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 ראשית דבר

 

. את עיר הולדתי כרמאנשאה 16כף רגלי דרכה לאחרונה על אדמת פרס בהיותי בת 

 ומעולם לא שבתי אליה. 11עזבתי בגיל 

ת למען בני משפחתי לדורותיהם, כדי שיכירו אלזכר אהבת חיי ואני כותבת ספר זה 

חשוב לי שיבינו את משמעות  השורשים מהם צמח אילן המשפחה שלנו על כל ענפיו.

ההחלטה של הוריי לעזוב עולם מוכר וידוע, ולהתחיל חיים חדשים במדינת ישראל עם כל 

המשתמע מכך: לימוד שפה חדשה, הסתגלות להרגלים ולמנהגים שונים, ובניית מארג חיים 

 אליה נכספו כל חייהם.  ,ברצון לחיות במולדת היהודיתחדש ויציב עבור כולנו. כל זאת 

כולנו הקמנו משפחות לתפארת, השתרשנו במולדתנו ואנו מאושרים לחיות בגאווה 

 דתנו ומסורתנו. ,ובזקיפות קומה מבלי להתנצל על קיומנו

לכולם שנים רבות של אושר, עשייה והגשמה, והעמדת דורות רבים  אני מאחלת

   ה של משפחתנו.שיעמיקו את שורשי

 

 

  

 תמונה משפחתית
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  מבוא

 


אחת הקהילות היהודיות הנותרות הגדולות מבין הקהילות היהודיות  נהיהדות פרס הי

באסיה. יש המקדימים את הימצאותם של בני ישראל בפרס עוד בראשית המאה השמינית 

 .מלך אשור ביירה בגלות ממלכת ישראל בידי סנחרלפני הספ

ה לשובם של היהודים מבבל לארץ ישראל )"הצהרת כורש מלך פרס נתן את ההרשא

. IIכורש"( ולמעשה פתח את תהליך הקמתה המחודשת של הממלכה היהודית בימי בית 

שנים. מגילת  2,500-תולדות יהודי פרס נמתחת על פני רצף בלתי פוסק של למעלה מ

רוש. מתארת את חיי היהודים בפרס בעת העתיקה תחת שלטון המלך אחשוו ,אסתר למשל

 הוא הביטוי לכך. –אותו חוגגים היהודים עד היום  וחג פורים

 

 

 

 

 

 

 

רבים התגיירו אחרי סיפור אסתר ומרדכי כדי לשאת חן  פרסיםיש הטוענים כי תושבים 

 , יחזקאל הנביאדניאל הנביא יעל פי המסורת, נמצאים בפרס קברבעיני המלך ואשתו. 

הינם סיפורים שאין לדעת עד כמה הם  כל אלהוקברי מרדכי היהודי ואסתר המלכה. 

מחזיקה בתוכה  תכך ואם כך, המסורת היהודית הפרסימעוגנים במציאות ההיסטורית. אם 

 .על חלק מסיפורים אלה גדלה גם משפחתי .סיפורים מרתקים העוברים מדור לדור

*** 

                                                           

 ע.ע. ויקיפדיה 
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 עיר הולדתי - כרמאנשאה

 


רה בעל אותו שם במערב פרס. העיר כרמאנשאה היא בירתו של מחוז הררי חקלאי פו

       גובהה מעל פני היםק"מ מהגבול עם עיראק.  120-ק"מ מטהרן וכ 525היא נמצאת 

והיא שוכנת על אם הדרך המובילה לגבול העיראקי בואכה בגדד.  מטרים 1,500-כ

חשיבותה המסחרית של העיר הייתה רבה לא רק בשל קרבתה לגבול, אלא גם משום 

העיר מדברים פרסית וכורדית, למחוז גדול ומאוכלס. מרבית תושבי ששימשה עיר ואם 

 "כתובת ביסותון"בה בני מספר דתות: מוסלמים, נוצרים, בהאים, יהודים וארמנים.  ווחי

על ידי אונסקו  2006בשנת  ( הוכרהאגרת מהמלך דריווש)שעל צלע ההר הסמוך לעיר 

  כאתר מורשת עולמית.

  

                                                           
 ע.ע. ויקיפדיה 
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הוכשר  20-בית זיקוק לנפט, ובעשור הרביעי של המאה הנוסד בעיר  1935רק בשנת 

ניבנו סביב העיר תעלות מגן וחומות ובהן מגדלים.  19-בה שדה תעופה. בראשית המאה ה

שימשו את התושבים לא נותר מהם דבר. התעלות ו והמגדליםהחומות  נהרסו עם השנים

 ביבי שופכין.כמזבלות וכ

*** 
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 כונה היהודיתהש

בשכונה יהודית שהייתה חלק מאזור  , גרההמשפחות היהודיות בעיר ככל, משפחתי

הא -דרואזיה יהודי: נתה בסמוך לאחד מחמשת שערי העיראבאד, ונב-עיר בשם פייזב

נחל אשורן תחם את השכונה לאורכה מצדה האחד, ו קו החומה המזרחי)שער היהודים(. 

צער זוהם הנחל בידי ימות השנה. למרבה המצדה השני. מי הנחל זרמו רק בחלק מ

מימיו הפכו למפגע תברואתי חמור. זו אחת , ונהגו להטיל לתוכו אשפה ומי ביובתושבים ש

 ילדים בעיקר, הייתה גבוהה.תינוקות והסיבות שרמת התמותה, בקרב 

בתים בשני רחובות, ארבע סמטאות  135בראשית המאה מנתה השכונה היהודית 

כך  ,בשכונותיהם בתים ם סרבו למכור ליהודיםומספר רב של מבואות צרים. המוסלמי

רצף גגות לאורכה  הבתים הצמודים זה לזה יצרו. רבהשכונה היהודית הייתה צפיפות בשה

ולרוחבה של השכונה. בשכונה היהודית הצפופה התפתח עם השנים אורח חיים מיוחד, 

בים מקולות התושממאכלים, שנרקם ממסורת יהודית מקומית, מריחות, מצלילים, 

וממנהגים האופייניים למקום. בתוך השכונה גדלו דורות רבים של יהודים פרסים שנשאו 

 אופי מיוחד.

, הפילו מגפות דבר 19-. במאה המאוד הגידול הטבעי של הקהילה היהודית היה איטי 

. רופאים בעלי השכלה אוניברסיטאית חללים רבים בעירומחלות מעיים חולירע  שחפת,

הקור העז בחודשי צא. ובתי חולים מתפקדים לא היו בנמ 20-מאה ההגיעו לעיר רק ב

והקיץ הלוהט גרם  ,מבוטלתלתמותה לא  החורף וחוסר חימום הולם בבתים גרם אף הוא

סבלו גם יהודי  19-של המאה ה 70-שנות הבלהתפשטות המחלות. בתקופת הרעב הגדול 

 העיר מרעב כבד. 

שאה ועקרו לטהרן או לערים אחרות ברחבי עם השנים עזבו חלק מהיהודים את כרמאנ

 פרס. מעטים מהם גם עלו לארץ ישראל.

*** 
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ערב נר ראשון של חנוכה, להוריי שמואל דוידיאן וטאג'  – 12.12.1933-נולדתי ב

שמו של סבא  – דוד – כתר( לבית מטמון. מקור השם דוידיאן נגזר מהשם – )בפרסית

שם אחד המבוגרים  נלקח ברוב המקרים .משפחה באותם ימים לא נקבעו שמות רבא שלי.

התוספת יאן נועדה )תוספת יאן הפך לשם המשפחה כולה והמכובדים במשפחה, וב

 .(לטשטש את הזהות היהודית

ל צעיר בשל תנאי בגיבזמן הלידה או בנים ובנות. שבעה מהם נפטרו  16אמי ילדה 

את העיר. שלמה, דוד, ציון  רובותשפקדו לעיתים ק ,והמחלות הרבות התברואה הירודים

משפחה ברוכת  .צעירים ממניהם  נולדו לפניי. ויקטוריה, מכבי ופלורה ואברהם מרסל

 ל לא קל להורים אשר התפרנסו בקושי רב מעמל כפיהם.נטו ילדים,

נולדה  – את השם ויולט קיבלתי בנסיבות מוזרות מעט. שנתיים וחצי לפני שנולדתי

אך מסיבה זו או אחרת  ,רש רישום ותשלום בגין כל לידהס דויולט. החוק בפר אחותי

לבצע את הרישום. להגנתה אמרה שבאותם ימים שכלה את בתה ולא  שלי המיילדתשכחה 

כדי בעיקר בעצה אחת עם המיילדת ) הורייהייתה במיטבה. על בסיס אותה טעות החליטו 

ה, ועל פי תאריך תעודת הלידה של אחותי המנוחפי לא לסבך אותה( לרשום אותי על 

שמן  אירועשנים,  3-"גדולה" בעל פי הרישום . כך הפכתי 1930הלידה שלה שחל בשנת 

 על ילדותי המוקדמת. מאוד הסתם השפיע

הספר בו כתב אבי )בכתב רש"י( את תאריכי  נמצארק שנים רבות מאוחר יותר, 

כסלו תרצ"ד ובזכותו ידעתי בברור מהו תאריך לידתי )כ"ד ב ,הולדתם של כל ילדיו

 ( ועל כך אספר בהמשך.12.12.1933

 

*** 
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 הוריי

 

 אמי

 )כתר( מלכה-אמי טאזי

נולדה בטהרן וגדלה שם. 

כשבגרה עברה עם הוריה 

רחמים וטובה מטמון 

, השמת –ושלושת אחיותיה 

מוניר ושרה לכרמאנשאה. 

אחרי המעבר נולד גם אחיה 

 שמעון.

אני לא זכיתי להכיר את 

ון שנפטר סבא רחמים כי

לפני שנולדתי. סבתי 

ודודתי שרה גרו בביתנו 

בכרמאנשאה וסייעו לאמא 

 בגידול הילדים. 

הייתה אישה אמי 

בבית יפת מראה. מרשימה ו

ראשה  יותר ועל כיסויעל לבוש מהודר הקפידה  אך בצאתהנהגה ללבוש שמלות פשוטות, 

וסר לבישת צ'אדור או אהנחקק חוק  שאה פהלוויבימי שלטונו של רזא אומנם בצ'אדור. 

נשים ה המחייב אתחדש נחקק חוק לאחר המהפכה האיראנית ( אך 1936) רעלה בציבור

 1961אמי, 
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 שמרות המהפכה. קיפות רבה בידי מהחוק נאכף בתמחוץ לביתן. לעטוף עצמן 

משפחה ביעילות ובחריצות כשהיא בית והניהלה את כל ענייני ה –אשת חיל  –אמי 

עם כל מטלות הבית, החינוך שלנו, חיי החברה, האירוח,  מתמודדת באופן יוצא מן הכלל

 .בקפידה רבה הדת והמסורת היהודית מצוות ושמירה על

 *** 

 

 אבי

אבי שמואל דוידיאן 

נולד בכרמאנשאה להוריו 

חנה ודוד. הייתה לו אחות 

ואחות  – בשם טלא )זהב(

חורגת בשם אסתר 

קודמים של ה)מנישואיו 

 אביו(.

מרבית הגברים 

ודים בעיר התפרנסו היה

מעבודתם רב  בדוחק

כרוכלים, חנוונים, 

צורפים, עושי שיכר, 

אורגים, צבעים ופועלים 

פשוטים. אבא שלי 

התפרנס מעבודת תיווך 

בעלי ( בין dalal – )דלאל

היה זקוק למצרכים כמו שמן, סוכר, קמח  ,העסקים השונים בעיר. כשבעל מכולת למשל

. ר עסקאותוסגול תווך בין שני הצדדיםלהמתאימים,  הספקיםתר את לאאבא דאג וכו', 

דמי התיווך. העבודה הזו דרשה הליכה תמורת  של הסחורה השוטפת דאג להספקה הוא

רבה וממושכת ברגל ממקום למקום ברחבי העיר. לא היו קיימים אמצעי תנועה רבים 

 1969י, בא
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ולא מופלג, לחסוך בהוצאות. אבא חי עד גיל  על מנתבעיר, ועל אלה שהיו, ויתר אבא 

ת שדרשה עבודתו. בידי אבא ציין שזכה לכך בזכות ההליכה הממושכת והיומיומי פעם

בעלי המקצוע והסוחרים השונים הזקוקים  כל ברת בתוכה רשם את שמותוחהייתה 

 סומנה בעיגול.  – לתיווך. כל עסקה שנסגרה

אולי מפני עיניו. הרגשתי שאני מיוחדת ב כל חייאבא היה איש חם ונעים הליכות. 

של זהב(. זה  ד)כ אל  ה טֶ גֶ נְטֹו – משלי חיבה כינוישהעניק לה בין ילדיו שהייתי היחידה 

 היה שמי בפיו.

ם )שאפו ישולי בעלתי. כשיצא מהבית חבש תמיד כובע אבא היה יהודי מאמין ומסור

בבית הכנסת המקומי, ובחגים קולה( האופייני ליהודי פרס. הוא הקפיד לבקר מדי שבת 

 באי בית הכנסת. התחבב מאוד עלו

ימים המוקדמים יותר לאלו שהיו קשורים לאהבתי להקשיב לסיפוריו של אבי, בעיקר 

קיימו שהקשים של חייו כילד בכרמאנשאה. הוא הזכיר בין היתר את אירועי הפוגרום 

התאפיינו בביזה, אלימות פיזית ומילולית ולפעמים גם בהרג. באחד ויהודים,  כנגד

. מצדו השנייצא ואשר למזלו חדר לגופו  ,מכדור אקדח אבי ומים האלו נפגעמהפוגר

 כפוף שהתעלם מחוקי המקום ולא היה ,הפרעות הללו התבצעו בעיקר בידי אספסוף פרוע

 חשש להענישם.אשר  לשליטת המושל המקומי

שהבוזזים לאחר כל,  שנותרו בחוסרמשפחות יהודיות בעיר שהיו  ,עוד סיפר לי אבי

לביתם ולקחו מכל הבא ליד. המשפחות היהודיות בקהילה השתדלו לעזור לאלו  פרצו

 ישתקמו. אשר ולספק להם צרכים בסיסיים עד  ,געושנפ

כוכים סגורים בנה אבי בתוך קירות הבית  1940-38זו אחת הסיבות שבין השנים 

להגן  כסף מזומן, זהב, תכשיטים וכלים יקרי ערך, כדיהפורענות  והחביא בתוכם בימי

 עליהם מפני ביזה.

זיכרון נוסף אשר מלווה אותי עד היום הוא כישרונו המיוחד של אבא לספר סיפורים. 

נהג לספר לנו סיפורי מקרא, חלקם כפי שהם  ,כל ליל שבת, במהלך הארוחה ולאחריה

שלי הידע  מרביתסיפורי אגדות שנוספו במהלך השנים. כמופיעים במקורות וחלקם 

 זה.ספר לא הוקדשו שעות רבות למקצוע ורים אלה, בבית הבתנ"ך נבע מסיפ

*** 
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 ילדותימי 

 

חודשים הייתה הפרידה מאחי הבכור  4אחת החוויות שעברה משפחתי בטרם מלאו לי 

פגש בבית  . אבאים יהודים רבים מבוכרה לכרמאנשאההגיעו פליט 1933בשנת שלמה. 

, ושלים" הייתה חלק מהשיח בביתנורהכנסת זוג צעיר שהיה בדרכו לפלשתינה. המילה "י

גם אנחנו נזכה להגשמת וכי יבוא יום ו ,אבא חשב והאמין שזה המקום המיועד ליהודיםו

 .החלום ונעלה לירושלים

עם אבא . בעקבות ההכרות חדר לתקופת המעברוקיבל ביתנו הוזמן להזוג הבוכרי 

י משפחתנו החיים ור לבנלאפשר לאחי שלמה להצטרף אליהם, ולחבהשניים לו הציעו 

 מהרעיון.  התלהב מאוד 12-שלמה, והנער הצעיר בן האבא שאל לדעתו של  בירושלים.

 אחיחרטה גדולה על ההחלטה, וניסה להניא את  יככל שהתקרב יום הפרידה, חש אב

היה נחוש בדעתו לעלות ארצה. בצר ו רב בכל תוקףי. שלמה סולוותר על הנסיעה מהרעיון

בעיר, והפציר בו לשכנע את  "אליאנס"מנהל בית הספר  ,סיה סאקזלו התייעץ אבא עם מ

שמשמעותה הפסקת לימודיו ופרידה מהמשפחה. למרבה  ,שלמה לחזור בו מההחלטה

כיצד  – הביט בו ואמר: "אם בנך רוצה לנסוע לירושלים מסיה סאקז ,הפתעתו של אבא

ובכאב רב. ימים רבים  תמנע זאת ממנו?" וכך נאלץ אבי להיפרד מבנו האהוב בשברון לב

 בכה מצער ומגעגועים. 

 בירושלים ותוך זמן קצר החל לעבוד לפרנסתו. נושלמה הגיע לבית דודת

בבית ללא אני גדלתי למציאות בה איני מכירה את אחי באופן אישי, אבל שמו הוזכר 

, כתב לו מכתבים, וחיכה בקוצר רוח למכתבי תשובה. הפסקה. אבא התגעגע אליו מאוד

לעלות ארצה בגפם. "אם עולים  ילדיושיותר לא ייעתר לבקשת  ,נשבע לעצמו הוא

 נהג לומר. ,עולים כולם יחד" – לירושלים
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אני בת שנה וחצי עם אחותי 

 מרסל, אמי ואחיותיה

 אני עם מוניר אחות אמי 
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ילדות נהדרת. הבית לא היה עשיר מבחינה חומרית, אבל החיים ביחד, וההווי זכיתי ל

ות בו. המיוחד שנרקם במשפחה ובסביבה הקרובה לנו, יצרו עבור כולנו מקום שטוב לחי

גרנו בבית גדול ורחב ידיים ובו חדרים רבים. את מרביתם בנה אבי בכוחות עצמו במהלך 

השנים. החדרים פנו לחצר פנימית גדולה ובה שירותים, מטבח, עצי פרי, בריכה עם דגי 

מדי יום הגיעו לחצר שני בחורים חסונים ו על גבי הבאר הותקנה משאבה ידניתזהב ובאר. 

הייתה זו פעולה פיזית קשה כיוון ש ,הבארן ממים בעזרתה להעלות  )לא יהודים( כדי

הסמוך לביתנו, וצינור היהודי מים לבית המרחץ מאותה באר יצא צינור שהוביל  .מאוד

. בתקופות ולכיור גדול בו נהגנו לשטוף פנים וידיים נוסף דרכו זרמו מים למטבח שלנו

מכל רחבי העיר, יהודים וגויים לחצר הגיעו  ,הבצורת, כשכל מקורות המים בעיר יבשו

ען שמדובר במצווה מים ללא תשלום לכל מי שהגיע לביתנו. הוא ט סיפקלבקש מים. אבי 

 להשאיר אדם ללא מים. יןגדולה, וכי א

. חלק מחדרי הבית רחבת ידייםת מרפסעם  קומה נוספתעם השנים  נבנתהבבית 

יונה נבנה חדר בקומה העל .הכלכלימצבנו רה לשפר במעט את הושכרו לדיירי משנה במט

דלתות כפולות. הוא שימש את המשפחה שלנו כחדר אירוח  5ל עגדול ורחב ידיים ב

וכחדר אוכל באירועים חגיגיים, עבור המשפחה המורחבת ואורחים נוספים. רצפת החדר 

כוסתה כולה בשטיחים מרהיבים וללא ריהוט נוסף. בתוך קירות החדר נבנו גומחות 

אותם רכש אבא במהלך  ,ובהן הניחה אמא חפצי נוי, כדים וכלים יקרי ערךשקועות 

 השנים. נאסר עלינו להיכנס לחדר ללא נוכחות מבוגרים. 

בעת הסעודה ישבנו כולנו סביב קערות האוכל הגדושות שהונחו במרכז החדר. על גבי 

לצלחות שטיחים פרשה אמא מפה גדולה )סופרה( וחילקה לכל היושבים אוכל מהקערות 

 אישיות. לא השתמשנו בסכין ומזלג, ואכלנו בעזרת כף בלבד.

תקופה מסוימת שימש החדר גם כחדר שינה עבור אחיי. מדי ערב פרשו על השטיחים 

מזרונים שאוחסנו במהלך היום בחדר קטן צמוד, ובשעות הבוקר החזירו אותם את ה

 למקומם.

חדרנו היה גם חדר השינה של לא הרחק מו ישנתי עם אחיותיי בקומה הראשונהאני 

בצנצנות, בחביות שונים ה מרתף בו נשמרו דברי מזון נבני. מתחת לקומת הקרקע יהור

בימי הקיץ הלוהטים ישבנו גם אנחנו  בשל הטמפרטורה הנמוכה ששררה בו. ,ובשקים



17 
 

 הנות מהאוויר הצונן והנעים.יבמרתף בין הירקות, הגבינות והשימורים, כדי ל

המטבח.  – הממלכה של אמא ניצבה לחדרי המגוריםצמוד החצר, בקצה השני של 

גזרי עצים ופחמים. האש שבערה שהפיק אש ממבנה מחימר )אוג'ק(  הותקןהגדול במטבח 

יצאה מפתחים בחלקו העליון של האוג'ק ופעלו ככיריים. האוכל בושל לאיטו בסירי 

שנותר ַחאקסתר( )נחושת גדולים. את כלי הנחושת נהגה אמא למרק בעזרת האפר 

בתחתית האש הדולקת, ורק אחר כך שטפה אותם בגיגיות מלאות מים. גם הדיירים שגרו 

 .במטבח של אמא בחדרים השכורים בישלו עבור עצמם

 

, והשגיחה על כל מה שמתרחש בבית. שעות רבות נוכחת בחיינואמא תמיד הייתה 

. מאחר שלא היה ברשותה נפלאים ותבשילים עמדה אמא במטבח ובישלה עבורנו מאכלים

מקרר נהגה לבשל מדי יום אוכל טרי. בימים חמים במיוחד הניחה את הסירים בתוך גיגית 

 מלאה במים צוננים כדי לשמור על טריות התבשיל.

הייתה שימור בעיר, חשובות שביצעה כל עקרת בית האחת הפעולות המשמעותיות ו

חסרים כל אלה בשוק. לרוב נבע  התקופות בהן לקראתגבינות ובשר  ,ירקות ,פירות

הקור העז ששרר בימי החורף, ועצר את צמיחת כל גידולי השדה והעצים מ המחסור

 תקופה ממושכת.

בישול ארוך ועתיר תהליך הכינה אמא ריבות טעימות בשגדלו בחצר הפירות שלל מ

מסוימים חתכה לקוביות קטנות  ונתחי בשרצנצנות. גם גבינות לאותן  ויצקהסוכר, 

וכו'( יבשה על גג  משמשים, במיההירקות )עגבניות, ו הפירות ושימרה אותם בשמן. את

 . ן נוספיםובכלי אחסו , בכדיםאותם בשקים ושמרההבית תחת קרני השמש החמות 

, חלב, ירקות ופירות. קמחעיקר הבישול של אמא היה מבוסס על בשר, אורז, קטניות, 

חלק משמעותי מההווי המשפחתי  ההיודול ועשיר, ומגוון המאכלים שעלו על שולחננו היה ג

 סביב הארוחות המשותפות בשעות הערב, בשבתות ובחגים.בעיקר התקיים ששלנו 

בימים לשבוע. את החורף אפיין מדי שבת ה"חמין של אמא". כולנו חיכינו לו משבוע 

בנו , ישיותר והשמשיים בימי החורף הבהיריםהקרים והגשומים אכלנו בחדר הגדול, ו

 שלפני החדר הגדול. ישבנוומכוסה בשטיח כולנו על המשטח המרוצף באבני שיש 

אמא הגישה לכל אחד  .סיר החמין הגדול והמהביל כשמעלינו פרושים השמים, ובינינו
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  מאיתנו מנה על צלחת משלו, ולרוב ביקשנו מנה נוספת.

על כל  שלי אהוביםהבישולים גם אני הכנתי כל חיי מאכלים דומים לאלו שהכינה אמא. 

ממשיכות ( , בשלנית מצויינת)בעיקר בתי אילנהילדי ונכדיי ובנות הדור הצעיר יותר 

 לשמר את המטבח הפרסי כחלק מהמסורת שלנו.

 ,עזי טעםהתבשילים העשירים בעשבי תיבול ובתבלינים  כל אהבתי את בצעירותי לא

 .והשתמשתי בהם גם אני, לטעמםאך עם הזמן התרגלתי 

 

בתקופת ילדותי לא הייתה קיימת היו פשוטים ביותר. בכרמאנאשה החיים שלנו  תנאי

שנים בודדות מאוחר  .רשת לאספקת חשמל בבתים, והבית הואר בעששיות נפט בלבד

  הופקה תאורת הבית מרשת החשמל העירונית. יותר,

, ןוסבו את הפנים והידיים במיםרק יום שטפנו  מדיהרחצה היומיומית הייתה חלקית. 

ולחפוף שיער.  להתרחץ באופן יסודיואחת לשבוע הלכנו לבית המרחץ הסמוך לביתנו כדי 

חץ קיבל מים מהבאר הפרטית שלנו, יכולנו לבוא בשעריו רבזכות העובדה שבית המ

 בחינם, וליהנות ממים חמים.

. זמני הרחצה חולקו בין נשים לגברים. הגברים הווי בבית המרחץ היה מיוחד במינוה

גם אני  בשעות הצהרים ואחר הצהרים. –בשעות הבוקר המוקדמות, והנשים  הלכו

ד כרוך מעל )ב "לונג"כיסינו את הגוף באהבתי לבלות שם. הצטרפתי לנשות המשפחה ו

שטפנו את גופנו במים חמים בעזרת דליי מתכת, ונהנינו מהאדים . החזה עד מחצית הרגל(

ת יותר נהגו להביא איתן מגשי מתכת החמים שמילאו את בית המרחץ. הנשים העשירו

גדולים כדי לשבת עליהם ולהימנע ממגע ישיר עם רצפת השיש שכיסתה את בית המרחץ. 

בהפסקות יצאנו לאזור המלתחות, אמא הניחה את כל האוכל שהביאה מהבית על גבי דליי 

הנשים  היו פעמים שהשתעממתי משיחות המתכת והגישה אותו לכל אחת מבנות המשפחה.

כו'. ושנסובו בעיקר על ענייני הקהילה, רכילות, העברת מתכונים, סיפורי אגדות 

פגוש בבית חששתי להתחמקתי מוקדם יותר וחזרתי לעיסוקים שהיו אהובים עלי. תמיד 

שלא רציתי מביך מחזה יכול להיות המרחץ אחת מהמורות שלי. מבחינתי זה היה 

 –טקסים לכבוד הכלה  בוומדי פעם נערכו להתמודד איתו. בבית המרחץ היה גם "מקווה" 

 טרם נישואיה, שלוו בשירים ובחלוקת דברי מתיקה.
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 "צרכים"חצר. בהיותנו ילדים עשינו את הקצה ה"שירותים" שלנו היו ממוקמים בה

כשיציאה לחצר הייתה קשה  ,בימי החורף הקרים בהםבסיר לילה. גם כשבגרנו השתמשנו 

 ר שנחפר באדמה לצורך כך. בתום השימוש נהגו לשפוךשירותים" היו בעצם בו"מאוד. ה

ללא ספק ותרמו  לנהר פונשט, קרקעית-כל הצרכים התנקזו למעין תעלה תת, מים לתוכו

 .בשכונהירודים ההיגייניים התנאים ל

 בית הספר נהגנו לשחק בחצר הגדולההחיים שלנו כילדים היו נפלאים. בימי החופשה מ

לא היו בידינו צעצועים או לשחק בחצר שלנו. ף הם אהגיעו שילדים רבים  בחברת

של אמי. שיחקנו כמו כל ילדי התקופה  תהפרי יציר –אך היו לי בובה או שתיים  ,משחקים

 סביבה הקרובה. שמצאנו ביצרנו מחומרי גלם פשוטים שהמצאנו לעצמנו, והזו במשחקים 

)אותן מצאנו בקרבת  "אבנים 5", בגיר אותו ציירנו על הרצפה – "קלאס"נהגנו לשחק 

 ."תופסת"ו "מחבואים"על חבל, ושיחקנו  דילגנוהבית והקפדנו שיהיו בגודל שווה(, 

בנויה מלוחות עץ כבדים. בעל תקרה המסדרון ארוך  המגורים שלנו הובילהכניסה לבית מ

הלוחות, נאחזנו בו כמו קופים, והתנדנדנו הלוך ושוב בהנאה רבה. גם לאחד קשרנו חבל 

אותם לאורך הרחוב  והבנים נהגו לגלגלזרוקים ברחוב הפכו למשחק,  שהיומתכת  חישוקי

תיל. לא היו לנו דרישות רבות. ידענו ליהנות מכל דבר חדש והצלחנו להפוך בעזרת חוט 

וסובבנו אותם  עץ, לקחנו אותם, חיברנו להם חוט-כשאבי קנה תפוחילמשל: אותו לחוויה. 

 יינו.באוויר. כמה תום ושמחה היו בח

כל בכמויות אדירות עבור כשיצאנו מהעיר לפיקניקים בחיק הטבע, ארזה אמא אוכל 

 ,ואנחנו ,ושוחחו על ענייני דיומא העצים המשפחה. המבוגרים ישבו להנאתם בצלבני 

, ואהבנו אותו שיחקנו בינינו במרחבי הטבע. זה היה עיקר הבילוי שלנו בשבתות ,הילדים

 .מאוד

ישבנו נצליח בלימודים. בימי החורף דאגה ששיעורי הבית, ו הכנתאמא הקפידה על 

חימר כִלי אמא מתחתיו הניחה מפה. מכוסה שמיכה וסביב שולחן נמוך )כורסי(  כולנו

הכנו שיעורים, קראנו, ו גחלים לוהטות לחימום הרגלים. סביב שולחן זה ישבנוובו  סגור

 שיחקנו ושוחחנו.

את  עבורנועל גבי מכונת תפירה וסרגה שפחה לבני המאמא תפרה את מרבית הבגדים 

 כל הסוודרים.
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מלבד העבודות הרבות בבית ובמטבח, מצאה אמא פנאי גם לעבודות יד מרהיבות. כל 

קיבלה לקראת נישואיה מצעים ומגבות רקומים )כחלק מהנדוניה( ולמדה כבר  בפרסבת 

רקמת . חלק מעבודות לאימא היו "ידי זהב" הרקמה והסריגה.בגיל צעיר לעסוק במלאכת 

על גבי בד מתוח. את החוטים הצבעוניים החדירה בעזרת מחט מיוחדת  יצרההיד שלה 

תוך ה אותם לחלקו הקדמי רי קווי הציור שסומנו עליו, והחזילצדו האחורי של הבד על פ

לולאות קטנות מאוד )"עיניים"(. ה"עיניים" הצמודות זו ליד זו יצרו משטח רקמה  יצירת

 מרהיב. כל העבודות הללו היו תלויות על קיר ביתנו ומאוחר יותר עברו לרשותנו. וצבעוני 

ה נוספת מיוחדת במינה רקמה בעזרת "גלמים" של תולעי המשי. את הגלמים יציר

אותם  חיברהרכשה בחנות. היא  דקיקיםעשויים מחוטי משי שניראו כמו פיסטוקים והיו 

 תמונות מרהיבות.  ויצרה ,חוטי זהב וכסףעזרת בבד יריעת ל

  

 רקמת לולאות
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מדו לסרוג מגיל צעיר. נהגנו לשבת בחצר ולסרוג להנאתנו. לבשכונה הבנות  כל

לפעמים גם יצרנו תחרויות סריגה. כל אחת מהבנות קיבלה חוט באורך שווה. ניצחה זו 

תי במסרגה אחת. מעבר למשחקים סרג עד תומואת החוט  ראשונה לסרוגשסיימה 

, על גבי נייר משבצות . לפעמים ציירתי ציורסוודרים יפים עבור עצמי ועבור אחי הצעיר

 .על פי הדוגמא המצוירת סוודרוסרגתי 

בעיר הבירה  להתגוררעברנו ושנים  11לי  שמלאוכך התנהלו חיי הילדות שלי עד 

 .טהרן

*** 

 

רקמה בגלמי 

 תולעי משי

 וחוטי זהב
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 , מימין: שרה )אחות אמי(, אברהם, אני, אמא, מכבי, ויקטוריה. 1941

 ומדים: ציון, מרסל ופלורהע
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 "אליאנס"בית ספר 

 


( הוא ארגון יהודי בינלאומי "אליאנס"תית בצרפ)כי"ח  – "כל ישראל חברים"

הפועל לקידום חברה ערכית ושוויונית. מושב ההנהלה העולמית הוקם בפריז. מטרת 

הארגון היה בין היתר להגן על זכויות היהודים ולהגיש סיוע לאלה הסובלים ממחסור 

אחד הנושאים החשובים ביותר בהם עסק הארגון או ממצוקה כלשהי בשל יהדותם, 

 . בני הדור הצעירלוחינוך  הענקת השכלהיה ה

הוקם בית הספר הראשון של כי"ח בטהרן ומאוחר יותר נפתחו בתי  1898בשנת 

למדו גם נושאים שאינם קשורים נ. בבתי הספר בערים נוספות באירן ספר נוספים

כן הוקנו יסודות מקצועיים )חייטות, נגרות, סנדלרות -. כמוליהדות המסורתית ישירות

 ו'( במטרה לאפשר לתלמידים להתפרנס מעבודות מכובדות בבגרותם.וכ

 

בשל השיבוש בתעודת הלידה שלי, התחלתי את כולנו למדנו בבית הספר "אליאנס". 

שנים. אפילו שפת הדיבור שלי  ארבעלפני שמלאו לי מעט לימודי בבית הספר היסודי 

ג' ובמקומם -ו העיצורים ק' בשל גילי הצעיר. לא הצלחתי לבטא אתעדיין הייתה משובשת 

, ובסביבה צחוק במשפחתילמקור לשעשוע ו דיבורי המשובש שימש'. ד-ות' -השתמשתי ב

עלבונות. המורה, שכנראה לעג ולמקור לחלתי ללכת לבית הספר הפך השיבוש אבל כשהת

, הורתה לי לקרוא בפני הכיתה תפסיכולוגי ובהבנהלא הייתה מצויידת ברגישות רבה 

 ם של חברי לכיתה., לקול צחוקהבעייתייםבעיצורים  יריםעשקטעים 

את כל במדויק להגות "אם לא תלמדי במהרה  והזהירה אותי:המורה  פנתה אלייום אחד 

". נכנסתי ללחץ רב, חזרתי הביתה מוטרדת, ולא ג' כיתהללא תוכלי לעלות  העיצורים

והבעיה  ייתם הנכונהעד להגאת העיצורים  במשך שעות רבות הפסקתי להגות שוב ושוב

                                                           
 ע.ע. ויקיפדיה 
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את  חסכו ממני המבוגרים במשפחהלא  מדוע מצליחה להביןנפתרה. עד היום אני לא 

 ., ומדוע לא לימדו אותי לדבר נכוןעוגמת הנפש

המרחק מביתי לבית הספר היה רב, והלכנו כולנו ברגל. בימי הקיץ הלוהטים הייתה זו 

ורף, כשכל הדרכים התכסו בשלג . בחוהגענו לכיתה רטובים מזיעה הליכה קשה ומפרכת

אותי לבית הספר )כיס  ליוותהובוץ ההליכה הייתה קשה עוד יותר. אחותי הגדולה מרסל 

כשנגררתי  ון שנהגתי להכניס לתוכו את ידי שקפאה מקורוהמעיל שלה היה תמיד קרוע כי

ת (. הלימודים נמשכו עד שעות אחר הצהרים. בעוד חלק מהילדים שגרו בסמוך לביאחריה

 (בת השעה)הספר חזרו לאכול ארוחת צהרים בביתם, אנחנו נאלצנו להישאר בהפסקה 

כל בוקר. חזרנו עייפים  מאוד הביתה, אמא ציידה אותנו  בובבית הספר ולאכול מהאוכל 

שיעורי הבית. שעות המשחקים שלנו נדחקו לשבתות,  ולהכין אתוגם אז נאלצנו לשבת 

 ולימי הפגרה מבית הספר.

, ולמרות שהייתי באופן משמעותי צעירה מחבריי לכיתה, הגעתי חרוצהלמידה הייתי ת

כשכל בני  בשעות המוקדמות של הבוקרי. לא פעם למדתי ילהישגים יפים לגאוות הור

. אהבתי ללמוד בשקט, ושקדתי מאוד על שינון עוד היו שקועים בשינה עמוקה הבית

 החומר. 

יותר. כשרצו המורים להעניש את המשמעת בבית הספר נשמרה באופן קפדני ב

 סבלתי. אני באופן אישי לא ותהתלמידים נהגו להכות בסרגל על כפות הידיים הקטנ

 בשל כך.מאוד נחת ידם של המורים, אבל בהחלט ראיתי ילדים שסבלו ממעולם 

. לא פעם עמדו תלמידים בפני מורים ודית הקטנה הכירו "כולם את כולם"בשכונה היה

יהם, וניצלו את מעמדם כדי "לסגור חשבון" עם ההורים באמצעות שהכירו את הור

שאמי לכיתה כשעל ראשי סרט "פרפר"  הגעתי יום אחדילדיהם. גם אני נתקלתי בכך. 

חזרתי מבויישת בפני התלמידים.  ולעגה ליתלשה את הסרט מראשי  שזרה בשערי. המורה

העמידה את , כה לבית הספרי לחשוב פעמיים, הלסיפרתי זאת לאמא, והיא, מבלהביתה ו

, והבהירה, שמוטב לה , ודאגה שתבין את חומרת מעשיהיריבתה על מקומה-המורה

 .להיזהר מפניה

' נדרשתי כמו כל התלמידים לעמוד בבחינה רשמית מטעם המדינה לצורך ובתום כיתה 

קביעת המשך הלימודים התיכוניים )בארץ נקראה הבחינה "סקר"(. הרגשתי מאוד רע 
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ועמדתי בבחינה  שלון. למרות הכל, הספקתי להצטלםהבחינות וחששתי מכי ביום

 בהצלחה. 

לעזוב את עיר הולדתי ולעבור לטהרן. גם שם  יכיתה ו' החליטו הורי כשסיימתי

 .בעיר הילדים היהודים מרביתכמו  "אליאנס"המשכתי ללמוד בבית ספר 

 

*** 

 

 

  

  11אני בת 
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 ומסורתחגים 

 

ם כמסורתיים שומרי מצוות, וכך גם התנהלו חיינו בימי רוב יהודי פרס מגדירים עצמ

חול ובעיקר בשבתות ובימי חג. הכשרות נשמרה בקפידה רבה, וכך גם טקסי האבלות, 

 האירוסין והנישואין. בבתי הכנסת נערכו תפילות בשבת, בראש חודש ובחגים.

 

 

 שבת

ביום יות נעשו , אך ההכנות העיקר" בביתאווירה של שבת"עוד ביום חמישי הורגשה 

. אמא הייתה טרודה בהכנת התבשילים שכמעט תמיד כללו אורז, עד כניסת השבתשישי 

על היין וכולנו ישבנו  קידשבשר, ירקות ודגים. בליל שבת בירכה אמא על הנרות, אבא 

  חדר הגדול לארוחת שבת.שטיח ביחד על ה

וסיפר לנו אגדות בתום הארוחה קרא אבא בפנינו קטעים מה"סידור" בשפה הפרסית 

 הקשורות בסיפורי המקרא.

כל שבת הגיעה לביתנו גויה )"גויה של שבת"(, הדליקה עבורנו את הסמובר, הכינה תה 

 וחילקה לכולנו. כשסיימה תפקידה כיבתה את הסמובר והמשיכה לבית אחר.

 

 

  ראש השנה

ים היו הבית כולו נערך לקראת החג. הנש. בשכונה בראש השנה שררה אוירה מיוחדת

טרודות בבישולים שעות רבות. מלבד תבשילי החג הרגילים הן הכינו פירות וירקות 

 לאמירת ה"ויהי רצון" שלפני סעודת החג. 
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 ליל החג:סעודת 

 כל חורשי רעתנו". שיסתלקו" –סלק 

 אויבינו ושונאינו". שיכרתו" –כרתי  –כרישה 

 ."זכויותינו בפני אלוהים שירבו" –רוביה )לוביה( 

 ."זכויותינו בפני אלוהים לפני גזר הדין שיקראו" – (קראלעת )ד

 ."הרימוןשנהיה מלאים במצוות כגרגרי " –רימון 

 ."ולא לזנב לראששנהיה " – ראש דג/כבש

 ."עלינו השנה הבאה לטובה שתמתק" – תפוח בדבש

 ".ומבקשי רעתנו שונאינו"שיתמו אויבינו  –תמר 

 ים כריאות"."שיהיו עוונותינו קל –ריאות כבש 

 

להם למחרת השכימו הוריי לבית הכנסת לתפילה. אנחנו נשארנו בבית וחיכינו 

 מבית הכנסת לארוחת החג. שיחזרו

 

 יום כיפור

בצעירותי לא מספר שבועות לפני יום כיפור קנה אבא אפרוחים וגידלנו אותם בחצר. 

ות" שהתקיים פר"כה בטקס תפקידוימלאו יגדלו לתרנגולים שאפרוחים הבנתי שמדובר ב

 ה עלי במיוחד,ה אהוביתנקודות שחורות הי תבעלה זהוב ית אחת. אפרוחבכל בית יהודי

בכיתי וביקשתי  ,לכל דבר. כשגדלה לתרנגולת והגיע יומה כחיית מחמד גידלתי אותהו

רב השכונה עבר מבית לבית, סובב  .לא שינו דבר. מיותר לומר שתחנוניי שיחוסו על חייה

שחט אותם כדת  תרנגולת. בתום הטקס –תרנגול, ומעל ראש כל בת  –ן מעל ראש כל ב

וכדין והמשיך בדרכו. נוצות התרנגולים נמרטו, הראשים, הכנפיים וחלקי הפנים נמסרו 

וגופם שימש למאכל. את הגדולים שבהם מילאה אמא באורז, בגרגרי רימונים  ,לעניים

 ."ת"הארוחה המפסקבמרכז  שהוגשוותבלינים, והם אלה 

. לאחר אך בלתי מצמיאים הארוחה המפסקת הייתה עשירה במאכלים משביעים במיוחד

הסעודה לבשנו בגדים לבנים והלכנו לבית הכנסת. עם גמר התפילה חזרנו הביתה וביום 

לבית  חוץסת ואילו אנחנו, הילדים, שיחקנו מלמחרת המשיכו ההורים להתפלל בבית הכנ
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 עד תום הצום. הכנסת

 .ככל האפשר ועד היום אני מקפידה על כך ,גם אני לצום חלתיהתכשבגרתי 

 

 סוכות

ירוקים בענפי גפן  המכוסהשבכת עץ תחת הבית סוכה בחצר  יבנה אבסוכות לפני ערב 

בין הענפים ניתן היה לראות את ראשית צמיחתם של אשכולות הענבים צפופים. ו

מזרונים. ישבנו עליהם ם ושטיחיקישטנו את הסוכה ופרשנו על רצפתה שיבשילו בקיץ. 

בערב החג ובחול המועד לארוחות החג העשירות והמגוונות. בבישול לקחו חלק אמי 

הסוכה הייתה תמיד גדושה באורחים ובני משפחה, והצחוק  .ושכנות שגרו בסמוך אלינו

 השמחה והשירה נשמעו למרחוק. 

ל הלולב והאתרוג לא בידי כל משפחה היו ארבעת המינים, מרביתם הסתפקו בברכות ע

 שהיו בכל בית כנסת.

באחד מימי החג עוד לפני שנולדתי, סירב אחי שלמה לאכול מאחד התבשילים שהביאה 

שכנתנו הבוכרית לסוכה. אבי כעס מאוד וגירש אותו מהסוכה. בשנים בהן חי שלמה בישראל 

 שה. בשלמה ביד קשנהג כל שנה בחג הסוכות, והביע צערו על הזה נזכר אבא באירוע 

  

 פסח

ן". חג זה היה אהוב עלינו במיוחד. יס  נִ -ג הפסח נקרא בפי יהוֵדי פרס "מוֶעֶדהח

כל הבית לצורך "ביעור החמץ" היו חלק בלתי נפרד מההכנות  "הפיכת"לחג ו הבישולים

אבל  בתוך דוד מים רותחים, ביתחצר החלק מכלי האוכל עברו הגעלה בהרבות לחג. 

תהליך  (במקום שיועד לכךמחוץ לבית )שה מנחושת עברו הסירים הגדולים וכלי ההג

יידו את כחלק מבעור החמץ. אבא ואחיי הגדולים ס שריפה בחום גבוה עד להלבנתםשל 

ניקוי מיוחד, המזרונים, כל פינה. השטיחים עברו בבית את ההבית, ואמא והבנות ניקו 

 ומו.מקדבר לא נשאר על  המצעים טופלו בדייקנות מיוחדת.ו השמיכות

פעמים והביאה אותה  מספרחג, שטפה אותה מיוחדת לקנתה חיטה  עקרת ביתכל 

במאפיה נקבע תור . לכל אחת מהמשפחות הטחינהלטחנת הקמח המקומית לתהליך 

ולשו את הבצק לבשו נשים מבוגרות בגדים לבנים, . בימי האפייה היהודית הציבורית
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 עבור כל משפחה.

מצות המוכרות לנו בארץ. אנחנו את הבטעמן  הזכירו המצות היו גדולות ועגולות, אך

את האורז והקטניות וגם את הפיצוחים לפני הקלייה. רק לאחר טקס  לברורעזרנו לאמא 

כשר ניתנה חתימה סופית לבית  ,בכל פינות הבית שקיים אבא בעזרת נר ונוצהמסורתי 

 נקי מחמץ.ו

שנו בגדי חג ונשענו על גבי בליל הסדר, התכנסה המשפחה המורחבת בחדר הגדול, לב

ואכלנו חרוסת, מצות, מרור,  "הגדה". אבא קרא ב)כולנו מסובין( כריות רבותמזרונים ו

 קשור בהלכות החג.הכל את כרפס ו

כחלק מהמסורת  וקבועה "הצגה קטנה"במהלך "ליל הסדר" נהגנו לקיים מעין 

 ,מבוגרים: "מי אתם?"ה ל ידישאלו ענ. הילדים יצאו מחוץ לחדר, וכשנכנסו המשפחתית

נאמרו במקהלה: "באנו תמיד והתשובות  – "לאן אתם הולכים?" ,"מאיפה באתם?"

 ממצריים", "היינו עבדים לפרעה", "עכשיו אנחנו יוצאים מעבדות לחירות".

 (.גם בארץ בהשתתפות הילדים שלנו המנהג הזהנהגה לקיים את פלורה אחותי )

בעיקר קסם אך  ,לחג עוררו בנו התרגשות רבה כנותאהבנו מאוד את חג הפסח. גם הה

עצמו. בניגוד למנהגים בארץ, בפרס נאסר על אכילת חלב ומוצריו כל  "ליל הסדר"לנו 

 היוהעובדה שכל אלה נרכשו אצל הגויים, ומשום כך לא  הסיבה לכך הייתהימי החג. 

 כשרים לפסח.

תמרים, צימוקים, שקדים, ( ועשויה מ"קלֶ ח  "החרוסת שהכינה אמא הייתה טעימה מאוד )

יין רימונים, אגוזים ותבלינים מיוחדים. רק חלק מהמנהגים המיוחדים שלנו אני משמרת עד 

ֶלק  היום בקרב משפחתי. אותו ומחלקת טעים במיוחד בתי אילנה נוהגת עד היום להכין ח 

 לבני המשפחה.

 יבשים, בשר הודו עם פירות)פסנג'ון היה אחד המאכלים האהובים עלינו בפסח 

כל אלה ועוד רבים  .לצד אורז לבן פרסי אותו נהגנו לאכול. (רימוניםאגוזים טחונים ו

 ."חדר הגדול"כל מהלך החג באחרים אכלנו 

ִעיד בחג בשם  – במקביל לתקופת הפסח חגגו הפרסים את ראש השנה ותחילת האביב

במוצאי החג צוין תום שזו הסיבה (. גם היהודים נהגו באופן דומה. "יום חדשחג "ז )רּונּו

אמא הכינה מראש צלחת ובמרכזה יגה הקשורה לאביב ולטבע המתחדש. הפסח בחג
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מלה אף היא יעל השולחן. הנביטה סאותה , והניחה וטבולות במים בוטעדשים שהחלו לנ

נרות מו כן הניחה על השולחן מראה, כ .העומד בפתחאביב עונת האת ראשית הצמיחה ב

 כדי לסמל ברכה, בריאות ופרנסה טובה.כל אלה ם, במי נוי דגידלוקים ו

טריים ירקות כשהשלג החל להפשיר, יכולנו לאכול סוף סוף  ,אחרי חורף קשה וקר

. אמא הכינה גם מאכל מאורז מבושל, ירק, (ימי החג 8-שהיו אסורים ב)ומאכלי חלב 

תמיד ימל סהוא ו לאכול אותו, אהבנו .(Ashamast)גבינות ובצל מטוגן בשם אשהמאסט 

 חג הפסח.את סוף 

 

 שבועות

שהמנהג הרווח היה משום  "חג הפרחים" –גֹול -מועדחג השבועות נקרא בפרס גם 

מאכלי חלב השולחנות והבית בענפי פרחים ריחניים. לסעודת החג הכינה אמא  קישוט

עשוייה מקמח מטוגן )חלווא  וגבינות ופשטידות מסוגים שונים. בין מאכלים אלו היו:

חמאה, מים, סוכר, מי ורדים עשויה מאורז עוגה )וּכולּוֶצ'ה ברנז'י  (ה וסוכרבחמא

 .(ותבלינים מיוחדים

ילדים כמים זה על זה.  בהתזת השתתפו כולם" בו "חג המים היהבשבועות  מנהג נוסף

 .וחזרנו הביתה רטובים עד לשד עצמותינו ו את המנהג הזה מאודנאהב

 

 פורים

אבל ישבנו בבית הכנסת בזמן הקראת מגילת אסתר כשאנו  בפורים לא נהגנו להתחפש,

אותם אוחזים ברעשנים ומחכים לכל רגע בו מוזכר שמו של המן הצורר ובניו כדי לסובב 

בניית בובה  כןח מנות היה מנהג נפוץ בקהילה, ו. משלוברעש גדול שמילא את בית הכנסת

 גדולה מעץ במטרה להעלות אותה באש כסמל לשריפת המן.

ויכולנו לקנות לעצמנו ממתק  המנות יקו לפעמים במטבע קטן כחלק ממשלוחתנו פינאו

 לפעמים גם קיבלנו "דמי פורים" בהשראת "דמי החנוכה". .באחת החנויות בשכונה

 

*** 
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 המטבח                              

 של אימא                              

 ושלי                            
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 עלי גפן ממולאים

 :ההכנה אופן

 .שמן כוס בחצי קצוץ גדול בצל מטגנים

 .שחור ופפריקה מלח, פלפל, בכורכום מתבלים

 . לבצל ומוסיפים אורז כוס שוטפים

 .האורז של חלקי לריכוך עד רותחים במים מכסים

  נענע ועלי רימונים רכז כף 1.5, דולג מלימון מיץ, סילאן וחצי כף: מוסיפים

 .ומרוסקים יבשים

 גם אפשר) לאחר השרייה במים רותחים וטריים קטנים גפן עלי פורשים

 מגלגלים, מהמלית כף מניחים. מעלה כלפי המחוספס , כשהחלק(משומרים

 .מטה כלפי לגלגל וממשיכים הצדדים משני

 הגפן עלי את מניחים עליהם. עגבניות פרוסות ועליו שמן שמים רחב בסיר

 . המגולגלים

 . למעלה שנכתב כמו נוספת פעם ותבלינים מים מוסיפים

 . הגפן לעלי צמוד מונח הסיר מגודל קטן כשמכסה קטנה אש על מבשלים

 .מלית באותה ממולאים כרוב עלי או ממולאים בצלים גם לסיר להוסיף אפשר
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 צד מאכלי בשר ועוף רבים ומגוונים:מוגש להוא שחקן חשוב במטבח הפרסי והאורז 

אדמה הנחרכות בתחתית הסיר בעת הבישול -יג )פרוסות תפוחיאורז לבן עם תהד .1

 והופכות פריכות )כמו צ'יפס(.

 ודג מקרל מעושן. אורז עם אטריות רחבות  .2

 , שמיר ובצל ירוק(.אורז עם עשבי תיבול )פטרוזיליה, כוסברה .3

 אורז עם עדשים )מג'דרה(. .4

 .וחמוציות צימוקיםאורז עם גזר,  .5

 ועוד רבים ומגוונים...

 

 

 

  

  עם פול ושמיר  אורז פרסי
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 חורשט מצורף לרוב לאורז כלשהו. ישנם סוגים רבים של חורשט:

 חורשט חבושים ושזיפים. .1

 חורשט במיה. .2

 חורשט חצילים. .3

 עץ.-חורשט תפוחי .4

 חורשט עשבי תיבול. .5

 ם...ועוד סוגים שוני

  

 חורשט 

  םושזיפי חבושים
 

 

 מצרכים:

 8ק"ג בשר מס'  1

 חבושים 3-4

 ק"ג שזיפים מגולענים 1/2

 כוס רכז רימונים 1/4

 כוס שמן 1/2

 בצל 1

 עגבניות מקולפות  4-5

 )ניתן להשתמש בקופסאות(

 

 

 :ההכנה אופן

 קצוץ. בצל בסיר מטגנים

 מוסיפים קוביות הבשר וממשיכים לטגן עוד קצת.

 בשלים על אש קטנה כשעתיים מוסיפים מים רותחים + תבלינים ומ

 כשעה(. –)בסיר לחץ 

 במחבת מטגנים את החבושים החתוכים לקוביות. מוסיפים אותם לבשר.

 מוסיפים את העגבניות המרוסקות ומבשלים עוד כחצי שעה.

 מוסיפים את השזיפים + רכז הרימונים. טועמים ומתקנים טעמים.

 מגישים עם אורז לבן.
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 )כופתאות חומוס( גונדי נֹוחֹודי  

 

 :מצרכים

 גרם קמח חומוס קלוי 200

 ק"ג חזה עוף טחון 1/2

 בצלים מגוררים 2

 מלח, פלפל, כורכום וכמון

 )חצי כפית מכל אחד(

 כוס שמן 1/2

 קצת הל טחון

 

 :ההכנה אופן

 מערבבים את כל המרכיבים, קורצים מהם כדורים ומניחים על מגש.

 מרתיחים מים בסיר ומוסיפים אבקת מרק או ציר בשר.

 ליקים את הכדורים פנימה ומבשלים כחצי שעה.כשרותח מח

 קֹוְרֶמה סבזי 
 עשבי תיבול()חורשט 

 

 8ק"ג בשר מס'  1

 גרם שעועית אדומה 200

 )אני מבשלת כמות גדולה מראש 

 מנות בפריזר(-ומקפיאה מנות

 

 כוס שמן 3/4

 בצלים גדולים קצוצים דק 2

 פלפל לפי הטעםכפית מלח +  1

 כפית כורכום 1/2

 לימונים פרסיים 3-4

 ירוק, כרישה.עשבי תיבול קצוצים דק: פטרוזילליה, כוסברה, סלרי, בצל 

 

 :ההכנה אופן

 מטגנים את הבצל, מוסיפים את הבשר והשעועית ומכסים במים. 

 לאחר הרתיחה מוסיפים לימונים וממשיכים לבשל עוד כחצי שעה.

 בסיר נפרד מטגנים את עשבי התיבול ומוסיפים לתבשיל.

 ממשיכים לבשל על אש נמוכה כשעה.
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ו מכוסה צר, והניח על האש סיר גדול של פלאבאירועים מיוחדים הדליק אבי מדורה בח

היטב. אנחנו הסתובבנו ליד המדורה וחיכינו עד שהפילו יהיה מוכן לאכילה. המאכל הזה 

 תמיד קשור אצלי עם זכר אבי האהוב.

  

 )כופתאות אורז עם בשר( גונדי ברינז'י

 

 מצרכים:

 ק"ג אורז עגול 1/2

 ק"ג בשר טחון 1/2

 בצל גדול קצוץ

 כוס שמן 1/2

 מלח, פלפל, כורכום וכמון 

 )לפי הטעם(

 

 :ההכנה אופן

 מערבבים יחד את כל המצרכים, 

 ובו מים רותחים. קורצים כדורים ומבשלים בסיר גדול

 )אפשר לעשות באותה דרך גם עם תוספת עשבי תיבול(.

 פילו איסטנבולי
 

 מצרכים:

 ק"ג אורז בסמטי 1

 ק"ג בשק בקר חתוך לקוביות 1

 ק"ג עגבניות בשלות מרוסקות 1-1.5

 ק"ג גזר חתוך לקוביות 1

 בצלים חתוכים 2-3

 כוס שמן 1

 מלח, פלפל, כורכום 

 

 :ההכנה אופן

 מן את הבצל, הבשר והגזר.מטגנים בש

 מערבבים ומוסיפים את האורז, העגבניות והתבלינים. 

 מבשלים באש קטנה כשעה )אין צורך להוסיף מים, את הנוזל מספקות העגבניות(.

לפני ההגשה מחממים מעט מים ושמן עם כורכום ושופכים מעל האורז. מבשלים עוד 

 כרבע שעה.
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 המעבר לטהרן

 

על מנת להקשות על גיוסו לצבא, שלח אותו אבי לטהרן  כשבגר אחי דוד והגיע זמן

שיעלים , בתקווה "בקשיש" לשוטר שבא לחפשו מסרנציגי הצבא לאתר אותו. מדי פעם 

עין. כשהגיעו זמנו של אחי ציון להתגייס אמר אבי: "שלמה בירושלים, דוד בטהרן וכעת 

 .סענו כולנו יחד לטהרןעזבנו את עיר מולדתי ונ. "הגיע תורו של ציון לעזוב את הבית

החוויה הראשונה שלי מטהרן התרחשה בטרם מלאו לי ארבע שנים בעקבות אירוע 

חגיגי שהתקיים בעיר הבירה )דומני שהיו אלה חגיגות נישואיו של מוחמד רזא שאה 

החליטו לבלות בעיר הבירה, לגור אצל קרובי  יהורי בנו של השליט רזא שאה(. – פהלווי

 ציוןאותי ואת אחי גם הם לקחו  אירועי השמחה שהתקיימו בעיר.משפחה וליהנות מ

. אחרי פרק זמן קצר אבי חזר לכרמאנשאה ואמא, אני וציון כת יחסיתלתקופה ממוש

טהרן אך זכור לי שמישהי ב מתקופה זואין לי זיכרונות נשארנו בטהרן עוד כחודשיים. 

אווה עם ציפורני האדומות מבנות המשפחה מרחה לי לק על הציפורניים. הסתובבתי בג

 לקול צחוקם של בני המשפחה. ,ואמרתי: "זה מניטור" )מניקור(

עוד לא עברנו לגור בה. שעזבנו את כרמאנשאה והמפגש השני שלי עם טהרן היה כ

ומהשכונה היהודית  כחוויה טובה. המעבר מהעיר הקטנה . אני זוכרת זאת12 מלאו לי

 ומרתק. חמבחינתי אירוע משמהיה  ,ומודרנית הצפופה לעיר גדולה

בו ניצבו בתי מגורים בצדו האחד, ובנין הקונסוליה  ג ז לי גרנו בבית צמוד קרקע ברחוב

 גרו יהודים. מבתי המגורים 2-ברק  הרוסית בצדו השני.

)למעט שלמה שחי בישראל ומרסל שנישאה  ושוב גרנו יחד המשפחה התאחדהבטהרן 

  שמעון. – ה בבית אחיה של אמיגרטובה ונשארה בכרמאנשאה(. סבתי 

י יהתחלתי ללמוד בכיתה ז' בבית הספר "אליאנס". כל בוקר נסעתי עם שני אח

קלטתי את השפה , צרפתית למדתילכל כיוון. בטהרן  אוטובוסב ,ויקי ומכבי ,הצעירים
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הנהלת . זכור לי ביקור נציג והוקרה על הישגייהר מאוד, וזכיתי בפרסי הצטיינות מ

 . נבחרתי לברך אותו בצרפתית בשם בית הספר.בבית ספרנו שבצרפת "אליאנס"

)כשעליתי ארצה והשקעתי מאמצים  התרגשתי מאוד אך עברתי את המשימה בשלום

 .בלימוד עברית, נשכחה ממני הצרפתית(

 ומורה לצרפתית בבית הספר "אליאנס" בטהרן עם חברה
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 הוריי( קיבלו 1949הייתי תלמידה חרוצה מאוד והגעתי להישגים יפים. בתום כיתה ט' )

בצרפת.  "אליאנס"לשלוח אותי עם מלגת לימודים לבית ספר  "אנסאלי"הצעה מהנהלת 

הייתה לכך משמעות גדולה. כל מי שנשלח ללמוד בצרפת התחייב לחזור לארץ ממנה 

המסלול בסופו של דבר גם לניהול בית ספר. לרוב הוביל נשלח כדי לעסוק בהוראה. 

ן לא הסכימו שאחזור שיש בכוונתם לעלות ארצה ובשום אופ הורייבאותה תקופה ידעו 

בתום לימודיי לאירן וההצעה ירדה מהפרק. הובטח לי שאקבל הצעה דומה כשאהיה 

הייתי מאוכזבת מאוד, אך נאלצתי  בישראל, ואז אוכל לחזור ארצה ולעסוק בהוראה.

 לקבל את החלטת הוריי.

ודי. מלבדי למדה רק תלמידה לא יה – התחלתי ללמוד בכיתה י' בבית ספר מקומי

אחת. היה זה שינוי משמעותי מבחינתי. יצאתי מהחממה של בית הספר היהודי  הודייה

 המוכר ונאלצתי להתמודד עם אווירה שונה ביותר.

 עזבנו את טהרן ועלינו ארצה. 1950בשנת . לא הספקתי ללמוד זמן רב

*** 

 מכתב המלצה ללימודים
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 תעודת גמר

 בית הספר "אליאנס" 
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 1950 -העלייה ארצה 

 

כל שנות י לעלות ארצה. המעבר לטהרן קירב באופן משמעותי את החלום של הורי

 ילדותי הוזכרה ירושלים כמקום קדוש ליהודים. היה ברור לנו שזו העיר בה נחיה כולנו.

וחודשיים לפני שהגענו ארצה נישא  ,בירושלים 12י כבר מגיל אחי שלמה, כאמור, ח

בשם מזל. אמנם לא פגשתי את שלמה עד המפגש בארץ, אבל כל  ממוצא פרסי לבחורה

אהבתי אותו אהבת נפש למרות היה חלק מאוד משמעותי וחשוב בחיי. ילדותי הוא 

משום מה גם נפשו נקשרה בנפשי, וכששלח מכתבים להורים, שמעולם לא ראיתי אותו. 

 .גם מכתב קטן אישי ל"אחותי ויולט"תמיד הוסיף 

את רצונם לעלות ארצה, הציע להם שלמה לעשות זאת במספר שלבים.  הורייכשהביעו 

מאוד מהקשיים שיעמדו בפניהם בארץ. היו אלה "שנות הצנע" בארץ. האבטלה הוא חשש 

)וגם לנו( לא היה כל ידע  הורייהתמודדו עם קשיי פרנסה. להאנשים  מרביתהייתה גדולה, 

. על פי המלצתו של שלמה קשיי קליטה לא פשוטיםבשפה העברית, והיו צפויים לנו 

 שויצרים ואת אחי דוד. הנפיקו לנו דרכוניםלשלוח בשלב ראשון רק אותי  הורייהחליטו 

 והתכוננו לנסיעה. 

ניקלט בארץ. שלמה חשב אנחנו לאחר שרק התוכנית המקורית הייתה להצטרף אלינו 

ואולי גם יחליטו  ,להם בארץ הצפוי לקבל תמונה ברורה יותר על הוריישבדרך זו יוכלו 

ן קצר לפני נסיעתנו קיבל אבי לוותר על התוכנית. אך תוכניות לחוד ומעשים לחוד. זמ

מילדיו הייתה מבחינתו טראומה קשה. הוא זכר כיצד עזב נוספת "רגלים קרות". פרידה 

חזר  ,נוסעים כולם יחד" – שנים תמימות. "אם נוסעים 15אחי שלמה, ומאז לא ראה אותו 

 וכך היה. ,אמר אבי בנחרצותו

 עזבנו את טהרן.  1950 ינוארב

דחו מספר פעמים בשל בעיות יה החלו כבר קודם לכן, אבל נהניסיונות לעלות ארצ
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 לישראל. מפרס ליהודים שרצו לעלות . פרס לא סיפקה אישורי יציאה בירוקרטיות

בטהרן הוקם מחנה מעבר לפליטים יהודים. את מרבית המחנה איכלסו יהודים שנמלטו 

ע "עזרא מעיראק לפרס בשל רדיפות קשות. אותם פליטים עלו ארצה במסגרת מבצ

. המחנה הוקם באזור בית הקברות היהודי בניסיון לא לעורר 50-ונחמיה" במהלך שנות ה

מהומות, ולא לפגוע בשגרת החיים של תושבי טהרן. זו אחת הסיבות שהעלייה שלנו 

התעכבה. עדיפות ראשונה ניתנה לפליטים. היו מקרים בהם צירפו יהודים מפרס 

קטיביים. )גם עובדיה בעלי לעתיד הגיע לשם, צורף למשפחות עיראקיות כבני משפחה פי

 ועלה ארצה כחצי שנה אחרינו(.עיראקית למשפחה בן 

ודרכון משותף לכולנו,  לישראלל אבי אישורי יציאה מפרס קיב 1950רק בתחילת 

 . ולהגשים את החלום ובעזרת אישורים אלה קיווינו שנצליח לעלות ארצה

ואת מערכות האוכל  חן גדול את כל כלי המטבחעל שול הוריילפני העזיבה הניחו 

ת כאוות נפשם. לא , והזמינו את השכנים לקחוחפצים נוספים היפיפיות מחרסינה משובחת

 ארצה. ם ניתן היה להביא

עלינו על מטוס בשדה התעופה טהרן והגענו ארצה. הייתה זו התרגשות עצומה. ישראל 

נפשנו. לא יכולנו לדעת מה צפוי לנו  ירושלים בפינו( הייתה משאת – )או יותר נכון

מערכת הציפיות שלנו. מץ "זבת חלב ודבש" היו חלק מרכזי בארץ, אבל הדמיונות על אר

 גם המפגש הקרב ובא עם אחינו שלמה הוסיף לכל האירוע הזה התרגשות בלתי רגילה.

. המראה את אדמת הארץבהתרגשות גדולה ונשק  התכופף אבי ירדנו מהמטוסבו ברגע 

 הזה אפילו לא הפתיע אותנו. ההתרגשות שלו דבקה בכולנו.

ה" במערב חיפה. המחנה ימשדה התעופה נלקחנו באוטובוסים למחנה "שער העלי

 מש כתחנת מעבר לעולים שהגיעו בהמוניהם מכל מדינות אירופה מיד עם קום המדינה. יש

טי, -די-וי בדישכללה חיט ,כמו כולם עברנו את שרשרת הקליטה מיד עם הגיענו לנמל

גלים -בשכונת בת יה למחנהיארוחה קלה, הנפקת תעודת זהות, קבלת חיסונים והפנ

 .בחיפה

 בזכותלפנינו ארצה עלתה אשר שרה אחותה של אמא  אתפגשנו גם  "יהישער העל"ב

עד שאמי לא יכלה  ,קי. נשארנו במחנה למעלה משבועאממוצא עירבחור  סלח כהן, בעלה

והחליטה שעלינו לעזוב במהירות האפשרית. באותה שנה ירד שיים ובקלעמוד יותר בסבל 



43 
 

לא ששלג באזורים רבים בארץ, וגם חיפה זכתה למנה גדושה של שלג. המדינה הצעירה 

מצאה את עצמה נצורה. כל דרכי הגישה לערים נחסמו.  ,עם שלג ידעה כיצד להתמודד

ון להגעתנו, נאלץ לחכות שחיכה בקוצר רוח לפגישה איתנו כבר ביום הראש ,אחי שלמה

 מחוץ לעיר עד לשיפור תנאי מזג האוויר ופתיחת הדרכים.

שהתרגשו מאוד ממראה השלג. אנחנו  חדשים אני חייבת לומר שהיו במחנה עולים

 . ומבחינתנו לא היה זה מראה יוצא דופןבפרס ראינו שלג כל חורף 

ופת המנד"ט הבריטי לא . גם החיים בביתנים מתקאליו נקלענו היה בלתי נסבל המצב

בביתן ארוך והתכסינו בשמיכות  סוכנות" מיטות"( על איש 9היו קלים. ישנו כולנו )

 הדרכים חלקלקות, והמזון מצומצם. ,ות ומלאות בפשפשים. היה קר ורטובשחורות וקש

. ציידו אותנו בתלושים תמורתם יכולנו לקבל דברי (לחם שחור וריבהבעיקר קיבלנו )

)מזל שאמא הצטיידה במעט מזון שהביאה מטהרן(. יום יום יצאנו לשער  מזון בודדים

 המחנה בתקווה לפגוש את שלמה. 
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מעברת "שער העלייה" 

 בחיפה
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מהמדינה. כדי זהב על איסור הוצאת מטבעות  הוריילפני שעזבנו את טהרן נודע ל

מספר שעוני זהב תמורת מקומי אמא אצל צורף  הזמינהלהערים על שלטונות החוק 

זהב על ידו. באחד הימים כשהלך אחי ענד שעון כל אחד מאיתנו המטבעות שהיו בידה. 

. שנגרם בשל השלג החליק על הקרח ,בתקווה לפגוש את אחינודוד לשער המחנה 

 ,מידו. לצערנוהשעון בניסיונותיו להגן על החליפה היפה שלבש לכבוד העלייה, נפל 

 לא הצלחנו למצוא אותו. למרות החיפושים הרבים 

רעייתו  ומזל  את שלמהסוף סוף ל המתנה מורטת עצבים פגשנו אחרי יומיים ש

אחי י י. קשה לתאר את השמחה וההתרגשות שאחזו בכולנו. מהרגע שנגלה לעינהטרייה

הוא נראה בדיוק כפי שנשקף לא הצלחתי להסיר את עיניי מפניו. ו הכרתי אותו

 זו שלמו גשתו כותאר את הרמהצילומים שהיו מוצגים בביתנו. אבי לא הפסיק לבכות 

 .וגעגועים שפגש את בנו האהוב יוסף אחרי שנים רבות של ניתוק ,יעקב אבינו

לביתו. שמחתי מאוד הציע אחי לקח אותי  ,ברגע שנפגשנו וההתרגשות שככה מעט

נהגה בי  גיסתימזל  .לירושלים םנסעתי איתו. נפרדתי מבני משפחתי והייתי מאושרת

 חברתי הטובה ביותר.באהבה ובמסירות, ולימים הפכה ל

למחנה עולים  שלי המשפחהכל יה" הועברה יקשים ב"שער העלאחרי שבוע של חיים 

 לושאותו חלקו עם ש ,יד. גם שם היו חייהם קשים ביותר. הם גרו באוהל גדוללִ -בבית

וחשף  בשל הרוחות החזקות האוהל ממקומו ניתק. מדי פעם וילד קטן נוספות משפחות

 6-ו הורייהקור היה בלתי נסבל. כך חיו היו אלה חודשי החורף ו .לגשם ולרוחות אותם

 . נחסכו ממני הימים הקשים האלהאחי  מאחר שגרתי בביתו שלאחיי ואחיותיי. 

יד ועברו לִ -וציון אחי הגדולים לעזוב את בית החליטו דוד התנאים הקשיםבשל 

ם עם אברהם, ויקי, לילעבור לירושהחלטה גם הם  הוריי קיבלומאוחר יותר . לירושלים

 ואבל בצדם הי ,קשיםהיו חיים הוכך החלו החיים מחוץ למחנה עולים.  .מכבי ופלורה

 עם כל בני המשפחה. החיים בארץ הקודשושביעות הרצון מסיפוק 

בשכונת בחצר בית כנסת חתי חדר גדול בשלב ראשון מצאה אמה של מזל עבור משפ

כנסת ה"מאה שערים". בעבר שימש בית  שכונה חרדית צפונית לשכונת ,"בית ישראל"

והפעילות הדתית  ,המבנהחלק מבמהלך מלחמת השחרור נהרס  , אךהעדה הקווקזית את

ל"בית  תימשפחו בני עבור כולנו. רק כשהגיע "מיטות סוכנות" 9פסקה. בחדר הוצבו 
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 בית אחי שלמה והצטרפתי אליהם. ישראל" עזבתי את

שולחן גדול וכסאות "יד  הורייל החדר רכשו מלבד המיטות שמילאו את מרבית חל

ומזנון עבור הכלים והחפצים  ,שניה", ארון גדול עבור הבגדים המעטים שהיו ברשותנו

נטוש  הבודדים שהצלחנו לקחת איתנו מפרס. מרבית רכושנו נמכר עוד בטהרן, או נשאר

אמא בישלה יד.  ולטובת מי שהצליח לשים עלי

ושירתו את כל חצר השירותים היו ב אבל ,במטבח

  מתחם.בדיירים הנוספים שגרו ה

פתיליה ועל כירה גבי במטבח בישלה אמא על 

. לבישול מהיר יותר חמה יותרובעלת להבה כחולה 

 כך או כך, הכל היה טוב יותר מהחיים במחנה עולים.

עם השנים עזבנו בזה אחר זה את החדר 

 .והקמנו משפחות משלנו

 

כולנו רתי יותר. נכנסנו למסלול חיים שג

עבדנו. רק מכבי ופלורה היו עדיין תלמידים 

בבית ספר מקומי. שלמה עבד כקצב, דוד ואברהם עבדו בבית קפה, ציון במכבסה, ויקי 

. עם הזמן כולנו דיברנו עברית. , ועל כך ארחיב בהמשךבחנות סריגה ואני בחנות תפירה

 התמודדו עם השפה העברית בכבוד. הורייגם 

הפיקה מדי פעם "מרגליות" שהצחיקו והיא  היה לימוד השפה קשה במיוחד עבור אמי

גברת. היא נהגה לפנות לנשים: "גברת חנום"  – אותנו מאוד. למשל: חנום בפרסית זו

 .לצוןהטעות המשיכה לדבר כך מתוך  כשהבינה אתגם  במקום לציין את שמן.

 


צנע". מדובר במדיניות היו קשים. הייתה זו תקופת ה"באותן שנים החיים בארץ 

במטרה ליצור שער חליפין יציב ולחסוך  1959-1949שהונהגה בישראל בין השנים 

ל אזרח שובץ צריכה. כ ימוצרוהדרכים הייתה הגבלת רכישת מזון  במטבע חוץ. אחת

                                                           
 ע.ע. ויקיפדיה 

 קרש כביסה וגיגית

 פתיליה
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את מוצרי המזון הבסיסיים על פי קצבה קבועה  יכול היה לקנותבה לחנות מכולת קבועה, 

הנפשות במשפחה. נקודות הקצבה נמסרו לחנווני בתלושים שקיבל כל  שנקבעה לפי מספר

וכללה: לחם אחיד ללא  ,הקצבה היומית הייתה מאוד מצומצמתתושב בפנקס אישי. ה

 20גרם קטניות,  20גרם אורז,  17גרם קמח,  60גרם סוכר,  58גרם תירס,  60הגבלה, 

 ם לחודש. גר 75גרם מרגרינה וכו'... כמות הבשר לנפש עמדה על 

בהתחשב בעובדה שבפרס אכלנו בשר, ירקות, קטניות ומאפים ללא כל הגבלה, היה זה 

בכמות ביותר עבור אמא שנדרשה לתמרן בחוכמה בהכנת התבשילים  משמעותישינוי 

ניסיונותיה הבלתי נילאים של אמא להמשיך  עבור משפחה מרובת נפשות.מוצרים מוגבלת 

ו אלו שהכינה בפרס יצרו לא פעם הזדמנויות לצחוק ולהעלות על השולחן מאכלים כמ

רץ, ולהומור. למשל, לאחד המאכלים שהכילו בדרך כלל בשר עוף ש"נעלם" ממנו בא

 שמשמעותו "חורשט שהאפרוח ברח ממנו"... –ה" קראנו "חורשט ג'וגֶה ַפריד

למרות הקשיים אהבנו לחיות בארץ. מזג האוויר הנוח היה אחד הבונוסים החשובים 

 שהרווחנו מהעלייה. הוא היה נוח לאין שיעור מזה שבפרס.

 זמן לא רב לאחר העלייה נישא אחי דוד למרגלית. 

*** 
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    1950בחצר הבית ב"בית ישראל", 

 עומדים מימין: ציון, אברהם, ויקטוריה, אני ודוד. 

 יושבים מימין: מכבי, אבא, אמא, מזל, שלמה. 

 מקדימה: פלורה
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 אני מתחילה חיים חדשים בישראל

קיבלה משפחתי  ,והישגים יפיםבית ספר לימודים בלמרות שבאתי ממציאות של 

המלצה  מכתבה בידי ם היהעבודה ולעזור בפרנסה. אמנ החלטה לנסות לשלב אותי במעגל

התנגדו מאוד לכך שאעזוב  הוריימטעם הנהלת "אליאנס" להמשך לימודים בצרפת, אבל 

שמרבית בנות  ,את הארץ ואחיה בגפי בארץ זרה. גם שלמה אחי ומזל אשתו הסבירו לי

. גם המצב הקשה בארץ לעזור בפרנסת המשפחהגילי אינן לומדות, וכי חשוב שאתחיל 

סתם את הגולל על המשך לימודיי. הדבר חרה לי מאוד. אהבתי ללמוד וקיוויתי לעסוק 

הוביל לכך, וכעסתי על שלא יכולתי  "אליאנס"בהוראה בבגרותי. המסלול שהציעו לי ב

 ללכת על פיו. 

עבדו  ואברהם דודשבלית ברירה קיבלתי על עצמי את הדין והתחלתי לעבוד. מאחר 

בית קפה, באופן טבעי הציעו לי להצטרף ולעבוד איתם. סירבתי בכל תוקף. לא ראיתי ב

התחלתי לעסוק , חודש וחצי לאחר שהגעתי ארצה ,עצמי מוכרת גלידה בשום אופן. וכך

בתפירה. לא דיברתי עברית, והתקשיתי מעט להשתלב בחנות לתפירת קונפקציה בבעלותו 

כמו: אותי מילים בסיסיות בעברית  ושילמד ימאחי ומגיסתשל אברהם זקס. ביקשתי 

לשים, לקחת, לתת, מחט, חוט, בד וכו'. בעזרת מילים אלו הצלחתי להבין את ההוראות 

 .ולמלא אותן בהצלחה

עסק בגזירת הבדים על פי גזרות שהוכנו מראש, והבנות שעבדו  , בעל החנות,אברהם זקס

בכוחות עצמי,  לגזור בדים לפי גזרותבקומה העליונה תפרו את הבגדים. עם הזמן למדתי 

 לא פעם את משימות הגזירה, בשעות שנעדר מהחנות. עלי ואברהם זקס הטיל 

העברית, הייתי עצמאית מאוד בתוך השפה י. השתלטתי על יעבדתי שם עד נישוא

העסק נסגר, לאחר נישואיי החנות, זכיתי בהערכה רבה והתעריתי בחיים בירושלים. 

זקס והתחלתי לעבוד צמי קניתי את אחת ממכונות התפירה של מר ובכסף שחסכתי לע

שמלות  4-על כל שמלה שגזרתי ותפרתי ללקוחה נאלצתי לתפור עוד כ בתפירה מהבית.

אבל הייתי  הרווח היה קטןדומות לאמי, לאחיותיי ולדודתי. כל זאת ללא תשלום כמובן. 

 כבר הייתי בשנים בהןשעצמו עצמאית לנהל את לוח הזמנים שלי כרצוני, דבר חשוב לכ

 .יילדים ורציתי להקדיש להם את זמנ אם לשני

*** 
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 נישואין והקמת משפחה ,אהבה – עובדיה מתותי

 

הייתי צעירה ממנו במספר שנים אך  .את עובדיה הכרתי עוד בילדותי בכרמאנשאה

 . ידעתי שהוא חברו של אחי ציון ולא יותר מכך.למדנו באותו בית ספר

 

 משפחתו... וקצת על

ער ועיניים בהירים. אחד יהיה גבר יפה תואר בעל ש מורד מתותי ,בא של עובדיהס

 . בעולם יםמתחביביו היה טיול

בתקופת מלחמת העולם הראשונה, הבחין באחד מטיוליו באזור ביסותון שליד כרמאנשאה 

ילים גש למאהל וגילה שמדובר בחייאוהלים. הוא נפרוסים בשטח גדול של צבא  בחיילי

רוסים. החיילים הבחינו בהלך שהגיע למקום הפריסה, וחשדו שמדובר במרגל גרמני. לא עזרו 

 ונדון למוות.במקום . הוא נשפט "אין כל קשר בינו לבין הגרמנים"טענותיו ש

כשהועמד מול כיתת היורים, הניח את כף ידו על פניו כמנהג היהודים והתפלל תפילת 

תת היורים, יהודי במוצאו, שמע את דברי התפילה ודרש "שמע ישראל". אחד ממפקדי כי

 לעצור את ההוצאה להורג, וכך ניצל בזכות תפילה יהודית אחת.

  

היו ארבע אחים. שניים מהם נפטרו בגיל צעיר.  ,אביו של עובדיה ,לאליהו מתותי

משפחתה. עם  ב עם אחותו זארי ז"ל שעלתה ארצהקשר מיוחד וקרוהיה לו מכל אחיו 

 ה חיים בארץ עד היום.צאצאי

העסיק . הוא לכרמאנשאה מחרטות לעבודות מתכת יבא מאנגליהיאליהו היה הראשון ש

 .חרט במקצועו, והוא זה שעבד בבית המלאכהפועל יווני )מוסא ארדש( 

לאחר מספר שנים החליט אליהו לשנות כיוון והחל לייבא מכוניות מסוג "פורד" 
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. במסגרת עסקי מהןיו סאלח עבד כנהג על אחת אח, ובא גם משאיותיומאוחר יותר י

את הסחר ולהרחיב פעמים לפלשתינה דרך אנגליה כדי לפתח  3-יבוא הגיע אליהו כיה

אליהו  )מכובד(. חאג'לזכות בתואר כדי מערת המכפלה באחת הפעמים נסע לבמכוניות. 

 ילדים. 5בחורה ממוצא פרסי ונולדו להם  –נישא לטאוס 

החל לעבוד בעצמו . הוא נסיעות מחוץ לאירןלקיים והתקשה ליהו אהזדקן , עם השנים

כשהוא ברחבי המדינה נהג למרחקים עצומים , ול אחת מהמשאיות שהיו בבעלותוכנהג ע

 מצויד בארגז כלים כדי להתמודד עם תקלות ברכב במהלך הנסיעה.

 

 םאחותשם . 1929בכרמאנשאה בשנת  ונולד)מנשה(  ואחיו התאום מנוצ'ר עובדיה

 גדעון. בן הזקוניםומוראד . אחריהם נולדו ג'באהר היההבכורה 

רע אסון במשפחה. מנוצ'ר הכניס את רגלו לנעל ישנים, א 17כשמלאו לו ולמנוצ'ר 

. הוא נפטר תוך דקות ספורות. האירוע הזה שהתחבא בתוכהוהוכש בידי רמש ארסי 

תאום. בית הוריו היה צלקת עמוקה בלבו של עובדיה שהיה קשור מאוד לאחיו ה הותיר

 הבשורה, ותוך זמן קצר התפשטה בכל השכונהזעקות השבר נשמעו  ביתנו.סמוך לברחוב 

 בשכונה היהודית כולה. הנוראה

בטהרן. גם בטהרן נהג  והתגוררהמשפחת מתותי את כרמאנשאה במהלך השנים עזבה 

למדתי לרכוב חלק במשחקי הילדים בשכונה ) ה לבוא לבקר את אחי, ולא פעם לקחעובדי

על אופנים בעזרת אופניו הפרטים(. עובדיה סיים את לימודיו התיכוניים בעיר והחל 

ידעתי שיש לא ידעתי פרטים רבים על עובדיה אך תיכוני. -בלימודי הנדסה בבית ספר על

 בכוונתו לעלות ארצה.

בתקופת בהגיעו לגיל גיוס לצבא האיראני החליט עובדיה להתחמק מהשירות הצבאי. 

משפחות הפליטים מיה ארצה צורף עובדיה לאחת יאת העלההמתנה במחנה המעבר לקר

ארצה  הגיע – ם שהפכו אותו לבן משפחתםיק, ובעזרת מסמכים פיקטיביאשהגיעו מעיר

 ללא בני משפחתו שנשארו בטהרן.

בחופשות עקב והתגייס לצה"ל. נשלח לקיבוץ אשדות י ,20 בגילהגיע ארצה עובדיה 

, ופגשתי אותו לעיתים קרובות הפך לבן בית. עובדיה ת הוריי בירושליםיבבקר בנהג ל

 .יותר
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בינתיים, המשיכו בני משפחתו את חייהם בטהרן. 

ק בענייני הפרנסה, היה עסואביו של עובדיה אליהו 

וס לא התאוששה מאובדן בנה מנוצ'ר. ואילו אשתו טא

ים הלך יהיא שקעה בדיכאון עמוק, והקשר בין השנ

 ף. והתרופ

 , אךו של עובדיה החליט לעזוב את טהרןמוראד אחי

עיר התגורר בבניגוד לאחיו לא עלה ארצה. הוא עבר ל

נמל חוראמשהר בדרום מערב איראן, ופתח עסק ה

 שתי בנותמהרי ונולדו להם לעמילות מכס. הוא נישא ל

 ג'קלין ורויה.

וה לעזור לה העסקים פרחו, ומוראד החליט להביא גם את אמו לחוראמשהר בתקו

. נולדו אחרתלאשה  הולנישואיו של אלילפרידתם ולהתאושש. הנתק בין ההורים הביא 

 שושן )שושנה(, שמשון, שאול ושפרה. – להם ארבעה ילדים

ועלה גם הוא ארצה. ואילו  עובדיה גדעון הצעיר באחים החליט ללכת בעקבות אחיו

 רה בסמיכות לאחיה ולאמה. אחותם הבכורה ג'באהר עברה עם משפחתה לחוראמשהר וג

ויימת והצטרף למשפחתו לתקופה מס ישראלבהשפעת אחיו מוראד עזב גדעון את 

בסופו של דבר חזר ארצה והקים פה משפחה. הוא נישא לבת דודתו ולנטין  בחוראמשהר.

  רויטל.אבנר וונולדו להם שני ילדים 

יה הייתה זארי )דודה זרי( אחות אביו של עובד-עמ

בארץ. היא ובני משפחתה ו שפחה היחידה שלקרובת המ

 היו חלק מאוד משמעותי מחיינו כזוג וכמשפחה.

ורעייתו לעולמם נשלחו ארבעת  אליהוכשהלכו 

 .היתומים ארצה במסגרת עליית הנוער

אחותו הבכורה ג'באהר נישאה לבן דודה ונולדו להם 

חיים עם  םתהיד, פירוז ופרהד. שלושנא – שלושה ילדים

 הברית.-ם בארצותמשפחותיה

*** 

 אליאס-אליהו
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 הקשר עם עובדיה מתהדק

. אסור היה לי עובדיה כלפי שמתעוררים בי רגשות אהבהגרתי מעט הרגשתי כשב

לבטא את הרגשות הללו, אבל ממבטים חטופים שהעברנו בינינו הרגשתי שהם הדדיים. 

 לא העזתי לספר על כך לאיש.

תקופה בחורים רווקים ממוצא  . בארץ חיו באותהעתי לפרקי. כך לפחות חשבו הורייהג

אותו מוצא. הם נהגו לפנות להוֵרי הבנות ולבקש את צעירות בנות בחורות פרסי שחיפשו 

בחור ממשפחה קיוו שאסכים להינשא ל והם ם אל הוריי הגיעו פניות לא מעטות,ידן. ג

 למשפחה בעלת אמצעים.מסויימת שעם עדיפות  ,טובה, ונראה לי

שיהיה הבחירה המועדפת בעיני  רבסיכוי  שאיןדיה, אבל ידעתי אני הייתי מאוהבת בעוב

התפרנס בדוחק . הוא ללא גב כלכליו חי בארץ ללא משפחהשירת בצבא ו. עובדיה הוריי

בה לא מוותרים . אבל על אהלא אלה החיים שהוריי תכננו עבוריאין ספק שו מעבודות שונות

 .ולקחתי אותו בחשבון לא פשוטידעתי שמצפה לי מאבק למרות ש ואני סירבתי לוותר

 המועדפותרשימת הבנות "בראשון הר לי עובדיה שהייתי במקום לאחר נישואינו סיפ

, ורבים מהבחורים רצו לזכות בי. בשיחות שהתנהלו בין שעברה מפה לאוזן לשידוך"

בכך קיווה להרחיק ממני , ועובדיה לספר לכולם שאני מאורסת הבחורים הרווקים טרח

חדשות לבקרים הגיעו לביתנו  ,חתי בחורים פנויים לנישואין. למרות זאתומבני משפ

 במטרה לבקש את ידי מהוריי.מלווים באבותיהם בחורים 

. וקיוויתי לדחות את רוע הגזירה ביקורם של מבקשי ידיעלם מהבית במהלך יניסיתי לה

נתי במה יום אחד חזרתי הביתה והבחנתי במספר אורחים זרים בחדר האורחים. מיד הב

גש אלי וביקש שאכנס לחדר. לא הסכמתי בשום אופן, ובדרך שאינה יאבי נואכן,  מדובר.

"אני לא רוצה לשמוע". אבי נפגע  :על פיו ואמרתי הנחתי את ידיהולמת אותי בשום צורה 

מאוד וחזר לחדר האורחים. התנהגות כזו מאוד לא הלמה אותי, ובוודאי לא בכל הקשור 

כנעה אותי יוהערכתי מאוד. מזל גיסתי החליטה להתערב, ניגשה אלי ושלאבי אותו אהבתי 

ניסיתי ו שיחקתי עם אחייני, ולהיכנס לחדר. נכנסתי, התיישבתי לוותר על עקשנותי

 להתעלם מכל הנוכחים ולא הרמתי את ראשי.

כשהרגשתי שטבעת השידוכים מתהדקת סביבי החלטתי ליטול יוזמה. השגתי את 

וכתבתי לו מכתב. לא שיתפתי בסוד  ,עובדיה ממכתב ששלח לאחי כתובתו הצבאית של
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 הזה איש. איני יודעת מהיכן שאבתי את האומץ ואולי גם קצת חוצפה לעשות זאת.

קשתי יבמכתב גללתי בפניו את מסכת הקשיים שאני חווה במאמצים להשיא אותי, וב

"ואין ביכולתי לעמוד  ,כתבתי ,. "אני אוהבת אותך"הוריישייטול יוזמה ויבקש את ידי מ

בגן דניאל ליד פעם ראשונה קבענו להיפגש עובדיה השיב לי מכתב ובסירובי זמן רב". 

 עיריית ירושלים.

שאני נפגשת עם חברתי בקי, התלבשתי יפה  הורייהייתי נרגשת מאוד. סיפרתי ל

ביום בו קבענו לרוע המזל פגש שמעון דודי את עובדיה בירושלים ויצאתי מהבית. 

 עובדיהוהתפלא על כך שלא בא לביתנו כפי שנהג תמיד בימי החופשה מהצבא. יפגש לה

 דודי. שהאירוע יעבור בשלוםוקיווה בירושלים הסביר לו שיש בכוונתו לבקר חברים 

 לשמחתי, חשדם לא התעורר., אך הורייסיפר זאת ל אומנם

פעם הראשונה בה היינו מתוחים מאוד. הייתה זו ההפגישה הייתה מרגשת כמו שצפיתי. 

שוחחנו, הבענו זה באוזני זו את אהבתנו שהינו זו במחיצת זה ללא נוכחות אחרים. 

"אמריקאי בפריז" עם  – ט שראינורהסאת כנו לקולנוע. עד היום אני זוכרת ההדדית והל

ולא  ין קלי. את הסרט בקושי הצלחתי לראות. כל הזמן חששתי שמא יחבק אותי'השחקן ג

עובדיה לא נגע בי. ... אבל חששותיי התבדו. לנהוג במקרה כזהה עלי יהיידעתי כיצד 

 אהבתנו.  למען הגשמתיצאנו מהסרט והחלטנו לפעול 

 

מכתבים. עשרות מכתבים בשפה הפרסית שמורים  שמרנו על קשר והחלפנובינתיים 

הרגשות, הגעגועים והרצון לממש את אהבתנו,  מבטאים אתאצלי עד היום. המכתבים 

הגיעו על פי בקשתי למקום  עובדיהם על פני עמודים רבים. כל המכתבים ששלח פרושיו

 .א לחשוף את הקשר הסודי מוקדם מדיעבודתי כדי ל

שלו בשפה הפרסית הרשימו  ההתבטאות המופלאהת ויכול של עובדיהשרון הכתיבה יכ

ש אותי מאוד. עד היום, כשאני קוראת את המכתבים השמורים אצלי, אני מופתעת מחד

העוצמתיים, ובאיזו פתיחות חשף את לבו את רגשותיו במילים ידע לתאר  באיזו מידה

 היום כשאני קוראת את המכתבים אני מתרגשת ומסמיקה. גם .בפניי

והביט בי  שלמה. עובדיה התארח אף הוא בביתםבאחד הימים ביקרתי בבית אחי 

 . הסוערים מרחוק. ישבתי על הספה וניסיתי להסתיר את רגשותיי
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  בטא בשיר את רגשותיו באותם רגעיםבמכתב שכתב לי מיד לאחר פגישה זו, 

 :)תרגום חופשי(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עד כמה יפית כשהיית לצידי

 .וכמה יפה היה החיוך על שפתותייך

 בין כל הבנות שמסביבך

 .היית לי כנר המאיר בחשיכה

 על הספהשם ישבת לא הרחק ממני 

 .מיםכמלאך מאיר בש ונראית בעיניי

 כששלחת אלי מבט גנוב

 .התמלאתי בחיים חדשים

 בו נפגשנויום הלעולם לא אשכח את 

 .לי כמלכה ונדמיתכששוחחת אתי 

 פעם אני רחוק, ופעם אני קרוב

  את ידידתיפעם 

 את אהובתי.ופעם 

 בעיניך השחורות ובתלתליך הבטתי 

 והודיתי לאל

 על שידע לצייר את פני אהובתי

 .מקצועימוכשר ואומן ביד של 

 ...אל תשכחיני אהובתי

 .אוהב אותך מתותי עובדיה
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 :ששלח לי עובדיה לאחר פגישתנו הראשונה השניחלק מהמכתב 
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 תרגום:

 

 ויולט יקירתי

. לא תוכלי בראשיאני חש בכובד המחשבות , ויום שפגשתי אותך לבי סוער ולחוץמ

לים. כל עולמי עבר כשצעדנו זו לצד זה ברחובות ירוש היו תחושותיילשער בנפשך מה 

טלטלה עזה ברגעים אלה. לא יכולתי שלא להבחין בפניך החיוורים, והבנתי עד כמה את 

ת עד כמה אני אוהב אותך. ַאפעם נוספת הרשי לי לומר לך אהובתי . ומודאגת חוששת

 חיי, תשוקתי ואושרי.

 טיסהמ, וכל חיי השתנו מרגע זה. כל מחשבה עליך נכנסת ללבי עוצמה גדולה באיזו

אותי לשמים, ומשם לכוכבים. האומנם יכול אדם לחוש ברגשות עזים כל כך? רגשות 

 על חייו? בעוצמה כזוהמשפיעים 

כן ויולט, באהבה יש עוצמה גדולה, ועוצמה כזו מחזקת אותנו ודוחפת אותנו לחיים 

 מאושרים. 

 האם אהבה אמיתית בלבד יכולה להיות ערבות לחיי משפחה?

 על כל המכשולים, ונזכה לחיים שקטים ואוהבים? האם נוכל להתגבר

אמין יכול להי דמותך רוקדת וצחקנית, ואז אני עומדת מול עינ ,כשאני חושב על דבריך

 שיבוא יום וכל הקשיים יהיו קטנים בעינינו, והעתיד יהיה בהיר וטוב עבור שנינו.

 אני מוסר לך את אהבתי

 ,אוהב אותך ושתמיד תהיי שלי

 שלך עובדיה
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 :1953, ינואר מכתב שכתבתי לעובדיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עובדיה יקירי

אותו קיבלתי  .היה מלא אהבה ותשוקה, ותאר עולם של סערה ותקווהמכתבך האחרון 

 מהדואר ביום ראשון אחר הצהריים.

איני יכולה להביע בכתב את הרגשות שעלו בי עם קריאת מכתבך המתוק. זה זמן רב 

כיצד אתה מצליח לחבר בין המילים ולהביע בכתב את רצון הלב  ,ישאני חושבת לעצמ

מעט את אהבתי ואת בולו  כמוךשלך ואת אהבתך. הלוואי שגם אני הייתי יכולה להביע 

 תשוקתי אליך.

עמוק כל מה שביכולתי לכתוב הוא שבלעדיך חיי אינם חיים. אהבתך ומסירותך נכנסים 

 .אפילו לרגע אחד עליךאיני יכולה לחדול מלחשוב ולבי, לתוך 

אומץ להתמודד עם כל בעיה שנקרית  ונוטעת ביאהבתך מביאה לי שמחת חיים, 

 בדרכי ואת היכולת לפתור אותה בקלות.

 ,יותר לא אפריע לך. להתראות מהר ככל האפשר

 אהובתך ויולט

*** 
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 עובדיה מבקש את ידי

כשעובדיה הגיע מלווה  בבית אחי וגיסתי )שלמה ומזל( הורייבערב יום העצמאות ביקרו 

 באין לו הורים בארץ, ונחשב בעל מעמד חשוב בעדה הפרסיתבאביו של חברו. האיש 

 בצורה הולמת ומכובדת. הורייהחליט עובדיה להיעזר בו כדי לקיים את מנהג בקשת ידי מ

אמי התנגדה אבי גילה גמישות כלשהי אך . רבה קיבלו את ההצעה בהתנגדות הוריי

הייתי מופתעת. ידעתי בדיוק מהם הקריטריונים המועדפים עליה וידעתי  באופן נחרץ. לא

 שהם חסרים בעובדיה.

צריך להבין עד כמה צעד כזה  החלטנו להתארס.הוריי  התנגדותולמרות  למרות הכל,

בהכנעה ולא העזו  היה יוצא דופן בעדה שלנו, בה נהגו בחורות לקבל את החלטת ההורים

 לפעול נגדם.

. הוא ידע שאני מעבירה את וחשב על עתידי תמך בי, יי, שלמה אחי דאג ליהורבניגוד ל

כל משכורתי לאמא, והציע לי להפחית מדי חודש שליש ממשכורתי ולשמור את הכסף 

אמא הרגישה  "את חייבת לחסוך מעט כסף. תזדקקי לו מאוד", אמר לי. במעטפה.

בהסברים את השינוי  רצתיתיתרעומת. אני על כך  הוהביע "הצטמצמה"כורת שהמש

 במושגי אותם ימים. רב כסף – לירות 200הצלחתי לחסוך עם הזמן וומשונים  שונים

האירוסין שקיימנו קיבלתי מעובדיה טבעת אירוסין )הזולה ביותר  טקס במעמד

שיש בכוונתנו להינשא בקרוב. בניסיונותיה של אמא חגיגית שהצלחנו למצוא(, והודענו 

ישרה לי שאין בכוונתה לממן את האירוע. נאלצתי לומר לה שיש ב הנישואיןלמנוע את 

ומעולם לא על שמעלתי באמונה מאוד לירות למימון החתונה. אמא נעלבה  200בידי 

עברו שנים רבות עד שלמדה להכיר את עובדיה ולהוקיר את תכונותיו . סלחה לי על כך

 .למרות שלדעתי מעולם לא ביטאה זאת במילים הנפלאות

האירוע  .ולבשתי שמלה יפה שנתפרה במיוחד עבורי באנו בברית הנישואין 1.12.53-ב

 . היינו מאושרים על שזכינו להגשים את אהבתנו. "ורשבסקי"התקיים במלון 

רק אחרי החתונה סיפר לי עובדיה כי עוד בילדותו בכרמאנשאה החליטו הוריו בעצה 

לפרקם. לא היה השניים עו תם כשיגיאותו לבת, להשיא ראחת עם משפחה יהודית אח

בכוונתו של עובדיה לקיים את ההתחייבות הזו, אך בני המשפחה שנשארו בכרמאנשאה 

לה. עובדיה  ולהינשאלישראל  את בתם יאמסר על פיו הם מצפים שידאג להב העבירו לו
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נהג בנימוס והודיע למשפחה שהוא "משחרר" את הבת מההתחייבות, וכי תוכל להינשא 

 . למי שתרצה..

, והחלטנו להינשא זה לזו העדה ובסמכות ההוריםמרדנו במנהגי  רבהשנינו במידה ) 

גם כשהקמנו  ,לסייע לנואמי סירבה כל חייה בכל מחיר. אני בטוחה שזו אחת הסיבות ש

 .משפחה ונולדו לנו ילדים(

 

 

 

  

 ביום נישואינו
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*** 
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 אנחנו מקימים משפחה

 6 מס', רחוב רפפורט ית ישראלב שכונתחדר בדמי מפתח ב שכרנומיד לאחר הנישואין 

 (.45 מס'ברחוב רפפורט גרו  הוריי)

הפרידה בין חדרנו לבין חדרם  (סגורה)דלת נוספת . דלת כניסהו חדר היו חלון אחדל

יה מטבחון קטן ובו של דיירים אחרים. מחוץ לחדר ה

לאחסון מעט כלי אוכל , ועוד מקום קטן פתילה ופרימוס

 ומצרכים. 

 ,אותנו בלילה כמיטת שינה משהיש אשרספה ה

ארון בגדים ומזנון הכילו את מעט נסגרה במהלך היום. 

 הבגדים והחפצים שהיו ברשותנו. 

זמן רב לאינטימיות לא היה לנו. גדעון אחיו הצעיר של 

החלטה לארח אותו  ובעלי קיבלעובדיה עלה ארצה 

בחדרנו. הוא ישן על מיטה מתקפלת שנכנסה במהלך 

בין המקרר שנוצר הצר היום למרווח 

בקפידה לקיר. כל סנטימטר בחדר תוכנן 

ונוצל. נוסף לכל אלה עמדה בחדר גם 

מכונת תפירה אשר שימשה אותי 

בעבודתי כתופרת. השירותים והמקלחת 

היו משותפים לנו ולדיירים שגרו בחדר 

הצמוד. רק מאוחר יותר בנו הדיירים 

את חלקם במקלחת המשותפת. סוף סוף ואנחנו רכשנו מהם  ,ושירותים פרטייםמקלחת 

 נהנינו מפרטיות במקלחת )לפחות(.

המצב הכלכלי היה קשה. עובדיה נאלץ להסתפק בעבודות זמניות, ואני השתדלתי 

 מתפירת שמלות, חולצות וחצאיות.  פעוטלהרוויח סכום חודשי 

לי  רכש לאחר שנולדה אילנהדרך.  ללי מאוד. הוא השתדל להקל עלי בכ עובדיה דאג

לי( שהייתה מצרך נדיר מאוד במרבית הבתים בארץ. אמנם פעולת -מכונת כביסה )קל

 אך עדיין היה זה שינוי גדול בחיי כעקרת בית. – באופן ידניהסחיטה נעשתה 

 פרימוס

 מכונת תפירה "זינגר"
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את עם הזמן גם כיריים על גז החליפו 

הפתילייה והפרימוס, והפכו את הבישול לקל 

 ומהיר יותר.

על יציאה למרות כל הקושי לא ויתרנו 

אחת לשנה. נסענו יחד לבית לפחות לחופשה 

הבראה בכסף שחסכנו בעקשנות רבה, וגם 

כשנולדו הילדים המשכנו במסורת החשובה הזו 

שבזכותה יכולנו לקיים "פסק זמן" מהחיים 

 וליהנות כמשפחה.

רה טהשנים עברו ועובדיה החל לעבוד במש

קבועה ויכולנו לחשוב על תוכניות במשרה 

 . עתידיות

ניהלתי לחיינו המשותפים מהרגע הראשון 

ספר הוצאות והכנסות )עד היום( ורשמתי כל 

הוצאה כדי לעקוב באופן שיטתי אחר מצבנו הכלכלי. דאגתי שלא ניכנס לחריגה, וחיפשתי 

 דרכים יצירתיות לחסוך בהוצאות. 

ורנו. נולדה במזל טוב אילנה בתנו הבכורה. הייתה זו שמחה גדולה עב 21.11.1954-ב

 היינו מאושרים לחבוק את בתנו, פרי אהבתנו, ולהפוך למשפחה.

רכשנו לאילנה מיטת תינוק וגדעון נאלץ לפנות את החדר שלנו ושכר חדר קטן לא 

נולד בננו עודד.  17.6.1957-בהרחק מביתנו. כשמלאו לאילנה שנתיים ושמונה חודשים 

לא הפסקתי לדאוג שמא  . לאעם קושי כלכלי לא פשוט היינו מאושרים אך התמודדנו

 "על פי הספר" ולספק להם את כל צרכיהם. םילדיההיכולת להאכיל את  נותהיה בידי

 ק"ג(. 45הדאגה פגעה בבריאותי, וירדתי במשקל באופן קיצוני מאוד )שקלתי 

 

*** 
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 עם אילנה ועודד 

בבית הבראה, 

1959 

 אילנה ועודד איתי ועם עובדיה

אני מחלימה מצהבת 

בבית הבראה 

 . הנקרה -בראש

את עודד השארנו 

 במעון ויצ"ו.
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 שלי מקצועיתהקריירה ה
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ו בצפיפות רבה ארבעתנו, כפי שסיפרתי, התמודדנו עם קשיים לא מבוטלים. גרנ

שהייתה ברשותי עבדתי בשעות  תפירההמכונת וניסיתי להקל במעט על הקושי. בעזרת 

הלילה והסתפקתי בשעות שינה ספורות. עובדיה התקשה לראות את מאמציי הרבים ואת 

 .כוחותיי ההולכים ואוזלים ועמד על כך שאפסיק לעבוד כתופרת

 ולא הפסיק לומר לי: ,ולותיי יותר מכל אחד אחריך את יכלשמחתי ידע עובדיה להער

"יש לך ראש מבריק, היית תלמידה מצוינת במקצועות הריאליים, הגיע הזמן שתנצלי את 

כישורייך ותנתבי אותם למקום ראוי יותר". הייתי מבולבלת, לא ידעתי כיצד להגשים את 

יתו החלטתי ללמוד בי היו גם החלומות שלי(. בעצה אחת אלים שלו )שבלהחלומות הגדו

 פקידה בבנק. למשרת בעתיד להגיע בתקווההנהלת חשבונות 

 למדתי בקורס להנהלת חשבונות

בשעות הערב. היו אלה  3דרגה  –

ימים מפרכים. חזרתי מאוחר 

וד והמשכתי לשנן בלילה עייפה מא

לפתור תרגילים , את חומר הלימוד

ולמלא משימות שהוטלו עלינו 

ברית במסגרת הקורס. השפה הע

עוד לא הייתה שגורה בפי. לא 

הייתי מסוגלת לכתוב את דברי 

ולהקשיב במהלך השיעור ה המורֶ 

 לו בו זמנית.

השתדלתי להקשיב למרצה 

כוז רב, לא הסרתי את עיני ברי

כשחזרתי הביתה רשמתי ו ,משפתיו

במוחי. עובדיה השגיח על הילדים  רענן לעצמי ראשי פרקים כשחומר הלימודים עדיין

 , ואני ביניהם.13תלמידים סיימו את הקורס רק  36-כבי מאוד. מתוך  ותמך

בתום הלימודים, העמידה בבחינות וקבלת תעודת הסמכה חיפשתי עבודה. היו אלה 

ימים קשים בישראל, ישראלים רבים חיפשו עבודה ורבים היו מובטלים. נשים מעטות 
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עוזרות בית, מורות, גננות,  ליצאו לעבודה מחוץ לבית ואלה שיצאו, הסתפקו במשרות ש

'. פניתי ללשכת עבודה ונעניתי בשלילה פעמים רבות. הייתי דמטפלות, מבשלות וכ

על מכונת כתיבה בתקווה לשפר את סיכויי  הקלדהבינתיים החלטתי ללמוד גם  מיואשת.

 לזכות במשרה.

 תים בדרך המקרה. לעובדיהיוגם הם מתרחשים לע ,אבל לפעמים חלומות מתגשמים

בנק "נודע מפי אחת מעמיתותיו לעבודה על כך שאחיה מחפש בחורה למשרת פקידה ב

על ידי  1934)בנק מסחרי שנוסד בשנת  "אלרן

משפחת בנקאים מעולי גרמניה(. מיד הודיע לי על 

כך, וקבע עבורי פגישה בבנק. הייתי בדרכי לשוק, 

קניות ים" וסל ילבושה בבגדים "מאוד לא ייצוג

למרות זאת נאלצתי להגיע לבנק  מפלסטיק בידי.

אפרים מנשה. סיפרתי לו על עבודתי כתופרת, ועניתי על  ,ונפגשתי עם סגן מנהל הסניף

מספר שאלות כמקובל בראיון עבודה. הוא התרשם, כנראה, ובישר לי שאני מיועדת 

שלא אזכיר בפניו את עבודתי כתופרת. אבל יד  ,לראיון נוסף עם מנהל הסניף. עוד המליץ

המקרה מסדרת את החיים כרצונה. לפגישה עם מנהל הבנק הגעתי לבושה ומסודרת היטב, 

מנהל  – אברהם זקס – ובעודי ממתינה לראיון נכנס לבנק אחד הלקוחות החשובים שלו

שאני עומדת בפני ראיון עבודה, נכנס על כך חנות התפירה בה עבדתי בעבר. כששמע זקס 

אמר דבר. אני מאמינה שהמליץ עלי בפני המנהל וסיפר חייך אלי אך לא  ,למנהל, וכשיצא

 .. וכתופרת...על שביעות רצונו מיכולותיי כעובדת.

ג )לאחר התייעצות עם שותפו( על התחלת עבודתי. נלשמחתי בישר לי המנהל מר של

הוא ניסח את דבריו באופן מעורפל, והדגיש שאני מתחילה לעבוד "ללא התחייבות מצד 

שמדובר בתקופת ניסיון ללא שכר, אבל קיבלתי על עצמי  ,מה-משום ,יהבנק". אני הבנת

 כיוון שהבנתי שמדובר בהזדמנות פז. ,את הדין

שקיבלו לעבודה נשים צעירות נשואות מחשש  ,חשוב לי לציין שמעטים המנהלים

להיעדרויות רבות בשל הריונות או מחלות ילדים )לשמחתי לא נעדרתי יום אחד מהעבודה 

 עבודתי(. כל שנות 

בלתי שולחן עבודה, יהתחלתי לעבוד תחת פיקוחה של מנהלת החשבונות הראשית. ק
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. המשימה הראשונה שהוטלה עלי הייתה לסכם טורים חשבוניים של ידני ןבֹושֵ ח  רה ומַ ימג

 30-( עם חישובי ריביות. מדי יום נכנסו כ"פזגז"גז )חברת ה שוברי התשלומים של צרכני

מפיץ. מילאתי את המשימה בהצלחה. כשמנהלת החשבונות לימדה  פעולות בנקאיות לכל

רה. יבמגאותו הטמנתי קטן ואותי פרט חשוב זה או אחר, מיד רשמתי אותו על פתק 

שאלה פעמיים, ורציתי לעשות עבודתי במדויק  לחזור על קיבלתי החלטה ביני לביני שלא

תקים, ונפתח בפני עולם וללא כל טעות. נהגתי לשנן שוב ושוב כל מה שהיה כתוב בפ

 חדש.

 3משכורת עבור להפתעתי חודשי עבודה, ועם סיומם הועברה לי  3חלפו להם 

דירות לזוגות  רכישת מיד במשרד השיכון במסגרת מבצעאת הסכום חודשים!! הפקדתי 

צעירים. הייתי מאושרת. מבחינתי היה זה הצעד הראשון לבניית חיים עצמאיים ונוחים 

 לדינו.עבורנו ועבור י

הגיע מנהל חדש. הנהלת הבנק תחתיו שקיבל אותי לעבודה עזב, ו חלפה שנה, המנהל

גם מנהלת החשבונות הראשית. עברה החלה לפעול ממשרדים ברחוב קינג ג'ורג', ואיתה 

המשרה נותרה פנויה, ובאופן טבעי קיבלתי הצעה לאייש אותה. לצערי, באותה תקופה לא 

יות ודחיתי את ההצעה. בחור צעיר מילא את המשרה קצועהאמנתי עדיין ביכולותיי המ

. עם הזמן מילאתי יותר ויותר משימות הקשורות לתפקיד, ובאופן שהתפנתה ועבד לצדי

 ,נעדר מנהל הסניףבימים בהם ו ,בסניף טבעי והדרגתי התחלתי לשמש כמנהלת חשבונות

השקעות, קנייה  בתחום ניירות ערך שפתח בפני עולם חדש של גם מילאתי את מקומו

גיליתי שאני מצליחה להגיע להישגים יפים ומרשימים בתחום. אזרתי אומץ,  .ומכירה

והתחלתי לקנות עבור עצמי ניירות ערך ולמכור אותן ברווח. לצורך כך נטלתי הלוואות 

תוך זמן קצר ונהניתי מהרווחים.  אותן, החזרתי מקום עבודתו של עובדיה –מהמשטרה 

(, ועברנו מחיים בחדר 1964בשנת זאת הצלחנו לרכוש לעצמנו דירה )אין ספק שבזכות 

סן בן זכאי בשכונת חדרים עם הסקה מרכזית בבניין ברחוב  3אחד לדירה מרווחת בת 

 סימון.

 

וסף, וכך נולד בננו המצב הכלכלי המשופר שלנו עודד אותנו להביא לעולם ילד נ

 .1.4.1966-ב השלישי דורון
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ידעתי שאיני יכולה לגדל שני ילדים ותינוק ולהמשיך לעבוד . בביתלאחר הלידה נשארתי 

גם  ם, ולחזור בשעות החשיכהבעיקר בתקופות של הגשת מאזני ,שעות נוספות לתוך הלילה

ירושלים המושלגת. בעזרת הפיצויים שקיבלתי, כיסינו את המשכנתא של קרים הבימים 

 לירות(. 26.500)הדירה עלתה  בות רכישת הדירה ורווח לנו מאודשרבצה עלינו בעק

 וחשבתיאחרי שנה תמימה ללא עבודה, הרגשנו היטב בחסרונה של משכורת נוספת 

 לחזור לעבוד.

האיש היקר שהאמין בי  ,הכשמלאו לדורון שנתיים צלצל אלי במפתיע אפרים מנש

הציע לי לעבוד ב"בנק ירושלים" בו עבד באותה עת. עובדיה היה במצב , ומלכתחילה

חרף  (מספר שעות בשבוע )רקהוא המשיך לעבוד  .לב -אותי רופף אחרי שעבר התקףברי

מצבו הבריאותי, ורציתי להיות זמינה במצבים בהם יזדקק לי. רופאת המשפחה לחצה עלי 

לשמחתי, לקבל את ההצעה. היא הבינה שאני זקוקה למשרה הזו הן כלכלית והן נפשית. 

 גם עובדיה עודד אותי לכך.

עבוד ב"בנק ירושלים" התחלתי ל

בהיקף של חצי משרה, ומהר מאוד 

גיליתי שנדרשים הפעם מיומנויות וידע שונים לגמרי מאלו שנדרשו בתפקידי הקודם. 

"בנק ירושלים" הינו בנק למשכנתאות וכל נוהלי העבודה היו מבחינתי חדשים לגמרי. 

זמן שונות,  העבודה התנהלה מול לקוחות שנטלו משכנתא, החזירו אותה בתקופות

רכשו דירה חדשה נדרשו היו בעלי משכנתאות ובריביות שונות, ובתנאים שונים. אילו ש

באופן מלא לפני קבלת משכנתא חדשה )באותם ימים לא הקודמת משכנתא את הלסגור 

 עם הזמן חזרתי לעבוד במשרה מלאה.להעביר הלוואה מרכישה לרכישה(. היה ניתן 

ת כשהאוצר הודיע על מבצע ארצי לפירעון משכנתאות העבודה קיבלה תפנית משמעותי

בתמורה להטבות כספיות. המבצע הביא רוכשי דירות רבים להחזיר את המשכנתא לפני 

לחישובים חדשים בהיקפים  כדי ליהנות מההטבות. נדרשתי ,תום מועד הפירעון שנקבע

 מולושבה שח ,שלו פי פרמטרים שונים. כל אחד והנוסחהעצומים כשכל אחד מחושב ל

הוראות מתאימות ברורות אשר רוכזו בחוברת אחת. בתום התהליך העברנו סכומי כסף 

 גם למשרד האוצר שהיה "שותף" לכל הפרוייקט הזה.

המחמאות לא איחרו לבוא. הנהלת הבנק וכך גם נציגי משרד האוצר לא חסכו ממני   
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ב"בונוס" והעלאה  . זכיתיוהמקצועיות שבחים בגין הדיוק, העמידה בלוחות הזמנים

זכיתי לכינוי "גברת חשבון סופי" במשכורת, ובעיקר זכיתי בתחושת סיפוק וגאווה. 

 שהדגיש שהמילה האחרונה בכל חישוב הייתה באישורי ובחתימתי.

ת, וטרף את כל הקלפים פחות משנה וחצי מרגע תחילת עבודתי נכנס גורם חדש לבנקאו

בבנק. נושא המיחשוב החל לחדור למערכות החלה מהפכה  1969בספטמבר  המיחשוב. –

חלטה לשנות את נוהלי העבודה ולעבור ההשונות בארץ, וגם הנהלת הבנק קיבלה 

 מפעילות ידנית לפעילות ממוחשבת.

כל פרט בנקאי, את המחשב בבאופן טבעי החלו בכך פקידי הקבלה. הם נדרשו להזין 

והוחלט לפנות אלי בבקשה  ,כנןולפעול בעזרתו מול לקוחות. המהלך הזה לא צלח כמתו

באמצעות המחשב. חששתי מאוד.  המשכנתאותלהיכנס לעובי הקורה ולנהל את כל מערך 

הנושא היה בחיתוליו בארץ, והייתי נטולת כל ידע בתחום. כדי לרכך את חששותיי נאמר 

בעזרת אנשי מחשבים ואביב -בתל היושבת נעשה בחברת מחשבים המיחשובתהליך לי ש

כדי  ,. כל מה שנדרש ממני היה להעביר את הפרטים הבנקאים ישירות אליהםמיומנים

 שיזינו את המחשב שסיפק שירות עבור הבנק. 

לא היה זה תהליך פשוט. הייתי חייבת להתאים את העברת המידע לתוכנה המסוימת 

 שלהם ולא היה לי מושג ולו הקל שבקלים כיצד לעשות זאת. 

לבנק ומסרו לי דף ובו עשרות רבות של קווים. "מה זה?" יום אחד הגיעו אנשי התוכנה 

"לא", ענו לי בחיוך. "אלה הקווים המסמנים את המקומות למילוי  – "סינית?" ,שאלתי

תיקי לקוחות  20הפרטים הנדרשים לנו לצורך הזנת המחשב. החלטתי לקפוץ למים. לקחתי 

דרשים על הדף. עשיתי זאת שונים זה מזה באופן מובהק, והתחלתי למלא את הנתונים הנ

לאט ובדייקנות, וכשסיימתי את המשימה שלחתי להם את הדפים וציפיתי בחרדה לתוצאות. 

 לאושרי הרב נתקבלה הודעה שהמשימה עברה בהצלחה. הייתי מאושרת. 

צורף אף צוות  הבנק. משכנתאותת כל בעקבות הניסיון הנקודתי הזה הוחלט למחשב א

התחלנו להוציא לפועל את המבצע הכל כך מורכב  עזרתםובשל סטודנטים לכלכלה, 

והחשוב הזה. כל תיק נבחן לגופו, וכל נתון הותאם לתוכנה. נדרשנו לחשב מחדש את תנאי 

ב"עבודת  התשלום, תקופת החזרת ההלוואה, אחוזי ריבית, חישובי מדד יוקר המחיה וכו'.

 יקים למערך ממוחשב.ת 700-כהעברת  – נמלים" מאומצת ומדויקת הצלחתי במשימה
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בתום התהליך התקבלו דו"חות שאישרו שהתהליך עבר בהצלחה, והבנק ציין את 

באירוע חגיגי בנוכחות כל עובדי הבנק והמנהלים. בבנק התמורה החשובה שחוללה מהפך 

זכיתי בשבחים, בבונוס, בתוספת במשכורת ובתחושת סיפוק וגאווה. באותם ימים ידעתי 

 .עולם הבנקאותה באותו צומת דרכים כשהחלטתי לבחור בדרך אל שקיבלתי החלטה נכונ

אביב, נדרשו -תלרחוק מ-אחרי השמחה צצו גם קשיים. מאחר שהמחשב פעל בשלט

להבהרות, לשאלות ולפתרון תקלות. וככל שההיקף גדל כך הפך  הרבה שיחות טלפון

 הטיפול בו מסורבל ומייגע.

נו הצעה לעבוד מולם ולקבל שירות. כש"בנק טפחות" בירושלים רכש מחשב, קיבל

לפחות המרחק הגיאוגרפי היה נוח יותר. מבחינתי זה דרש ביקורים רבים ב"בנק טפחות" 

וקבלת סיוע מקצועי מהצוות המקומי. לצדי עבד צוות קבוע, והצלחנו בעבודה מאומצת 

 ו מחדש למערכת שונה ולתוכנה שונה. נושיטתית להתאים עצמ

". כל זאת מבלי למשכנתאות מחשבה"אחראית יחידת  – בו היההתואר הרשמי שזכיתי 

מחשב מימיי!!! גם המצב הזה של עבודה תחת גוף חיצוני החל לקרטע. כל פנייה שנגעתי ב

 "המחזרת על הפתחים"שלי לצוות ב"בנק טפחות" התקבלה בכתף קרה. מאסתי בתחושת 

 ולא רציתי להיות נתונה ל"טובות" שנעשו בחוסר רצון.

. תיארתי בפניו את הקשיים מצוקתיוהודעתי על  "בנק ירושלים"י למנכ"ל פנית

מול גורם חיצוני, והוא קיבל החלטה לשנות את התפיסה ואת דרך הנוצרים בעבודה 

עבודה" מול תשלום עבור כל  הזמנתההתקשרות. כל פניה ל"בנק טפחות" לוותה במילוי "

הכל עבר ללא קשיים מיוחדים,  ,זה השתנתה הגישה של "בנק טפחות"פעולה. מרגע 

מספר עמדו לרשותי ו ת לי עוזר אישיו  והשירות ניתן במאור פנים. זכיתי בדרגה בכירה, צּו

 עבדתי מחדר גדול משלי, והייתי מרוצה מאוד.  .פקידים

 

*** 
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 טיול עם חברים, בנק ירושלים
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עובדיה ואני עם אילנה 

 ובעלה שחר,

 מצווה של דורוןה-בבר

 עובדיה ודורון
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 אילנה ושחר

 עודד ותמי

 דורון וניצה
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 אני מאבדת את אהבתי

גם אחיו ממחלת לב.  נפטרשל עובדיה שאביו  כל השנים היינו מודעים מאוד לעובדה

ריחף  והז תהגנטי מה"ירושה"הפחד מפני אפשרות שגם עובדיה יפגע מבעיות בלבו. סבל 

 מעל ראשינו. קיווינו לטוב אך לשווא. 

עבר עובדיה התקף לב ראשון. באותן שנים הידע הרפואי והפעולות  1968 מרץב

יים לנו ימים קשים. עובדיה המונעות והמטפלות במחלות לב היו בחיתוליהם, וידענו שצפו

טופל בכדורים ונאלץ להפחית את אושפז לעיתים קרובות, היה במעקב רפואי קרדיולוגי, 

 קצב עבודתו. גם הילדים היו מודעים למצבו ודאגו לו מאוד. 

שנים לאחר ההתקף הראשון בילינו בבית חברים והעברנו את זמננו  14, 1982 בינואר

ן שאחרי אין ספור תה היה עובדיה במצב רוח מרומם כיוובמשחק קלפים. כשחזרנו הבי

והרוויח מספר מטבעות. הוא הציע בהומור הקלפים ח במשחק לנצהפסדים הצליח 

-האופייני לו למסגר את דף התוצאות ולתלות אותו על הקיר למזכרת. הלכנו לישון וב

 דד. הוא הזמיןלעזרתו של בני עושמעתי קולות נשימה כבדים, זעקתי  רלפנות בוק 4:00
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ניידת טיפול נמרץ, בוצעו בו פעולות החייאה אך דבר לא עזר. הצוות נאלץ לקבוע את 

 מותו.

האסון שנפל עלינו היה קשה מנשוא. לא הייתי מסוגלת להכיל את עוצמות הכאב 

והאובדן. ביום ההלוויה ניסתה אילנה להבין היכן אני רוצה להביאו למנוחת עולמים. זכור 

 כמוהן יוכל להיקבר לכאבא סלח לאמא שלי" )לה: "אבא סלח לאמא שלי, רתי לי שאמ

 . (בהר הזיתים

ביום הלוויה לא היה בכוחי להתמודד עם טקס הקבורה. רק בתום ה"שבעה" כשעלינו 

לקברו ראיתי לתדהמתי שהוא קבור למראשות קברה של אמי. בדיעבד התברר שמקום 

. ידעתי שבימיה ילדייניגוד למה שסוכם עם ב "חברה קדישא"הקבורה הזה נקבע על ידי 

האחרונים אמי הצטערה מאוד על השנים הרבות בהן נהגה בעובדיה בחוסר הגינות 

רבה ביניהם לאחר מותם הייתה בעיני הסימן לכך יוביקשה את סליחתו. יד הגורל שק

 שעובדיה אכן סלח לה וקיבל את התנצלותה. תהיי מנוחתם עדן.

ם בעלה של בתי אילנה. היה זה שבר גדול בחייה של אילנה, אֵ נפטר שחר  1987מרץ ב

לשני ילדים קטנים, וגם עבורי. שחר היה אהוב עלי מאוד, וראיתי בו ראש המשפחה 

 האירוע השפיע עלי קשות ולא הצלחתי להתרכז בעבודה. לאחר מותו של עובדיה.

 57י למלאו  םאומנ. ן רשמיפניתי למנכ"ל הבנק וביקשתי להפסיק את עבודתי באופ

. להמשיךנפשיים הכוחות הוהייתי רחוקה עדיין מגיל הפנסיה, אבל לא היו בי בלבד שנים 

מנהל הבנק הציע לי לנצל את כל ימי החופשה שלי שהצטברו ולשוב בתום התקופה 

 כך היה. אכן ו .לעבודה בהיקף של חצי משרה. קשה היה לו לוותר עלי

משרת ניהול מכבידה ורבת אחריות ועבדתי כשחזרתי לעבודה כבר לא הוטלה עלי 

כשאני מנצלת לטובת הבנק את הידע המקצועי שצברתי עם השנים.  ,בשקט ובשלווה

 חמש שנים. כך עבדתי ןתיקונעל ו בתיקי הלוואותהייתי ממונה על איתור טעויות שנפלו 

 נוספות.

תי זאת בהבנה כשבוצע בבנק תהליך ייעול שדרש פיטורי עובדים, פוטרתי גם אני. קיבל

גדולה ולא התלוננתי. לא חלפו חודשים רבים וקיבלתי הצעה לחזור לעבודה. בשלב זה 

הוכנס מחשב לבנק וביקשו את עזרתי בהתאמת הנתונים של הבנק לתוכנה. עבדתי בצמוד 

 תכנתים והמטרה הושגה במלואה. מלקבוצת 

 .65פרשתי סופית בגיל  1998עבדתי כך עוד כשלוש שנים ובשנת 
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ם" פעלתי לשינוי שנת הלידה שלי כאן המקום לספר, שבעצה אחת עם "בנק ירושלי

רפתי יעל מנת לצאת לפנסיה כחוק וכדין. פניתי למשרד הפנים וצ 1933-ל 1930שנת מ

של אבי, שניהל רישום מדויק  כהוכחה לשנת הלידה האמיתית שלי את צילום הדף מסיפרו

 של תאריכי הלידה של כל ילדיו.
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ועל אחי שלמה שמנעו ממני לטוס לצרפת  הוריישבצעירותי כעסתי על  אף על

וללמוד הוראה, הבנתי עם השנים שהכל יצא לטובה. אהבתי את העבודה  "אליאנס"ל

בבנק שהתאימה למידותיי, לכישרונותיי ולאופיי. ללא ספק לא הייתי מגיעה לכך לולא 

 לי כל חייו. הרעיון החכם של עובדיה, ולולא העידוד הרב שנתן 

כל תקופת עבודתי הקפדתי על דיוק, התמדה וחריצות. נהגתי להגיע לבנק לפחות 

הפרעה ולעבור פעם  כל , במטרה לשבת בשקט וללאתחילת יום העבודהשעתיים לפני 

נוספת על הנתונים כדי שלא תיפול חלילה כל טעות, וכדי שאהיה בטוחה בכל מה שיוצא 

היו לילות בהם שנתי נדדה בשל מחשבות, יו בשמי. ידי אחרי שאני חותמת עלתחת 

, וניסיונות לפתור בעיות שהתעוררו במהלך היום. לא פעם מצאתי פתרונות יצירתיים

והשתמשתי  "מחוץ לקופסא" הייתה בי היכולת לחשוב ולמחרת כבר יכולתי ליישם אותם.

 . בה לעיתים מזומנות

*** 
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 בסוף ימיהם הוריי

 

למרבה שנו יחד בשקט ובשלווה עד והזדק "קרית מנחםשכונת "ם בחיו בירושלי הוריי

באירוע מוחי. תוצאות האירוע השפיעו מאוד על תפקודה ואבי  1978-בהצער לקתה אמי 

 1979טיפל בה במסירות רבה עד ליום מותה שאירע שנה לאחר מכן. אמי נפטרה בשנת 

 וקבורה בהר הזיתים.

הציע עובדיה לארח את אבא , בארץתקופה ה שביקר באות ,מרדכי בעצתו של גיסי

התייעצתי עם אחיי  ידענו שצפויים לאבי ימים קשים של בדידות וגעגועים לאמא. .בביתנו

אבי הסתייג מההצעה והעדיף להישאר . יבבית את אבילארח  , וקיבלנו החלטהואחיותיי

ה אחת בלבד. שנב אותהסייג לגור בביתו. לאחר ניסיונות שיכנוע רבים נעתר להזמנה אך 

. דאגנו לכל מחסורו וטיפלנו בו בחדר משלוואבי גר אתנו  "גבעה הצרפתית"גרנו ב



82 
 

 באהבה. במקביל חיפשנו עבורו מקום בבית אבות. 

בעזרת קשרים שיצרתי במהלך עבודתי עם מרדכי איש שלום יו"ר מועצת המנהלים 

סן "האבות בבבנק )לשעבר ראש עיריית ירושלים( הצלחתי לסדר לאבי חדר בבית 

שהלך לראות ביום תו. . אבא לא קיבל את הרעיון בלב שלם. הוא העדיף לחזור לבי"סימון

אמר לנו: "אתמול חלמתי ששני בניי  ,את המקום לבקשתי ולבקשת אחיי שלמה ודוד

לא ללחוץ עליו, ובתום השנה חזר לביתו. היה ברור והחלטנו דוחפים אותי לקבר". המסר 

בבית יותר הבין שטעה והסכים לעזוב את ביתו. סידרתי לו חדר לשמחתי בשלב מאוחר 

 . והיה מרוצה באייר" שם נשאר עד יומו האחרוןבית " אבות

דאגתי לכך שכל ערב שישי יתארח בבית אחד מאחיי ואחיותיי, והשתדלתי לסייע לו 

 בניהול חשבון הבנק שלו.

 ין הר הזיתים.ונקבר סמוך לאמי בבית העלמ 1990בשנת  98אבי נפטר בגיל 

 

*** 
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 "אחוזה"איך הגעתי ל

 
בדידות  לחוששנים, כשפרשתי מעבודתי ב"בנק ירושלים", התחלתי  20-לפני למעלה מ

לעבור לדיור מוגן. חלק מבני משפחתי ומחברותי חשבו האפשרות בדעתי  עלתהולכן 

 כונה עבורינת הצעד הזה. אבל אני הרגשתי שזו החלטה שאני צעירה מדי מכדי לעשות א

 .והייתי שלמה איתה לגמרי

חיפשתי מקומות אפשריים בירושלים וגם מחוצה לה. יום אחד כשחזרתי הביתה מצאתי 

רה את סקרנותי רבתיבת הדואר פרסומת מטעם "אחוזת בית הכרם". הפרסומת עו

 המתאים והחלטתי ללכת ולבדוק את המקום. לאחר ביקור אחד בלבד הבנתי שזה המקום

וממגוון הפעילויות מהתכנון האדריכלי של המקום , תרשמתי מהסביבהעבורי. ה

 רכשתי את הדירה שבה אני גרה היום.החברתיות שעומדות לרשות הדיירים. 

 מפני תהליךמוגן לא הייתה קלה. היו לי הרבה חששות  רההחלטה לעבור לדיו

 ההשתלבות בחברה חדשה ומהשינוי הגדול באורח החיים.

חברות חדשות, איתן אני ו תי במקום, הכרתי אנשים מענייניםהשתלבלמזלי, מהר מאוד 

ולעיתים בלובי. יחד הפרטיות  בדירותמקפידה להיפגש מספר פעמים בשבוע, לעיתים 

 י וברידג', חולקות חוויות ומתעדכנות באירועי האחוזה.מִ אנחנו משחקות רֶ 

לוקחת אני ורבים  ה"אחוזה" מספקת מגוון של חוגים, הרצאות, פעילויות ואירועים

, אני יוצרת בובות לנכדים וחוג ברידג' בחוג ציור פעילהנהנית מאוד. אני בהם חלק פעיל ו

בש ובאולינג בהם -ולנינים שלי, משתתפת בפעילויות ספורט רבות ואפילו במשחקי שש

זכיתי במקום הראשון מספר פעמים. כמו כן מתקיימים טיולים וימי כיף המסבים לי הנאה 

 רבה. ושמחה

אני מאושרת על הדרך המכובדת על הפרק הזה בחיי וכל יום אני מודה לאלוהים 

 .ֶבדת שנפלה בחלקי בתקופת הזהב של חייוהמכַ 

*** 
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 בג'קוזי ביום שלג ב"אחוזה"
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 הבנות -חברי ילדות 
 הבנים -חברי ילדות 

 2004קיבוץ מלכיה, קיץ  –חברי ילדות 
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 2019פורים 



91 
 

 

 

 טיולים בארץ ובחו"ל

 

כל חיי אהבתי לטייל. בשנות נישואיי כל הטיולים שלנו היו בארץ בלבד. כשחלה 

מוד באתגרים גופניים נהגתי להצטרף לקבוצות מאורגנות מטעם עובדיה והתקשה לע

שייך. הקבוצות היו מגובשות -א-מרמת הגולן עד שארם ,הבנק. טיילנו בכל רחבי הארץ

 ונוצר הווי מיוחד בין המטיילים.

רק אחרי שעובדיה נפטר החלטתי לצאת לטיולים בחו"ל. תמיד הצטרפתי לטיולים 

היה יו"ר האיגוד צירף , ואחי שלמה ש"איגוד הסוחרים"מאורגנים. היו טיולים מטעם 

ם והמשכתי לטייל בכל ארגון גמלאיל מזל אשתו. מאוחר יותר הצטרפתי לאותי אליו וא

 אירופה, תאילנד, סקנדינביה ועוד...ארצות הברית, סין, -ארצות –רחבי העולם 

למרות  אילנה להצטרף אליבתי לאחד הטיולים בהרי האלפים הצלחתי לשכנע את 

שהייתה המטיילת הצעירה ביותר בקבוצה. הגמלאים פינקו אותה, ואהבו מאוד את 

 חברתה.

דורון נענו עודד ולפני שנה החלטתי לנסוע עם שלושת ילדיי לאוסטריה. אילנה, 

לבקשתי. היה זה טיול מרגש ומהנה במיוחד. שכרנו רכב, ויצאנו כל יום למסלול חדש 

זכיתי לשעות איכות רבות כל כך עם שלושתם, ואני שתוכנן מראש. שנים רבות לא 

מאמינה שגם עבורם הייתה תחושת הליכוד של משפחתנו הגרעינית מיוחדת במינה. אין 

 ספק שהיה זה הטיול היפה והמיוחד ביותר בחיי.

איני נוסעת יותר. אני מסתפקת בהצצה לאלבומים ונהנית מזיכרונות יפים שצברתי 

 במהלך השנים.

 

* * * 
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 2006סיציליה 

 1984קזאר ספרד, -אל

 1996תאילנד, 
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 משפחתי

 

 –מלבד חיי בדיור המוגן חלק משמעותי מאוד משמחת חיי הוא הבילוי עם בני משפחתי 

 משפחה שהולכת ומתרחבת ללא הפסקה.

 

בבית  ונטמן 1987נפטר בשנת . שחר 1976רון ז"ל בשנת ל  לשחר נישאה  אילנה

אורי, כרמל ויהל. בתה  –ים עלמין בגבעת שאול. בנה רן נשוי לליאת ולהם שלושה ילדה

 איילה. –מור נשואה לעמית פרישברג ולהם בת 

 

קרן,  –. הם חיים במעלה אדומים ולהם שלושה ילדים 1983בשנת  לניצה ישאנ דורון

 מתן ושני.

 

. הם גרים בקיבוץ צובא ולהם שלושה ילדים: עומרי 1995נישא לתמי בשנת  עודד

 ליאם. –י ועידן נשוי לאולגה ולהם בן והתאומים עדי ועידן. עדי נשואה למוט

 

אני מאושרת מכל הזדמנות לבלות עם משפחתי, ומאחלת לעצמי עוד שנים רבות 

  ובריאות במחיצתם.

  

* * * 
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שלמה אחי עם שחר ורן 

בחתונה של ליאורה, 

5.7.1983 

 עודד, דורון ותמי

 בחתונה של מור ועמית
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 , בתם עדי ובעלה מוטי, בנם עידן עם אשתו אולגה ובנם הקטן ליאםעודד ותמי אשתו, בנם עומרי

 דורון, ניצה וילדיהם מתן, קרן ושני
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 ויהל ליאת, רן וילדיהם: אורי, כרמל

 מור, עמית ואיילה
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