
"האחיות שלי הלכו לתיכון. אבל לא אני ונטי, אנחנו עשינו שמונה שנים בבית ספר רגיל 
ולא הלכנו לתיכון. כבר לא קיבלו יהודים לתיכון כי הייתה אנטישמיות. היה קשה קשה. 

כדי שיקבלו היה צריך לתת הרבה כסף ואחר כך לא היה מה לעשות, כי לאוניברסיטה לא 
קיבלו יהודים. בגיל 14 אני הלכתי ללמוד מקצוע תפירה אצל אישה בבית.

בשלושים ותשע הייתה מלחמה. לא הלכנו לאף מקום. שש שנים ישבנו רק בבית. אסור 
היה לדעת שיש בנות בבית בגלל שהיו חיילים בעיר. חיילים גרמנים וגם רומנים. אמא 

תמיד אמרה, שאסור שידעו שיש בנות בבית ומי שדפק בדלת היא הייתה מהר זורקת 
אותנו החוצה. היה לנו מחסן ורצנו למחסן, שלא יראו אותנו. החיילים גנבו. לא היה מותר 
לנו להחזיק את החנות של ההורים ופרנסה לא היתה. אני חיה היום כי אני תפרתי. לורה 
)אחותי( לימדה אותי לסרוג ואני והיא סרגנו סוודרים בשביל גויים, חולצות  מצמר. לורה 

נתנה לי את השרוולים לעשות. 
היינו מוכרחים לעלות לארץ ישראל. הייתה הרבה אנטישמיות. אביש היה מנהל במחסן 

והיו זורקים אותו לכלא כמו את העובדים היהודים, הם תמיד האשימו את היהודים... 
בעצם אנחנו ברחנו. כל העיר באה להיפרד מאיתנו בבית ובתחנת הרכבת... עלינו על 

האוניה "הרצל" לישראל. איך שהפלגנו אביש צעק, שעכשיו הכול יסתדר ויהיה לנו טוב. 
אני רציתי לגור בחיפה. כל החיים גרתי בעיר קטנה ובישראל רציתי לגור בעיר גדולה- ואז 

הגענו לקרית שמונה.
היה מאוד קשה לגור בקרית שמונה. אני לא רציתי לבוא לפה ולא הכרתי אף אחד ולא 
ידענו את השפה. היינו עם שתי ילדות קטנות. היה קשה אני בכיתי המון, בכיתי הרבה 

ואז המשכתי. הייתה קרובת משפחה, דורה, הם גרו בקרית שמונה עוד לפנינו והיא הבינה 
שקשה לי. היא לקחה אותי והראתה לי והסבירה לי איפה קונים ומה עושים. היא עזרה 

להסתדר ואמרה שיהיה בסדר. היא ארחה אותנו בבית שלה כשהגענו, כי לא היה לנו 
איפה להיות עד שהיה לנו בית. היא הייתה אישה גדולה.

גרנו בשכונה שכולם היו מרוקאים. הם היו ממש נחמדים המרוקאים וקיבלו אותנו מאוד 
יפה. כל הזמן הביאו לנו דברים. המרוקאיות הביאו לנו דברים ואני להן. לא ידענו עברית 

גם הן לא, הסתדרנו עם תנועות ידיים."

אידה ליזרוביץ'

ילידת  1926

רומניה

שלוש בנות

קרית שמונה
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"עליתי ארצה בשנת 1951. הגענו לשער העלייה ומשם לכפר חסידים. 
בא הדוד שלי ואמר שהם בכפר יובל: "אנחנו גרים במושב יש שם תפוחי אדמה, יש בצלים", 

אני יודעת מה... )צוחקת(. "זה מה שיש בואו לגור במושב". אבא שלי הסכים. הילדים לא רצו 
אבל אמרו שאין ברירה. באנו לכפר יובל ואחרי שמונה חודשים כבר רצינו לעזוב. 

אחי נהרג בצבא ונשארנו שני ילדים אח ואחות. הוא הבטיח שיטפל במשק והלך. בסוף באו 
אנשים ושכנעו את אבא שלי. נשארנו כאן בכפר. 

בכפר יובל אין משהו מיוחד, אנחנו באנו לא ברצון, היינו עצובים. בכפר חסידים היה לנו הרבה 
יותר טוב. לא היו תנאים ושום דבר לא היה. בכפר חסידים אמא שלי הלכה לעבודה ופה היא 

לא יכלה. פה היא הייתה בבית כל היום.
המשק בו אני גרה הוא לא של ההורים. התחתנתי עם יהודה וקיבלנו את הבית הזה. אחרי 

שנולד הבן הגדול קיבלנו עוד חדר וככה לאט לאט הוספנו. 
עבדנו בשדות ושמה היינו מסקלים אבנים, אחר כך זרענו חצילים, כרובית. אחרי זה קיבלנו 20 

עופות, לא ידענו איך לגדל אותם. 
אני הייתי עובדת במטבח, היינו מבשלים לבית הספר. קיבלתי 30 לירות לחודש.

היינו הולכים למטע כל המשפחה. היה חורף והיה אבוקדו והיינו הולכים לקטוף אבוקדו בגשם.
הרבה דברים היו חסרים. בעלי היה הולך קונה ומה שהוא היה מביא, אני הייתי צריכה לבשל 

וזה לא מצא חן בעיני. למשל, הוא היה קונה מלפפונים גדולים כאלה ואני לא אוהבת. 
הילדים היו קטנים ולא הייתי נוסעת לאף מקום, כל הזמן עם הילדים. 

בהתחלה, הייתה זכות בחירה אחת )בוחר אחד למשק(. זכות אחת, זה לא בסדר, אבל לא היה 
מאבק . אצלנו בקוצ'ין, מה שהגבר קובע, זה מה שעושים. 

כשגדלו הילדים הבנות הלכו לשנת שירות בגרעין עודד והבנים התגייסו לצבא והלכו ישר 
לקצונה. אז אחת השכנות אומרת לי "איך את נותנת לילדים?" אז אני אומרת "אני לא אומרת 
לילדים מה לעשות, מה שהם רוצים, הם עושים". הייתה מלחמה, מלחמת "שלום הגליל", גדי, 

לא מצלצל... לא חזר חודש ואז יהודה בעלי הלך לחפש אותו ברמת הגולן. הוא חיפש בכל 
טנק וטנק. בסוף  גדי הגיע.  

אפילו שהגבול קרוב, חודש שלם את לא מקבלת שום קשר, היה פחד. אני לא הייתי ישנה. 
הילדים יוצאים ואני לא הייתי ישנה. אני מתעוררת באמצע  הלילה"

אסתר יפת

קוצ'ין

ארבעה ילדים

כפר יובל
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בשנת 1939 הצליחה גילה לצאת  מגרמניה בעזרת פרויקט שנקרא "קינדר 
טרנספורט".היא נשלחה לבדה לאנגליה, שם חיה תשע שנים במשפחה אומנת. "את 

השפה קלטתי מהר, רוב חברותי היו יהודיות ובמשפחת האומנה סיפרו לי שעוד אראה 
את הורי. בתום המלחמה נודע לי שהורי ואחי לא  שרדו.  הרגשתי בדידות, אכזבה 
וכעס בשל בשורות אלו. נותרתי יחידה מכל בני משפחתי . ביוני 1948 עליתי לארץ 
ובתחילת שנות ה- 50 הגעתי לקיבוץ מעין ברוך. זה היה  בין הקיבוצים היחידים בו 

דברו אנגלית. הרגשתי  שהגעתי למקום הנכון בשבילי. יכולתי להשתלב ולתרום".
למרות שהאווירה הייתה חלוצית, גילה מתארת קשיים רבים. "עבדנו בתנאים 

מחפירים. אני  עבדתי בגן הילדים.  סחבתי חביות נפט כדי לחמם את בתי הילדים, 
שהיו צריפים ישנים. היו בצריפים שירותים ללא מים זורמים. תחושת הרעב החמירה. 

לא היה מה לאכול. לקיבוץ לא היה שביל גישה . זרקו לנו על הכביש הראשי  לחם 
בתוך שקיות יוטה ובכל פעם חבר אחר מהקיבוץ ירד רכוב על סוס והביא את הלחם. 
לא ידענו מתי תהיה הארוחה הבאה. אני זוכרת שפעמיים בשנה, בפסח ובראש השנה, 
שחטו עופות והתקיימה ארוחה חגיגית. באותה תקופה לא היה צבא ולא היה גבול בין 

המדינות. לא נתבקשנו להתגייס לצבא. רוב הגברים עבדו בחקלאות והנשים בבתי 
הילדים. 

קיבלנו החלטות בקיבוץ יחדיו. נערכה אסיפה כללית שבה קבעו מספר חוקים וחילקנו 
לכל אחד מהתושבים תפקידים שונים. היתה הרגשה, שנשים וגברים שווים בהכל. 

ההחלטות לגבי הילדים היו נוקשות. הם ישנו בלינה משותפת. כל ערב חברת קיבוץ 
אחרת הייתה אחראית על הילדים ועשתה תורנות לילה, כדי לשמור עליהם. לעיתים, 
כשירד גשם פחדתי על הילדים והלכתי לבדוק לשלומם. זה היה נורא שהילדים שלי 

לא ישנו איתי. הרבה משפחות עזבו את הקיבוץ בשל כך. 
עם השנים רציתי לברר על הורי ועל מה שעלה בגורלם. יצרתי קשר עם הכפר בו 

חייתי בגרמניה. הם כתבו לי מכתב על זוג צעיר שמתגורר בבית הורי. בני הזוג רצו 
להיפגש איתי ואחרי התלבטות רבה  ולילות ללא שינה החלטתי לפגוש אותם. הקשר 

בינינו טוב. הם כבר ביקרו בארץ שלוש פעמים."

גילה רז

ילידת 1931 

גרמניה

ארבעה ילדים

קיבוץ מעיין ברוך
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" עלינו לארץ ממרוקו ישר לקריית שמונה. אבא שלי היה ציוני גדול, כי ברגע שאמרו 
שעולים לארץ הוא לא ספר אפילו עד אחד ומיד נתן הוראה לאמא שלי לאסוף אותי, אני 

הייתי הכי קטנה עם הבקבוק בפה, לעזוב את הבית, לעזוב את החברים, את הבית עם 
תכולתו ולעלות לארץ זבת חלב ודבש. וזה היה ממש ככה. עלינו לאוניה והגענו לפה. ישירות 

לבית שממנו יצאתי והתחתנתי. למה אני מדגישה את המילה ציונות? כי העובדה שאבא 
שלי זרק את הכל, את הבית עם התכולה, הוא היה בסדר שם, ופה הוא בא ולא היה לו כלום. 
ממש חסר כל. הוא העדיף את העלייה לארץ ישראל כי זה היה דבר גדול. הציונים האמיתיים 

הם אלה שבאו ממקום שהיה להם ויכלו להגיע למקום של כלום. זאת בעיניי ציונות. 
הם הגיעו למקום שנקרא חלסה. הקריה, היו קוראים לה חלסה. אין בניינים, הכל היה 

עצים ופחונים. כלום לא היה פשוט. כשהגענו אז גם לא היו עבודות, אז היו מציידים אותנו 
בפתקיות שקראו להם תלושים של כלכלה. אבא היה הולך ואומר את מספר הנפשות בבית 

ומקבל אוכל בהתאם. ומכאן הם התחילו. הם גידלו ילדים באהבה, חום, תשומת לב, שום 
דבר מהחומריות לא היה, לא לנו ולא להם. אמא לא עבדה, היא גידלה אותנו תשעה ילדים 
ואבא עבד עבודת כפיים, כל דבר שנתנו. גם איסוף כותנה ובוטנים. אחרי ששת הימים אבא 
שלי עבד בקונטרה בגופרית ובזלת וקיבל אסטמה. היינו תמימים ולא ידענו מה זה. לא היה 
להורים שלנו את המודעות והשכל, כי היו חסרי השכלה. חיינו עם האסטמה וטיפלנו בו עד 

יום מותו.  מניסיון החיים שלי ומההשכלה שלי למשל אני הייתי שונה. הילדים שלי באו 
הביתה ואמרתי להם תלמדו כמה שיותר. בבית אני החינוך, אני ההשלמה. אצל ההורים שלי 

החינוך היה בבית הספר וכשבאים הביתה זה רק אוכל חום ואהבה.
אני זוכרת שגדלנו ביחד. השכנים, הדור של ההורים שלנו, זה היה שונה.  היה בית פתוח, זה 
היה כולם ביחד, כולם היו שווים, לא היה במה להתחרות, לקנא, לא היה. כולם עבדו אותו 

דבר. לא עסקנו בחומריות, עסקנו באהבה, בחברותא, בנתינה, לתת, לעזור. לבית יש שמחה.
בשנים הקשות היה פה בלתי נסבל. ומי שאומר שהתרגלתי זה שקר. אם נופל סיר, אני 
קופצת. משהו קטן שנופל בבית מיד מפר את השלווה. אני מפחדת אפילו ללכת. זה 

טראומה שמלווה אותי עד היום ולא, שום הרגל  לא יעזור"

דבורה אל נתן

ילידת  1956

מרוקו

שני ילדים

קרית שמונה
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"הגענו לארץ בשנת 50. הגעתי נשואה. את הבן הבכור ילדתי בטבריה בבית החולים הסקוטי. 
למושב הגעתי עם תינוק בן 20 יום, בשנת 51. היה לנו בית של עולים, חדר אחד ומטבח. כך 

גידלנו שני ילדים. אחרי שנולד הבן השלישי בנו לנו עוד חדר. לא היו לנו שירותים בבית, כמו 
בעיראק. היו לנו שירותים בחוץ. אבל מה לעשות? לאן נחזור?

במושב הייתה לי פרה אחת שקנינו בכפר ערבי ליד פוריה. הייתי יושבת לחלוב אותה. לא 
ידעתי איך עושים את זה. בעירק קנינו חלב מוכן. השכן אמר לי: אני אשב לידך ואראה לך. 

היה תופס את הפיטמה ואומר כך: "תתפסי לאט לאט", עד שהיא התרגלה אלי  ואני התרגלתי 
אליה . 

הפרה המליטה והעגל שלה מת. לא ידענו איך נחלוב אותה, כי עכשיו כשהעגל שלה מת 
היא לא תסכים. אמר לנו השכן: "אל תדאגו, אני אעשה לה עגל". הוא פתח את עורו של 

העגל מילא אותו בקש ושם לו רגל מעץ. הפרה ליקקה אותו כאילו זה העגל שלה, ואנחנו 
חלבנו אותה. כל האנשים שהיו שם בכו, כי היא הייתה מלקקת אותו ובוכה כאילו היא יודעת, 

הדמעות שלה היו יורדות על הפנים.
בערב ישבנו למיין את התפוחים מהקטיף. את התפוחים הטובים שלחנו לתנובה. מה שלא היה 

טוב היינו מוכרים בשוק. אני נסעתי לשוק בעפולה ובטבריה לבדי עם כל הדברים באוטובוס. 
רק הנשים היו נוסעות. מוכרות שזיפים, תפוחים, כל אחת מה שהיה לה. תוך שעה כבר היינו 

מוכרות הכל וחוזרות.
היו לי המון חיתולים לכבס. הייתי מרתיחה דוד גדול על הפתילייה בתחילת הלילה ובשתיים 
לפנות בוקר הייתי מכבסת ביד ותולה על החבל. אחר כך הולכת לקטיף. בשבע בבוקר היינו 

חוזרים הביתה לפני הדבורים והשמש. אחר כך הייתי מבשלת, מכבסת, מנקה, לוקחת את 
הילדים לגן. באחת עשרה בלילה הייתי הולכת לישון אחרי שגיהצתי את הבגדים לילדים. לא 

רציתי שילכו עם בגדים מקומטים. הייתי הולכת לישון עד שתיים לפנות בוקר ושוב קמה 
לתלות את הכביסה וללכת למטע. 

 במושב אף פעם לא נכנסתי לאף אחת הביתה. עד היום אני לא נכנסת אצלם והם לא אצלי, 
אלא רק בשמחות. חשבנו שככה יותר טוב, לא להתחבר מידי אחרת יש סכסוכים. אבל אהבנו 

אחד את השני, הגברים היו כמו אחים והנשים היו כמו אחיות. עכשיו זה לא ככה. עכשיו 
לאנשים יש טלוויזיה ומחשב ואני לא רואה אף אחד בכביש. אין כל כך חיי חברה, כל אחד 

בבית שלו".

ויקטוריה עלי

ילידת 1930 

עירק

חמישה ילדים

מושב אליפלט



"באתי לארץ בשנת 62 עם שמונה ילדים מאוז'דה, באזור אלגי'ר. זו הייתה עיר מודרנית, יפה, 
עם דברים מושלמים, היה לנו "אוזר מנז'ה", מן קניון להכל, כמו כל החנויות שיש היום באזור 

התעשייה. דיברנו רק צרפתית. היה תלמוד תורה. היה בית כנסת גדול.   
יום ראשון אחד הלכתי לקחת קפה לאבא שלי. אני עוברת מהכביש, אני פוגשת את זכרונו 

לברכה בעלי שלמה. אומר לי- לאן את הולכת. אמרתי לו אני לוקחת קפה לפפה. טוב, תגידי 
לאמא שהערב אנחנו באים אצלכם בבית. על מה- לא ידעתי. אמרתי לאמא שלי. אמרה ברוך 

הבא. לא ידעתי כלום. באו הביתה, דיברו, לא נכנס לי לראש. אחרי שיצאו דודה שלי אמרה 
לי- את יודעת למה באו? בשבילך. אמרתי לה- למה מה עשיתי? אומרת לי, הוא רוצה להתחתן 

איתך. אחרי שלושה חודשים בחנוכה התחתנו. 
התחתנתי בת 22, ובאתי לארץ בת 34. יצאנו לארץ בערב המימונה. השארנו את הבית עם 

השולחנות מסודרים, את אמא שלי, אבא שלי והאחים, והלכנו. כשהביאו אותנו חשבנו 
שלוקחים אותנו לירושלים. לא ידענו, לא הכרנו. הביאו אותנו לקרית שמונה. כשבאנו לא היה 

חשמל, היה חושך, לא היה שירותים. לעומת מה שהיה לנו במקום שבאנו ממנו... והילדים כולם 
קטנים. בעלי עבד בחולה טקסטיל. אני הייתי תופרת בבית. תפרתי שמלות וילונות. הסתדרתי  
לבד, בלי אף אחד. היה לי קשה להיות רחוקה מהמשפחה. היה לי קשה, קשה, קשה. הייתי לבד. 

היחסים בין האנשים בעיר היו טובים. היו עוברים, יושבים איתנו, מעודדים אותנו ומדברים 
איתנו. כשהיינו באוז'דה, ילדנו רק בבית, עם מיילדת. פה ילדתי עוד 7 ילדים, ואחד אמרו 

לי שנפטר אחרי הלידה. היה לי כאבים, ובעל לא יודעת איפה. הבעל של ההודית לקח אותי 
לבית יולדות פה בקרית שמונה. אומר לי הילד נולד עם לב פתוח. אז לקחו אותי לצפת. אחרי 
יומיים שלושה, היו אז ד"ר מנדל, וד"ר מור יוסף. אמרתי, דוקטור, תגיד לי, למה כולם מביאים 

להם אותם להניק אותם ואני לא? לא רצה לענות לי. אמר לי שאני עוד צעירה ויהיו לי עוד 
ילדים. וככה לא ענו לי עד שבא בעלי לבקר אותי. באו שני הרופאים האלה, הסבירו לו שהילד 

נפטר. זה היה אני חושבת שנת 63. לא הראו לנו אותו, לא אמרו לנו קחו, תקברו אותו, כלום. לא 
ידעתי אם מת או נתנו אותו. לא יודעת. היה יפה? היה גדול? אחריו נולדה לי בת וקראתי לה 

תקווה.אז היום, ברוך השם, יש לי 14 ילדים, כולם בריאים ומלומדים. הרבה אנשים באו לראות 
אצלי איך התגברנו עם הילדים, ואיך הייתי מטפלת בהם ואיך כולם למדו והצליחו"

ז'ורז'ט מרציאנו

ילידת 1928

אלג'יר

קרית שמונה
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"נולדתי בשנת 1945 במוגדור בדרום מרוקו. עליתי לארץ בת 14. הארץ היתה בשביל אבא שלי כל 
עולמו. הוא אמר שהוא יעלה לארץ, ירד על הברכיים לנשק את האדמה, ואז ה' יכול לקחת אותו, 
לא אכפת לו. הגענו לארץ במטוס מצרפת ואז במשאית לקריית שמונה. הורידו אותנו בגיבור, לא 

היה שם בסיס אלא מושבה, נתנו לנו שתי מיטות, פתיליה אחת ורכוש שהספיק אולי לשני אנשים, 
ואנחנו היינו משפחה גדולה. 

כשהגענו לקריית שמונה, ירדנו מהמשאית ופנה אלינו חייל במדים ושאל אם ההורים שלו איתנו. 
לא הכרנו אותו ולא אותם. הוא הושיט לי יד, לא הבנתי מה הוא רוצה, הייתי ילדה, אח"כ הסתבר 

לי שהוא רוצה להתחתן איתי. אני לא יודעת אם רציתי להתחתן או לא, זה הגיע בהפתעה, זה היה 
מאוד מוקדם ולא ידעתי מה להגיד. אבא שלי אמר "אנחנו לא יכולים לעשות כלום, הוא רוצה 

להתחתן עם הבחורה, אין מה לעשות". אחרי חודשיים התחתנו. יש לנו 18 ילדים. 9 בנים ו-9 בנות.
גידלתי את הילדים בבית קטן. לא היה לנו שפע, בעלי עבד, הביא מה שהביא וזהו. עטפנו את 

הילדים בחום ואהבה, זה מה שהיה לנו. לא מנענו מהם כלום ולא נתנו להם להרגיש את העוני. לא 
התלוננו אף פעם, לא היה למי להתלונן. עם הילדים הראשונים היה מאוד קשה. אף אחד לא לימד 

אותי לבשל, התמודדתי עם הכל לבד. פשוט ידעתי, אני לא יודעת איך ידעתי. הייתי מכבסת ביד עם 
הקרש, בוכה דמעות, הגיגית הייתה מתמלאה רק מהבכי שלי. היו שלבים של יאוש, והמשכתי, כמו 
שעולים בשביל ואין שמאלה ולא ימינה, ממשיכים עד שמגיעים למקום שרוצים. אי אפשר לצאת 

מהשביל, את תקועה. והמשכתי לכבס.
הייתי צריכה להדליק את הפתילייה מתוך שינה. את מתה מקור, את רוצה לישון, את לא יכולה, 

יש תינוק רעב, והחלב גולש על הפתילייה. היו אומרים לנו לא לתת את החלב שגולש כי זה עושה 
פצעים אז בלילה הייתי מנקה את הפתילייה, מדליקה שוב והעיניים נעצמות, וקור מוות, והילד בוכה 

ואני עומדת עם עיניים עצומות, מדליקה שוב, ושמה את החלב בבקבוק, ואז הילד השני בוכה. ואני 
נרדמת עליו, והייתי אמא אחראית, אז הוא היה על הידיים עד שהידיים הלכו מרוב כאב, ככה עד 
שהגיע בוקר, ושוב לארגן את הילדים לגן. היה הבדל של שנה בין כל הילדים, זה היה מאוד קשה.

אבל אם תשאלי את הילדים שלי- הם נהנו. לפעמים אני שואלת אותם אם הם כועסים, והם 
מאושרים עד לגג. על כל מה שנתתי להם. לא היה לי זמן לחשוב על חברות, לא היה לי זמן לחשוב 

על עצמי. בן אדם בוחר מתוך כמה דרכים, או או, אני בחרתי בדרך הזאת."

ז'קלין אלחרר

ילידת 1945

מרוקו

18 ילדים

קרית שמונה
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"התחתנתי צעירה, בת 15 או 16. לארץ הגעתי בת עשרים ומשהו. היו לי אז שלושה 
ילדים. 

לקחו אותנו לבית שמש, שם היה לנו מאוד קשה. הבאנו איתנו לארץ מעט דברים 
מפרס ומכרנו אותם, כדי לקנות חלב ולחם. 

הבתים היו הרוסים. שתי מיטות סוכנות בלי מקרר. היו איתנו עוד משפחות מפרס. הם 
אמרו: בואו נלך למושב, יש פרנסה במושב. 

היה לנו קצת כסף שהבאנו מאיראן איתו קנינו את המשק. זה היה בית ישן ,הרוס. 
הייתי עובדת ועובדת כדי להביא פרנסה ובעלי היה שומר במשמר הגבול 12 שנה.

כשהיו יורדות קטיושות, הילדים כולם היו קטנים. היו לנו מיטות של הסוכנות. הייתי 
נכנסת מתחת למיטה. לא היו מקלטים . אני לא חיכיתי לאף אחד, רצתי מתחת למיטה 

מי יבוא יבוא. 

היה קשה. בישראל אישה צריכה לעבוד. בפרס נשים חיו טוב. פה, אם את מביאה 
ילדים את צריכה לפרנס אותם. פה ילדים רוצים הכל. 

בפרס אין דבר כזה בחורה שהולכת לעבודה, נשים היו בבית. לא הלכנו לבית ספר, לא 
למדנו. 

הצעירים היום זה לא כמו שאנחנו היינו. כל אחד רץ לעבודה. לא באים אחד לשני. 
פעם  היה כבוד, שלום. אחד עוזר לשני  בחתונה, תפילין, הלוויה.  אף פעם לא רבנו 

במושב הזה. זה טוב שאנשים ביחד. אם לא נהיה יחד מה יש לי פה במושב?"

חנה סווגי

ילידת 1937

בארז, פרס

שישה ילדים

מושב מרגליות
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"עליתי לישראל באונית מעפילים בשנת 1939. הייתי בת 18.העלייה לישראל הייתה 
מסובכת. לא רצינו שהבריטים יתפסו אותנו, חיכינו כחודש באוניה באמצע הים. 

לא היה כלום בקיבוץ במשך החמש השנים הראשונות. את הכל הבאנו מהכפרים 
הערבים בסביבה. הקמנו צריף אחד, שהביאו על סוסים מקיבוץ עמיר. הכביש היחיד 

שהיה לקיבוץ היה מכיוון עמיר, זה היה כביש שמתאים לעגלות של סוסים. לא 
הכרנו חיים אחרים, רצינו לבנות את הארץ.

החיים שלנו היו חיים של קומונה. היה שיתוף בכל: בחלוקת האוכל ובבגדים. הגענו 
כולנו מאירופה מלומדים, בעלי מקצועות כמו סנדלרים, נגרים, מורים. בעלי פנחס 

היה חשמלאי וגם מסגר. הכל היה בצניעות ומעט.
בארוחת הבוקר קיבלנו רק 7 זיתים, רבע כיכר לחם וקצת חמאה. רק כשהגזבר היה 

נוסע לת"א ביום שישי הוא היה מביא בשר טחון. לא הרגשנו רעבים אף פעם. עבדנו 
קשה אבל היינו צנועים. 

החיים על הגבול היו הכי קשים בעשר שנים הראשונות. עד מלחמת ששת הימים 
הגבול היה בסך הכול במרחק 6 ק"מ משמיר. כשהיינו נוסעים על הכביש מכפר 
סאלד היינו רואים את החיילים הסורים. הייתה לנו וועדת ביטחון בקיבוץ. ראש 
וועדת הביטחון בקיבוץ הייתה אישה, סוריקה ברוורמן ז"ל, מהפלמ"ח. לגברים 
היה קצת קשה לקבל ממנה פקודות אבל היא הייתה מאוד כריזמטית. הילדים 

הראשונים של הקיבוץ גדלו בעיקר במקלטים. הבת שלי התחילה ללמוד לכתוב 
במקלט. וזה הפך לדבר מובן מאליו והתרגלנו לזה". 

לובה פרבר לבית רדולנסקי

ילידת 1921 

סרביה, רומניה

שלושה ילדים

קיבוץ שמיר
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הסיפור שלי- חיים שלמים עברו ומשהו בי חסר
"נולדתי בלבנון, בכפר קליאה. היו לי חמישה אחים. אמא שלי לא עבדה, ואבא 

היה בצבא דרום לבנון. הכפר היה שקט ורגוע, והקהילה היתה מגובשת. זה מזכיר 
את קרית שמונה. בעלי היה חבר של אבא שלי והיה איתו בצבא, וככה הכרנו. 

הלכנו קצת לבית של ההורים אחד של השני ואחרי חודשיים התחתנו בכנסייה 
ועשינו מסיבה. התחתנתי כשהייתי בת 16 והוא 21.  יש לנו שישה ילדים. פעם מי 
שהתחתנה בגיל צעיר זה היה כבוד, שלא תישאר לבד, אבל היום אני לא חושבת 

שצריך להתחתן מוקדם. 
המעבר מלבנון היה קשה. הצבא הודיע שצריך לצאת מהכפר ולהיכנס לישראל, 

אחרת יהרגו אותנו. הם רצו להרוג כל מי שעזר ליהודים ואיימו שיאנסו את הבנות 
שלנו. לקחו שני אחים שלי לכלא, אסרו אנשים אחרים. פחדנו שזה יקרה לנו 

ולכל הילדים. יצאנו מהבית בלי כלום לגדר. ישנו יומיים בטבע, בלי אוכל ומים. 
ואז הגענו לקרית שמונה. בהתחלה חשבנו שנחזור תוך כמה ימים והכל יהיה רגיל, 

אבל כשפיזרו אותנו בכל הארץ איבדנו את התקווה לחזור לכפר. 
אבא ואמא שלי נשארו בלבנון. כשאבא שלי נפטר לא יכולתי להגיע ללוויה. אמא 
שלי עוד חיה שם, לא ראיתי אותה כבר 13 שנה. אני גרה כל כך קרוב לגבול, ואני 

לא יכולה לראות את הבית ואת הכפר. יש לנו געגועים לכפר, אבל אם נחזור ייקחו 
אותנו לכלא. אח שלי חזר ולקחו אותו לכלא והרגו אותו.  לא ראיתי אותו, לא 

הייתי בלוויה. זה כואב בלב. אנחנו לא עולים למטולה כדי לא לראות את לבנון 
מהכאב.

אני אוהבת לראות סרטים טורקיים וזה שהילדים בריאים ולא חסר להם כלום 
נותן לי הרבה כוח. מאז שבאנו לכאן בעלי ואני לא עובדים. זה קשה ואנחנו 

בתחושה של חוסר ידיעה". 

מרגו פארס

ילידת 1961

לבנון, קליאה

שישה ילדים

קריית שמונה

05
47

94
13

00
ר 

ני
ן 

ור
א

ה: 
ק

פי
גר



"נולדתי בשנת 1956 במרוקו. עליתי לארץ בגיל שנה. כילדה הייתי שוערת כדורגל, 
שיחקנו בשכונה, במגרש ליד קופת החולים. אני זוכרת שלא היתה לנו טלוויזיה, הייתי 

הולכת לבית של חברה, רק להם הייתה טלוויזיה בשכונה. כל הזמן הייתי נדבקת 
אליהם, הייתי יושבת בפינה של המיטה. אני לא אשכח את זה בחיים. כל הזמן היו 

אומרים לי "ילדה, לכי הביתה"...
לא הייתה לי ילדות. התחתנתי בגיל 14 וחצי. גדלנו בגימל, בקרית שמונה. עד גיל 14  
היו לי מלא חברים, דרך אגב יש לי אפילו את מכתבי האהבה שלי הראשונים, יש לי 

אותם בבית בסרט אדום. למדנו בבית ספר "מצודות". בעלי למד שם גם, הכרתי אותו 
בגיל 14.5 והתחתנתי. כשקיבלתי צו ראשון היו לי 2 ילדים ובגיל 33 הייתי סבתא. בצו 
ראשון לא האמינו לי ורצו להכניס אותי לבית סוהר, אז הלכתי עם הילדים וראו אותם 

ושחררו אותי. היה לי קל, כי היה לי בעל תומך וחמה טובה. אנחנו יחד כבר 42 שנה. 
 אמא שלי נפטרה ונשארתי לבד עם אבא שלי, כשהוא נפטר הייתי חייבת להתחתן. 
מצאתי את הגבר הראשון, יפה, גבוה, שני מטר, עיניים ירוקות. אמרתי איזה גבר, אין 
דברים כאלה, ופשוט התחתנתי. בנפש שלי הייתי בוגרת לגיל שלי, עשיתי הכל לבד. 

אנחנו התבגרנו מהר. 
בלידות היה מאוד קשה. ילדתי בגיל 15 וחצי בלידות טבעיות. היה לי מאוד מאוד 

קשה. הייתי ילדה.
יש לי חנות סריגה וכל היום יושבות אצלי נשים, סורגות ומדברות, מחזקות אחת את 
השנייה. אני בעסק כמעט 30 שנה. עבדתי במשביר 14 שנה וחזרתי חזרה לפה לפני 4 

שנים. עכשיו הן לא יכולות בלעדיי, אני הולכת איזה יום, לא חוזרת והן בוכות לי. תמיד 
התעסקתי באומנות וציור בתור ילדה. זה משפחתי אצלנו. אחותי מורה לאומנות, הבת 

שלי מלמדת אומנות, הנכדה שלי גם עובדת באומנות. 
הילדים שלי והנכדים שלי נותנים לי כוח.  אני כזאת. זה טבעי אצלי, אני מוצאת כוח."

קלי שיטרית

ילידת 1956

מרוקו

שלוש בנות

קריית שמונה

05
47

94
13

00
ר 

ני
ן 

ור
א

ה: 
ק

פי
גר



"יצאנו ממרוקו בשנת 55. בהתחלה הרב לא נתן לאמא לעלות, כי היא הייתה המיילדת היחידה של 
העיר, אבל היא הצליחה לעקוף את כולם ותוך יומיים לעלות. אמא עבדה לבד ופירנסה אותנו. היא 
לא קיבלה כסף על הלידות, כי לאנשים לא היה. הם הביאו לה עופות, חמאה, כל מיני דברים. לקחו 

אותנו בלילה למחנה ענק מחוץ לקזבלנקה. היינו שם חצי שנה. במחנה היו נותנים אוכל ובקטניות היו 
פרעושים ואמא היתה מאד דתיה, אז כל הכסף שהיא חסכה היה לאוכל. היא היתה נוסעת לקזבלנקה 
ומביאה אוכל ומבשלת לנו. וככה, עד שיום אחד באו ואמרו לנו שנהיה מוכנים כי עולים והביאו אותנו 

באוניה לירושלים, במרתף, למטה, כולם הרגישו לא טוב ומקיאים. 
באנו לארץ ושאלו כל אחד לאן הוא רוצה, אבל בסוף תקעו אותם איפה שהם רוצים וכולם היו יוצאים 

ברוגז. אמא שלי נכנסה, היתה לה מעטפה מאח שלי עם חותמת של "חלסה", כי הוא עבד ברשות 
החולה. היא אמרה "אני רוצה פה". חתמו לה, נתנו לה. הגענו בערב לקרית שמונה. גרנו בפחון ואח"כ 

עברנו לצריף מאסבסט. הכל היה בוץ, לא היו כבישים ולא כלום, היה צנע, אז בשביל לחכות ללחם אחד 
היה מחכה ב-6 בבוקר פה, השני פה, עד שהיה מגיע התור שלנו. בשביל שלא ייגמר היינו בין הראשונים. 

אמא שלי היתה עולה להר ומביאה כל מיני שורשים ועלים. השכנים כולם היו אומרים זאתי משוגעת, 
היא תהרוג את הילדים שלה. אחרי שבוע שבועיים כשראו שאנחנו לא מתים, אז ביקשו ממנה להראות 

להם, אבל היא לא רצתה. היא אמרה- אם אני יגיד להם, ועכשיו השורש הזה נמצא ליד משהו רעיל, 
והם קוטפים את הכל  וחושבים שזה מה שאמרתי והם יאכלו, ילכו לבית חולים ויאשימו אותי.  

כשהייתה החדירה ברחוב יהודה הלוי, אנחנו לא ידענו שזה מחבלים. בערב היה היום השביעי של פסח. 
כולם הלכו לשוק, לעבודה ופתאום אנחנו שומעים כל מיני בלאגן. אחד אומר קטיושה, אחד אומר 
מטוס, כל אחד אומר משהו אחר. לא הדלקנו רדיו. זה לא כמו היום שישר מדווחים. אני לא יכולתי 

לצאת כי הייתי עם הילדים בבית ושואלת דרך החלון "מה קרה? למה יש יריות"? לאט לאט התחילה 
התמונה להתברר. היו מחבלים. עד שבאה המשטרה  כל הקריה היתה שם, עם הילדים והכל. אבא רצה 

שנישאר פה. אני לא רציתי, רציתי לעזוב אבל המילה שלי לא היתה שווה. רציתי לגור ליד המשפחה 
שלי, הייתי פה לבד. 

בעלי היה מאד דומיננטי  ומה שהוא אומר זה מה שצריכים לעשות. יום אחד חשבתי, מה שהוא הרוויח 
לא היה מספיק ואמרתי שאני חייבת לעשות משהו. החלטתי לפתוח גן פרטי. אבל לא היה לי כלום. 
והבית היה קטן. פתחתי פעם ראשונה והוא לא רצה והפסקתי. אבל יום אחד אמרתי זהו! אני יוצאת 

לעבוד. כנראה שהוא לא הסכים בגלל כבוד, הוא היה קנאי. התחלתי לעשות פינה של גן וסידרתי אותו 
ולאט לאט מפה לאוזן, מה שהיה פה- חבל על הזמן. עשיתי את זה כמעט 40 שנה. מהבטן היו נרשמים 

אצלי. היה משהו מאד משפחתי, מאד חם ומאד איכותי. היו עוד דברים שרציתי לעשות, אבל אני לא 
הייתי נחשבת באותם הזמנים, רק הילדים. העבודה עזרה לי לשלם את הלימודים של הילדים. הרווחתי 
מצוין. היה לי חשוב לימודים, כי ראיתי את עצמי שלא הלכתי ללמוד. מאד אהבתי את העבודה הזאת, 

היא עשתה לי את החיים." 

שרה בן אדיבה לבית וייצמן 
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