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 תחת איומים –עליה לארץ ישראל 
 ברוריה ואברהם אגבר :הורי סיפרו
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 :אישייםהם הפרטי  - שליהפרטיים ם גיבוריה
 

 

  אברהם אגבר -אבי 

אשר בחבל ווהלין לשעבר " קובל"עיירה יליד ה

 תחת האוטונומיה שלנמצאת היום  ,פולין

 .אוקראינה

להוריו ( ג בעומר"ל)מאי ב 1 -ב 1281נולד בשנת 

. ילדים 6מתוך  5 -היה הילד ה. ד"סוסל ושמאל הי

( מלבד אחותו וויסיה)האחים והאחיות , ההורים

 .נרצחו על ידי הצורר הגרמני

 

 

 

 אגבר (דוידזון)ברוריה  –אימי 

 .אשר בליטא שבפולין, "וישניבה" ילידת העיירה

להוריה יינטה ( חג השבועות) 1281נולדה בשנת 

  ,אמה נפטרה בניכר. ד"וזאב הי

נפטרו וקבורים  ל"אחותה בלה ז, ל"זאב ז אביה

 באוסטרליהכיום חי )אחיה הצעיר יוסקה . בארץ

בני  כול (אריק ומיכאל בניו 8-עם אשתו ציפורה ו

  הדומה לשל חיים לארץ במסלול המשפחה עלו

 .ברוריה אימי

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,גבורה  שכולו  סיפור זהו 

 ,וצעירה  צעיר  של  רופיס

 .בגולה משפחה ואשר הקימ
 

  ,מדינות וחצו שעברו ,צעירים          

 ,והמחלות הנדודים   ו לכליכל          

 ,התאיםהתחתנו והקימו משפחה כש          

 .נכדים ונינים, ותולכל לבניםהם מודל לחיקוי והיום           
 

  ,אמא ואבא כםשלום להינה בירכת           

 .אהבהוגם  רגש, הישרדות שכולו סיפור על          
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 :פתח דבר
 

בחצר ש המקורה ואני במרפסת הורי התכנסנו ערב פסח - 8002אפריל  11ראשון  יום ,התחלת הסיפור

כמעט כל  רשמתיבלעתי את המילים ופשוט  ,ישבתי. הסמוכה לאשדוד גן יבנהמושבה הדרומית ב ,נובבית

 :האישי את סיפורם כך אני מתאר . אומרם מפימילה 

 

 .העולם השנייהאת תלאות מלחמת מכל משפחתם  שרדו, לחייהם 02 -סיפור של זוג צעיר בשנות ה

תלאות בחציית  שעברוהיהודים הזרים ולאלפי הפליטים  ונמנדמו ו, בידם הקטנה העץ כשמזוודת

 .איטליה- בריחתםיעד  בכיוון ,המושלגים הרי האלפים

 

תקופת  על עם בנםגלוי  בשיח בפעם הראשונה מספרים ומתארים ,ברוריה ואברהם אגבר, הורי

, כניצוליםשלהם הרצון  .הםישנרקמה בינ ,הרומנטיתהאישית ו היחסים יוקשר החיזורים, ההיכרות

 ,להקים משפחהכן ביחד וולהרגיש להיות  ,בודדיםבני אדם כ

 

לאחר , הם מקווים למצוא מקלט בטוח לגופם ונפשם, הגבוהים והלבנים משלג שם מעבר להרים

ניסיון . ....חריםהרוסים האוקראינים והא, הנאציםעם  ת אירופהמלחמב הנורא האובדןשחוו את 

 . והמחולקת באירופה השסועה "קיבוץ"ב וקומונה שיתוף חיי של חדש םחייסגנון מעבר לב

 

הישרדות רצון בנדודים ו, מסע תלאותמטלטל בעוצמתו של ה ,שרצו לחיות ,צעירים ם שלזהו סיפור

עלייה  מאמץ מחתרתי אדיר והתארגנות, בהצלת חיים אנד -אפיהופך להדרמה לבסוף סיפור של ו

 . לארץ ישראל

 

ישנה  ספינה עלבים התיכון  ושייט, תחת איומים בנשק מצד אנשי ההגנהעליה לארץ  ,אמנם

 , כקליפת אגוז והטלטלה בים אירופה מעפיליל הששימשה כאוניי, "האומות המאוחדות"

 

ף איטליה לחו פיהובילה עולים מחוהעבירה וספינת מעפילים אשר כ שימשה "האומות המאוחדות"

 .7491בסוף חודש דצמבר  ,ארץ ישראל

 

למרות התנגדות ופעילות כוחות הביטחון הבריטיים  המעפילי הספינה הורדו בהצלחה לחוף נהריי

 .מוהמנדט הבריטי בארץ עמד לפני סיוהשלטון של מועד ש, אפילולא אפיינה אותם האדישות ש

 .האנגלים עמדו לעזוב את הארץ ולשוב לארצם

 

 כבר ,ברוריה ואברהם. תחומי החיים שולטים בכלעדיין הבריטים  ,דטוריתהמנ בארץ ישראל

כל  .ולהתמסדלהתמקם  מתוך תיקווה שני למקום אחד ממקום" נודדים"כ ממשיכים אך. משפחה

 .קבע מגוריבמציאת  .מטה הנדודיםו אוהלם החלפתב רצונם היה רק
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 רגבא חתמשפ
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  7491מלחמת העולם השנייה שנת   - לת סיפור תחי
 

 פלשוהברית  הצבא של בעלות כוחות .עומדת לקראת סיומה מלחמת העולם השנייה, 1245שנת 

והחל  ראש םהרוסי הרי הצבא .ושותפיהם הגרמניםהכוחות החלו למגר את צבאות הברית  .לאירופה

 .גסטאפו החלו לסגת לגבולםהיך השלישי והרי, הנאצים.  הגרמנים בנסיגה. להכות גם הוא בגרמנים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (בהרכב חסר) משפחת אגבר

 

מלחמת המונח מתייחס בדרך כלל ל. העולם מדינותשמערב את רוב , היא עימות צבאי מלחמת עולם

והשתתפו בהן במידה כזו , 80-מאה הלו התרחשו במלחמות א. מלחמת העולם השנייהו העולם הראשונה

 .או אחרת חלק גדול ממדינות העולם

מלחמת , לדוגמה, כך. גם אם לא מכל העולם, הכינוי ניתן גם בהשאלה למלחמות שעירבו צבאות רבים

ל מלחמת העולם ש"אשר הייתה העימות הבינלאומי הנרחב ביותר באפריקה זכתה לכינוי , קונגו השנייה

 ".אפריקה

 

 הוא ידע במשך השנים האחרונותמתאר כי  . שנים 80 -קצת יותר ממלאו לו  זה עתהרק ש ,אברהם, אבי

 פנאיאת הלא היה לו נסיבות אלה  יןבג, עריריו בודדכ להתקיים, רעב ,נטישות, פרידות, עזיבות  רק

 ם ועוזריהםידי הנאצי נרצחו ונטבחו עלאשר , בני משפחתורבים מ נם שללהתאבל על אובדוהיכולת 

  .האוקראינים והפולנים הנאמנים
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 מחוז שלזיה   רייכנברג , פולין –תחנה ראשונה 
 

 .פוליןב –התחתונה  שלזיהמחוז  תחוםהנמצאת ב רייכנברגלעיר  גיעמ, אבי, סוף המלחמה

שכיום רובו  ר"קמ 45,000-על שטח של כ תהמשתרע, מרכז אירופההיסטורי ב חבל ארץ היא שלזיה

חלק  שהיה)קטן  מחוזועוד  כיה'צב ת כמובןנמצא, כית'שלזיה הצ, חלקו הקטן. פוליןנמצא בדרום מערב 

 .גרמניהל היום משתייך( 1215-משלזיה החל מ

. הרי הבסקידיםו הרי הסודטיםולאורך המדרונות הצפוניים של  אודרה נהרשלזיה משתרעת משני עברי 

. היה גרמני אוכלוסייהבה חלק משמעותי מה, ורוצלבו עירההיסטורית של החבל הייתה ה עיר הבירה

מהאוכלוסייה  רבעשהיוו כ, הועברו התושבים הגרמניים של חבל ארץ זה מלחמת העולם השנייהלאחר 

 .גרמניהמערבה ל, הכללית

היוותה האוכלוסייה  עיירותבחלק מה. יהודיםבאזור שלזיה הייתה נוכחות היסטורית משמעותית של 

 . היהודית חלק משמעותי של אוכלוסיית היישוב

 

 :אבי וודויי

מול במפגש ברגע שאחזור אצטרך להתמודד ידעתי  .פחדתי מאוד, עיר מולדתי -לקובל  לא רציתי לחזור

 של ם האכזרייםרוצחיהעם  להיפגש ,ריםשל המשפחה והחב השכולכן עם ו של הבית והרכוש האובדן

 . ימחה שמם, ואחיותיי יאחי ,הורי

הצליחו בדרך ש ,שהיו במצביבחברתם של יהודים  כל הזמן רציתי להיות. פחדתי להיות לבד, למען האמת

 .הנאצית והרוסית ומהתופת ותלהינצל מהזווע של קומבינה

 

 –מסגרת חברתית התכנסו יחד להקמת , ות לשלידומבעלי התנסויות חיים  היהודים בני גיליהצעירים 

האחרים את מחנות ההשמדה  ,טאותישרד את החיים בג שהתכנסו מהצעירים חלק ."ץקיבו"שנקראה 

 .ולוחמי גרילה כפרטיזנים וחיו ללוחמי מחתרת התחבאו ביערות והפכו עם הזמןחלקם , העבודהמחנות ו

 היו ,החבורה שהתלכדה להיות ביחדכול , לאיטליה יטיםמרוסיה והגיעו כפלועברו את הגבול ברחו אחרים 

היה מחשבתם ב ."ביחד" למולנו להתארגןשעמד המשותף  הרעיון. כמוני סטיבעלי מרקם חברתי וסוציאלי

 .לארץ ישראלהכשרה קבוצת כ באחד הימים נעלה כולנו –לממש חלום 

 

את  יוהקימו יחדעם המדריכים  אלהו. מאוחדות לקבוצותוהתאגדו צעירים התארגנו חבורות של , חבורות

 תנוער של חברי הנהגת תחת עיניהםקפדני  ובפיקוח בתבונה רבה הונחוהחבורות . קיבוצי ההכשרה

 . ארץ ישראלילידי היו   המשוחררת באירופה כמדריכים קלטוכל חברי ההנהגה שנ.  "השומר הצעיר"

 

, דוברי עברית רהוטה היו כולם ,ישראל לש  -מלח הארץ היו  להדרכה שהתקבלו" צברים"ה  המדריכים

 התלהבות הביאו עימם ,הצעירים המדריכים .שראליהקהילה בחיי הווי ובמושרשים עמוק בתרבות 

הצליחו להחדיר , המדריכים ,עליה לארץ ישראל -נול עיניהםאחת נכספת מטרה כאשר  חברתית ורעיונית

אורך כל ל (שסבלה עד אז כל כך הרבה), יריםצעקבוצות הב רוח חיים חדשה ולהפיח גבוהה מוטיבציה

 .ארץ ישראלישובים בתקופת התארגנותם באירופה עד לעלייתם וקליטתם ב
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התלכדו והתארגנו במקום אחד מרכזי וכל זאת כדי לשמור ולשמר את אורח החיים  היהודיםהצעירים 

בימי  סבלושכולם לאחר , םמאוחדים ומאוגדי, להיות ביחדרק כולם רצו . וארצישראלי והצביון היהודי

, נתן לכולם את כוחות הנפש לעמוד מול הגויים האנטישמיים, ביחדלהיות . פרידות ואובדנים המלחמה

 .העם היהודישארית פליטת  שרצו בכל מאודם ובכל דרך לחסל את 

 

סודות על הקמת התשתית והי נווהכרז פליטי קבוצת צעירים יהודייםמספר ו נהתארגנו והתאחד, רייכנברג

את אחד מעקרונותיה  על דיגלהאז חרטה  "השומר הצעיר"של תנועת הנוער . "קיבוץ"קבוצה חברתית הל

 .עליה לארץ ישראל –ביותר הבולטים 

 

 הקיבוץ הקמת  ונוב'רז'דג – רייכנברג
  

ר בודדים וגלמודים לאח , רק עם בגד לגופם שנשארו, (י ביניהםבאו)ריכוז של צעירים וצעירות יהודיים 

 .ת העולם השנייהשפקדו אותם במלחמ ,הטרגדיות

 

הגרמני משלזיה  הצבאאת  לגרשלהביס ואלה הצליחו . ונוב שלטו אז הפולנים ובני בריתם הרוסים'רז'בדג

 .התחתונה בחזרה לגרמניה

 

, ונוב'רז'דג –כנברג יבריהתקבצו ונדדו . מסע ארוך ובדרכים מסוכנותלאחר  ,רבים מהפליטים היהודיים

 . אותם לנטוששהגרמנים אולצו  ,לאחר .לא להםיחו לפלוש לבתים הצל

רחב של מוצרי עשיר והיו מאובזרים ברהיטים יקרים ומהודרים וכן במגוון הגרמני מגורי הצבא  בתי

 . יוקרתי וביגוד מרהיבים כלי אוכל, חשמל

 

הזו פעם בכאן  זכו ,בלשון המעטה, יבדו הכולאש, שידם אינה משגת לכלום, הצעירים ,חבורת היהודים

 תעזרלשהתקבל והגיע מקור נוסף . הגרמנים נם שלהחוסרים החומריים על חשבו" בהשלמת"למעט עדנה 

 ....א ואחרים"האונר, וינט'לאומיים כדוגמת הג-בין הכימארגוני תמהיה  ,צעירים היהודיםה

יהודים לקיים ולחלץ וינט 'סייע הג לאחר המלחמה. פעל להצלת יהודים הנתונים תחת איוםוינט 'הג

ופות לבוש ותר, פק סעד לקהילות יהודיות במצוקה על ידי אספקת מזוןיוינט ס'הג. השסועה הירופמא

בעיקר במדינות ברית , וינט היא חידוש החיים והקהילות היהודיות'פעילות חשובה נוספת של הג. לזקנים

 . המועצות לשעבר

להקים  מאוד את התחליף לבית ומשפחה היה חשוב "קיבוץ"קבוצות החברתיות הלבנות בלנסות וכדי 

דגלה בשיווין בחלוקת  "ומר הצעירהש"הנהגת .  אישייםת יחסים ומערכרענן ליסודות חדשים לחברות ו

חלק מחברי הקיבוץ קיבלו על עצמם משימות שכללו עבודות מחוץ . תפקידים ומשימות לכל החברים

 .למחנה

 

במספרה ואפילו , עבדו בנגרות אלה שעבדו מחוץ למחנה .מגוונותו רבות עסקו בעבודות בקיבוץ החברים

במתחם הקיבוץ קיבלו על עצמם משימות שעיקרן שנשארו  ,החברים האחריםאילו . בתפירה וחייטות

 .עבודות במטבח ובחדר האוכל המשותףאחזקה , משק הביתבניקיון  יהתבססו על עבודות שירות
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 מתנה מחבר אחרי המלחמה –מעיל 

 

 

 

 :המפגש - 7491אוגוסט שנת 
 

 . ונוב'רז'דג –בריכיינברג במחנה הקיבוץ  שוהים אנחנו עדיין ,1246שנת אוגוסט 

 

. חבריםה בין למפגשו לחיזורים, חדשות תלהיכרויומקום מרכזי כ שימשו הקיבוצי חדר הכביסה המכבסה ו

מסור כביסה ל ,במחנה או מחוצה לו מפרךקשה וההחברים לאחר יום העבודה הכל באו  בסהאל המכ

 .קבל את הכבסים הנקיים שלהםמלוכלכת או ל

 

ואהבות  ביניהם רק עתה הכירוזה ש צעיריםבין  חברויותוהוקמו התאגדו , שותפויות נרקמו ,במכבסה כאן

 . שותפים לחיים חדשיםשחיפשו  ים וצעירותבין צעיר חדשות אהבות להם ונבטו פרחו ,כאן. חדשות

 

 ברוריה  שמה היה. קיבוץשהצטרפה להכרתי את אחת הבנות היפות " ,במכבסה

 . "לימים הפכה להיות גם חברתי לחיים, משפחת דוידזוןמ מקורהש( ברנקה -ושם חיבה )
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 ('פרק א) תחילת הנדודים - 7491 שנת אוגוסטסוף 
 

להמשיך במסע , לאחר שנפלה החלטה על ידי הנהגת הקיבוץ, 1246גוסט באחד הלילות של סוף חודש או

כולם לאחר ש, כולם ,צעירות וצעירים ה שלקבוצ, כיה'יצאנו לדרך לכיוון הגבול עם צ, לכיוון ארץ ישראל

ארץ ב ה וביתולהקים משפח לעלותילדותם חלום לממש את עז מלאים רצון . וו את האובדן והשכולח

 .ישראל

 

היינו . סבלנו ממחסור במי שתייה ומזון. היה קשה. צעדנו ברגל כל הדרך. קשה ומפרך, ארוך המסע היה

על סלע בצידי  מתיישבות, נשים הרות ואמהות צעירות שנושאות את ילדיהם על הידיים .צמאים ורעבים

 .המלחמה קשה לכולם. הזקנים יותר והילדים חשים במהירות את המאמץ. או נשענות על העצים הדרך

 

 .כיה הבטוחה'והצבנו את רגלנו על אדמת צ, חצינו במהירות את הגבול

 

. אנחנו לבד. כיה בעלי אידיאולוגיה משותפת אך ללא כל תנאי מחייה ראויים'קבוצת צעירים בצ, אנחנו

נאלצנו . שזה זמן רב לא קיבלנו מכל ארגון מתנדב, ללא אספקת מזון וציוד בסיסי, ללא מדריך או מנחה

  . יבוץ וכגוף תומך להתארגן למחייתנו ולקיומנו בכוחות עצמנוכחברי ק

 

ומנסים למצוא דרך כל שהיא להשגת אספקה קיומית בסיסית כדי להכניס משהו לפה בעודנו מתארגנים 

 .הבנתי כי החיים הם כמו בסרט, ולשבור את הרעב

 

, מאיר יוכט – בבמקרה  פגשתי מזוןשל שאריות  ה שהםבאחד הסיורים והחיפושים ברחובות אחרי איז

 גבולות ה ובמצייתשעסקו בעבר הבחוריםכינו את  ךכ)מאיר עבד בבריחה . יליד העיירה קובל ,חבר ילדות

 (. של היהודים

 

. שק מלא בלחם שחור להשיג הצלחנוטוב ליבו בזכות שמע על מצוקת הרעב של חברי הקיבוץ ו, יוכט

הצליחה , ובזכות נדיבות. המעשה הטוב שעשהשכח את הבטחתי כי לעולם לא או רגע נדרתי נדרבאותו 

 .עוד ימיםכן להשאיר להם לו הרגעי קבוצה שלמה של צעירים לשבור את רעבונם

 

 קיבלנו הנחייה. לעצמנו קצת ולחזורמחודשים כיה הצלחנו לאגור כוחות 'לאחר מספר ימים של מנוחה בצ

את מקל הנדודים והמשכנו במסע נו שוב לקחכל חברי הקיבוץ . להתארגן לתזוזה מחודשת מההנהגה

 .הגבול האוסטרי  -הבלתי נודע  ברגל לכיווןהגדולה חה יהבר. מהצורר הגרמי ההיחלצות

 

 –ינה וו ,במסע שלנו לעבר היעד הצלחנו לגנוב את הגבול ולהגיע לנקודת הריכוז הבאה ,בדרך לא דרך

מיד לאחר שהתמקמתי . י הקיבוץ במחנה זמניהתמקמנו יחד עם כל חבר, בהגיענו .עיר הבירה של אוסטריה

 .היצאתי יחד עם חבר לחפש את חברי ההנהגה הראשית של השומר הצעיר בווינ

 

 



 10 

החיילים המשרתים , ניסו לפשט את השליטה והבקרה על מספר ומצבם של תושבי העיר, ראשי העיר

יטה של כוחות הברית לפי אזורי של 4-וינה חולקה ל. בצבא הזרים וכל הפליטים  שהתקבצו ובאו לעיר

 .אנגליה וצרפת, (ב"ארה)אמריקה , רוסיה: מוצאם של החילות

 

אחרי ההנהגה המקומית חציתי בטעות את האזור שבו התמקמנו ועברתי לאזור שבשליטה  ובזמן חיפושינ

 לא היו עלי כל תעודות מזהות או סימני. נעצרתי, מיד שחציתי את איזור התחום. הצבא הרוסי לובניהו

 . אחרים שניתן על פיהם לדעת מהיכן אני בא יזיהו

 

דבר מעצרי הגיע במהירות לידיעת חברי ההנהגה הראשית של השומר הצעיר ובעזרת קשריהם הם 

מיד בהיוודע דבר שחרורי פחדו חברי הארגון שפרטי יסגירו את כל . הצליחו לשחרר אותי ממעצר

 .שבאוסטריה" וקשהייד"למחנה הפליטים החברים ולכן הוחלט להעביר את כל חברי הקיבוץ 

 

. לא מצאנו שם את מקומנו. ובמזון הסבלנו ממחסור במי שתיי. חיינו היו קשים מנשוא "וקשהייד"במחנה 

 .כל יום חיכנו למחר שנוכל לעזוב ולעבור למקום אחר. מקום להניח את ראשנו וגופנו העייף היה מותרות

 

אך , הסבל היה רב. תיים הגרועים גרמו לעצבנות יתר אצל החבריםהרעב והצמא וכן תנאי ההיגיינה הסביב

 .בזאת הייתה נחמתנו. כולם ידעו שכול הסיטואציה הזו הינה זמנית ואנו נצא לדרך בקרוב

 

עיר  ".לינץ"ליד העיר " ביינדר מינכן"ואנחנו שוב צועדים בשיירה לכיוון העיירה , עבר עוד שבוע ימים

 עיר . ת כבדות ובייצור והרכבת מכוניותתעשייתית שהתמחתה בתעשיו

שהכול היה שחור וקודר זכינו בתמיכת ארגונים אומניטרים כדוגמת , דווקא כאן. שחורה ומפוייחת

 .שתמכו בפליטי המלחמה למעט עדנה כשקיבלנו אספקה ראשונית של מוצרי מזון וינט'א וג"האונר

 

פיתנו דרכים ושיטות בחלפנות .  בסחר חליפין רכשנו ידע וניסיון והתמחנו "יינדר מינכןאב"בעיירה 

קבוצת חברים שלנו הגיעה לרמת התמחות שכזו . מוצרי מזון כדי להעשיר את סל ומגוון האוכל שלנו

ההחלפות אפשרו לחברי הקיבוץ להעשיר ולגוון את . כשהחיילים הגרמנים מהווים את הבסיס להחלפות

 .הסל הדל בלאו הכי  במוצרים נוספים

 

 

 :החתונה - 7491אוגוסט שנת ב 01
 

היא . הצעת נישואין, ברוריה, הצעתי אז לחברתי, "ביינדר מינכן"לאחר כמה שבועות של שהייה במחנה 

 .החלטנו להתחתן. לה הלא סירב

  .אך עם הרבה חברים, ללא בני משפחה, עמדו שני צעירים מתחת לחופתם, 1246אוגוסט שנת ב 81 -ב

 

בהכנות ובארגון . ברוב פאר והדר בהשתתפותם של חברי הקיבוץ, ההלכה היהודיתהחתונה התקיימה לפי 

 .לא נישכח אותן לעד(. א"ל ואסתר דל"מאשה ז)החתונה קיבלנו עזרה מבנות משפחת ווזה 
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 (:'פרק ב)המשך המסע 
 

פנינו  דווח לנו כי. בעל ואישה, נשוי היינו כבר זוג, יצאנו שוב לדרך, 1246בתחילת חודש דצמבר שנת 

 .ברוריה הייתה בהריון. חצינו ברגל את הרי האלפים הגבוהים והמושלגים. מועדות לכיוון איטליה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .י שיגיע והתכוננתי אליו רבותחציית הרי האלפים בחורף הוא רגע אשר ידעת

רכס הרים גדול , אמנם אלו לא הרי האנדים הגדולים או רכס ההימלאיה הענק אבל בכל זאת אלו האלפים

 .מאוד ובייחוד קר מאוד בתקופה זו של השנה

 

הגענו לאיטליה היישר לשערי . בדרכנו לאיטליה חצינו את ערי אוסטריה המרכזיות זלצבורג  ואינסבורג

 ".קדורנה"השתכנו זמנית בבית הספר העירוני על שם . מילאנוהעיר 

 

 Scuola)עצרת המונים במחנה העקורים סקואולה קדורנה התקיימה  .עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

Cadorna )ובמילאנ (Milano) , ועליה תלויים דגל ישראל , על מרפסת בניין במחנה הייתהבמת הנואמים

, (Yakov Robinson)הנואם הוא יעקב רובינזון ". עם ישראל חי"ו" ברית לעדתחי המדינה הע: "ושלטים

( Osnat Stern)אסנת שטרן : בשולחן הנואמים ישבו גם שליחים מארץ ישראל. יושב ראש ועד המחנה

 .(Zvi Aldubi)וצבי אלדובי 

 

ושוב לאחר ". וליריו"לאחר שהייה של מספר ימים בעיר מילאנו שוב אחזנו במקל הנדודים ועברנו לעיר 

 עיר  –שהייה קצרה קיבלנו הנחיות לקום ולעבור לתחנה הבאה 

  .שאיטליה" רומא"הבירה 

 

 1 -התמקמנו על אחת מ. עיר יפיפייה ומעניינת בניניה ובהיסטוריה ארוכת השנים שלה, הגענו לרומא

 .פני העיר כולה גבעה עם נוף מרהיב המשקיפה על. "מונטו מריו"גבעת   .הגבעות שרומא בנויה עליה
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. לאְציֹובאזור  טיברהעיר משתרעת על פני שתי גדותיו של נהר ה. איטליההיא בירת ( Roma)  רומא

. ששלטה על שטחים נרחבים באירופה ומסביב לים התיכון האימפריה הרומיתבעברה הייתה הבירה של 

 .נוצרית הקתוליתלאחר התמוטטות האימפריה המשיכה רומא לשמש כמרכז של הדת ה

. בערים שמקיפות אותה מתגוררים עוד כמיליון תושבים. מיליון תושבים 8.1ברומא עצמה מתגוררים 

מצדו השני של הנהר מצויה גבעת הוותיקן שכיום שייכת . ממזרח לטיבר שבע גבעותמרכז העיר פרוש בין 

בין . ברדיוס עצום מהעיר מסביב למרכז הצפוף פרושים פרוורים(. קריית הוותיקןמלבד )גם היא לרומא 

 .חלקם בטווח של קילומטרים ספורים מהמרכז, הפרוורים פזורים שדות חקלאיים ושטחים פתוחים רבים

שהיו גם סמל הלגיונות של , ראשי תיבות אלו. SPQRסמלה של העיר רומא מכיל את ראשי התיבות 

הסנאט והעם " - Senatus Populusque Romanus: לטיניתמסמלים את האמרה ה, האימפריה הרומית

 .ראשי תיבות אלו מופיעים במקומות רבים בעיר כולל עמודים ומכסי ביוב". של רומא

חיפושים רבים שנערכו על הנהגת השומר הצעיר הצליחו אלה למצוא מחנה שיהלום את כולם  לאחר

ששימשה בעבר כביתו –" ווילה קלמנטי", וילה ענקית. ויאפשר את ריכוז כל חברי הקיבוץ תחת גג אחד

 .של מוסוליני נבחרה למטרה זו
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 :מורחבת משפחה
 

 ברוריה שעברה את כל מסע הבריחה. ועהפכה עם הזמן להיות ביתנו הקב" ווילה קלמנטי"

 .1241ביוני  11 -ילדה את בננו הראשון ב, באלפים כשיא בחודשי הריון מתקדמים 

 

של  המיריי" קובל"ב שהיה היהודי הראשון שנירצח, ל"זם אבי הילוד הרך קיבל את השם שמואל על ש

 .אוקראיני בגבו

 

יום קיבלנו את ההודעה באותו . 1241בדצמבר  88 -חודשים עד ל 18 -השתכנו כ "ווילה קלמנטי"ב

 ".עולים לארץ ישראל" אנחנו המשמחת

 

  אטריות נפגשות במקרוני
  

לארץ ישראל עם אוניית המעפילים  1241כשהורי עלו מאירופה המשוחררת בשנת , חודשים 6הייתי בן 

שלי הוא הסיפורים  הזיכרון הכי חזק אבל... שהייתה כקליפת אגוז בים הסוער, "אומות המאוחדות"ה

לאחר שעברו את תלאות המלחמה עם . שם למדו בפעם בראשונה לאכול אוכל ממשי, שלהם על איטליה

 .בימים ההם סבלו הורי תקופות ארוכות של רעב ושבר. האוקראינים והאחרים, הרוסים, הגרמנים
 

ג באותם הימים כל מה שניתן היה להשי, היא הייתה מנהלת משק למופת, אמא בשלה מכל הבא ליד

מקרונים שהיו , (לוקשן)היא בישלה אטריות . דב יוסף –שקיבלנו משר האוצר , (קופונים)בתלושים 

 .מעורבים ברטבים והרבה גבינה צהובה מגורדת שעורבבה עם רסק עגבניות
 

מ לקופת חולים "נאלצתי לרוץ מרחק של כמה ק, כשגרנו עדיין בשכונת סחנה דרוויש ביפו, 1כבר בגיל 

 בכף היד "מתפרה"נכון עד היום יש לי סימן של . בגבעת עליה עם קופסת שימורים נעוצה בכף ידי

 .הימנית
 

 מי. רותחיםהמים הלסיר עם  הקטנים אמא רסקה את האטריות והמקרוני לחתיכות והכניסה את השברים

את האטריות להוריד   זכה ,(מצרך זול בתקופה ההיא)שקיות  - "תלמה"שרצה מרק עוף של  מאיתנו

 ".ככה אכלנו באיטליה"אמרה תמיד  אמא . עם נוזלים בטעם של מרק והמקרוני לתוך הבטן הריקה

 

עיר ( יושבת עליה אחת הגבעות שברומא –נולדתי במונטו מריו ), כשבגרתי קצת ונסעתי לבקר ברומא

בתי אותם בתוך כף בעזרת מזלג כשסוב( בשרי)כבר אכלתי שם במסעדות ספגטי עם רוטב בולונז , מולדתי

 .מבצע שדורש מאמץ. ודחפתי את הכול לפה
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 :קבלת ההודעה לעליה לארץ
 

. התקיים משחק כדור רגל בין לאומי בין המדינות רוסיה לאיטליה, 1241באחד מימי חודש דצמבר שנת 

 .השתוקקתי מאד לצאת ולראות את המשחק. אהבתי את משחק הכדורגל עוד מימי ילדותי בקובל

 

הם דרשו . הגיעה אלינו קבוצת אנשים שהזדהו כחברי ההגנה. חזיתי במשחק הכדורגל. רתי מהביתנעד

לא עזרו כל . מברוריה אשתי לארוז את מעט מיטלטלין ולהתארגן בכל המהירות ליציאה חפוזה מהבית

 .התחנונים כי בעלה איננו

 ההעלייוכי היום מתחיל תהליך !! !ניתנה הוראה חד משמעית על ידי ההגנה כי הלילה עוזבים את איטליה

 .לארץ ישראל

 

לא עזרו לה כל הבקשות . חודשים 6פחד אחז בברוריה שהייתה לבד בבית עם שמואל התינוק והוא רק בן 

 . והתחנונים בפני חברי ההגנה שרק יואילו להמתין מעט עד שובי הביתה

לאסוף בכוח את " עזרו"חוק לידיהם והם לקחו את ה. הוברר על ידי חברי ההגנה כי פקודה חייבים למלא

 .החפצים ואותנו גם יחד

 

בכוח העלו אותנו על ". ווילה"הם חיכו עד שובי ל. חברי ההגנה לא היו סבלנים במיוחד אך עקשנים מאוד

בחסות החשיכה ובעזרת סירות גומי קטנות העבירו אותנו אל . המשאית ולקחו אותנו על ציודנו לחוף הים

קברניט האוניה רצה לעזוב בכל המהירות . שהמתינה כבר לבואנו" האומות המאוחדות" אוניית המעפילים

כקליפת אגוז המתינו  תעל האוניה המקרטעת והמתנדנד. הוא חשש מפני כל עיכוב. את חופי איטליה

 .שנולדו במסע התלאות בדרך לארץ ישראל, תינוקות 50 -עולים וכ 500 -בסבלות כ

 

חברי ההגנה שכל משפחה תשאיר את חפציה על החוף והבטיחו כי ייקחו  הייתה הנחיה מפורשת מצד

 .הובטח כי ברדתנו מהאוניה כל משפחה תקבל את שלה. אחריות להעביר במרוכז את כל הטובין לאוניה

 

שאפו להעלות כמה שפחות מטען , חברי ההגנה. לחוד" הבטחות"למעשה בדיעבד הבנו כי מעשים לחוד ו

לות והרכוש המועט שהיה לנו נשאר על החוף כדי לאפשר לחברי ההגנה להעלות כמה כל החבי. על האוניה

 .שיותר עולים לאוניה שנראתה בחיצוניותה כגרוטאת ברזל מטלטלת בים

 

 

 ספינת המעפילים
 

הייתה ספינת מעפילים אשר הובילה עולים מחוף איטליה לחוף ארץ ישראל בסוף  "האומות המאוחדות"

למרות התנגדות ופעילות כוחות  המעפילי הספינה הורדו בהצלחה לחוף נהריי. 1241חודש דצמבר 

 .הביטחון הבריטיים שלא אפיינה אותם האדישות היות ומועד המנדט הבריטי בארץ עמד לפני סיום
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 ההפלגה
 

הספינה נבנתה  150-הייתה ספינת מפרשים בעלת נפח של כ, Archimedeששמה המקורי היה , הספינה

לפי אחד המקורות הותקן בה מנוע דיזל שהעניק לה . באיטליה 80-של המאה ה 80-נות הבראשית ש

  .2מהירות של 

 

שפיקד מוקדם יותר באותה שנה )דוד מימון  ('איש המוסד לעלייה ב)המפקד דוד מימון : מלווי הספינה היו

שיבת  (ספינת מעפילים)ינסקי ושיבת ציון 'שבתאי לוז (ספינת מעפילים)ינסקי 'על הספינות שבתאי לוז

צוות הספינה כלל (. 'בנטביץ)ושושנה קיני ( קלירס)שושנה כרמלי : עמנואל ורדי ושתי אלחוטניות, (ציון

 .גם שבעה ימאים איטלקיים שכירים

 

יויטווקיה 'עגנה הספינה מול חוף צ, לאחר שהושלמה הכנתה להפלגה, 1241בשלהי דצמבר 

(Civitavecchia )היא העלתה שם על סיפונה . מערב לרומא-מצפון, יטליהשבחוף המערבי של א

 .הםיאני בינ . ילדים 14ובהם , רומניה ופולין, יוצאי הונגריה, מעפילים 511באמצעות סירות 

 

בהתאם לנתוניה ועל מנת להקשות . להפלגה שנמשכה שמונה ימים, בדצמבר 84-הספינה יצאה לדרכה ב

, שבין איטליה לסיציליה[[ מסינה]]היא שטה דרך מיצר , וףהפליגה הספינה סמוך לקו הח, על הגילוי

 .קפריסין עד לחוף ומשם הדרימה אל חופי הארץ על פני החוף הדרומי של, מצפון לאי כרתים
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נוסעיה הורשו . במהלך ההפלגה ננקטו אמצעי זהירות במטרה למנוע את זיהוי הספינה כנושאת מעפילים

 . סיום ההפלגה פורק המטבח שנבנה על הסיפון והושלך לים לקראת. לעלות על הסיפון רק בלילות

 

אך , הנהריישם להגיע לחוף ' בעת שהספינה התקרבה לחופי הארץ פקדו עליה אנשי המוסד לעלייה ב

דבר שהיה מחייב להאריך את  –בהמשך שינו את דעתם והורו לה להגיע לחוף תל אביב מכיוון מצרים 

 . קילומטר 420-מסעה בכ

 

הוא עשה כן משום . היספינה החליט שלא לקיים את ההוראה החדשה אלא להמשיך לחוף נהרימפקד ה

וכן משום , שחשש שהארכת ההפלגה תגדיל את הסיכון לאיתור הספינה על ידי מטוסים וספינות בריטיים

מועד , יום ראשית השנה החדשה, בינואר -שלא רצה להחמיץ את ההזדמנות להנחית את המעפילים בחוף ב

 .ערנייםשבו היה סיכוי שהבריטים בחוף יהיו פחות 

 

ולכן , מיימון דיווח אחר כך שכאשר הגיעה הספינה לראש הנקרה הוא הבחין במשחתת בריטית באופק

לדעתו הבחינה המשחתת בספינה אך לא העזה . שינה את כיוון הספינה כדי להיצמד לחוף ככל האפשר

עת ממש היה הצי הבריטי עסוק בליווי שתי ספינות באותה . להתקרב אליה בגלל הסלעים באזור

נחום בוגנר סבור , לנמל בקפריסין -" קיבוץ גלויות"ו" עצמאות" –המעפילים הגדולות ביותר עד אז 

 .אם בכלל הבחינו בה, שאפשר שבשל כך העדיפו הספינות הבריטיות להתעלם מן הספינה

 

 

 :עליית המעפילים
 

 רק. ללא רכוש. נפשות 1בת משפחה  ,"האומות המאוחדות" כינו אותה חברי ההגנהש הספינהעלינו על 

 .בהפלגה הזוסבלנו מאוד . ימים ולילות 2 -ההפלגה מרומא לארץ ישראל ערכה כ. לגופנונשארו הבגדים ש

 משפחתנו. ההקצבה לשתיה ומזון הייתה דלה ביותר. היינו בקו הבריאות כל הדרך לא. הורגלנו לים לא

 .וכמה פרוסות לחם שחור קשה צי ליטר מיםח הוקצבה בקבלת

 

כמעפילים ראש השנה האזרחית ואנו כניסת חוגגים את בפלסטינה  הבריטים , 1241בדצמבר  11 -ב

מכמויות הוויסקי היו שתויים  ,כמובןהבריטים . שכל כך חשקנו בהלחופי הארץ  בעישון לילה מגיעים

ונתנו הוראה  ראש השנהלו את המומנטום של חגיגות חברי ההגנה ניצ .כך הקלו על הכניסה שלנו .ששתו

 .ולרדת במהירות אל החוף הספינהאת  מידית עולים לעזובכל הל

 

 את שמואל התינוק מעלה מעל ראשי כדי שהגליםגם ברוריה ולהחזיק  באשתי אני אישית נאלצתי לתמוך

 .י היםלמעמק נולא יסחפו אות הגבוהים

 

היינו . הגענו לחוף מבטחים. הנחתנו בחוף נהריי. עמוד במשימההצלחנו ל. ילהבל 18בדיוק  השעה

אך ממשנו לבסוף את . כל רכושנו נשאר באיטליה על החוף. צמאים ורעבים. רטובים ועייפים, מפוחדים

 . חלומנו והגענו לארץ ישראל
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 :הקליטה בארץ ישראל
 

פנינו בשמחה וריקודים ובעזרת קיבלו את  השהמתינו לחברי הקיבוץ על חוף הים בנהריי, חברי ההגנה

 .להעביר אותנו לקיבוץ יגורהחשיכה הצליחו 

 

זכינו לקבלת פנים נלהבת מצד הערבים הישראלים שחששו מאוד מהתעצמות גלי כבר באותו הלילה 

 .העלייה של העולים המעפילים לארץ ישראל

 

הסוכנות מיהרו להגיע לקבוץ  היה חשש נוסף מפני הבריטים והוא להשאיר אותנו בקיבוץ יגור ולכן אנשי

 .כדי לאפשר את העברתנו למקום מבטחים

 

של ברוריה החיה עם משפחתה ( אחותו של סבא זאב)אנשי הסוכנות תחקרו אותנו על משפחת דודתה 

אימתו את כל הפרטים על בני משפחתנו וקיבלנו את אישורם שאנו יכולים להגיע ולהתארח . בבני ברק

 .אצלם בבית

 

לירות  8 -קיבלנו מאנשי הסוכנות כ. לכיוון מרכז הארץ, את היציאה המידית באוטובוס אגד כדי לאפשר

 .ישראליות לדמי כיס

 

 .יצאנו שוב לדרך חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ויסיה מימין עם חברה בקיבוץ
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 חבלי הקליטה 

 ארץ ישראל ב
 

 

 'פרק ב
 

 

 

 

 סיפור חייהם של

 ברוריה ואברהם אגבר 
 

 

 

 

 :כתב

 שמואל אגבר 
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 ארץ ישראל הקליטה בחבלי 
 ה ואברהם אגברברורי: פריםסמ

 שמואל אגבר: ועיבד כתב

 

  .שושן פורים ,8002מרץ  11-הרביעי  יום, שבגן יבנה, נערך בביתנו חבלי הקליטה המשך סיפור

 

היינו משפחה , החדשים" עולים"שתמכה אז ב, בלי עזרת הסוכנות היהודיתישראל נקלטנו בארץ 

עם תינוק בן אך נאיביים קצת גם ו חסרי מנוח צעירים, שזה רק עכשיו באה בברית הנישואין הטריי

 .חודשים 1

 

 תחנה ראשונה -ני ברק  ב
 

של  יםלבית הדוד ,בסמיכות לתל אביב הגדולה בני ברקעיר הגענו ל, נפשות 1משפחה בת כבר אנחנו 

בה  השתכנו .חדרים 8גרה בשכירות בדירה קטנה בת , משפחהה. יהודית וחנוך אברהמסון ,ברוריה

היה  ,לגור כולנו ביחד סידור הזהה. בזרועות פתוחות, קיבלנו אותנו יפה. ובתם העומדת להינשא ההורים

 האנשי העליי. םבאנו בלי כלו. הולם ומהיראחר למצוא פיתרון מחיר בכול הצטרכנו , או יומיים טוב ליום

 . ויימסר בהקדם לארץ ועלייתנאחר לכשהבטיחו שהמטען שלנו יגיע  ,רימו אותנו באיטליה

 

שלחנו מברק לקרובי , בצער לנו .היה לנו כלום לא. לא היה לנו שום רכוש למכור .דחוקעגום ומצבנו היה 

. ישראל עד הגיענו לארץ מאיטליה שעברנו ,מסע התלאות כל אתלהם פרטנו  .אמריקהל שהיגרו ,משפחה

 .קיווינו כי המכתב יגיע אליהם והם יעזרו .והפרוטה חסרה לנומצוקה כספית בנוסף ציינו כי אנו נקלענו ל

המשפחה  ,כי הוברר מהם שקבלנו התשובה במכתב. תנו האחרונההייתה תקוו מהם הכסףסכום קבלת 

סכום  בשוק השחור קיבלנו עבורם. המבוקשים אמריקאייםה$  100 -את ה מידיאופן נו בילא העבירה

 . סכום נאה באותם הימים, לירות ישראליות 11 -שווה לה

 

היה לעבור  הכלכלי מצבנואת תנאי המגורים והעללשיפור גבוהה סבירות  בעליו יםמהירה נותפתרואחד ה

שעשו עליה מאירופה היו לנו שם חברים  ,שבדרום ,רוחמהרצינו מאוד ללכת לקיבוץ . קיבוץיות בחל

 .באותה תקופה

 .במרכז הארץ הילד שלנושנשאיר את  ,ראשי הקיבוץ דרשו מאיתנו ,התוכנית לא יצאה אל הפועל כי

 .יומנוסדר מ מיד והנושא ירד זהשכ כזריא לא יכולנו להסכים לתנאי למרות שכול כך רצינו

 

 100$ -מאמריקה הרחוקה את המקובי המשפחה שקיבלנו , ימיםכמה  להם לאחר שחלפו, ביינתים

בתוך  שכרנו חדר, שקיבלנו לאחר ההמרה (לירות) בכסף. לנו הנחשקים והכול כך נחוצים האמריקאים

. (היום תל השומר" )טוינסקילי –תל "הבריטי שהייתה קרובה למחנה הצבאי של הצבא , דירה בכפר אונו

 פתיליהגם וכלל  שחיו בבית הזה המטבח היה משותף לכמה משפחות. לא היו מי יודע מה המגורים תנאי

שנועד למשלוח תפוזים כזה ), תפוזים למשלוח שעמדה על ארגז עץ, (יום יש פלטת חשמל או גזכ)על נפט 

 .ומזלגות צלחותשתי  כלי אוכל שמנה וכן סט של (ל"לחו



 80 

 עבודות מזדמנות
 

במשך הזמן עבדתי  . היה צורך דחוף במציאת תעסוקה כדי להביא הביתה פרנסה .כדי להביא אוכל הביתה

 .צמר גפןלבבית חרושת  וכן ,עבדתי בבני ברק בסבלות. עבודות מזדמנות כל מיניב

לקטוף תפוזים בפרדס  נוגלה ויצאסוס וע נושכר ,יחד עם עוד שותף את מזלי בלהיות עצמאיגם ניסיתי 

הלך עבור  שהרווחנו ,חצי מהכסף. גרוש 10 -כל שק תפוזים ב ונברחוב ומכר נועמד(. היום זה פרדס כץ)

 .שותפיו נו אניהתחלק של הרווח השכרת העגלה וסוס והחצי השני

 

 מסטיקים – 7491 שנת ינואר
 

יקלט בעבודה בבית חרושת לייצור מסטיקים שעזרו לי הצלחתי לה ,בסופו של דבר בזכות אנשים טובים

 .ליום עבודה גרושים 0.20 -שם כ השתכרתי. גורמן בשםוסוכריות 

אישתי גם מסטיקים לעטיפה כדי ששל גדולה יותר  כמותשייתן לי  ,החרושת בעל ביתביקשתי מ, יום אחד

 .הרוויח עוד כמה גרושיםל לנוכובכך לעבוד בבית לעזור ותוכל 

 

עד מאוחר בלילה שנינו יישבנו יחד . לעטיפה יתה חומר גלםיהבאתי הב ,רתי מהעבודהכשחז בכל ערב

 10 עוד קיבלנובבית  בחבילות וארוזים מסטיקים עטופיםיחידות של  800עבור כל . לעטוף ולעטוף

 .גרושים

 

טייד היה לנו צורך בלהצ. נשארנו בלי כלום ,באיטליה הלך לאבדוןהאישי והמטען שכל רכושנו  ,מכיוון

 גיע לכפר אונוהיה מ שהייתה לו חנות בשוק הכרמל ,ברשקבשם  אחד אדם. וראשוניים בדברים בסיסים

של חצי בסך  מיםתשלוב תשולם התמורוה לבית הציע לנו לקנות דבריםהוא . כדי למכור את מרכולתו

 .שלנו בגדים לילדגם קנינו מצעים וומידית  השתכנענו. לירה לשבוע

 

תקין יכולנו לקנות דברים וגם לשמור על אורח חיים . הצלהקרש היה  תשלומיםקניה בה סידור בשבילנו

. כולם של תמיכתםזכינו ל, בכפר אונו שנקלטו הראשוניםחדשים העולים ההיות והיינו . נורמאליו

 .בכל עלינו והציעו לנו את עזרתם "ריחמו"התושבים 

 

 שכר דירה  - כפר אונו
 

. איש מאמיןו היה אדם דתי השוכר. בכפר אונו ששכרנו ממנו את החדר ,ירהבעל הדסיפור או קוריוז על 

משפחת . (בשר לא כשר) קרא לי ונתן לנו חתיכת בשר אחרי ניקור המקומי הקצב יום אחד, מקרהב

קציצות  הכינהו עמדה ,אשתי. הבשר ון אתטחלכדי טחינה הה מכונאת השאילה לנו  שלנו השכנה גרינברג

אותו . משהו לא שיגרתי לאכול הפעם נויהיה לנשב יחד לשולחן ו הביתה מהעבודה  רכשאחזוכדי שבערב 

את הקציצות מבלי  (כמובן ללא רשות) לנו אכלפיתוי ופני הב יכול היה לעמוד לאדתי  מאוד שהיה אדם

 .אנחנו נשארנו רעבים .להניד עפעף



 81 

 הקצבה. בשר ועוד, סוכר, ישת לחםתלושי אוכל בסיסי  שאפשרו רכ חילקווימי הצנע  היו באותם הימים

אצל החלבן היינו קונים . קיבלנו קצת יותר בזכות הילד חצי כיכר לחם ולפעמים הייתה לכל משפחה

 .חלב רק בשביל הילד תאונקיי

 

 אזי ,והייתי מתעכבפעם בערב במידה מבני ברק חזרה מכפר אונו לבני ברק יצא פעם בבוקר ו ,האוטובוס

 .לבני ברק מכפר אונו רגלי נאלצתי לצעוד, לעיתים. עהאיחרתי את ההס כמובן

 

 לרכוש חדר וחצי בצידה פניה עם הצעה מהמועצה המקומיתיום אחד קיבלנו  . שנהמשך בגרנו בכפר אונו 

חצי לירה כל של  בתשלומים את הסכום ניתנה לנו אופציה לשלם . לירות 118תמורת , על מגרש בנוי

ולא לשאול  בשתי ידיים את ההצעה ל צריך לקחתושקודם כ ,לא חשבנוו היינו תמימים ונאיביים .שבוע

 .בלי כלום שוב פחדנו להיכנס לחובות ולכן נשארנו. הרבה שאלות

 

 יפו - המעבר 
 

הגיעו לארץ  ,ה של ברוריה אישתיתמשפחבני כל . כל המפהמדינת ישראל כבר , 1242סוף שנת 

מרדכי ובנם  פסטרנקעם בעלה אברהם   אחות בלהה, רהש, ואשתו החדשה דוידזון האב זאב  .מאיטליה

 . נשויהיה לא שהצעיר יוסקה  חאהו (מוטי)

 

שכונת התמרים  ,הערבית השכונתוך ליבה של הב שוכנה . עברה לגור ביפו "המורחבת"המשפחה 

 . עבורנו חדראנחנו קיבלנו גם . ירבות'ח, וקמקים'היו בה בתים מצ " (.סחנה דרוויש)"

 

והשאירו את כל רכושם נסו על נפשם  ,השכונה המוסלמיים רבים מתושבי. חרור פרצהמלחמת הש

סמכות הלקח על עצמו את שלה וזה  האפוטרופוסאת  אז מדינת ישראל מינתה. יהם מאחוריהםלומיטלט

 .זה רק עתה עלו לארץרק ש ,שורדי התלאות והנדודים םיהיהודי" הפולשים"השיכונם של ל

 

 "טובים"מתנאי מגורים  ,כפר אונודירת חדר במ עברנו, אמנם. חדמעבר היה  ביפו "בית החדש"ל הכניסה

היו ( בור ספיגה)בעשויי מצריף שירותים ה .ביתהיו מחוץ ל מקלחתהשירותים וה, כאן. טובים "פחות"ל

 ,"בית החדש"שחדרו ל את מי הגשמים  היינו אוספיםחורף ימי הב .בחצר שחיולכל המשפחות  משותפים

 .נפלנו בפח. גדולות הפזורים בחדרגיגיות תוך ל שדלףטפטפו מהגג זלגו ות הטיפו

 

 גבעת עליהב "יונה הנביא"הספר היסודי -בבית התחיל ללמוד .כבר הלך לבית הספר ,6בן  ,שמואל

 .יפוב (בליה'ג)
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 המאפיה והקרח
 

מגש עם ". נה הנביאיו"כמידי שבוע אני בדרכי לבית הספר היסודי . היום הוא שישי בבוקר, 1250השנה 

כמובן בגמר הלימודים . בכניסה לבת ים, חלות ועוגות על ראשי ואני בכיוון אל המאפיה של הטריפוליטני

הייתי עובר שוב דרך המאפיה והפעם באותה שיטה המגש על הראש מכוסה במפה שתגן מפני כל הזבובים 

ערבים ויהודים בשהייתה מעורבת  ישכונת מגורי" סחנה דרוויש"אך בכיוון ההפוך ל, שהיו עטים אלי

 .שריח השמרים והריבה מופצים לכל עבר ,הנוראי של ההליכה עם העוגות "סבל"אין לתאר את ה .כאחר

לקהל לקוחותיו היה מחזה שיגרתי  "קרח", "קרח"קריאת המוכר והסוס והעגלה המלווים בצלצול הפעמון 

 .זרת בלוקי הקרח שנבלעו בתוכוהיה לנו מקרר ששמר על התבשילים של אמא בע. בשכונה

 

של החתיכה שהותאמה  יאת הגודל הרצו קנינו אחת לשבוע ממוביל הקרח שנהג בסוס ועגלה בכול השכונה

בגלל גילי הצעיר הייתי . את הבלוק לפי המידה שליש או חצי "קורע"בעזרת דקר הוא היה . לארז הקרח

השני אילו השליש אחד היה נכנס למקרר ו. שיםפעמיים שני שליהביתה חייב בעזרת מתקן ההרמה לקחת 

" שליש"ה (שבימי החורף אבא הייה אוגר בה את מי הגשם שנכנסו דרך הגג" )פיילה"הועבר לאחר כבוד ל

 .לאמצע השבוע עליו עד ולהגן כוסה בשק יוטה כדי לשמור

חתיכות היה ל. בזמן החיתוך בדקר אנחנו כילדים אהבנו לאסוף את שאריות הקרח שניתזו לתוך העגלה

 ...שלא היה לנו תחליף טוב וזול לקרטיבשימש כטעם קצת מלוח אך  האלה

 

הוא , "נפט" "נפט"מוכר הנפט היה מגיע גם הוא רכוב על עגלה וסוס ובוא נשמע עד למרחוק בקריאותיו 

ו לא הייתה לו סבלנ. איפשר לנו כילדים למלא את המיכל ולרוץ הביתה פעם או פעמיים בהתאם לצורך

 .....רבה לילדים

 

 .אנחנו מילאנו את תפקידי השרות והאחזקה כי ההורים היו עסוקים בפרנסת המשפחה
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 מחלק החלב
 

באותה תקופה רכשו חלב בכדים  ,עבוד בחלוקת חלב לבתיםסחור ולהגברים במשפחה התאחדו והתחילו ל

. בשבילי היא פשוט לא התאימה ליזאת לא הייתה עבודה . גם אני הצטרפתי אליהם .מתנובה וחילקו בבתים

וגם  חלב כדי לקבל כמות גדולה יותר את המעט היה צורך בלמהול את החלב במיםואפילו כדי להרוויח 

 .את הלקוחות קצת לרמות

 

עוד הוספתי  לשלם עבור החלב כסףידם הה במצוי תהיישלא ה משפחה וראיתי שהגעתי לבתים ,אני מאידך

 . גם לחם ליקניתי לחם בכספי שכהלכתי ו

 ,בגלל חובותיהם של הלקוחות. ר החלב לתנובהועב ולהעביר את הכסף כשהיה צריך לשלם ,יםמצב והגיע

 .מה לשלםבכסף  לא היה לי

 

היות . הלך וגדל ולא שלמוהקטן בפנקס  "רשמו"ש ,הלקוחות מספר. ותפחו הלקוחות הלכו פנקסי חובות 

 תמבחינה גיאוגרפי הןומורכב  היה קשה (תל גיבוריםם היו) ,עריש  -בתל שהיה  אזור החלוקה שלי ש

 .קשת היום במילא שהייתה ,ההאוכלוסיי של תסוציואקונומי מבחינת הןו

 

 

 החמור
 

אזור  ,היה כבד מאוד משקל החלב והכדים .גלגליםה תשלוש תלשם בעגל דוושלא יכולתי ל, קשה לי היה

של מי  שלוליות ואגמיםמאידך היו בחורף . בעניטוול ח היה .בקיץ האופניים קשה למעבר היההחלוקה 

שוק הבמות לנסות ל יצאתי. מענה הולם לי חשבתי על פיתרון שייתן, הגשמים והביוב שזרם ברחובות

 .כזאתשעקשנית לא ידעתי איך להתנהג עם חיה , קנות חמור ועגלהל

 

את קניתי . שמן קיק שלת קצובומנות ב אותו להשקותהנחה אותי  מיפו רטרינווהוחלה יום אחד החמור 

נתתי לחמור לשתות את כל תכולת , במקום לתת לו לפי המרשםו בבית המרקחת שמןהשל  בקבוקה

 והוא נפח את נשמתוהקיק לא הצליח לעכל את שמן  החמור .לא הצלחתי לרפא אותו ,כמובן .הבקבוק

 .היה עלי לדאוג לקבורתו .התפגר בו במקוםו

 

 . חמור חדש קנותוחיפשתי להלכתי ? מה לעשות

 

לעשות מדי  תיכמו שנהג, ליד בית הספר כדי שלא יברח, גדול לעץ את החמור החדשקשרתי , הימיםבאחד 

חזרתי , מה לאחר זמן. עמוק כי יש שם בור שמתי לבלא  ,עבדה במקום לעבודות עפר, חברה קבלנית ,פעם

היה ללא  ,כמובן .גבועל  ר שכבהחמו, את החמור בתוך הבור להפתעתיומצאתי  בסביבה מחלוקת החלב

חמור בלי עזרת  ,ה בחלוקת החלבעבודצאת ללא יכולתי ל.שוב היה עלי לדאוג לקבורתו .רוח חיים

 מסוחר הבהמותלחפש לקנות  בפעם השלישית ולכן יצאתיהכבד של הכדים לשאת את המשא  שתאפשר לי

 .חדשחמור 
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החמור לארץ " עליה. "שהתמחו בגידול חמורים, קפריסין –אותו מהאי השכן הזמנתי  ,החמור השלישי

וגם  הובלתי במשך שעות ארוכות . הביא אותולאחר כבוד לוד לעיר הערבית נסעתי ל. ביבוא אישיהייתה 

 סלדתי מעבודת . החלב חלוקת ידעתי כי כאן נגמר סיפור ברגעים אלה .מלוד עד ליפועל החמור רכבתי 

 ,החלוקהזו של 

 

לקחו חלב בלי יוצא מן הכלל כולם . שניתן ככל בידם ניצלו אותימצוי  אף פעם היהשהגרוש לא  התושבים

, הגיעו מים עד נפש. מידי פעם הפנקס הלך לאיבוד יחד עם החובות של כולם ."לרשום בפנקס" –באשראי 

 .קיום הולם שתיתן למשפחתי ,אחרת וחיפשתי פרנסה זוהלא יכולתי להמשיך בעבודה 

 

 

 

 

 איש הדפוס
 

מקצוע רכשתי מיומנות  קובל  -בעיר הולדתי  בהיותי נער עוד .לתי לחפש עבודה במקצוע הדפוסהתח

 -מועצת תלחבר כבאותה תקופה  ושימש קובל עירהמבני  שהיה ,אורי אלפרטלפניתי  .בעבודות הדפוס

 .באחד מבתי הדפוס בעיר הולם שינסה לעזור לי במציאת מקום עבודה בקשתי. אביב יפו

אחד מבתי כל ב ההאפשרות לסדר אותי לעבודו הסמכות בידו יתההי, היקנה לו זכויות כירתפקידו הב

שהתייחסו מפתיעות שאלות  לושאהתחיל לשלא כל כך רצה לעזור , הוא. ןעיתו אז הדפוס שהדפיסו

שומר "התנועת עם  לארץ עלינו ,כי בלי היסוס שהשבתי לו ,כמובן. לארץ איתה עליתישתנועה ל

פנקס  בכלל בגלל שאין לי לעבודה בדפוס כי אני לא יכול להתקבל לי והסביר טען ,אלפרטי אור ."הצעיר

 .(חבר הסתדרותהיה סימן היכר להיותך  ,בתקופה זו) אדום

יצאתי לעבוד ו בריירה לי לא נותרה ולכן איך לקיים אותהצריך לחשוב גם על אתה משפחה  לך כאשר יש

 .בעבודות בניין

 

עיל מאוד ופ לאידיאולוגיה  מכור הייתי. יוצא לפעילות מפלגתית הייתיעבודה ובי מש לאחראחר הצהרים 

היווה מקום  .שכן אז ברחוב שדרות ירושליםהסניף הקטן . בסניף יפו (מ"מפ)במפלגת הפועלים המאוחדת 

 שנשלחו כנציגי קיבוצי חברים בקשתי מ, באחד הימים  .כינוס חברתי לכל העולים מחבר העמים ואירופה

 ".על המשמר"בדפוס  עבודהב שיעזרו לי להיקלט ,מ"ת מפהנהגשהיו בהשומר הצעיר 

 

התחלתי התקבלתי ו רבות ובזכות עקשנות הבטחות ,בקשות לבסוף לאחר הרבה, אך, זה לא היה קל, נכון

 . במחלקת הרוטציה שהדפיסה מספר עיתונים לעבוד בעיתון
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 "על המשמר"עובד ב
 

, התקבלתי למחלקת הרוטציה ".על המשמר"עובדי הדפוס  צוות נימנה עלכבר אני  .1251השנה היא 

הזמן  ברבות. להתקדם בעבודה וכך זה גם היהללמוד ושאני מסוגל  ,ידעתי .הדפסה העיתון בגלילי נייר

בזכות ההתמדה והרצון  .של העיתון להיות אחראי על מחלקת ההדפסה נתיוהתקדמתי בסולם הדרגות והתמ

. צבעים 5חתי להשתלמות לגרמניה ללמוד על מכונות הדפוס החדישות שאפשרו הדפסת נשל ,ללמוד

 .אהבתי את העבודה

. "ספורט"העיתון  והפצת הוצאתבהוא עסק . איקובלהוא היה גם ש, אלי מנדלהכרתי את  ,באותו זמן

 .כמה שיכולתי ועד היום אנחנו חברים טוביםלו עזרתי 

 

 

 משה זץ
 

ראיתי מישהו הבייתה הלכתי עם ברוריה אשתי לסרט וכשחזרנו בלילה  שלנו פשיחוהביום  ,באחד הימים

עזב  סיפר כי הוא. יליד קובלגם הוא  ,ץזמשה התקרבתי אליו וראיתי שזה . העץעל ספסל  בחוץ לו שוכב

ולתת לו אותו אלינו הביתה  תלקח בו במקום החלטנו. ואין לא איפה לישון לפנות למי ואין לאאת הקיבוץ 

 .עם שני ילדים קטנים בה גרנו, דירת החדר שהייתה לנוינה בפ

 

קיבל שירותי כביסה , אכל ושתה קיבל מאיתנו תנאים של בית מלון .שבועות 6 -שהה אצלנו במשך כ ,זץ

 .אחרות והנאותבילה את זמנו בטיולים  ,מצידו אהוו, וניקיון

שאותם הוא  ,אחרים ופרים'צועוד כל מיני  שלנו קיבל תלושי אוכל "הדייר" ,יום אחד הובא לידיעתנו כי

 . מתחת למיטה החביא

מתחת למיטה קופסאות סרדינים ואוכל אותם  מהמחסן הפרטי שלו מהבית הוא היה מוציא ועדרנשנבזמן 

 .בגפו

 

 בגלל שלא ידע עדיין לדבר הוא היה מביט לכיוון המיטה וכאילו אומר, לא הבנו מדוע הילד בוכה כל הזמן

 .את מבוקשו ילדנימנע מלתת להתגלה כאגואיסט ו ץזמשה , "האלה הסרדין ידגמצה לאכול ר גם אני"

 

יום בלא הכנו לו ארוחת בוקר ו, למחרת בבוקרכבר , יש לנו עסק ואם איזה חבר לאחר שהבנו עם מי

בבית  כבר יותר שאינו רצוי ,הוא הבין את הרמז. לא השארנו לו מצרכים לארוחת הצהריםכבר למחרת ש

 . כלא היה ומבלי לומר תודה ושלום עזבהמעטים  וומיטלטלי לקח את חפציו, לנוש

 

ביקש שאלך  הוא. את טובתי זץ אך הפעם ביקש .ץ משהז ידידנו זכינו לביקורו של שוב, עברה לה שנה

 למרות כל המטענים השליליים. תיקומוניסטבמפלגה העבר  שאין לוב "עבורו בשגרירות ארהבלהעיד 

זכה הוא  שלי עדותהבזכות . בשגרירות הלכתי להעיד עבורוו נעתרתי לו מרות כל הכעסיםול שהשאיר

 .מאז לא שמעתי אודותיו. קבל אשרת כניסה לארצות הבריתל


