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הקדמה מעין

לכתוב אותי הביא ?שנה70בגילתזיכרונומה
לעבודה יצאתי מאוד צעיר עצמאמגיל הורייולחיים פרנסת לצורך ים

.ומשפחתי
קלות לא חוויות יום,עברתי היום בחיי וקידום להישרדות מתמדת .מלחמה

ל אתהההחלטה בכתב יציאתיייזיכרונותעלות עם אלו בימים הגיעה
.אותלגמל

לחקור מסמכיםלרכז,התחלתי המשפחהלמדתי.ותמונותולאסוף אודות על

ו שונים אבכןמכתובים של זמסיפוריו ומרתקיםל"א מעניינים .שהיו

במשפחה סברה ספרד,ישנה מגירוש עוד מתחילה מונזון משפחת ששושלת
מונזון ארגוןמהעיר .שבחבל

מונזון,לכן העיר יהדות על נתונים לאסוף ספרדמעוד,החלטתי גירוש .לפני
פרנסי מפרופסור קיבלתי החומר עיקר לסקורססאת אנדרס הספרמחב,קו ר

מונזון" של נשכח הבלתי היהודי (הרובע נספח". ).ראה

לילדי להעביר היא והקרובים,מטרתי ה,אליינכדי יםיהחיובערכיםאת
היקריםלישהקנו לזולת,מסורתשמירת:הורי האדם,עזרה ארץ,כבוד אהבת
הקשר,ישראל בחהמשפבשמירת זאת בהםוכל שחיו הקשים .תנאים

באשת גאה קליין,אהובהוההיקרהאהובהיאני ומיכאל איטה גידלנו.לבית

לתפארת ילדים שלושה חיה:ביחד לי,נחמה ועודד חיים ילדי"ב.חי-משה נוה

למופת משפחות להם.הקימו ומאחלים ובמעשיהם בהם גאים ביתםאנחנו ולבני
אחיםהאהב,בריאות .ואחוות

והוקרה בברכה
יהודה .ונזוןמ)אריה(ביליאברהם
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משפחתי מונזון-שושלת משפחת

ברוסיה'ר)1 מוהילוב בעיר נולד מונזון זו-יצחק בעיר להתגורר .ונשאר

מונזון,מונזוןביליאברהם'ר)2 יצחק של בשנת,בנו עלהו1804נולד
ישראלרוסיהמ לזלעדהאברהם'ר.1832בשנת,לירושלים,לארץ נישא

בחברון המוגרבית ובתלהםונולדו,מהקהילה שמעון:בן יוסף יואל
.חסיהו

אברהם בשנתלייברבי תר'ה,1870נפטר .ל"ניסן

שמעון'ר)3 יוסף אברהם,יואל רבי של בירושלים,מונזוןלייבבנו נולד
תר חב,1843ג"בשנת מקהילת יפה לבית לגיטל בחברון"נישא ונולדו,ד

ילדיםלהם יהודה,משה:שלושה ).קהחיי(חיהולייבאברהם
נפטרב'ר .22.10.1907,ו"תרסןחשוו'יד-שמעון

יהודה'ר)4 מונזון,מונזוןלייבאברהם שמעון של ב,בנו 1.1.1865-נולד
לאהו לרחל ילדיםו.נישא חמישה יוסף,משה,רייצא,מנדל,דוד:נולדו

.ושמעון
יהודה'ר תר'יז,17.3.1929-נפטרבלייבאברהם .צ"אדר

מונזון'ר)5 ר,משה של יהודה'בנו ב,לייבאברהם שנת1897-נולד
טירנובר,ט"תרנ לבית לאה לליבע טהלוינישא ,ד"תרפןסיוו'בתאריך

ילדים ארבעה להם יהודה,חיים,שרה:ונולדו ואברהם .לייבשמעון
כג'ר,אבי נפטר מונזון תשט'משה .11.8.1955ו"באב

יהודה(אריה,אנוכי)6 ב)לייבאברהם רמונזון של מונזון'נו נולדתי,משה

תרצ2.4.1931בתאריך הסדר"ניסן ליל לאחר לבית.א לאהובה נישאתי
טבריה מהעיר קליין שרה ואיטה שבט'ח1954בינואר12-ב,מיכאל

טובה.ד"תשי בשעה לנו חיה:נולדו חיים,נחמה שלמה,משה יובל

ז לי"רפאל ועודד .חי-ל
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ב)7 נולדה מונזון חיה תשט'כו23.10.1954-נחמה ליוסף,ו"תשרי נישאה
ב נבון וויקטור צפורה טו-1982-לבית פורים תשמ'בשושן ב"באדר

ילדים עשרה טובה בשעה להם יונה:ונולדו מנדל ,בטבת'כ-מנחם
איטה26.12.1983ד"תשמ תשמ'ב-שרה ג"כ-רבקה,20.7.1985ה"באב
זלמן,25.11.1986ז"תשמןחשוו לוי,14.7.1988בתמוז'כט-שניאור
תש'ז-יצחק תשנ'כד-ישראל,2.2.1990ן"שבט ,8.10.1993ד"תשרי

חננאל מושקה,30.5.1995ה"תשנןסיוו'א-משה תשנ'ז-מרים ז"תמוז
רחל,11.7.1997 תשנ'יח-מנוחה יז,7.12.1998ט"כסלו בטבת'וחנה

.12.1.2001א"תשס

נולדב)8 מונזון חיים לבית"תשיטבת'כב14.1.1958-משה לגולדי נישא ח
ב ליטמנוביץ ונורמה בשעה.ב"תשמ12.10.1982-הירש להם נולדה

ב:טובה רבקה תשנ'כה10.10.1993-עדי .ד"תשרי

ז)9 רפאל שלמה ב"יובל נולד תשכ'כב-ל י1965.1.25ה"בשבט 'נפטר
תשכ בן"כסלו והוא קשה ממחלה בלבד22ז נשמתו.חודשים תהיה

החייםצ בצרור .רורה

בחי-ליעודד)10 נולד תשכ'ח,27.3.1969-מונזון לעינת.ט"ניסן נישא

ונולדאורלי לנדאו ותהילה אורי טובהולבית בשעה אפרים:להם עידו
תש'ב,29.11.2000-ב ב,ס"כסלו לאה בתמוזח"י,18.7.2003-הילה

בג"תשס מיכאל .ז"תשסןבחשווא"כ,12.11.2006-ואמיר
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משפחת מונזון-יקורות משפחת

מונזון'ר יצחק

מוהילוב מהעיר מונזון משפחת של משפחת.הלבנהרוסיהשבמוצאה תולדות
מתחילים בכתובים מונזון'רממונזון .יצחק

הגאון של תלמידו היה יצחק לירושלים.מוילנהרבי לעלות והמריץ דגל הגאון
אותה את.וליישב מימש לא יצחק גילותועללרצונורבי עקב .לירושלים

לייבאברהם'ר

ירושלים,לייבאברהם'ר,בנו הקודש לעיר לעלות נפשו,החליט כשהוא,משאת
סוס גבי על מוהילובו,רכוב מהעיר היבשה דרך קיבלו.הגיע הארוכה בדרכו

יפות פנים בסבר היהודיות הקהילות הגיע,אותו חודשים כשבעה ולאחר
העתי לעיר יהודי.קהלירושלים קובץ בקרב תדהמה עורר הבודד הפרש של בואו

לבו לאומץ עדות בכך שראו הייתה.ירושלים בהגיעו,28בגיל.1832השנה
בעיר,לירושלים האשכנזים של הראשון המניין בין אברהםההוטל.היה רבי על

שמשלייב בתפקיד הציבור נכסי על המדרש,נאמנות ציון"בבית שנבנה"מנחם
ה(.1837-ב בחצר בנוי .")חורבה"היה

אוהל אמנו"קבר "רחל
המדרשלתפקידיובנוסף ציון"בבית אברהםקיבל,"מנחם גםילידלייברבי ו

אוהלאת של הסודי אמנו"המפתח ".רחל
כמדי הולך היה קילומטר-יום וחזוריםשבעה הגדול,הלוך המפתח כאשר

על תלוי הקבר מבנה של מונטיפיוריא.וצווארוהכבד משה הזמין המפתח ת
בסן יהודה לזיוףאשר,מהמסגר ניתן שאינו מתוחכם מפתח עבורו .עיצב

ברוחו ואמיץ בגופו חזק איש חיפש הדרךאשרמונטיפיורי בתלאות לעמוד יוכל
לקבר עד העתיקה ת,רחל-מהעיר את עצמו על הפותחולקבל נועלה,פקיד

המקום על אב.והאחראי רבי על המשימה,מונזוןלייברהםכששמע את הפקיד
וחותמת.בידיו המפתח מצויים אמנו"קברכיום שמעון"רחל דודי בן בידי
.ברמץ
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המקום וחותמת אמנו רחל קבר

ערוךספרישברשותי בשנתששולחן במנטובה .ב"תפ1722נדפס
מונזוןספר אברהם סבי סב של בתקופתו אמנו רחל בקבר היה ועליוזה
הקברמקוריתהחותמתההעמופי אביבאחד.של של ידו בכתב כתוב מהדפים

אברהם בן מונזון מונזוןיהודהמשה כיוםה.לייב ונמצא לדור מדור עבר ספר
.ברשותי
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ספר ליבכותרת אברהם של מתקופתו רחל בקבר שהיה ערוך ועבר1832שולחן
ברשותי נמצא וכיום הבאים לדורות

המקורי אמנוהחותמת רחל קבר של 1832ת



בירושליםלדורותיהמונזוןמשפחת14

הכנסת "החורבה"בית
לנו הידועות ההיסטוריות התבוודאוהעובדות למאה מגיעות החורבה -בעניין

הרמב13 של ארצה עלייתו .ן"עם
הרמב1267בשנת בירושלים"התיישב בי,ן שאין לו התברר כנסתתולתדהמתו
ב,בעיר לתפילה להתאסף נוהג היהודים תושביה קומץ מגוריםוכי בבית ציבור
הרמב,בעידודו.פרטי בנה ממנו חלק שעל קרקע שטח העיר יהודי בית"קנו ן
ע.כנסת נבחר זה ששטח הרמב"נראה בעבר"י קדושתו בשל שני:ן בית בתקופת

הגדול הכהן ארמון סביבה באותה מרד,עמד לדיכוי ועד החורבן ולאחר

בשבע,כוכבא–בר זה באזור היהודי הישוב בתיהתרכז בסמוך-ה שנבנו כנסיות
תקופה,"קרדו"ל באותה ירושלים של הראשיים רחובותיה משני שרידים.אחד

שבית מעידים אכן הרמבארכיאולוגיים ל"כנסת בסמוך נבנה ".קרדו"ן

הכנסת החסידבית יהודה רבי לפני-"החורבה"-חורבת המערבית החזית
ב 1948-הריסתו
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שנת במש,1585עד ככלומר בית,שנה250-ך הרמבשימש מרכז"כנסת ן
בירושלים היהודית בית.לקהילה נסגר זו הסתכסך.הכנסתבשנה היהודי בעליו

חבריו המוסלמיםובית,התאסלם,עם לרכוש הפך הספרדים.הכנסת היהודים
בתי ארבעה להם ובנו מרכזם את לא,כנסיות-העתיקו האשכנזית העדה אך

את ובנתהעזבה שנביתהמקום לזה בסמוך חדש הפך.סגרכנסת זה כנסת בית
האשכנזית העדה נקנהוהאזור,למרכז אשר היהודים"ע,כאמור,שלידו עוד-י

הרמב עליית הערבים-ן"בזמן בפי שיכנאז"כונה חצר"כלומר,"דיר
שנים".האשכנזים עשרה וחמש כמאה יהודיםלוע,כעבור המוני לירושלים
אירמארצות אלו,ופהמזרח בארצות המשיחית התנועה מהתגברות .כתוצאה

ר1701בשנת לירושלים החסיד'עלה מאות,יהודה כמה שמנתה חבורה בראש
האשכנזיותיישבההם.נשיםא הכנסת בית שליד קנה'ר.בחצר החסיד יהודה

נוספת חצר מקום לירושלים.בקרבת עלייתו לאחר ימים רבי,שלושה נפטר
החסיד פתאומייהודה חמורות.באופן לתוצאות גרמה החבורה ראש של פטירתו

בכלל בירושלים האשכנזית בפרטו,לעדה חבורתו ארצה.לבני רבי,בדרכו שיכנע
בה הקהילות את החסיד ישראל,עברןיהודה לארץ תרומות סמך.לשלוח על

הקהילות ראשי ר,הבטחות בית'קנה לחצר שבסמוך החצר את החסיד יהודה

האשכנזיהכ– להגיע,נסת התרומות פסקו מותו לאחר שנשארו,אך החבורה ובני
רועה ללא .התפזרו,כצאן

חוב כבעלת האשכנזית העדה כל את ראו הערביים פרעונו,הנושים את .ותבעו
יכולת,האשכנזים חוסר מועד,לשלםםבשל את אשונוש,הערבים.ןהפירעודחו

כספם את ביום,מלקבל ,הכנסת–לבית,1721שנת,"לך-לך"תפרש,שבתפרצו

באש תוכו את שגרו,העלו היהודים לבתי ופרצו הטפחות עד מהמסד הרסוהו

לבית שבסמוך מבתיהם,הכנסת–בחצר אותם נפשם.וגרשו על נמלטו ,היהודים
עדת בקרב נטמעו שנשארו והמעטים מוצאם לארצות ומי הגליל לערי מי

הערבים הנוגשים מפחד שנהרס.הספרדים האשכנזי הכנסת השם,בית את קיבל
החסיד" יהודה רבי בקיצור"חורבת במשך,"החורבה"או בשיממונה עמדה וזו

שנ ממאה .יםלמעלה

נמלטו1812–1814בשנים אשר מעטים אשכנזים יהודים לירושלים חזרו

בגליל .מהמגיפה
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לתפי1836בשנת לצרף נהגו והם מניין מלקיים קטן מספרם יהודיהיה לותיהם
בידו תורה וספר קטן ילד או בית.ספרדי להקים להם התירה לא והרשות הואיל

בתיהם,כנסת מחדרי באחד השבוע בימות בבית,התפללו הכנסתובשבתות
".אל-בית"הספרדי
מרובה,1830בשנת השתדלות בירושלים,לאחר האשכנזים היהודים השיגו

העדה חובות את המבטל תורכי שניםאישור מרוב שנתיישנו ארבע.האשכנזית
מכן לאחר כי,שנים ירושלים של הקאדי שיכנאז"אישר ימימה"דיר מימים היה

האשכנזית העדה כנסת.רכוש בית להקים בידם עלה לא זאת כל עם .אולם
ר1836בשנת האשכנזית'השיג הקהילה מראשי צורף זלמן שלמה אברהם

לחלוטין מבוטלות לפיו דין האשכנזיתפסק העדה נגד הערבים דין.תביעות פסק
ידי על ניתן עליזה מחמד מצרים ירושלים,שליט שליט גם ימים באותם .שהיה

הכמו חצר את העדה לרשות המחזיר צו הוא השיג לבנותןורישיו"חורבה"כן
מגורים בתי בית.בה להיות והפך שופץ ההרוסים הבתים נקראאשרכנסתאחד

ציון" ."מנחם
המדרש1854בשנת בית בחצר ציון"נבנה אברהם."שערי מונזוןלייברבי
העדהשםשירת מטעם .בקודש
האשכנזית1855בשנת העדה מנהיגי בריטניה,השיגו ציר של בהשתדלותו

ביתבטורקיהןהשולטאמאת)פירמן(ןרישיו,בקושטא גדול–לבנות כנסת
התר,"החורבה"בחצר באיסוף הוחל הקמתוומיד לצורך יהודים.ומות ,נדבנים

הבניה למפעל מכספם תרמו העולם קצווי מכל וקהילות ,מהולנד:יחידים
תרומות,אנגליה,פרוסיה,גרמניה הגיעו ורוסיה כקטנות,אוסטריה .גדולות

מבגדד ראובן יחזקאל הנדיב לעשות אלפים,הגדיל שלושת של סכום תרם אשר
זהב לירות מאות למדיבימ(וארבע גדול סכום ההם העם).ים המוני ובתוכם,גם
ירושלים שבאביוני הבונים,הדל סיסמת לפי יכולתם ככל עולמו"תרמו קונה יש

אחת (באבן לירושלים". הקרן חוברת ב.מתוך א-שפורסמה ח"תשל'אדר
בהשגתלייבאברהם'ר.)1978פברואר השתתף "פירמן"ןהרישיומונזון

בי"חורבה"ל לקושטאוהיה המשלחת עם הנוסעים .ן
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ביתןמהשולטא)פירמן(הרישיון לבניית החורבה-התורכי בחצר החדש הכנסת
–1855
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הפירמן הראשוניםןזיכרו(:לעבריתמתורכיתתרגום צביספינחלחובבים בן
הווהננ)גרייבסקי העתקת בזה המונח,מקושטא"פירמן"נותנים הכתב מגוף

.לפנינו
רבה עורךותודה הנכבד פניז,דיןהלידידנו חי יוסף נ'מר הגאון"יל הרב בן י
מוה פניז"הצדיק אליהו ז'ר בירושלים,ל"יל באשי וחכם לציון ראשון שהיה ,מי

הזה המלכותי הפירמן לנו לתרגם בטובו :לעבריתמטורקיתשהואיל
מלכותו פירמן

ביי" בביליר בתואר המתואר הנכבד ירושלים מושל אותהנ,לכבוד את ושא
מג ג'הכבוד מדרגה פאשה'דיאי סוריה כבודו,מעלת השופט,יתעלה ולכבוד

דל חכמתם יורש ודין בדת הרחבות בידיעותיו המפורסם בירושלים השרעי
גדולת תתעלה מועצתו,והנביאים חברי עם הזה.יחד המלכותי הפירמן בהגיע

.לידכם
לכם ידוע אשר,ליהוי הקדמון הכנסת בית לעדהאשר,ירושליםק"הבאכי

חסידים"הידועה,היהודית צר,"בשם הוא והמקום לגמרי שנחרב הכיללמכמעט
המתפללים כל התפילות,את בסדור קושי ע.וסובלים ה"כי אל פנה מלכותוכ וד

בקשה בכתב ואגפיה קושטא של באשי החכם את,כבוד להרוס להם להרשות
הנ הכנסת ח"בית לתוכו ולהכניס לגמרי מהחצרז בשתי,לק מחדש ולבנות

הכנסת,קומות בית תהיה לרבנים,שהעליונה חדרים באורך,והתחתונה
אמות וחמ,ארבעים עשרים אמות,שהיוברוחב עשרה שמונה של .ובגובה

לנו נתברר החקירה ואחרי לבית,והיות שייך מסביב המגרש וכל החצר כי
ש,הכנסת להגיע יוכל לא מהזמנים זמן בשום הלאומיםוכי לשאר נזק ום

בארץ אשר האמורה,והדתות בצורה הכנסת בית יבנה ע,אם מפקד"כי הנני כ
הנ הכנסת בית את לבנות ומרשה מלכותית בפקודה האמורה"בזה בצורה ל

הירושלמי,לילע והקאדי המושל מעלתכם לכבוד המלכותי,ומוסר פירמאני את
באור הכנסת בית את לבנות להם תרשו למען שלהזה וברוחב ארבעים של ך

וחמ אמותיעשרים עשרה שמונה של ובגובה תהיה,שה שהתחתונה קומות בשתי
הזה להבנין צד משום ומניעה התנגדות תהיה שלא ותשגיחו לרבנים מיוחדת

כספים שום מהם ידרשו .זהןבענייושלא
ח בשלהי גונכתב אלאכר'דש וחמש,טארי שבעים ומאתים אלף ,שנת
מצטפ ההמחמד מזכירי ".המל'ט'ראש

אלמג יד'עבד
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במשפחה שעברו סיפורים משלחת,מתוך לקושטאיצאה יפו ותבראש,מנמל
סלמון עבור."הפירמן"לקבלת,הרב לתשלום שנועד כסף היה באמתחתם

הממון".הפירמן" את לקבל בדרישה המלחים עליהם איימו הדרך באמצע
וסימן.שברשותם מקל לקח סלמון ואמרהרב עגול "מסביבם נשאר: אנחנו

רע כל לנו יאונה ולא העיגול סכין".בתוך ובידו לעיגול התפרץ המלחים .אחד
לעיגול לזוז,בהיכנסו יכלה לא וזרועו במקומו ביקשו.נתקע המלחים שאר

המלח של ידו את לשחרר סלמון סלמון.מהרב הרב להם "אמר לכשתגיע:
ליעדה המלחתשוחרר,טורקיה,האונייה של היה,"זרועו בשלום.וכך הגיעו הם
את וקיבלו לירושלים,המבוקש"הפירמן"ליעד .וחזרו

כיאחרתגרסהישנה ורהמספרת צורף זלמן שלמה מונזוןלייבאברהם'רבי
לים מעבר לשליחות שניהם גדול,נסעו כסף סכום עם ארצה באוניה ובחזרתם

לעניים הי,לחלוקה הימאים נפשוניותכננו ולרוצחם לשדדם הדבר.ם כשנודע
לר התרגש,לייבאברהם'הנורא שלא זלמן לרבי זאת קם.סיפר בידו,הוא עשה

שלחשיע מה ולחש משכנם למקום סביב השודדים,בלילה.גול אחד כשניסה
סכינו נפלהינתי,לשלוף והסכין ידו על.בשה בתחנונים בקשו השודדים שאר

חברם ונפש זלמ,נפשם בקשתםורבי מילא היו.ן הנסיעה סוף שעד מסופר
זלמןוהי רבי של הנאמנים עבדיו .ונים

הנס מאותו כתוצאה נישאו ואמו שאביו ומספר מוסיף משפחתי מבני .אחד
ה שקבימשמחת להם"שועה עשה ואברהםןוכזיכרוה זלמן שלמה רבי תקעו לנס

לחתן,כףלייב ילדיהםוהחליטו הי.את אליקים מר של שלאביו צאצא נו
צורף-ואמולייבאברהם זלמן שלמה רבי .של

ר ושמשו צורף זלמן שלמה רבי נהגו שמאז מוסיף אחר לייבאברהם'מקור
שנ,מונזון היום את ממילחוג בו ושנהוצלו שנה בכל והיו"פורים"כות שלהם

הנס לזכר ולידידים למשפחה סעודה ועושים חג בבגדי הכתוב(מתלבשים מתוך
בישובשלוש דורות עמ.מ,ה ).49'סלמון

זה,כאמור,היהלייבאברהם ומרכזי חשוב במקום אף,שמש לנו יש כך ועל

לעני–בכתבעדות בנוגע אלו משנים תעודות על לביתיחתימתו הקשורים נים
.המדרש
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עמודןזיכרו"תעודה א ראשונים תר9לחובבים ,גרייבסקי,1847ז"משנת
יג חברה,א"תרצ'חוברת הקמת על תורהמשמורים"מספרת כשחתומים,"אור

החברה הקמת שבירושלים,מראשי32על הפרושים קהילת ואנשי ובתוכם,רבני

יצחק"בלייבאברהם הכולל–מ .שמש
אנחנו למדים זה כןא,ממקור תר,ם אברהם"שבשנת שימש בתפקידלייבז

הכולל א,שמש משמורים של זו בחבורה חבר תורהושהיה זו.ור מיוחדת חבורה
בלילות אף תורה תלמוד להרבות כדי יושבים.הוקמה היו החבורה חברי

ציוןד"בבהמבתורנות שבוע,מנחם בכל לילה חצי לומדים משמר–כשהחברים

השחר עלות עד הלילה מחצות שני ומשמר חצות עד הכוכבים מצאת .אחד
ה שימעצם להסיק גם אפשר כזו בחבורה התורהמצאותו לומדי בין גם היה

עסקן רק .ולא
ב ראשוניםןזיכרו10עמוד'תעודה ב,גרייבסקי,לחובבים ח"תרפ'חוברת
ט א"מתאריך אדר האחראים1851א"תרי'ז הרבנים ששת רשימת את מסכמת

החסיד יהודה רבי חורבת מקום בית,על לגבי ביניהם העבודה סדרי את ומפרטת

ע.הכנסת שנים"עדים הכולל"סו–כ באא–נ יצחק הירש"אברהם צבי מוה

וחתימתו.יצחק'במלייבואברהם,פרוש שעדותו שמש–וכנראה היותו מתוקף

האחראים.הכולל הרבנים של חתימותיהם מופיעות המסמך .בסוף

בי בוני ובין האחראים הכנסתכאחד ר–החורבהת נפצע לייבאברהם'אף
בני .תהיבזמן

הת ובנמראשית החורבה גאולת של התקפותינועה פעמים כמה התחוללו ינה
ע ידיקשות ערביםל ש,כנופיות בטענות מגרשושבאו של הדרומי לגבול בנוגע וא
היהודית,החורבה הגברדיא ראשי את להרוג הייתה מטרתם עיקר ארגון(אך

מתוכה אירגנה שהקהילה בדואים,הערבים).שמירה של עזרה התנפלו,עם
העדהמספ על פעמים החפירותר בזמן בני.והפועלים נצחו אלו בקרבות

מקורבנות,הקהילה סבלו תקצ.אולם בשנת הראשון שלושה"בקרב נהרגו ,ז
קשים פצעים נפצעו עשר .ואחד

תריבקרב בשנת שהתחולל השני הגברדיא1851א"החזק מאנשי כמה -נפצעו
יהודה (לייבוביניהםאברהם היסודמתוך. ).ח"תש,ירושלים,הורביץ,מוסד
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הכנסתהקודשארון יהודההחסידבבית רבי "חורבה"ה-של
בשנת הריסתו 1948לפני
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לר כלה מונזוןלייבאברהם'בחירת
שלחו ולכן בעירם לגור יכולים אינם רווקים בירושלים העתיקה בעיר היה נהוג

אברהם כלהלייבאת למצוא היית.לחברון שנבחרה הזוג מהעדהבת ה
זלעדא ושמה משפחה.המוגרבית הוקמה טוב ובמזל טובה בן.בשעה נולדו לזוג

חסיה בשם ובת שמעון יוסף יואל .בשם

המכפלה ומערת חברון משוערהעיר 1850בתאריך



23 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

שמש'ר שמעון יוסף יואל

הבן גדל ר,כאשר בביתלבנולייבאברהם'העביר הקודש בעבודות משרתו את

החסיד"הכנסת יהודה בדרך"החורבה"–"רבי אמנו רחל קבר על והאחריות
לחם הלייבאברהם'ר.לבית תר'נפטר מצבתו1870ל"ניסן ק"פ-מצויןכשעל

בירושלים שנה ארבעים באמונה בקודש אשרשרת אלוקים ירא אברהם'ר.איש
ז"בלייב יצחק תר"ר תנצ"ל (ב"ל ירושלים. וחובר,גרייבסקי,מגינזי ).ל"תר'ת

יוסף'ר גיטלו"שמש"מונזוןשמעוןיואל מרת אשתו

שיח* ברמץ שמעון דודי מבן קיבלתי מהמסמכים לו',חלק נתונה .ותודתי
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שמעון'ר יוסף ז"שמש"יואל משפחתו"מונזון בני עם גיטל.ל מרת מימין
חיה,אישתו הבת עומדת בתיה,)יקעחי(במרכז הנכדה יושבת )באשקע(למטה

מרים של )מירקע(בתה
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בשנת שהתקבל רשום דואר קבלות מונזון1889מפנקס משמעון

ר כי אנו רואים בידינו הנמצאות העתיקות עליולייבאברהם'מהתעודות נשא
החורבה של שמש ר.משרת לבנו הוריש זאת זכה,"שמששמעון"'משרה שכבר

הגדוללשרת הכנסת בית של שמש בתור עמל"יעקבבית"בקודש יגעוולרבות
ובשכלולויבבני י,נו פטירתו יום .1907ו"תרסןחשווד"עד
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כבדה וגם וכבודה חשובה משרה אז הייתה החורבה של קהל.השמשות כל
בשבתות צפוף ישב מ,המתפללים מלא הכנסת בית היה חול בימי תפלליםוגם

ו.קבועים השבתות הגדולהבימי הכנסת בבית פנוי מקום נמצא היה לא מועדים
ר.הזה להם אחראי שהיה התפקידים כ:"שמש"שמעון'בין הדוארשימש נציג

בירושלים התושביםיקו,הרוסי לבין הקונסוליות בין ידישר השמותעל כתיבת
אישית ומסירתם המעטפות גבי על הצטיי.בעברית אהובהוא והיה יפה בכתב ן

הבריות חשובים.על אורחים ר,מלכים,שרים,כשהגיעו "שמש"שמעון'היה
בכל .הראויהכבודמקבלם

הגדול'ר הכנסת בבית הבימה ליד שמש יעקב"שמעון ימין".בית לידומצד
אברהם לייביהודהבנו
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כולל לחצר כניסה דלת ןרייסימשקוף

מוצג הבא היושביםבעמוד רייסין פרושים אשכנזים ישראל בני שמות לוח
מונטיפיוריק"באה משה השר בפקודת נעשה אשר תרכירושלים ובו,ו"בשנת

שמש שמעון רבי :מוזכר
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מלמטה:אוכלוסיןמפקד חמישית ירושלים,שורה יליד שמש 25בן,שמעון
הכנסת,נהש בבית לשנייםגיטללנשוי,שמש .ואב

לידי נתונה עותודתי זכריה"די שבתאי זה,ד מסמך על



29 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

יהודה לייבאברהם

חבהלאישנשא"שמש"שמעון'ר מקהילת יפה לבית גיטל מרת בחברון"את .ד
של להם ילדיםונולדו יהודה:שה וחיה,לייבאברהם ).חייקה(משה
ר של באמנות,"ששמ"שמעון'בניו מוכשרים בעבודות,שהיו לעסוק רצו

בקהילה ציבורי שירות בתפקיד להמשיך ולא אומנותיות 1890בשנת.פיזיות
שמעון בניו"שמש"שלח יהודה,את לעיר,ומשהלייבאברהם לגרמניה
המבורגר,פרנקפורט בשם עשיר תייר של מלא מלאכת,במימון את ללמוד

במקצוע,1892בשנת).אבןדפוס(ליטוגרפיה-הדפוס הלימודים סיום לאחר
דרך,הליטוגרפיה לירושלים הביתה אותן ושלחו מתאימות מכונות בהמבורג קנו
וברכבת רתומות.הים בעגלות העתיקה לעיר המכונות את העבירו מהרכבת

ברחובי1892ובשנת,לסוסים ישראל בארץ הראשון האבן דפוס בית את יסדו
חוטא" אל העתיקהב"באב אל.עיר הדפוס הועבר יותר הכנסתמאוחר בית מול
החיים" מונזון"אור משפחת כל התגוררה הליטוגרפיההעבר1930בשנת.שם

החדש המסחרי במרכז ברוך האחים לבית העתיקה שקרו,מהעיר שמאע שכונת
האו,לו הכרזת אחרי באש הועלה שהוא עד הליטוגרפיה החלוקה"נמצא אז.םעל

עקר בתלהוא כהן מנדל של .ארזה-לבנין

יליד'ר מונזון ליב יהודה אברהם
תורכית–ירושלים בתלבושת

ה עובד היותו בשנות"מפות"בשל
ג של במשרדו פחה'המלחמה ,מל
הצופים הר על

ר של ליב'אשתו יהודה אברהם
לאה רחל מרת
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יהודה'ר מאודלייבאברהם דפוס.יכישרונהיה בעל היה הידוע-הוא האבן
מונזון" .בירושלים"ליטוגרפיה

מחונן הציורתבכישרונובהיותו באמנות לו ויד בין,נעלים ומאייר מצייר היה
מהתנ מוטיבים עם סוכה קישוטי האמנ.ך"השאר אחד היה המצויניםהוא ים

וירושלים .בציון
בדבאיש היה הגי:ובמעשיוורואמון כל על חפפה וצדקתו ופועלוניראתו נפשו י
ה.כפו דבר על היה מאד'חרד חפץ רגיש'וה.ובמצוותיו בלב רחמן,חננו ,לב

ובממונו בגופו חברו של בצערו עניים,המשתתף של בצערם צנועים-הרגישתמיד
עזר לאחי להם בסתר,ויהי והכל מכוחו יותר רב ובכבוד,לפעמים סמל.בצנעה

הישןהירושלמי ירושלים(.מהדור גנזי )מתוך

יהודה,סבי של,לייבאברהם שמש"בנו רחל,"שמעון מרת את לאישה נשא
אחתלאה ובת בנים חמישה להם ושמעון,משה,רייצא,מנדל,דוד:ונולדו .יוסף

משה שחמ)ימיןב(אבא ביתםמשחק בחצר שמעון אחיו עם ט
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בירושליםאבא הגדול בשלג משפחתו עם מונזון 1918משה

התמונהיהכ בגב המקורי תוב
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הליטוגרפיה הדפוס לבית ר,נוסף יהודה'השקיע שמעון,לייבאברהם של בנו
ב,"שמש" כוחות אמנואהרבה רחל קבר כן.חזקת רב,כמו כסף משלופיזר

הקבר נדבתו.נוותיקולשמירת היא רחל בקבר התלויה ידו,המנורה .מעשה
המלחמה הראשונה,בשנות העולם ר,1914שנתבמלחמת של הכלכלי 'מצבו

יהודה מאודהיהלייבאברהם בעל.דחוק אמריקאי יהודי הציע תקופה באותה
מר לקנות יהודה'הון המפתחלייבאברהם רחלאת קבר כסף,של סכום בעד

מאוד המפתחא,גדול את למכור סרב הלה שבעולם,ולם הון כל תמורת .אפילו
לעיל שציינתי נמצא,כפי ברמץכיוםהמפתח שמעון דודי בן .בידי

אמנו רחל ברמץקבר שמעון בידי הקבר מפתח
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אבן )Lithography(דפוס
שונים חומרים בין כימית דחייה על מבוססת ושמןלמשל,השיטה .מים

תמונהמשמ תהיה בהם המקומות כל את מיוחדת גיר אבן העשוי לוח על נים
המשומנים,להדפסה במקומות רק ללוח נצמד הלא,הצבע השטחים ואילו

נקיים נותרים הניר.משומנים את ללוח והתמונה,מצמידים אליו עובר הצבע
ההדפסה.מודפסת של מאוד נקיים קווים היא .התוצאה

האב על צבע ידןמריחת האבןמכונה על להדפסה נית

מהאבן התמונה ההדפסההורדת לאחר
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להדפס ידמכונה אבןה דפוס )ליטוגרפיה(נית

נמצאת להדפסה מוכנה הידנהאבן המכונה יתבתוך
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מונזון בירושלים–ליטוגרפית הראשון האבן דפוס
נוסף ליטוגרפיציון עולמות"בספרמובאמונזוןתלתחילת א("שלושה 'חלק

:)'עה'עמ
מובאת" תקופה ושקטים:כאןמאותה ישרים צעירים אחים שני אברהם,היו

מונזון ומשה ביתם,יהודה לפרנסת עבודה או עסק איזה להם על.שחפשו עלה
ליטוגרפיה אבן דפוס בירושלים לפתוח ליטוגרפיה,דעתם קטנה מכונה הביאו

ה ידי על ל.ל.מפרנקפורט לעבוד.המבורגר.את בידם,התחילו עלתה לא אבל
להתנהג איך ידעו ולא המלאכה את למדו שלא שיסעו.משום אצלם הוסכם

זו במלאכה שם ולהשתלם להתלמד ודרשו.לפרנקפורט למאבאבאו 'ההמלצה
ובסיוע בעצה לימינם שיעמוד אותו ולבקש אביהם.המבורגר את שהכיר אבא

ושקטים ישרים לצעירים אותם תעודהאמר,וגם להם שיתן מבקש.להם אבל
בעינ הן כשורה שיתנהגו בעיניימהם והן המלאכה למוד יתחברו,הדתיי ושלא

ידם על ישראל ארץ של ושמה שמים שם יחולל שלא טובים לא חברים .עם
לאבא להמבורגר.הבטיחו ובקשה המלצה להם נתן ה.ואבא לפני 'כשבאו

יפות פנים בסבר אותם קבל עלו,המבורגר העבודה בו להתלמד מקום להם השיג
ואש.בוריה לימוד שכר להם השיג שחי"כן בכבוד והלבשה עדול שנים שתי שם

זו במלאכה בהתנהגות.שהשתלמו ששמח לאבא כתב ישרים,והמבוגר ,שהיו
ושקטים וגדולה.צייתנים חדשה מכונה הם,לכאןהביאו בעבודתם והתחילו

מז מתפרנסים והיו ביתם בירושליםובני ונודע בכבוד האחים"ה של האבן דפוס
".מונזון

שבת חלות אמבדפרוכת ידי מונזון–מונזון.ל.מעשה ליטוגרפית
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מונזוןב של בליטוגרפיה שהודפס המזרח מול עומד החזן בארגנטינה כנסת ית
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תערוכ קטלוג בירושלים"תמתוך תעשיה אתאש"ניצני הציגה הדפסיר
עשרה התשע המאה סוף של שנים מאותם מונזון דפוס של הליטוגרפיה

העשריםילתותח המאה

אתווי בליטוגרפיה והודפסה שצוירה סיגריות לקופסת מונזון.ל.ת
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א בליטוגרפיה סיגריות לקופסת שהודפסו מונזון.ל.תוויות

ש בירושלים העתיקה העיר נוף וגלוית אההודפסצוירה מונזון.ל.בליטוגרפיה
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וה שצוירה מונזוןוגלויה בליטוגרפיה דפסה

ש פטירה מונזוןתעודת בליטוגרפיה והודפסה צוירה
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סבי ידי על שצויר מאוגדן ישראל בארץ קדושים ומקומות נופים מציורי חלק
יהודה מונזוןאברהם לייב
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בליטוגרפית שהודפס אושפיזין מונזוןסדר
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ישראל בארץ הישיבות ועד
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באידיש החיים עץ ברכה כרטיס

מונזוןליטוגרפיהבהודפס)בוים–נסעלעב(
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בד מונזוןשפרוכת בליטוגרפיה )אבןדפוס(הודפסה
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בליטוגרפיה)טינהפלס(ישראל-ארץמפת מונזוןהודפסה
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מונזון בליטוגרפית שהודפסו שונות חברות תעודות
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מונזוןמפת בליטוגרפיה שהודפסה מזרח
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אברהם ידי על חתום מונזוןלייבחוזה
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חתימה שרבוטי עם ספר כריכת פנים מאנזאןצילום שמש שימעון ,)מימין(של
שמעון בן ימין(שמשאברהם מאנזואהןו,)מרכז פעמיים(ליב שמאל )מרכז
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מדפוס דף על רשומה מאנזאהן.ל.אקבלה ידי על חתומה מונזון
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ר של קבורתם ומקום פטירה ור'ר,מונזוןלייבאברהם'תעודת מונזון 'שמעון
יהודה מונזוןלייבאברהם
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מונזון–הוריי לאה וליבע משה

מונזון משה אבי
יהודהמשה,אבי אברהם ב,מונזוןלייבבן העתיקה בעיר תרננולד ט"שנת
דתי1897 יהודי חנוך וקיבל תורה בתלמוד למד היה.ושם במשפחתוגאה

ולמלאכה,הענפה לאומנות האהבה את סובלניאבא.ספג להיות כלפילמד
טובה בשכנות כלל בדרך שחיו הערבים הדגיש.השכנים לנו שסיפר מסיפורים

ביהדותו ופחד מורא בלי העצמי הכבוד שסי.את הסיפורים אבאאחד לי פרץ:פר
היהודים חבריו לבין ערביים נערים של קבוצה בין והחטיף,ריב אבא התערב
ביהודים לפגוע שרצו הערביים למתקיפים נמרצות עבר,מכות לכל עפו .והללו

בצעירותו,אבא מונזון ושמעוןעם)במרכז(משה יוסל הקטנים אחיו
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סבי של בליטוגרפיה אבי עבד העתיקה,לייביהודהאברהם,בהתבגרותו בעיר
יחד עלעבירושלים להדפסה הגדולה המכונה להפעלת כמומחה ונחשב אחיו ם

.אבן
חוי הראשונה העולם בגיליבמלחמת בהיותו התורכי לצבא להתגייס אבא ב

היה.הגיוס זו תקופה על הסיפורים מאוד:אחד הציק מספיק,הרעב היה ולא
היהודים לחיילים הג.אוכל התורהחיילים החיילים עם יחד שהיו יםכרמנים
תפוחי השאר בין עמדו.זהב-אכלו היהודים גם,החיילים לבקש התביישו

הצידה,לאכול שנזרקו הקליפות ואת שיגמרו עד בסבלנות חיכו החיילים–ולכן
רב בתאבון ואכלו לקחו מנשוא.היהודים כבד היה שהרעב סיפר אתואבא
שנזרקו האדמה תפוחי אספוקליפות הצבאי המטבח שטיפ,ליד תםולאחר
טעים כמרק ונאכלו בושלו .במים

סיבים,בדיעבד יותר הרבה מכילה האדמה תפוח שקליפת מצאו ,חוקרים
ב,ברזל וויטמין תוכנו'אשלגן ד.מאשר מכילות הדר פירות של שקליפות -'וכן

ש,וקרוטנואידים,קומרינים,הספרידין,טרפנז,לימוננן נחשביםחומרים
במיוחד (לבריאים בברקלי. קליפורניה באוניברסיטת שנעשו מחקרים ).מתוך

חיים משה לבית לאה ליבע אמי את לאשה ונשא התורכי מהצבא השתחרר אבי
תרפ'ט1924.6.11בתאריך,לויהטירנובר העתיקה"סיון בירושלים .ד

מונזון משה נישואיואבא לאחר
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ליבע טיראמי לבית נוברמונזון
בשנת,ליבע,אמי בירושלים"תרס1904נולדה העתיקה בעיר רבי.ה היו הוריה

טירנובר ישראל חיים המשה וחיה ואחות.נדההלוי אח היו מנדל:לאימי ,מנחם
פיסל שוחט.ומרים שהיה מאביהם הילדים התייתמו שלוש בגיל אמי בהיות

בירושלים השו.ידוע משכנו אנושות נפצע המשפחה על,חטאבי לו שהעיר לאחר
כהלכה הייתה שלא השחיטה סבי.דרך של בעורפו מכה הנחית לא,השכן ממנה

ונפטר להתאושש הסב.הצליח מות היתומיםאמינמסרה,לאחר בבית וגדלה
לנ,ינגרטןוו בשניתיעד אמה יצחקי,שואי ישראל בשם,לרבי בן להם ונולד

.מרדכי

לאה ליבע אמי
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הנד,הסבתא בירושלים,החיה היהודי בישוב ידועה צדקת היא.הייתה
למען רבות ועשתה הגדול הכנסת בית יד על ישראל בית בשכונת ,הכללהתגוררה

לנצרכים אוכל הקשה,בחלוקת מצבה .למרות
בכל,בתה לזולת בעזרה עצמה בזכות כצדיקה ידועה הייתה פיסל מרים
ונ.נשמתה גולדמן ליהודה נישאה מרים בניםהדודה שלושה להם ,מרדכי:ולדו
.םושלו,חיים

הייתהגולדמןיהודה לא ופרנסה רפד במקצועו לארצות.היה לרדת היה נאלץ
והילדים אשתו לפני מהארץ,הברית לרדת מרים של סירובה תקופה.למרות

מרובים במאמצים לבגרותם עד הילדים את וגידלה לבד חייתה .ארוכה
ה המצב כאשר הימים קשהבאחד היה הישן,כלכלי הישוב אנשי התארגנו

כספים אותם,ואספו ושלחו הברית לארצות כרטיסים ולבנים למרים קנו
ידע בעלה שיהודה מבלי ולקבלם,בהגיעם.באוניה לבוא לבעלה הפגישה.הודיעו

יחד חיו והם ביותר נרגשת באושריהייתה הברית.ו בארצות נישאו הבנים
לתפארת משפחות .והקימו

סליה,מרדכי לחנה נישא בשיקגו באוניברסיטה ופרופסור רב בביקור.שהיה
מרדכי,בארץ של פטירתו לפני שנים הזיתים,שלוש בהר קבר חלקת רכשו

הזיתים,בירושלים בהר נקבר מותו .ולאחר
גולדמן בארץ,לישראלעלתהחנה כאן משפחות שהקימו בנותיה שתי .בעקבות

הנד חיה סבתא יצחקי,הבמרכז הדוד חיים,חיים,מימין גולדמן ושלום מרדכי
)טירנובר(תורן
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טירנובר מנדל מנחם הספרהלויהדוד בית שליד הכנסת בבית ידוע חזן היה
גדולה"תחכימוני" מקהלה סת.בליווי סופר היה נעריםילוכן,ם"עיסוקו מד

המצווה לבר ילדי.דרשה שמונה נולדו נחמה ולאשתו מנדל ,חיים,לאה:םלדוד
ז,אורה,מינה,ניסן וזאב,ל"ציפורה .יוסף

בירושלים ידוע שיניים טכנאי היה יצחקי מרדכי ולא,הדוד ברית בבני חבר
בזמני הלוואה בנתינת עזר .דוחקאחת

ילדים שלושה נולדו שושנה ולאשתו מרדכי .וישראליםמר,אורה:לדוד

בשמ מנצח הלוי טירנובר מנדל מנחם משפחתיתהדוד חה
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טירנאוועברה לאה וליבע מונזון משה הורי לחתונת 1924.6.6הזמנה
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וליבעה משה ואימי אבי של מונזוןלאהכתובה
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בשנת הנשואין לאחר מונזון לאה וליבע משה 1924הורי



61 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

אחי וחיים אחותי 1927שנת-שרה

גולדמן מרים ליבעהדודה אמי של אחותה
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הקר ובהמשפחתי

והילדים אמא אבא

גדולה וחצר קומות שתי בעל אחד בבניין גרו מונזון הראשונה.משפחות בקומה
ליטוגרפיה הדפוס בית המשפחות,היה גרו השניה בחדר.ובקומה משפחה כל

לכולם משותפים היו והשירותים .נפרד
ילדים ארבעה נולדו ואמי שרה:לאבי הזקונים,חיים,הבכורה בן ואני ,שמעון

יהודה תרצ,לייבאברהם בשנת י"נולדתי בניסן"א הסדר,ד ליל בעיר,בערב
חולים בבית בירושלים חוליםיב"העתיקה מונזון,"קור למשפחת חמישי .דור

מונזון וליבע משה ה–ההורים וא,חיים,שרה:ילדיםעם ריהשמעון
שנת-בני 1937ברק

יהודה אברהם הסבא של פטירתו ביניהםללייבלאחר האחים הסתדרו אבי.א
האחים שאר עם דעות חילוקי עקב ירושלים את משפחתו עם את,עזב וניסה

יפו בעיר שכאשר.מזלו לו הבטיח מיפו עבורויקיםערבי ליטוגרפיה יקבל,דפוס
שיקר,לצערנו.תגמולים כלוםהערבי בלא ב.ונשארנו הייתי ליפו עברנו ןכאשר
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הי.שלוש ליד בבית שירותים,םגרנו עם פנימית חצר ובה אחת קומה בעל
החדרים.משותפים היו לחצר .מסביב

משפחה גרה חדר היחידה:בכל היהודית המשפחה הייתה השאר,משפחתי כל
ערבים החדר.היו בתוך עיזה שגידלה ערביה גרה אחד חלב,בחדר להספקת

עצמית העיזה.לתצרוכת עם לשחק מאוד גרה.אהבתי אחר בןבחדר עם משפחה
מאוד אתו שהתיידדנו .גדול

התכולה וכל יפו בנמל זהב תפוחי שהובילה לאוניה תאונה הימיםקרתה באחד
הים לחוף מהאונייה הכתפיים.נזרקה על אותי לקח החוף,הבחור לכוון רץ

ולמשפחתי למשפחתו זהב תפוחי פיזם,לאסוף הדרך ליבלך"וכל מידי "אברמלך
מכ הייתה שאמי אותיכפי לעברית(נה והאריות"בתרגום בהגיענו").אברהם

יחף,לחוף הקטנות,רצתי ידי כפות מלוא זהב תפוחי .ואספתי
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בבני ברק-ילדותי

בבני לגור ולעבור יפו את לעזוב ונאלצנו עבודה הייתה לא אנשים.ברק-לאבי
הצלחה בלא לנו לעזור השתדלו תעסוקה,טובים הייתה שלא .ובמקצועמהסיבה

ברירה עבודה,בלית בכל לעבוד שוחות:שהייתהנאלץ לעציםחפירת מסביב
אסקימו,בפרדסים מעגלה.ומכירת וגלגלים ישנים מקרשים עגלה הכין אבי

מיוחדישנה מיכל גן.להובלת לרמת העגלה את מוביל היה בוקר היו,כל שם
הקולנוע לקולנוע,בתי לנכנסים היו חוז.והמכירות היה העגלהרבערב עם

אותו,והמיכל סובבים היינו הילדים "ושואליםואנו שבור: אסקימו נשאר אולי
נמכר הילדים"?שלא ארבעת בו מתחלקים היינו בשקיקה,ואז אותו .ומלקקים

הבית יד אדמהעל שטח היה העצים ובין אקליפטוסים עצי של חורשה הייתה
בצל.פנוי וזורעים ערוגות חופרים יומיתצנוניותויותעגבנ,היינו היום .לצריכה

מונזון"מזרח" לייב יהודה אברהם בידי שצוייר והודפס)מאנזאהן(לסוכה
הבלי בשנות ה90-טוגרפיה המאה 19-של
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החורש מעצי סוכה הקמנו הסוכות הביתבחג ללא.שליד היו החיבורים
ברזל,מסמרים בחוטי בקשירות מעצי,רק בענפים כיסינו הגג .האקליפטוסואת

בסדינים כיסינו הסוכה דפנות בשיטה.את הייתה לדפנות הסדינים קשירת
קטנות:מיוחדת אבנים לוקחים והאבן,היינו הבד את החוטקושרים וביתרת

העץ לקורות מני.קושרים בפרחים הסוכה את מני,ריקישטנו ריבשרשראות
ידינו במו בליטוגרפיה,שעשינו שהודפסו תמונות המשפחהשלותלינו

"בירושלים "מזרח: יצחק" ".ועקדת
ביידיש אותנו לימד שאבא השיר את שרים "היינו א'סוכה-א: ".קליינע-לע
עברי בתרגום השיר מלות את להשיג :הצלחתי

קטנה ,סוכה
קטנה ,סוכה

קטנה סוכה .בניתי
סכך גם ,הנחתי
גג קטנה,שיהיהלה סוכה .בניתי
שלי באים,לסוכה ,אורחים

נכנסיםא צדיקים .ושפיזין
והנחמדה הקטנה ,לסוכה
נכנסים צדיקים ,אושפיזין

ימים ,שבעה
אורחים ,שבעה

באים הם .לסוכתי
אוהב ,אני

תורה ,ללמוד
מתוקה חובה .זו
תורה ,לומדים
אבא עם ,יחדיו
ערבה ,נגינה

,קריאה,פסוק
גמרא גם ,משנה

הקטנה בסוכה .זו
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לסוכה קטנה מיטה לצפותובלי,הכנסנו ונהנים כולנו שוכבים היינו לה
לסכך מבעד על,בכוכבים מברכים היינו בסוכה"וביום ארבעת"ליישב ועל

וערבה,לולב,אתרוג:המינים .הדס

בכניסה ועומדים גן לרמת הולכים היינו לא.לקולנוע כרטיסים לקניית כסף
בנמצא להיכנס.היה לנו נתן לא ריחם,השוער זמן אותנו,נועליולאחר תפס

הקולנוע,בחולצה אולם לתוך פנימה אותנו .ודחף
הכסף ותמורת לרפתן שייכות שהיו פרות לרעות הפתוח לשדה יוצא הייתי

וסוכריות מסטיק לי קניתי א.שקבלתי העממי'בכתה הספר כוס,בבית קבלנו
דגים שמן וכף שהיה.חלב מהכיתה חבר אצל לאכול נהגתי הצהרים ארוחת את

בלימודיםצר עזרה לפנק.יך שמחו הילד של וההורים מאוד טוב תלמיד הייתי
מאכל בדברי .אותי

מההורים בדרישות באנו לא אבל קלים היו לא הקשה.החיים מצבם את .ידענו
ואכן בשלום נשרוד שכולנו כדי יכולתם כמיטב עשו ח,ההורים דתייקבלנו נוך

הקשה.וטוב הכלכלי מצבנו התלמידיםהייתה,למרות כל עם טובה ולא,חברות
הילדיםהרגשנו משאר .שונים
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עבורנו היו הפורים חג הקטנים,ימי וימים,הילדים ועליצות שמחה של ימים
כ מעות לקבל אפשרות פורים"של ריקה,"דמי הייתה שתמיד הקטנה לקופה

בה היה לא לבית.וכסף מבית ועוברים מתחפשים היינו הילדים לבתי,אנחנו
משפחה וקרובי באידיש,השכנים ושרים ורוקדים בדלת "דופקים איז: הינט
אויס איז מורגן ארויס,פורים מיר ווארפט און הפיסטר מיר ".גיט

בעברית "התרגום לא: כבר מחר פורים פרוטה,היום לי אותי,הבה והחוצה
"זרוק

א בכיתה בהיותי ברק בבני הקש'פורים עם ימין מצד ראשון .תעומד
1937שנת

א הספר'בכתה בית מנהל של הבת עם יפה.התחברתי סיכה לילדה נתתי
ליהלומים דומות זכוכיות לבד.משובצת מכובע פירקתי הסיכה בסמוך.את

יפים שטיחים ארגו בו מלאכה בית היה מרצועות.לביתנו הכינו השטיחים את
צבעוני לבד מכובעי .םישגזרו

ה את זימן הספר בית ושאלמנהל דחופה לשיחה סיכה"ורי מביא הבן מהיכן
לבתי ערך בסיכה?"יקרת שמדובר הספר בית למנהל והסבירו בצחוק פרצו הורי
מזכוכיות ישן,פשוטה לבד מכובע השכונה.שפורקה ילדי כל עם לשחק המשכתי

הספר בית מנהל של בתו בביה.ובתוכם לעבוד נאלצה גה"אמי בתפירת"ח א
לחולים לילדים,חלוקים לחלק כדי הביתה לוקחת הייתה הצהרים ארוחת .ואת
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מרים מהדודה מקבלים היינו ישנים ובגדים אימא,נעלים של אחותה
פרחוני.מאמריקה בבד ארוזה הייתה (החבילה רפד. היה הדודה של בתוך)בעלה

טוב במצב משומשים דברים היו שמחה,החבילה לנו גרמה החבילות וקבלת
כהלכהוהעיק.גדולה לבושים היינו תמיד .ר

אידיש בשפת מכתב ברשותי זנמצא בשעת"שאבי בירושלים לאחיו שלח ל
רבה .מצוקה

מובא לעברית–המכתב :כלשונו–בתרגום

שפירא:כתובת עקיבא,הופמן–בית רבי .ברק–בני,רחוב
38.7.5

ויוסף שמעון היקרים אחיי .לכבוד
יקרים !אחים
רב זמן מכתבכבר אף לכם כתבתי טוב.שלא לא מאוד מצבי מתים,עכשיו
מרעב .ממש

עבודה אין פרידמן עבודה,אצל שהיא איזו כבר לו יש הנץ,ואם של(עושה שם
האומדרוקר)השוליה למכונה(את הכנסתה לפני האבן מדפיס,)הכנת ואפילו

בעצמו .זאת
לעשות מה יודע לעצמי,איני עצה לעוץ יודע .איני

מכםמב אני אחיי,קש זאת בכל אתם לי,שהרי יכולתכם,שתעזרו וכן,ככל
אפשרותכם ככל משהוא לי ברעב,תשלחו נגווע שלא .כדי

לעשות מה לי שאין מחודש למעלה כבר האהובים(,זה אחיי מכם מבקש אני
מתהלך,)והיקרים לעשות,)מסתובב(אני מה יודע .ואיני

אליכם עכשיו פונה ת,אני לעשותשאתם מה עצה לי .תנו
עבורי עבודה שהיא איזו אצלכם יש שהיא,אולי איזו אתם יודעים אולי או

עבורי בירושלים .תעסוקה
טוב" הוא שלי זמן,המזל מדי יותר טוב כבר היה ".אולי

מכם,ובכן מבקש פעם,אני לחם,עוד בלי משהוא,אנו לי שתשלחו ובקשתי
הדואר כיצו.דרך לי כתבו העבודהבהמשך אצלכם רעיון?ד ייתכן זאת בכל אולי

לעבוד אצלכם אכנס שכתוב,שאני "כפי גם: אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה
כתיבתי".יחד את מסיים שלכם,אני למשפחות שלום שלום,דרישת דרישת

והילדים-מליבע חולהליבע.האמא .עכשיו

ברמץ שמעון דודי עלהמכתבהמקורי,לבן .תודה
לעברית שרההגרתרגוםהמכתבמאידיש ידיחברתנו על .בתודה,בוצע
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אבי של המקורי המכתב מונזון,צילום א–יולאח,משה 'עמוד
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אבי של המקורי המכתב מונזון,צילום ב–לאחיו,משה 'עמוד
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מונזון ליטוגרפית תוצרת פירסום כרזות
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לירושלים חוזרת המשפחה

לעבודה אבי את לקבל האחים נתבקשו שונים גורמים מחוסר.בהתערבות
קשה ובהרגשה המשפ,ברירה עם אבי לירושליםחזר אחיו.חה אצל עבד אבי
פשוט פועל של מעולה,בשכר מקצוע בעל היותו .למרות

אחווה בשכונת הבית
גאולה יד על אחווה בשכונת שלגרנו חדרים,"הכולל"בבניין שני ,בדירת

בחצר מים,מטבח בחוץ,בור מהבניין,ושירותים מטרים כעשרה .במרחק
מעץ בנויים היו מפ,השירותים הבור.חהגג ומעל בור חפור היה המבנה בתוך

ישיבה עצמה.מתקן בכניסה:הדירה קטן לארבעה,להורים,חדר בהמשך וחדר
.ילדים

השולחן את מזיזים היינו מתחת,בלילה שהיו מיטות שתי ומקבלים,מוציאים
גדול אחד חשמל.משטח מערכת הייתה לא נפטולכןבדירה במנורות השתמשנו

מזכוכיתהייתה.ונרות ירוק אהיל עם גדולה נחושת מנורת חרוזיםבעללנו
לנשואין,מיוחדים קיבלו שהוריי באירועיםובה,מתנה רק משתמשים היינו

כגון הסדר:מיוחדים וליל השנה ראש ה.סעודות הירוקה המנורה עליאור שרה
א המשפחה מאודוכל חגיגית היו.וירה נפטבמטבח ראש,פתיליות עם פרימוס

ולכביסה,קטש לרחצה מים לחימום גדול ראש עם .ופרימוס
על לשמור מיוחד,המאכליםכדי ארון עשויותהיה והוא,מרשתותשדפנותיו

הקירותויתלהיה אחד ש.על כמקרריהארון לופט,מש לזה קראנו -ובאידיש
.שפקע
צינורותבבית היו הגשמיםאלא,מיםלא ממי צרכי,בור כל את מספק שהיה
שתייה,הבית מי חבלםמיהאת.כולל עם מיוחד בפח העלנו וכאשר.מהבור אם

נקרע הגמג,החבל אותנו הפח'שימש את תופסים שהיו מיוחדים ווים עם ה
למעלה אותו בכדשומריםהיינו.ומעלים המים מחרס,ה'טנגראת מכוסה,עשוי

סדין מעץ,לסינון,בבד ידית.עלמומכסה עם ממתכת לזהבא(בכלי קראנו ידיש
את)קוורט מעבירים אחרים'מהטנגרהמיםהיינו לכלים או לכוסות ומוזגים .ה
נקייםמחרקיםהמים והעיקר וטעימים קרים .היו
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בירושלים פרידמן החרושת בית מתוצרת פרימוס לפירסום ידי,כרזה מעשה
י,סבי מונזוןאברהם לייב השלושים,הודה בשנות

אבא של הסיפורים
בירושלים,ילדותנוב והשלג הקרים החורף אבא,בימי סביב הילדים ישבנו

ומעשיות לסיפורים והקשבנו במטבח.ואימא הייתה לרוב שהיה,הישיבה
בבית ביותר החם .המקום

אני אבאזוכר של מסיפוריו :אחד
לגרמניה מפולניה ברכבת נסע חרדית בתלבושת דתי כומר.יהודי ישב מולו

המל חזיר.אהבתלבושתו בשר של כריך מתיקו הכומר הוציא הדרך באמצע
לאכול צרור.והתחיל מתוך הוציא בחבילה,בגדיוהיהודי ארוזים מלוחדג,שהיו

ישן בעיתון הדג.עטוף את לאכול בלבד,התחיל הראש שנישאר הדג.עד ראש את
לעיתון בחזרה ליהודי.הכניס הכומר את"אמר שומר אתה מה שללשם ראשו

המלוח היהודי"?דג רבה"אמר בחוכמה זוכה הדג ראש את שאוכל אמר".מי
"הכומר כך: הראש,אם את לי "!מכור
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היהודי "ענה רובלים: עשרה תמורת הראש את לך את".אמכור הכומר הוציא
הדג,ארנקו ראש את וקיבל הרובלים עשרת את ליהודי הכומר.שילם התחיל

ב לזכות כדי הראש את הראש".כמהחו"לאכול אכילת את,בזמן הכומר הרים
ליהודי ואמר מפיו הדג ראש את וזרק ירק "ראשו אותי: סידרת תמורת,אתה
דגים של שלמה חבית לקנות יכולתי רובלים היהודי".עשרה "ענה אכלת,רואה:

מרובה חוכמה קבלת וכבר הדג !".מראש
כשנתיים חשמללאחר מערכת אבי בציהתקין זורמים ביןוהחיים,נורותומים
היו הבית יותרכתלי .נוחים

מהשכונה וסיפורים זכרונות
הבית של הראשונה בקומה רפת הייתה גרתי בה אחווה רבעל.בשכונת 'הרפת

בביתוביאלה השניהגר ערבי.בקומה ניהל הרפת שהיואת משפחתו כל עם
למרעה,מנקים,חולבים אותן ומוציאים הפרות את הימיםבאחד.מאכילים

לסוסים רתומה בחציר מלאה עגלה לרפת.הגיעה נכנס החצירלהעגלון ,פריקת
בעגלה,הילד,ולי לנהוג העגלון,עליתי.התחשק של מושבו למקום עד ,טיפסתי

קדימה לדהור התחילו והסוסים המושכות את בבהלה.תפסתי יצא העגלה בעל
העגלה,מהרפת אחרי ולרוץ לצעוק לכיו.התחיל הצריםדהרתי הרחובות עד,ון

להמשיך יכולתי שלא למקום העגלה,שהגעתי נעצרה שבו.וכך מהמקום קפצתי
וברחתי לרפת.ישבתי העגלה את והחזיר מתנשף הגיע הייתי.העגלון שובב .כזה

בשכונה מילדותי זיכרון עוד מוכר:והנה שבו חלק משטח היה הרפת יד על
מיכל את להחנות נהג השכונה של רתוםהנפט שהיה הסוס את ולשחרר הנפט

לביתו.לעגלה פוסעים היו מטר,יחד כחמישים של .מהמקוםיםלמרחק
חבריי לצון חמדו הימים הסוס,באחד עם לחזור החל הנפט מוכר וכאשר

לתוך,לביתו הקצה את והכניס מקרטון קונוס הכין מהילדים מקוםהאחד
הרחב הקצה את והדליק לשוט נדלקתהעגלון.המיועד שעגלתו חזר,שהבחין

העגלה לכוון ברחו.במהירות הילדים האש.כל את כיבה ונתן,העגלון אלי ניגש
הלחי על סטירה לעגלון.לי ואמרתי אבן "הרמתי או: סליחה מבקש שאתה או

בראש האבן את לך זורק האש.שאני את הדלקתי לא להרביץ!אני זכות לך אין
ענה"!לי "העגלון פיש: סליחה,ראתה ממך אבקש כדי?"אני ידי את הרמתי

האבן את לעגלון,לזרוק ואמרו התערבו "השכנים את: עשה לא הוא צודק הילד
סליחה,המעשה ממנו לבקש צריך מלמל".ואתה ברירה בחוסר "הלה ,טוב:
הסיפור"סליחה,סליחה נגמר .ובכך
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להשוו שנוכל כדי אופניים לרכוש הילדים בין הייתה אתאופנה ולקחת יץ
הרמפה על אופניים.הבנות לקנות כדי היה,אבל לא וכסף כסף צריך מה.היה

ריקים?עשיתי בקבוקים למכולת,אספתי אותם קבלתי,והחזרתי ותמורתם
.כסף

בר יוני היו שבתוכם רעפים גגות על מטפסים היונים,היינו את ,תופסים
אות מעטותןומוכרים פרוטות המקרי.תמורת שעריםבאחד למאה הגענו ם

קומות שתי בעל ארוך הרעפים.לבנין גג עד שהגיע גבוה ברוש עץ דרך ,טיפסתי
הגג לתוך נכנסתי וכך רעפים שני הוצאת ידי על פתח הרבה,פתחתי בו שהיו

ופלפוניםנזהרתי.יונים קורות בנויה שהייתה התקרה על וטיח,ללכת רשת .עם
הקורות על רק רדיפה.הלכתי היוניםבשעת על,אחרי ודרכתי לב שמתי לא

מתחתי,הפלפונים הדירה לתוך נכנסה הרגל.ורגלי את לכוון,הוצאתי ורצתי
דרכו ויצאתי קורע.הפתח בצעקות יצאו הברושותהשכנים עץ לכוון לא.לב

שהיה למטבח מעבר היה ששם הקצה עד הגג אורך לכל ורצתי ברירה לי הייתה
המט.נמוך גג על לחצרקפצתי ומשם הייתה.בח הדרך ומשם לכביש ישר מהחצר
מכ.פנויה קירח ומכאןיצאתי כסף.אן ולא יונים .לא

הקיץ בחופשת מזדמנות עבודות מיני בכל עבדתי.עבדתי אבי עם עליחד
הדפוס בבית הגדולה מסחרי)ליטוגרפיה(המכונה ממילא,במרכז רחוב יד .על

מטר שלושה של לגובה להיכנסוהגשתטיפסתי מיועדים שהיו הקרטונים את י
האבןלמכונהלהדפסה מודפסים.מעל יצאו שניהקרטונים צהריים.מצד ,בשעת

ואני קטנה,אבא מזרחית למסעדה נכנסים שוםמזמינים,היינו הרבה עם טחינה
טרייה,ופטרוזיליה טעים,ופיתה מזרחי יקר,והעיקר,מאכל !לא

ק החופש תקופת אתיבסוף הצלחתיבלתי ולבסוף עבודתי עבור התמורה
בלון אופני לקניית כסף מספיק מניקל,לחסוך וכנפיים פנס הייתה.עם השמחה

בשכונה להשוויץ ויכולתי הרמפה,גדולה על הבנות את .ולהרכיב
ת הספר מזרחי"בבית משימה,ת עלינו הטיל הלימודים.המחנך שעות לאחר

פ עם מזכוכית מבחנות מהמחנך משעםקיבלנו אותן,קקים למלא ונתבקשנו
בשלות לא תאנים .בחלב
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שבעה נחלת לשכונת יוצאים התאנה,היינו עצי על את,מטפסים קוטפים
בוסר עדיין שהיו המבחנה,התאנים לתוך טיפות היה.וסוחטים התאנים חלב

ביותר והבגדים,דביק הגוף חלקי בכל מביאים.התלכלכנו היינו בבקר למחרת
המבח לכתהאת למחנך,נות התאנים.ומוסרים חלב את בתודה קיבל המורה

"ואמר המדע: לפיתוח תועלת ".הבאתם
ת הספר בבית לקיטנה נשלחתי הגדול בירושלים"בחופש מזרחי .ת

שמצא שעון לי והראה ילד אלי ניגש הימים ואמרתי.באחד בשעון הסתכלתי
עובד אינו שהשעון הילד.לילד "אמר לקנות: השעוןרוצה אתה"?"את כמה

השעון עבור "אמר.שאלתי?"רוצה מיל: לו"שני "אמרתי שני"!קניתי: הוצאתי
ושילמתי מכיסי השעון.מיל את שקט,לקחתי למקום לחצר החוצה ,יצאתי

וט שהחליפירקתי עד בו להם".ללכת"פלתי והראתי לילדים בשמחה רצתי
החל את".ללכת"שהשעון לי שמכר הילד רצה,השעוןניגש ולא מידי אותו חטף

.להחזירו
וב למדריך וזאתיפניתי השעון את לי להחזיר לילד להורות ממנו קשתי

מיל בשני אותו שקניתי השעון.מהסיבה את להחזיר צריך שאני פסק המדריך
בר.לילד שנעשהיבלית הצדק אי על בקרבי בערה וחמתי השעון את החזרתי רה
המש.לי רצועת את בגבולקחתי למדריך להצליף והתחלתי המדריך של רוקית

"וצעקתי בי: שנהגת הצדק אי עבור מהקיטנה"זה המדריך.וברחתי פנה למחרת
בחזרהילהור אותי לשלוח מהם וביקש להור.י שייאמרתי שלאאמרי עד לו ו

לי שעשה צודק הלא המעשה על סליחה לקיטנה,יבקש חוזר לא המדריך.אני
ש סליחהוביקששגההבין למחרת.ממני לקיטנה לא,חזרתי השעון את אך

בחזרהיק .בלתי
בבתי בסרטים לחזות חברים עם יוצא הייתי גרושים מספר לחסוך כשהצלחתי

בירושלים שהיו .סמדרורקס,אוריון,ציון,אור-תל,עדן,אדיסון.הקולנוע
א להרשים שהצליחו היווהסרטים ביותר גורדון:תי ,מבגדדהגנב,טרזן,פלש

וגונגדין המעופף .הסייח
תאים היו רקס בכיסםמוגבהיםבקולנוע היה שהממון לאנשים ,מיוחדים

אדום כתיפה מבד מרופדות היו לנעול,הכורסאות יכלו התא לתוך והנכנסים
.מבפנים

רקס קולנוע של הימני עםקולנועביתנבנהמצידו קטןנוסף יכללאשאולם
מקומותל הרבה מקוםכךלאי.הישיבכיל את לחסוך ההקרנהבכדי מכונות
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והק השניה בקומה ההקרנה מערכת את מערכתהציבו ידי על הסרט את רינו
.מראות

מיוחדים במחירים יומיות בהצגות לבקר פנקסומוזליםנהגנו הצגת ידי על
העובד הנוער של פעמים.חבר בהם לצפות שחזרנו סרטים .רבותהיו

בשכו החגים אחווהתקופת )1943–1938(נת
בשנה השנה,פעם את,בראש לוקח אבי בגדיםהיה לחנות ואותי ברחוב,אחי

הדוארגאולה ברטים,ליד לנו כסף.וגרביים,מכנסים,חולצות,)כובעים(קונה
היה בהקפה,לא הייתה ש,הקניה כליואבא במשך חודש בכל הבגדים תמורת לם

לטו עלינו שבא השנה ראש עד שנה-וכך.בההשנה לבושים.מדי היינו בחג
ולבית חדשים יכולים-בבגדים שילדים חגיגיים הכי והרגשנו הלכנו הכנסת

!להיות
הור הכיפורים יום ילדיבערב לכל מעות הכינו גרושים":י לאמירת"חי

חיות.הכפרות תרנגולות עם כפרות ערכו היכולת הכפרות.בעלי אמירת לאחר
הכס את תורמים לענייםהיינו היו.פים תרנגולות עם כפרות לערוך שנהגו אלה
לשכונה שוחט הנוצות.מזמינים את מורטים הילדים היו השחיטה לאחר

מפסקת סעודה להכנת אותן .ומנקים
כפרות :סדר

התרנגולת או המעות את ואומרים,לוקחים הראש מעל ביד :מחזיקים
ח" יושבי אדם וצלמובני וברזל,ותושך עני מסביב".אסירי היד את מסובבים

חליפתי:"ואומריםלראש תמורתי,זה כפרתי,זה למיתה,זה ילך התרנגול זה
ולשלום ארוכים טובים לחיים אלך ".ואני

את לערוך לצדקה"יאמרו,בכסף"הכפרות"הנוהגים ילך הכסף ,"זה
ג עושים הבית.פעמים'וכך שלפני הגדולה וחיכו,בחצר התאספו השכנים

לשוחטבתור ב,ם וצפינו עמדנו הילדים ".מחזה"ואנחנו

הפסח חג
החג מרובות,לקראת היו כל.ההכנות את לנקות נרתמו המשפחה בני כל

ביסודיות הרצפהיק.הדירה את אחד,רצפנו אחד הספרים את דאגנו,הברשנו
הדפים בין לחם פירור יישאר אבא.שלא שנה הבנים,מדי אתנוסייד,בעזרת

ובחצרבהקירות המיטות.בית את החוצה את,הוצאנו שרפנו יד פרימוס ובעזרת
המיטות יבואו,פינות שלא הפשפשים את אמי.חלילה,למגר הזכוכית כלי את
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מים ומחליפה נקיות לגיגיות מכניסה של.הייתה רצופיםוכך ימים כלי.שה את
כלים"סכו,המתכת להגעלת למקווה לקחנו וסירים חד:ם היה מיוחדבמקווה ר

רותחים מים ובתוכו במרכז גדול דוד עמד גדול.שבו מבער היה לדוד ,מתחת
גדולה בלהבה סולר על רתחו,שעבד הדודוכשהמים לתוך הוכנסו ,הכלים
מיוחדת רשת בתוך הסדר.קשורים ליל לפני עשר,בלילה,יום לוקח היה אבי

לחם אות,חתיכות נקייבניןעוטף אותו,ר שןשם בדירהבמקומות לאחר.ונים
היה סביבומכן הילדים כל את אחת,אוסף ביד נר בידואוחז,מדליק ונוצה יעה
אבא.השניה אחרי א,הלכנו וספרנו החמץ כל את שמצאנואספנו עד החתיכות ת

ה כל שהכנו.נגמר"חמץהביעור"מבצע.עשראת במדורה שרפנו הלחם את
בבבחצר .קרולמחרת

לעריכת החלו הסדרההכנות לליל הראשון.שולחן המיטותמהחדר את הוצאנו
וו השולחן את ואחותי.כסאותההכנסנו מעל,שרה,אימי גדולה לבנה מפה פרשו

וחרוזים,השולחן ירוקה מזכוכית אהיל עם מנחושת נפט מנורת הנחנו ובאמצע
דלקה.סביבו המנורה חג,כאשר אווירת שהשרה ירוק באור הופץ השולחן
כוסותע.נעימה לארבע ליין וכוסות אוכל כלי הונחו השולחן גדולה,ל וכוס

הנביא גדול.לאליהו כר הונח אבא של הכסא מיוחדת,על קערה השולחן ועל
קשה,מרור,כרפס,זרוע:יהומעל של,וביצה לברכתווכן מצות "המוציא"ש

.ולאפיקומן
סכו הוציאה שלה"אימי הנישואין ליום שקיבלה מכסף בשנה,ם להשתמש וגה

הסדר בליל הקידוש.רק ואנחנו,לאחר סופו ועד מתחילתו הסדר את אבא ערך
לסרוגין ההגדה מתוך קראנו במשפחהש,אני.הילדים הקטן מה"שאלתי,הייתי

הזה הלילה בשירת.נשתנה פסח"סיימנו סידור בירושלים"ו"חסל הבאה בשנה
מהילדים".הבנויה אחד ידי על נמצא מתנההאפיקומן מקבל היה הזוכה והילד
.צנועה

השניםעלה,בגורלי לקולנוע,באחת כרטיס גדולה,לקבל הייתה .והשמחה
הסדר"בסוף קטנות"ליל לחתיכות האפיקומן את בוצע היה והיינו,אבא

הבאה לשנה לשמירה מצה חתיכת וטובים,מקבלים ארוכים לחיים .לסגולה
שנה בכל כך נוהג אני היום הסגולותומס,עד את ולנכדים לילדים בשמירתביר

המועד.אפיקומןה חול גמר מא,לאחר העליוןחהיינו בחלק הפסח כלי את סנים
הארון הכלים.של את להעלות לאימא החמץ,עזרתי כלי את .ולהוציא
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מהבית זיכרונות
נקיה מאוד הייתה בדוד.אימי מרתיחה הייתה והסדינים הלבנים הבגדים ,את

גדולשמתחתיו ראש עם פרימוס היתה.היה מכן סבוןלאחר פתיתי מכניסה
רגילה בפומפיה גדול מסבון מגרדת נקרא.שהייתה ,"יצהר"או"שמן"הסבון
כביסה אבקת מכניסה הייתה הטוב ".קסם"במקרה

בשכונה ביותר המבהיקה הלבנה הכביסה את בחצר תולה הייתה ,אימא
בבגדי הלכנו תמיד הילדים ומבושמיםואנחנו נקיים הכלכלי,ם מצבנו למרות

מכללס.הקשה שיצאו הדינים חתוכפכושימוש אף ותותפורותלממחטות
ק.מסביב ילד הביתיכל מן יצא כאשר ממחטה בכיסו,בל אותה נושא .והיה

שה פירסומת לכרזות אומנות מונזוןועבודות בליטוגרפיה דפסו

בשכונתנובאותה חשמליים מקררים היו לא את.תקופה קיררו התושבים
צורות בשתי קרים,אחת:האוכל מים מלאות גיגיות לתוך הסירים הכנסת
שבחצר מהבור קרח:או,מאוד על הפועלים קונים.במקררים היו הקרח את

לסוס הרתומה הקרח בלוק.מעגלת של ביחידות נמכר כ,הקרח של מטר-במידה
עשרי סנטימטרעל בלוק,ם רבע או בלוק קרח.חצי מקרר היה לא בבית היו.לנו

מקררים להם שהיו נוס,שכנים הכנסה מקור מצאתי כילד העברתףואני ידי על
השכנים של לביתם מהעגלה .הקרח
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בשכונה עובר שהיה מעגלון קונים היינו ולפתיליות לפרימוסים הנפט ,את
וקורא נחושת בפעמון היהב."נפט,נפט":מצלצל שבתוכו גדול מיכל היה עגלה

המיכל.הנפט מתל,בתחתית,מאחורי עם מיוחד ברז ,מיכלהלהחזקתההיה
מידה כיחידת גם בתחתיתם.ששימש שהולחם בפחים הנפט את מאחסנים היינו

דרגש,ברז על הנחנו הפח .ואת
הגיע חלבבלשכונה מלאות ועטיניהן עיזות עם ערבי רועה בוקר היו.כל הנשים

המוקדמות הבוקר בשעות רועה לאותו מיוחדים,מחכות סירים כשבידיהן
תואם:לחלב מכסה עם וצר גבוה במקום.סיר העיזה את חולב היה ,הרועה

ממנו הזמינה שהאשה לסיר,בכמות ישירות ניגר היה התשלום.והחלב לאחר
הטרי החלב למטבחה,עבור נכנסה אשה וכל התור החלבהרתיחהוהתפזר את
הפרימוס גבי התקרר.על שהחלב שאני,לאחר טעים שומן של קרום ,נוצר

לפי,הקטן ישר אותו מוציא שאחי,הייתי מאותוימשום סלדו .רוםקהגדולים
צוא גלילי ובחצרות הכביש על אחריו והשאיר מהשכונה יצא ,עזיםתהרועה

באידיש להם בובקס"שקראנו ".ציגנה

מש ואני הביתחבריי ליד אחוה בשכונת בשלג תעשעים

סבתא של התרופות
דורות דורי נהוגות שהיו בתרופות הילדים את לרפא נוהגת הייתה .אמי

ראש.1 וקשרה:לכאבי נקיות אדמה תפוחי פרוסות המצח על ןאותהניחה
ישן מסדין בד היההראשכאב.בפיסת כלא .חלף
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מוגלה.2 עם צברהקטפ:לפצעים בלטר:שבאידי(עלי אתה,)סברס ורידה
והקוצים התוכן,הקליפה מנחושתהשכתואת מיוחד מכן.במכתש ,לאחר

זיתה שמן המוגלהה,וסיפה מקום על פעלהאשרבתחבושתהקשרוניחה
שהמקום עד .נרפאו,דיגלהביעילות

פצעיםעלה לריפוי כתרופה ששימש הצבר

חלב:להתקררות.3 טריחםכוס ביצה דבשולתוכו וכפית גוגול:באידיש(.ה
).מוגול

דבורה.4 של והבצע,נביעהלקח:עקיצה לשניים מקוםהניחהאותו על
פעולה.העקיצה מקולף-אותה שום שן .עם

כ.5 מכת חומץהערבב:ניםינגד כוס ושליש,שליש נפט כוס .שמןכוסשליש
הראשהמרח,היטבהבחש על העיסה שתהסיכואת ראשו את לפניבבד הילד ל

וסהורידהבבוקר.השינה הכיסוי גפןהרקיאת צמר עם סמיך עץ לאחר.במסרק
בדקה כיניםמכן נשארו ונקיים.אם רחוצים הספר לבית הולכים היינו עד.וכך

מחדש לעור.שנדבקנו בריאה לא מאוד מנפט העשויה זו שתערובת מצאו -כיום
זו בשיטה מלהשתמש נמנעים .ולכן

שמן.6 הספרכף בבית יום מדי שקיבלנו חלב וכוס בריאותנו,דגים על שמרו
ילדים רופא ראינו שלא הספר,וכמעט בבית האחות את .אלא
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שרה הבכורה אחותי

בת,אחותי,שרה המשפחה,17בהיותה בכלכלת לעזור רע,חפצה בכי .שהיתה
הספר בבית וקצרנות פקידות ללמוד רצתה בזמ"נפחה"שרה קיים נושהיה

היהאך,בירושלים לא ללימודים לה,אבי.כסף לעזור מאוד מפיו,שרצה הוציא
זהב אותה,שן שק,מכר הספריש,בליובכסף לבית הלימוד שכר .לם

לימודיה את וסיימה למדה ואת,שרה במוסדות עבודה השיגה לכך רובוהודות
בבית לעזרה נתנה .משכורתה

בצעירותה שרה אחותי
נ שרה ליבוביץאחותי לאלכסנדר בשנתשישאה הרי'בצ1922נולד כוסלובקיה

סקרגיצה בעירה .הקרפטים
ואלכסנדר :ילדים3נולדולשרה

בתיהודית 1957.4.10אריךחיה
1958.5.24בתאריךרותי

בתאריך הימיםתקופת(1967.5.18משה ששת )מלחמת
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נ יצחקיהודית ליעקב טופרישאה
ויעקב :ילדים2לדונוליהודית

בתאריך 1987.2.9גל
בתאריך 1990.1.8ורד

משפחתהיהודית עם כיום .קנדה,בטורונטומתגוררת

ה,רותי את סוציאליתאונסיימה עבודה במגמת רבהטפלהויברסיטה בנאמנות
ברוך.נפטרשעדאלכסנדרבאביה זכרו .יהי

ליבנה ולה)ליבוביץ(משה ולרשטין לבית לשרה בתנשוי הדסם נולדהשבשם
רוןתשרי2004 בשם .2007.8.8נולדשובן

מהנד הימשה חברת ובעל מחשבים מצליחה-ס ומשפחתו.טק משה כיום
.בניוזילנדיםמתגורר
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חיים אחי

ז חיים רווק,ל"אחי לנעלים,היה חרושת בבית התפרות במקצוע ועבד
תל מעולה.אביב–בסביבות מקצוע בעל על.היה על,הבריותאהוב במיוחד

איתו לשחק שאהבו ושש.הילדים חמישים בן בהיותו ברוך.נפטר זכרו .יהי

ז חיים ל"אחי
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שמעון אחי

ביטנסקי,אחי,שמעון לבית לאסתר הבוגרים.נישא חייו שנות רוב עבד שמעון
ובמע ממשלתי בשרות בכיר .צ"כפקיד

ואסתר בנותנולדולשמעון ויוניתמעיי,ענת:שלוש והקימו.ן נישאו הבנות
לתפארת .משפחות

בשנת דילהרוזה לרפאל נישאה 1976ענת
לאומנות כאחראית עובדת לקש"ענת בגבעת"ישביד משפחתה עם ומתגוררת

בירושלים .המבתר
דילהרוזה ורפאל ילדים,לענת חמישה .נולדו

הבכורה בשנת,הבת נולדה .1979אמילי
עמרו לאייל נשאה בשנתאמילי .1998סי

ילדים שני להם בשנת:נולדו אברהם בשנת,2005עברי בצלאל .2007ונרי
בשנת נולד וענת רפאל של הבן אורנשטיין,1980אריאל לבית למוריה ונישא

להם,2002בשנת בשנת,2003בשנתשירהתהב:ונולדו יהודה ואיילה2004הבן
.2006בשנת

נ ורפאל ענת של הבן דניאל בשנתדור להדס,1985ולד בשנת'ונישא לוי לבית ה
2007.

בשנת נולדה ורפאל ענת של הבת בשנת,1988יעל כהן ליאיר .2007נישאה
בשנת נולד ורפאל ענת בן .1993חיים

למיכאל נישאה ילדים1986בשנתזיומעיין שלושה :ולהם
בשנת נולד אלון הבכור .1991הבן

בשנת נולדה ניצן השניה .1995הבת
בשנת נולד רון השלישי .1998הבן

סוציאלית עבודה למדה למבוגריםמעיין מוגן בדייור .במקצועהועובדת
בעלה בעפולה–ומיכה העמק חולים בבית עור .רופא
זיו .טבעוןבקריתמתגוררתמשפחת

לוריא לשי נישאה ש1994בשנתיונית :ילדיםלושהולהם
בשנת נולד איתי הבכור בשנת.1996הבן נולד בשנת.1999דן נולד .2003גל
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סוציאלית עבודה למדה אדומיםעובדתויונית מעלה בעירית הרווחה ,בלשכת
ועו איכות מהנדס בעלה הייטייקשי בחברת בפסגת.בד מתגוררת לוריא משפחת

ירושלים .זאב
שבעים בגיל נפטר אחי ברוך,שמעון זכרו .יהי

ז שמעון ל"אחי
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הנעוריםשנות

נוער לתנועת הצטרפות

לתנועתיהחל,12בגיל,1943בשנת להצטרף בשכונה הנוער עקיבא"ט ,"בני
מתקדמת לאומית דתית מסביב.תנועה לטיולים ויצאנו בפעולות השתתפנו

פגישות.לירושלים ה,באותן את העבירו להתגייס"מסר"המדריכים שצריך
ה גו"הגנה"לשורות לשרותיואכן .יסנו

תחכמוני הספר בבית הלילות חשוך,באחד פנס,בחדר ועליו שולחן במרכז עמד
לזהות.ואקדח,ך"תנ,קטן יכולנו לא כמובן פניו שאת הנגדי מהצד ישב .המפקד
"היה"השבעה"הנוסח מותי: יום עד נאמן להיות בזה נשבע מונזון אריה אני

עלי,"הגנה"ל הממונים יצוו אשר את מתח.ולמלא סודותהנני על לשמור ייב
אדם,"הגנה"ה לשום דבר לגלות ביותר,ולא אלי לקרובים חס.ואפילו אם

בלשוני אכשל כך,וחלילה על הדין את ל(".אתן האמונים "הגנה"שבועת
ההשבעה).בירושלים בביתלאחר נשק שיעורי לקבל הכרםהתחלנו בית .הספר

הנוטרים של משטרה תחנת הייתה הנ.במקום בקומתמחסן היה הקרקעשק
בגינה ומסתתרים נמלטים היינו שדרכו התקרה בגובה חלון היה הנשק ובחדר

הביקורת גמר פתע,עד באלביקורת היה בריטי מפקד .כאשר
החמישה מעלה בקיבוץ מבצעים היינו הסדנאות אימוני ישניםהיינו.את
באומגה גלישה כולל ובלילה ביום שדה אימוני ועורכים חבל(,במקום על גלישה

אומגה בדמות במכשיר לשדה הבניין א.)מגג קראו אלה .ש"לאימונים

בנגב רביבים לקיבוץ .התנדבות

עשרה שלוש לתנועת,1944בשנת,בגיל העובד"עברתי .בירושלים"הנוער
בשנת לקרקע שעלה רביבים קיבוץ לעזרת לבוא נתבקשנו תקופה 1943באותה

בנגב הוקם.כמצפה עסלוזהקיבוץ ביר הערבי הכפר יד את.על והכנתי התנדבתי
לדרך ליציאה הישוב.עצמי לעזרת לבוא נערים שישה של לקבוצה שובצתי

.רביבים
שבע באר לכוון בטנדר שחר עם קשה.ערביתשהייתה,יצאנו הייתה .הנסיעה

הרכבישבנו של האחורי רבותבחלק שעות שבע.ונסענו לבאר עצרנו,הגענו שם
ל,נוחהלמ קפהונכנסנו עץבית צריף בתוך ושולחנות.שהיה שרפרפים היו בפנים



בירושליםלדורותיהמונזוןמשפחת90

מעץ לארוחה.וקשנמוכים וחיכינו וצמאים רעבים כללה.היינו :הארוחה
לבנה,פיתות ומלוחה,גבינה קר,קשה הנפלא.ואבטיח הטעם לי זכור היום .עד

הוגשו הארוחה גמר טורקיספלונילאחר מנ'פינגמתוךקפה היה.חושתן הקפה
כגדולים מרובה בהנאה אותו ולגמנו רביבים.מצוין לכוון בנסיעה ,המשכנו

קילומטרים כשלושים שבעמרחק האזור.מבאר את הכרנו הפעם.לא הייתה זו
בנגב שהיינו כשלעצמה,הראשונה חוויה זו מאוד.הייתה גדול ואדי עברנו בערב

מתמלא.ויבש הואדי שכאשר לנו הגשמיםמיהסבירו בכלל,שיטפונות ניתן לא
דרכו רביבים.לעבור לקיבוץ שהגענו עד לנסוע בתוך.המשכנו לשער נכנסנו

הישוב כל את שהקיפה נקודת.חומה הייתה ובראשו בנוי מגדל היה שמאל בצד
לחומה.תצפית צמוד מבנה היה ימין אוכל,מצד חדר היוומשמאלו,ששימש

המקלחות ועציםבנוייםשהיו,חדרי בצורה.מפחים אותנו קיבלו הקיבוץ חברי
לינה מקומות לנו להכין ודאגו מהכלל אפשרויות.יוצאת שתי האחת:היו

לחומה,במערה ראשונה,מתחת בקומה לתצפית,והשנייה .מתחת
נפלה לתצפית,ההחלטה מתחת הראשונה בקומה מלוכלכים.ושוכנו היינו

במקל להתרחץ ונכנסנו הארוכה זרמו.חתמהדרך והמים הברזים את פתחנו
הגג על שהיו צורך.ממיכלים והיה במקום בשפע היו שלא במים לחסוך נתבקשנו

הסמוך הערבי מהכפר אותם רתומה.עסלוזביר,להביא עגלה הייתה יום מדי
מיכל עם יוצאת היקרים,לחמור המים את להביא על.כדי עצמה במקלחת

קרשים היו בין,הרצפה לרגלייםשהפרידו ראשי.האדמה את הרמתי כאשר
גדולים צהובים בעכבישים לנו,הבחנתי יעשו,והוסבר לא הם בהם ניגע לא שאם

דבר לנערים.לנו מרנין לא מאוד שכמונומראה .עירוניים
האוכל בחדר ארוחה לנו הגישו המקלחת כללה.לאחר ,לחם:הארוחה

וזיתים ריבה רדיו.מרגרינה היה האוכל חשמלבחדר לזרם חובר מאחר,שלא
בישוב חשמל היה גנרטור.ולא רק רכב,היה של למצבר מחברים היו הרדיו .ואת

בב חולמחרת החבריםיקר בין אותנו ומתנדב.לקו קיבוץ חבר היה קבוצה .בכל
נחשיםיק מהכשת להישמר כדי וזאת גבוהות נעליים וזוג מעדר יצאנו.בלנו

הש בין מים תעלות להכין והרכיםלשטח הקטנים שתילים,תילים ולשתול
קלה.חדשים הייתה לא אפשרות.העבודה בלי לשמש גלויים היום כל היינו

מחסה צל,למצוא נתנו ולא קטנים כמובן היו העצים הכל.כי היינו,למרות
להגיש שיכולנו העזרה על סיפוק ומלאי מרוצים .מאוד
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להנעים הקיבוץ חברי השתדלו עבודה יום זמננולאחר אותנו"המא.את לקח ז
שהיה הגדול הישובלמאהל ליד לסיפורים.בגבעה והקשבנו מחצלאות על ישבנו

מהסביבה הבדואים ערמת"המא.על הכין ופחז וזרדים קרשים ומעליה .אבנים
מהשכנים שקיבלם ים דגי מעליו הניח האדים והפח דלקה האש כאשר

שאכלנ.הבדואים הראשונה הפעם זו דגיםהייתה האשו טעימים.על היו הדגים
טורקי,מאוד קפהשחור קבלנו .ולקינוח

המא:ההפתעה הזיז לאוהל"לפתע מסביב הבד יריעות את נגלה,ז ולעינינו
מרהיב גמלים:מחזה עמדו רכובים,זהלידזה,בשורה,במרחק גבם ועל

אחזובדואים רובהאשר אחת מושכות,ביד השניה הבדואים.וביד נתןאחד
באוויר ירייה ידי על מלווים,אות ופרשים גמלים של המרתק המרוץ והתחיל

מהרובים האמנו.ביריות כזאתלא מהירות לפתח יכולים הרוכבים.שגמלים
להבדואים המאהצטרפו למנגל"אהל מסביב והתיישבו קפה,אכלו:ז שתו
ביניהם,טורקי השי.ושוחחו כי שנאמר ממה מילה הבנו שלא התנהלהברור חה

מדוברת .בערבית
שעברנו החוויות כאשר לירושלים הביתה וחזרנו במהירות שבועיים עברו

לעולם יישכחו לא .ברביבים

רביביםחומה בקיבוץ ומגדל
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ה "הגנה"שנות

ב "הגנה"הפעולות

המדינה הקמת הבריטי,לפני המנדט מחתרת,בתקופת ארגוני שלושה :היו
לאומיארגון(ל"אצה,"הגנה"ה ישראל(י"לחהו)צבאי חרות ).לוחמי

ה14בגיל בארגון חבר בחורים,"הגנה"הייתי קבוצת על אחראי בתור

כרוזים,ובחורות להדביק היה שעריםבאזורשתפקידם מאה עד –גאולה

וכרוזים.בירושלים דבק קופסת קיבל חבר עלאחד.כל הדבק את מורח היה
הכרוז את מעביר היה והשני הדבקהקיר ולבדוק.מעל לעבור היה תפקידי

כהלכה הודבקו אכן וכרוזים,בנוסף.שהכרוזים דבק קופסת בידי באחד.הייתה
לקפה,הערבים עד קפה"וולגה"הגעתי בית בכלידועשהיה הטובות בגלידות
בריטיים.ירושלים שוטרים שני יצאו הקפה בית סמל,מתוך היה מהם ,שאחד

אחרייוהשנ הלכו זאתב.ים שהרגשתי והכרוזים,רגע הדבק קופסת את זרקתי
הדרך ללכת,לצד מספר.והמשכתי השוטרים,צעדיםלאחר והניחו,ייאלהגיעו

כתפי על ידם הידיים.את את שיורידו מהם זאת,ביקשתי המשיכוובמקום
משוריינת שהופיעה עד בי .המשטרהלהחזיק

לעלות לצדיושנינתבקשתי ישבו פעם,נסיעהב.השוטרים מדי הרכב כאשר
השוטרים,נעצר על גופי את להפיל ל.השתדלתי בעיר,"קישלה"הגענו סוהר בית

חשוך,העתיקה מסדרון לתוך ערבישבסופו,והוכנסתי שוטר ישב שבו חדר ,היה
חפצ כל את שאמסור עשיתי.יישביקש ופריט,כך פריט כל רשם לאחר.והלה

הטופס על שאחתום ביקש שכתובא.מכן טופס על חותם לא שאני לו מרתי
מכהוהשוטר,באנגלית לי להחטיף כדי ידו את אותו.הרים נחתהבטרםעצרתי
פני על לשוטר.ידו אמר הבריטי הטופסהסמל על חתמתי שלא למרות לי .שיניח

מאוד חשוך אולם לתוך והוכנסתי מזוהמת שמיכה היטב.קיבלתי הסתכלתי
לפנ גדויוראיתי אולם הרצפהי על שוכבים אסירים עשרות ובו מקום.ל תפסתי

הת,התיישבתי,האולםפינתב המזוהמתכולא בשמיכה .סתי
הלילה שלו,באמצע השמיכה את עלי זרק האסירים אותהולא,אחד הורדתי

האסיר את להעליב לא לו.כדי והודיתי השמיכה את לאסיר החזרתי .בבוקר
לעמרכזב חביות חצאי היו וכמובןהאולם הצרכים היושיית והצחנה שהריח

ה.בהתאם בחצר לסיור יצאנו בוקר.האחורית"קישלה"בבוקר ארוחת ניתנה
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יבשה:שכללה ופיתה תה.מים להיות היה שאמור בנוזל הפיתה את .טבלנו
שלי המפקד את ראיתי כאשר רב היה עציר,המתח היה החוצה,שגם .נקרא

לבד במקום עשרות,נשארתי ערבייםבין הצהר.עצירים פעםיבשעת יצאנו ים
ה לחצר שכללה,"קישלה"נוספת כביסה:לארוחה למי דומה יבשה,מרק .ופיתה

שמי לקריאת ערני להיות השער לכוון יוצא,הסתכלתי שאני לי הודיעו .ובערב
השוטר של לחדרו אותי החפצים,הכניסו כל את וקיבלתי השמיכה את מסרתי

בחזרה .שלי
סינלקחת למפקדת הבריטית,.די.אי.י יפו,הבולשת שער יד ולא.על נחקרתי

משמי חוץ דבר הור,אמרתי ושם ו.ייכתובתי הוזמן שטרהאבי על אותו חתימו
סך על עצום50ערבות כסף סכום אז שהיה אבי.לירות עם ונסעתי שוחררתי

גדול.הביתה כגיבור בשכונה אמיאחיה,יצחקימרדכיהדוד.נתקבלתי ,של
אותיה באמבטיהזמין מקלחת,שלהםלהתרחץ ולא אמבטיה הייתה לא לנו כי

אותהאצל.מסודרת למלא שיכולתי ואמבטיה נפט על שפעל גייזר היה הדוד
חמים נשארהוזו,במים היום שעד חוויה הלכלוך.בזיכרוניהייתה הורדת לאחר

נקיים בגדים ב,ולבישת המפקד בפני כלומ"הגנה"הופעתי את לו סרתי
בדרכי.הפרטים שהמשכתי הבפעילות,כמובן בארגון ".הגנה"מחתרתית
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לעצמאות הנעורים-יציאה גיל

המשפחה בפרנסת לעזור היה וברצוני יום היום בחיי בבית.המשכתי עבדתי
מעופרת לוחות להכנת לקנות.להדפסה)מטריצות(מלאכה רעיון העלה אבי

לעשיית וכלים ישנה הדפוסמכונה בתי עבור מכונה.הלוחות צריכים ,היינו
הלוחות להכנת אחווה.ומקום בשכונת גרנו בה לדירה בכניסה חצר לנו ,הייתה

לעבודה חדר להקים כיצד לחשבנו יוכל בסוכותאשר כסוכה גם .שמש
מונזון שמעון הדוד של להדפסהובליק,בליטוגרפיה מיוחדים שהגיעו,קרטונים

מעץ,ל"מחובאוניה בארגזים דקומאוחסנים בפח מפרקים.מצופים היו כאשר
בשימוש,אותם היו לא והפח.כבר הארגזים את מהדוד כמות.ביקשנו קיבלנו

המחיצות להכנת הגג,מספקת הגשםיציפואת מי חדירת נגד בפח התקנו.נו
הגג של במבנה השניה,צירים בקומה למרפסת ולקשור אותו להרים שיכולנו .כך

לשמשהמ צריך היה וכבנה להקיםכסוכה שעמדנו מלאכה לא.בית התוכנית
לפועל ואני,נסענו.יצאה שהייתה-לתל,אבי משומשת מכונה לראות אביב

הים שפת יד על במבנה ו.מאוחסנת המכונה את מלאהשכולהגילינובדקנו
היםב מלחות יו.חלודה היום צרכי את שימש שבנינו והמבנה לירושלים םחזרנו

המשפחה הסוכות,של לחג נעימים.וכסוכה ימים אלו אבי,היו עם ביליתי בהם
הלילה לתוך רעיונות ומיצוי בשיחות רבות .שעות
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ההגנה מתקופת וסמלים תעודות
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המנדט מתקופת שלי מזהה תעודה

המנדט מתקופת אמי של מזהה תעודה
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אמי שם על הצתעודה מהקנטינה מזון מצרכי 1941,באיתלקבלת
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הבריטי בצבא אבא

השניה,1941בשנת העולם הבריטי,במלחמת לצבא אבא בחיל,התנדב ושרת
באפריקה המשפחה,החפרים לכלכלת לעזור כדי הילדים.וזאת וארבעת אמא

בירושלים בבית מהקנטינה.נשארנו מזון מצרכי קבלה מאוד,צבאיתהאמי וזה
למשפחה כלכלית מבחינה .עזר

הבריטיהבמדיאבא הילדים,צבא וארבעת אמא עם

קשה היה לפ.המצב צריך הייתי יומיות היום הבעיות כל ולאתאת בעצמי ור
הבית להחזקת הקשור בכל עסוקה שהייתה לאמי מי.פניתי עם לי היה לא

משלהם.התייעץל משפחתיות בעיות היו בירושלים שגרו לא,לדודים ולכן
אליהם לפנות לנכון שלימצאתי הבעיות מכל.עם עצמאי ילד להיות גדלתי

ביותר,הבחינות הצעיר הבן היותי ק,ולמרות וגם עמי התייעצו פעם בלוימדי
דעתי .את

לא שאבי כשנה של ארוכה תקופה לירושליםלאחר הביתה באהוא,הגיע
מהצבא וקבל.לחופשה גדולה הייתה שהשמחה המתנות מאודית אותנו .מחה

שעארנקיםקבלנו ממצרים מתקופהמעור ציורים היו .קדומהמצריתליהם
ממיצרים צבעוניים צעיפים הביא שרה ולאחותי הייתה.לאמא אבא עם הפגישה

מאוד התרו,מרגשת להפסיקאבאשותגמרוב היה יכול ולא .בכה
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חבר עם אבא הגיע זה וערירי,מהצבאטובלביקור בודד "אימץ"שאבי,חייל
.למשפחתנו

כואבי וצבאיתתהמחבש הללראשו כויחברו שחימיתה מפקק ליםיתה
לחבריטים הסיבהש.בושנהגו מה אבא את לנווהוא,אלנו שירתשחברוסיפר

העירכשטוברוקבבקפריסין לכוון התקדמו בריטיתעבמזחוהגרמנים אוניה גנה
החי את לפנות הבריטי.מהאיהבריטיםליםיכדי לחיילים רק אפשרו םהאנגלים

אבאל,לאוניהלעלות של אנגליתיליחשהיהחברו דיבר נתנושלא לעלותלא
הבריטים.לאוניה החילים קראסיפוןעלשעמדאחד רםלעברוהאוניה :בקול

המיוח" שלי הכובע את אותוחודתפוס לעלות,בוש לך יתנו החילזרק."וכך
כ את ועה,ובעוהאנגלי אותו חבש הכובע את תפש אבא של לאוניהחבר וכךלה

הגרמנים הנאצים לידי נפל ולא יהודי חייל אותו .ניצל
גורלי יום חברורידהלאמאותו .מראשופקקהמתתכואתאותו

והמדליות הבריטי בצבא אבי של היחידה סמל
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הילדים עם לאה ליבע אריה,חיים,שרה:אמא ואנוכי שמעון
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המצווה 1944-שליבר

הב בצבא שרת יכאבי ולא בשמחתיוריטי חלק לקחת היה חגיגת.ל בראת
בביתנו אמי לי חגגה אחווה,המצווה המשפחה.בשכונת בני היו האורחים

ביותר ביתם,הקרובים ובני יצחקי והדוד טירנובר מנדל כן.הדודים ,כמו
שבחבר מהשכונהיהטובים ק.י התפילין ריאת מדודי טירנובר'בלתי ,מנדל
סת סופר המצוההכיןום"שהיה בר לקראת תפיליןדודי.ילדים להניח .לימדני

מקוםליווניתפיליןאותם לבגרותילכל .עד
יצחקי מרדכי הראשוןמהדוד שעוני את זה,קבלתי עימיושעון שלהיה שומגיל

מהצבא שחרורי עד צמוד.עשרה היה השעון כאשר קרב בשעת בטוח הרגשתי
.לידי

בצעירותי אני
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ירושליםמפה של קולנועישנה מופיע Princessברחוב"רקס"בה Mary)כיום

שלומ המלכהרחוב בשנת).ציון היו בעיגול המסומן של47בשטח ובניין חנויות
הוצב3 עליו הערבים)2קומה(קומות הפורעים התקפת את שעצר .המיקלע

רקסקולנוע

יפו שער
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ההגנה בשרות הראשון נשקתפקידי עם

עשרה,ליםבירוש,1947בשנת שש בן ברחובלהוצבתיבהיותי שמירה
מרי(המלכהציוןשלומ פרינסס רקס,רחוב קולנוע ספורטחנותבתוך)מול ציוד
ההגנהנערהיובליו זו.חברת בארץ,בתקופה שלטו הבריטים חשש,כאשר היה
הנשקכךחמושיםתפסישנ ברטה"אקדח,שאת ,"מילס"ורימון"פיסטולה

בשמ הנערה .לתהטמנה
למרכז1.12.1947בתאריך פרצו ערביים ממילאפורעים הגיעו,המסחרי הם

יפומ לבזו,שער מלאכהוחנויותלשרוףוזוהחלו ביהודים.בתי .וטבחו
משפחתי של העבירו,מונזוןמשפחת,הליטוגרפיה ולמזלם מסחרי במרכז היתה

לשכונת הציוד כל ירושלים,ארזה-לתלאת .שבצפון
ברוףלשלהרוסעיםרהפו"מושסיי"לאחר ברחובמסחריהמרכזולטבוח
ירושליםממילא פרועההחלו,שבמזרח בריצה שלוממתקדמים רחוב ציוןלכוון
מרי(המלכה הוצב).פרינסס בקולמזלנו ברן השניהמקלע קומתמה מעל

הפורעיםהרחובלאכווןשנויותהח הגיעו .משם
המקלע גמוראת בסודיות מהסליק הבריטיםההוציאו ידי על שיתגלה .מחשש
מאודהיההמחזה שוא.קשה פורעים ומתקרבימאות היאםגים ואני תיילינו
כולי מהנערה.דרוך והרימון האקדח את באקדח,לקחתי החזקתי אחת ביד

והי הרימון את השניה אפשרותיוביד לכל מוכן היריצרורותנשמעו-לפתע.תי
הפורעים לעבר הברן מקלע גרםה,של החלוירי והם במתפרעים גדולה בהלה

המתקפהלבורחים נעצרה וכך עבר .כל
ההגנה,אנשינו לסליקמידהכניסו,אנשי המקלע אתבמהירותעזבוואת
והנערה.המקום הפיקודשבנואני הנעשהלמטה על דיווח .ומסרנו

מסחריכפעולת במרכז הערבים לפרעות שנתתגמול יד,1947בסוף על יהוצת
האצ קולנוע"מחתרת מריברחוב"רקס"ל בבעלותערבית,פרינסס .שהיה
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אנגלי,1947 ברובה בארזהאימון
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בעינים בעיות

עיניים בעיות לי היו וכתיבה.בילדותי בקריאה להתרכז יכולתי נשלחתי.לא
עיניים,לבדיקה יסודית.יכוטר"ד,למומחה בדיקה הייתהאה,לאחר :בחנה

מלידה לחלוטיןקטרקט נורמלית הראיה שמאל ובעין ימין לא.בעין הרופא
הקטרקט את לנתח (המליץ עיניים. לנתח מקובל היה לא הרופא.)בזמנו המלצת

שניתן,משקפיים:תההי כמה עד איזון ליצור כדי בי.וזאת אני,הפצירו אבל
הרופא של להמלצתו שד,כשגדלתי.סירבתי סיפרה בקשוטר"אמי ואשתו יכו

כבן אותי לאמץ משלהם,ממנה ילדים היו לא לזוג הסכימה.כי לא שאמא כמובן
שבעולם הון כל בעד עשרה.למסרני תשע לקבלת,בגיל מבחן לעבור ביקשתי

נהיג משאלהרשיון לקבלת.רכב התניה הייתה העיניים היה:רשיוןהבבדיקת
נהיגהיעלי בשעת משקפיים .להרכיב

הפרי בראייה האיזון בקריאהחוסר לי המשקפיים,ע הרכבת לאחר .גם
ת הספר בבית ו"למדתי כתה עד סדירים לימודים מזרחי אותי.'ת לקחה אמי

בלמבחנים ברחביה"גימנסיה"שהתקיימו ללימודים,העברית להתקבל כדי
הצלחתי".שפיה"בבפנימייה פה בעל עברתי,במבחנים לא הכתוב בחומר אבל

כ בלי להישאר נאלצתי לימודיתולכן מסגרת עבורי.ל זאת שלהייתה הרגשה
עצמאיים לחיים הלימודים,כלומר,יציאה והשלמת הזדמנויות מיני בכל עבודה

אקסטרניות לבחינות ערב .בשעורי
הערב לשעורי רבות,בהכנות לויבנעזרתי אברהם הטוב שהצטיין,חברי

חברים.בלימודים והיינו לידנו.נפשבבלב גרה היוה.משפחתו ממוצאוריו

ציוניתודין–עורךהיההאב.טרייסטמהעיר,יקאיטל דתית הייתה .המשפחה
בפסנתר ניגן אברהם מרכיב.ובאקורדיוןחברי הייתה הקלאסית המוזיקה

בביתו בירושלים,חשוב באופרטות ביקור כולל אירופאית תרבות ספגתי .ומשם
בינינו חלקנו כי עד הדוקה כה הייתה לנוחברותנו שהיו הכיס דמי את.את

מהוריו כיס דמי קבל ואברהם מזדמנות בעבודות הרווחתי .כספי
הוצאות בנטל כעזרה לאמי מסרתי שהרווחתי מהכסף גדול .הביתחלק
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ז לוי אברהם הטוב חברי עם ל"ביחד
משפחות שהקמנו לאחר גם והמשיכה פסקה לא אברהם לבין ביני .החברות

חברי את לאסוף לכותלנהגתי להגיע כדי חודש ראש שחרית–בכל .לתפילת

חרדי ונעשה בתשובה חזר הטוב מות–חברי לאחר נפרדו.אביווזאת ,דרכינו

בנפשו קשורה נשארה נפשי ליאבל שהיה טוב הכי החבר נשאר אברהם.והוא
ב בהיותו נפטר ברוך.יםשנ63ןלוי זכרו .יהי

ערבי ידי על שהודפס 1947שנתבפלסטיןבול
נתפסו י1948בשנתהבולים על הפצתם חלפני המדינהידי הקמת לאחר ילינו

בירושלים המרכזי בדואר
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בשנת מלא לשרות 1947התנדבות

ה1947בשנת מפקדת ידי על מלא"הגנה"נקראתי לשירות כך,להתנדב ובשל
אחת בשנה גילי את לשנות .נאלצתי

העם לשרות למפקד התייצבות תעודת

שנה חרושת,באותה שבבית עבודתי מקום את ארצנו"עזבתי ונשלחתי,"נעלי
קללקורס הצופים,לנשק בהר גורן.שהתקיים מנחם היה הקורס ).גרוס(מפקד

האישי הציוד כל את אתנו והבאנו ירושלים במרכז ליציאה עלינו.זומנו
ונסענו הצופיםלשריוניות העברית,להר .לאוניברסיטה

לה האוניברסיטההתחלנו של הפנימיים בשטחים היינו,תאמן המטווחים ואת
במחצבה הפנימי,מקיימים השטח הייתה.בתוך ירינוזו בה הראשונה הפעם

ברן מקלע כולל שונים חיפוש.בכלים למבצע נקראנו הקורס 35במהלך
גוש לעזרת שיצאו .עציון-הבחורים
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הצופים,1948 בהר ברןעםבעמדה מקלע

הלח לוחמי אחר ה"יפוש
ה14.1.1948בתאריך לוחמי נגד"הגנה"נלחמו עציון בגוש המושבים וחברי

הסביבה מכל ערביות לשלוחה.כנופיות דחוף צורך והיה רע בכי היה מצב
הגוש לעזרת עוקפת35נשלחו16.1.48בתאריך.תגבורת בדרך צעירים .בחורים

האוי ידי על חסום היה עציון לגוש הערביהכביש טוב.ב מהר עוקפת דרך ,נבחרה
ג עציון,מלי'בית לגוש,הבחורים35.לגוש הגיעו לגורלם,לא חשש .והיה

הבחורים לחיפוש כוח לשלוח להצטרףהלוחמיםהוחלט מכן אליהםולאחר
הגוש מהפלמ.לשמירת לוחמים נבחרו זו וחניכי"למטרה קללקורסהח .נשק

החיפוש,כאמור למבצע טוב.נקראנו הר למושב צו.יצאנו בנשקיבמושב ידנו
מצ בגריז'שהגיע מלא למכונות(כיה סיכה ).שמן

הלילה כל הנשק את אותםוניקינו של במשוריינים למשימה יצאנו בבוקר
שהורכב:הימים ליריומשאית וצריחים ברזל לוחות לשריונית,עליה .הפכה
היוגלגלי רגיליםהמשאיות טובהיינו.מגומיצמיגים הר דרך לנוע אמורים

ג בית שמסביבו.מלי'למנזר גדול מכתש היה המנזר גבוהיםלפני .הרים
המכתש לפני לכ,ירדנו ההריםיוהתפרסנו רץ.וון ערבי הייתה,ראינו וההחלטה

להתעלם:צריכהלהיות או בו ברגע?לירות נעלםבו לנוע.הערבי הגענו.המשכנו
ההר לפסגת מאותומהפסגה,ראשונים לפנינו ברוביםראינו חמושים ,ערבים

לבניםכשהם,חרבותומקלעים בבגדים ולבושים סוסים על .תכריכיםכרכובים
לעברם באש התקדמותם,פתחנו את .ועכבנו
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סטן ובידו מוסה בשם לוחם היה רובה.לידי היה ברשותי שהיה ומוסה,הנשק
להחליף הביקש בכלי בתו,נשקבינינו לצלוף החל,החלפנו.קפיםכדי והוא
לעברם .לצלוף

ברשותומוסה שהייתה המשקפת את במצחוהרים כדור בין,קיבל צנח
במקוםהסלעים שלי.ונהרג הרובה את לפנינו,לקחתי הופיע של,ולפתע במרחק

מטר ו,כעשרה לבנים בגדים לבוש גבוה נגדנובידוערבי שלופה גדולה אחד.חרב
לידי שעמד לעברוה,הלוחמים בירי ופתח כל,תרומם את מכףורוקן המחסנית

ראש ועד נפל.רגל משקלוהערבי כובד .בכל
והחמיר הלך בלילה,המצב ולא ביום התנהל זה קרב נהוג,כי שהיה אזכפי .עד

עבר מכל בסכנה,כותרנו נ,היינו השריוניותיואז לכיוון לסגת פקודה החלה.תנה
א.הנסיגה להוציא הצלחנו בלעדיולא נסוגונו ולצערנו הסלעים מבין החלל .ת
בנוהאויב להלחם מההר.המשיך אלינו ירדו לא חשבו,הערבים לנוכי שמחכה

בשריוניות היה.תגבורת כך לא .אך
לנו שחיכתה להסעה הכוחות בשארית מנוקבים,הגענו גלגלים עם ונסענו

הר למושב עד איטית בנסיעה .טוב–מכדורים
הלוחמים,בהגיענו וחמישה שלושים על והכואבת המרה הידיעה את קיבלנו

עציון גוש לעזרת בדרכם היו כאשר באכזריות גדול.שנרצחו היה .הכאב
להמשך הצופיםיםמפקדלקורסהחזרנו .בהר

בהדרכ הפעילות

ירושליםהסתיים1948בשנת שליד עברי בכפר להדרכה והוצבתי שםל,הקורס
משורייהגענו .ןברכב

ק ימים מספר שהואיכעבור כל מושג להם היה שלא טירונים של מחזור בלנו
שדה,בנשק באימוני חברתי,וכן.ולא גיבוש ביניהם היה אותם.לא שיכנו

בישובבמבנים שהיו קשה.הישנים היה מברזנט:המצב צבאיות ,מיטות
לכולם הספיקו שלא בצמצום,שמיכות .וריבה,זיתים,מרגרינה,לחם:והמזון

במצור הייתה לצפות,ירושלים יכולנו מזהולא את.ליותר לאמן התחלנו
רב במרץ כשורה.הטירונים הלך התעייפו,הכל בכושר היו שלא שהחברה ,עד

רעבים להם,היו הציק בלילה לירושלים,והקור לחזור דרשו להם.והם הסברנו
אפשרי בלתי אות.שהדבר לסיים ועליהם בקורס נמצאים את.והם הזמנו
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מירושלים פרודובסקי,המפקד הרוחות,)פיפי(שמואל את להרגיע המפקד.כדי
ופתאום בפניהם ונאם הנאום,הגיע הטירונים,באמצע לכווןהתחילו לרוץ

ערבי,עזריה הצופים,ישוב להר באש.מתחת לפתוח אלא ברירה לנו נותרה לא
ראשי עזרהמעל והדבר ממ.ם והיו חזרו הקורסהטירונים גמר עד .ושמעים

עברי בכפר ההדרכה עלית,בסיום במוצא להדריך .נשלחתי
מאירופה שואה ניצולי חדשים עולים בחורים של קבוצה ידעו,הגיעה שלא

וצייתנים.עברית ממושמעים היו המדריך,הם להיות גדול סיפוק לי והיה
ישראל בארץ שלהם הראשון .הישראלי

מ דתיים מגויסים ישראל"מחזור מסורתייםוע"אגודת חדשים ולים

איתי החבריךהדריחד בוקסרטובי בינינותההיי.אברהם יציאותלתורנות
ללילה ירדתי.חופשה הלילות ב,באחד במחנה,ירושליםלביתי נשאר .ובוקסר

בצובא המחצבה הותקפה זה חיזוקלונשלח,במחנהושהיהחייליםו,בלילה
במחצבה שהיה .הכוח
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בוקסר אברהם הצופים-עם להר קל–עליה בנשק לקורס

קרב ברגלו,באותו מכדור נפגע בוקסר להמטיר,אברהם הפסיק לא והאויב
נפטר.אש רב דם ומאיבוד לרכב מתחת נשאר בבית.הפצוע לילה ,באותו

לפתע,בירושלים ה,התעוררתי דלת לכוון וצעדתי ממיטתי שאלה.יציאהקמתי
אמי "אותי זו: לילה בשעת הולך אתה לה"?לאן "עניתי ועלי: נהרג בוקסר

למחנה תחושתי."לחזור הייתה טוב,זו חבר איבדתי הרב זכרו.ולצערי יהא
.ברוך

עלית,1947שנת מוצא שבישוב בארזה אימונים במחנה
לואיס מקלע עם
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ב,1947 מדריכים עלרזהשבישובאצוות ז.יתמוצא ובוקסר משמאל"אנוכי ל
ז פרנקל למטה"ויעקב מימין .ל
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אלנבי מחנה בכיבוש הדווידקה הפעלת

מכמ לגדוד צורפתי הקורס גמר קרבי,ש"לאחר אחד,גדוד להיות עלי והוטל
בירושלים הדווידקה של המפעילים .משלושת

לת הכלי את להביא לדאוג היה הצוות הפגזיתפקיד הכנת כולל מלא .פעול
נפץ:היופעולותה בחומר הפגז של העליון החלק דרך".טי.אן.טי"מילוי
הפגזושל בראש חורים צול.שה ארבעה מצינור בנוי היה הפגז של העליון החלק

צול שני מצינור התחתון החוריםימ.והחלק שלושת דרך הנפץ חומר את לאנו
הפגז הסופי,בראש למילוי עד עגולים במקלות הרכבנובשל.ודחסנו החורים ושת
השהי ישניםינפצי מרימונים לפרק צריכים שהיינו והיהשכיוון.ה ישנים היו
לפרקם ומפתחות,קשה בפטישים להיעזר צורך בתוך,היה היה הרימון כאשר

מסוכנת.מלחציים הייתה הייתה,העבודה לא אחרתאבל החלק.ברירה את
שריפה אבק בשקיות מילאנו לפג,התחתון אתשנתנו קבעו ובכך תאוצתו את ז

מעופו ניסויים.מרחק אבק.ערכנו שקיות הורדנו או הוספנו ניסוי כל במהלך
המתאים,שריפה המרחק לקבלת של.עד בפקקים הנפצים מיקומי את אטמנו

מים .צינורות
העלמין בית יד על הרצל בשדרות ערכנו הניסויים ציוןילכ,את עמק כיום(וון

שערי חולים ההכנות).צדקבית כל הדווידקהיק,לאחר את להעביר פקודה בלנו
לתלפיות ערבייםהייתהש,והפגזים בכפרים אפשרות.מכותרת כל הייתה לא

ביום הדווידקה את בלילה.להעביר להעבירה ידי,נאלצנו על שנשלט שטח דרך
.ערבים

המוצגמרגמת בירושליםתהדוידקה כיום
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במיוחד קשה הייתה טרשים,הדרך כבד,כולה היה בידי.והמשקל נישא פגז כל
חיילים שלושה נשאו הדווידקה ואת חיילים משובשת.שני הייתה היה.הדרך

הערבים של שיחתם קול את ושמענו אלינו,שקט מאוד קרובים היו המשכנו.כי
בשטח.לתלפיות הדווידקה את אלנביעלשהצבנו מחנה בסיסהעו,יד על מסנו
העפתההדווידקה למנוע כדי בעפר מלאים הירישקים הפגז.בזמן את הכנסנו
הדוקרןקשרנו.הראשון כדיאת ארוך היריבחבל בשעת להיפגע הפקודה.לא
נמשך,ניתנה לדרך,החבל יצא שנחת.והפגז עד והמשיך התגלגל במחנהבמעופו
התפוצץ.אלנבי לא עלה.הפגז שלנו שהםהמודיעין ושמע העירקים של הקשר על

תגבורת שלהם מהמפקדה תגיע,מבקשים לא והתגבורת לסגת,ובמידה :ייאלצו
בפגזים" אותנו מפגיזים מעולם,היהודים ראינו לשלח".שלא הוראה לנו ניתנה

נוסף עשינו,פגז הראשון.וכך הפגז על ונחת מקום לאותו דרכו את עשה .השני
גדולי היו וההדף ביותרהפיצוץ לסגת.ם החלו נכנסו,העירקים וכוחותינו

בקעה שכונת כל את מכן ולאחר אלנבי מחנה את וכבשו .לפעולה
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שנלר במחנה כיתות מפקדי קורס

במחנה1948שנתב שהתקיים כיתות מפקדי לקורס בפיקודו"שנלר"נשלחתי
מישקה קשים.של היו למחנה,האימונים סמוך ארזה תל בגבעות .התאמנו

שיירה13.4.1948תאריךב אמבולנסיםיצאה שכללה הצופים רופאים,להר
משוריינים,ואחיות מזון,אוטובוסים הספקת להעברת מכוניות,משאיות ושתי

שיח-לווי הערבים.ראח'יג'דרך ידי על הותקפה הנעשה.השיירה כל את ראינו
המחנה לעזורמשטח יכולנו הנתק.ולא לעזרת לצאת מוכנים חיכינו.פיםעמדנו

הגיעה,לפקודה לא רבה.והפקודה הייתה החניכים בין יכולנו.האכזבה אולי
במעט,מיםהלוחואנחנ,להציל הרופאים,ולו שיירת ?את
מפקדיסיימ קורס את וחזרתייכהתי מכמתות ריבוי.ש"לגדוד מפאת

מהגדוד והפצועים מכמ,ההרוגים גדוד את לפרק בפיקוד את,ש"החליטו ולפזר
שנשארו ה,הנותרים ושלמים'ברוך לגדודיםאחרים,בריאים .ולצרפם

הר שיירת נופלי לזכר הצופים-אנדרטה

לפלמ ח"התנדבתי

לפלמ1948במאי הרביעי,ח"התנדבתי ענבים"הפורצים",לגדוד בקרית .שחנה
הפלוגה אלעזרמפקד דוד כ).דדו(היה על לפעולות,תהיפיקדתי שונותויצאנו

הגיא:ובלילהיוםב שער במשלטי מחסיר(פעולות בורמה,)בית דרך פריצת
לכיבוש ".הראדר"והתקפה
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מידינו,"הראדר" הירדנים ידי על היטב,שנכבשה מבוצרת הביצורים.עמדה
ידי על בונה"הוקמו מהירדנים".סולל המוצב את מחדש לכבוש הייתה .המטרה

שקבל חדיש ונשק מאומנים חיילים להם מהבריטיםהיו משוריינים,ו ביניהם
תותח .טשנאי2בעלי

שלנו הפלוגה אלעזר,מפקד בלילה,)דדו(דוד למתקפה להתכונן הוראה .נתן
מחלקות שלוש יאיר.יצאנו של הייתה המחלקות לתקוף,אחת צריך שהיה
המוצב של הימני בונגלוס,מהצד פיצוץ ידי על פנימה השניה.ולפרוץ המחלקה

של שמאל,יוסוףהייתה מצד לתקוף צריכה של.שהייתה השלישית המחלקה
מהמרכז,יוסקהפריצקי לפרוץ צריכה .שהייתה
כ מפקד שתייםיהייתי מספר יוסקה,תה של לנוע,החשיך.במחלקה והתחלנו
התוכנית קשה.לפי הייתה ולעבור.ההתקדמות תלולה גבעה על לטפס צורך היה

הירדנים-על של קדמי משלט .יד
המטרה,לבסוף עד הגדרות,הגענו לפני עצמנו את את.והכנו לשמוע חיכינו

יאיר ידי על להתבצע צריכים שהיו הפיצוצים.הפיצוצים נשמעו חיכינו,לפתע
דבר ראינו ולא צעק.מעט תשובה"יאיר-יאיר"יוסקה כל הייתה תנהינ.ולא

לכ המחלקה ממפקד אחתיהוראה מספר "תה .הסתערהתהיהכ"!הסתער:
הנשק סוגי מכל תופת אש נפתחה הירדנים אינטש,מעמדות שני תותחים ,כולל

מהכיתה יותר שמענו הוראה.ולא נתן "יוסקה היכוןיכ: שתיים מספר תה
הכ!"להסתערות הייתה שלייזאת .תה

הכ את לשנייםיחילקתי ימין:תה מצד שמאל,חצי מצד לפקודת,וחצי וחיכיתי
ד.ההסתערות המפקדהלאחר לבין המחלקה מפקד בין את,יון להפסיק הוחלט
הפקודה,המתקפה "ונתנה !".לסגת:

סיבות משתי ביותר קשה במצב החלה הפציע,אחת:הנסיגה היום ,אור
אינטש,והשניה שני מתותחי ירי וכללה ביותר כבדה הייתה מהמוצב כמו.האש

הביתה,כן להחזיר צריכים שהיינו פצועים .היו
נוספיםלמז נפגעים נחסכו ולפיכך מסודרת הייתה הנסיגה לבית.לנו הגענו

הירדנים מתותחי כבדה הפגזה החלה ואז .פפרמן
ענבים קריית לקיבוץ שירדנו עד עבר מכל שרקו חנינו,הפגזים שבו .למקום

התותחים להפגזות שק,בתגובה גלגלים על נגררים תותחים בלנויהפעלנו
.מצרפת
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התותחים שבאבוהצאת המנזר יד על בגבעה מספר.גוש-בנו מהתותחים ירינו
ישנה,מטחים הייתה התחמושת מעופם,ולצערנו באמצע נפלו ולא,והפגזים

למטרה זאת".הראדר"למוצב,הגיעו כל מדי,למרות ויצאנו מעמד החזקנו
בכל לפעולות הבירה,יבהבהסלילה לירושלים פתוח נתיב על שהיתה,ושמרנו

.במצור

המדינה קום

במצור.1948שנת הייתה ומים.ירושלים מזון מספיק היה חצר.לא בכל כמעט
גשמים מי של בורות היו בירושלים ידי.ובית על במנעולים ננעלו הבורות

מים מתוכם לשאוב יכלו לא הבתים ובעלי כל,הרשויות כמו בתור ועמדו
מביתם שהביאו פחים עם ארוכים.התושבים היו פעם.מאודהתורים הלגיוןלא

המים חלוקת של המקומות אותם את מפגיז היה הנפוצשמועה.הירדני
חלוק,בירושלים שעות את לירדנים מוסרים המיםשמלשינים קומםיומת
המבוגרים,המדויק בתושבים לפגיעות וגרמו מדויקות היו ההפגזות ולכן
.והילדים

בפלמ קריית"בהיותי בקיבוץ וביקשתיבנעזרתי,ענביםח מהקיבוץ ידידים
הידידותי הערבי לכפר אלי להתלוות מהם גוש"מאחד ירקות,"אבו לרכוש כדי

משפחתי לבני ירקות.טריים מספר.מלפפונים,בצל,עגבניות:קניתי הוספתי
סרדינים של כשר,קוקוזין,גבינות,קופסאות טחון בשר ,התלבטתי.וקופסת

לירושל המצרכים את אעביר הכ?יםכיצד ממפקדי העיריאחד תושב היה ,תות
שערים" לחופשה"ממאה לירושלים יצא משפחתיות ברשותי.ומסיבות היה לא

המצרכים את בו שאמלא כדי תרמיל או שהיה.תיק הגרב כובע את לקחתי
והכנסתי,לראשי אותו המצרכיםלתוכמתחתי את ממנויב".היקרים"ו קשתי

לו ולהודיע לאבי מזוןשישלהתקשר חבילת ק.עבורו ימים מספר בלתייכעבור
תודה מכתב המשפחה ובני בזמן,מאבי ממש שהגיעה החבילה עבור לי הודו .בו

מצא ואבי ובישול לחימום נפט היה לא הצליח:"פטנט"בבית פחמים במגהץ
מים ולחמם מזון ממשלוח.לבשל חלק יצחקי לדוד שנתן אבי ציין במכתב
הירקו ושאר מאודהעגבניות לי הודה ושוב ש.ת מהבית לבייהמכתב את מח

.מאוד
מוחין אירועי שני אבי עבר בירושלים ההפגזות קרה.בתקופת הראשון האירוע

ירושלים מרחובות באחד בדרכו היה אבי לו,כאשר בסמוך נפל ירדני .ופגז
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בבית למיטתו רותק והוא גופו חצי שותק מהאירוע המסור.כתוצאה בטיפולה
א והחליםשל מצבו השתפר הרב רצונו וכוח ח.מי מספר קרהולאחר שוב דשים

לאבי מוחי גופו,אירוע פלג כל בו.שותקהימניואז טפלה אמי הפעם גם
יכלה אשר ככל עזרה שרה אחותי וכן להעבירו,במסירות נאלצנו לבסוף אך

ס חולים הרב.עודיילבית נשואי,לצערי ביום בינואריאפילו אהובה ,1954עם
שמחתנו ביום להשתתף אבי היה יכול הקשה,לא הגופני מצבו .עקב

יוליובח ז1955דש אבי בן"נפטר בהיותו בצרור.בלבד85ל צרורה נשמתו תהא
.החיים

ה בגדוד שירותי וירדנו"בפלמ"פורצים"במסגרת ענבים קריית את עזבנו ח
מהשפלה לירושלים העולות השיירות את שייר.לאבטח לירושליםאותן עלו ות

בדרך למחצה,"בורמה"הנצורה ונסללה שנפרצה חלופית באותה.דרך העבירו
לירושלים העין ראש ממעיינות מים צינורות גם את.דרך לאבטח היה תפקידנו

מזון העמוסות המים,השריוניות העברת את וכן וחיילים "בורמה"דרך.נשק
סלולה ולא קשה דרך רבי,הייתה שבמקרים ברזלכך רשתות לפרוס נאלצנו ם

העפר דרך השיירות,לאורך מעבר את לאפשר .כדי
בפלמ ה"שרתתי בגדוד תאריךע"פורצים"ח פורק7.11.1948ד .ח"הפלמבו

המוסדות להחלטת .הביתה–לירושליםחזרתי.בהתאם

ג פלוגה פיקוד הפורצים'סגל דעםגדוד הפלוגה אלעזרמפקד שורה–דדו(וד
משמאל רביעי )בעיגול(ואנוכי)עליונה
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במקלע שעור מעביר אני

הפלמ לוחמי עם )בעיגול(ואנוכיח"משאית
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)בעיגול(ואנוכימחלקההסגל

חטיבת הפורציםו"הראל"תג גדוד תג
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שירות בפלמתעודת ח"י
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לישראל1948 הגנה בצבא
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שנים עשרה שמונה בגיל השני הגיוס

לגיל הגיוס,18בהגיעי לישראל,גיל ההגנה לצבא להשלמת,)ל"צה(התגייסתי
לחטיבה.סדירהשרותה במחנה16הוצבתי סמל"שנלר"הירושלמית .בדרגת

ראשון סמל דרגת קבלתי כך מרחביתואחר בהגנה .שירתתי
סמלימונ רב בדרגת גוש מפקד סגן לתפקיד כל.תי את לאבטח היה תפקידנו

יישובי דרך מירושלים הל"עד"פרוזדור"ההישובים לכל".ה"נתיב דאגנו
מרוקו עולי ידי על תימן,עיראק,כורדיסטן,הישוביםשהוקמו .ועולי

באוהלים שוכנו ערב מארצות שהגיעו פליטים ופחונים,אותם עץ מצב.צריפי
מאוד קשה היה ירודים,הפליטים מחיה מתנאי סבלו היה:הם בקיץ החום

רבה לתחלואה גרם בחורף והקור נסבל .בלתי
שהגיעו חדשים עולים לאותם לעזור מאוד השתדל בארץ הוותיק הישוב

ערב כל,מארצות .בחוסר
עזר משקי להקים הצליחו המוסדות לוליהםבבעזרת זרעו,עופותהקימו

פרירקותי עצי עצמיתושתלו השנים.לתצרוכת הפכו,במשך ישובים אותם
ישראל מדינת ולתפארת לדוגמא משגשגים .לכפרים

מא יהיה ישוב שבכל הנשק,ז"דאגנו ומחסן השמירות על אחראי .שהיה
צבאית להם ודאגנו אותם .הדרכנו

הצופים בהר ירושלים-השרות

בצה שירותי סדיר,ל"בגמר בצבא,10.12.1950בשרות שרות המשך על חתמתי
כרם.הקבע עין יד על סטף במחנה להדריך מחזורים).ירושלים(עברתי הדרכתי
לגדוד,רבים עברתי מכן אורה,963ולאחר בישוב רב,שהיה בתור עמינדב ליד

פלוגתי .סמל
ל לעלות אמורים הצופים"היינו ישראלית,"הר בריבונות מסביבו,שטח כאשר

עויניםישוב ערביים ל.ים הצופים"הכניסה האומות"הר עם הסכם לפי הייתה
כ,המאוחדות להר עלינו זה הסכם כחיילים"שוטרים"ולפי .ולא
ל הצופים"הנסיעה בשריוניות"הר מנדלבוים,נעשתה מעבר .דרך
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מנדלבוים מעבר

המשוריין דלקכליהברחנובתוך חביות בתוך שהוחבאו משוריין.נשק לווהכל
להר לכניסה עד ירדני שוטר ידי ישראל,על בריבונות מובלעת התפרסנו.שהייתה
לנו שהיה הצבאי הכוח כל ההרבעם כל לאורך (הדסה"מבנייני,עמדות בית"

בני)החולים לאזור העבריתיועד האוניברסיטה וויקטוריה,ני אוגוסטה ,מול
ערבי בשטח .שהיה

חד כשלושה הצופים בהר ל.שיםשהיתי בידינו עלה זו ברצח"חזות"בתקופה
עבדאללה ירדן,המלך חוס(מלך המלך של אל,)יןיסבו מסגד בשטח שבוצע

פלסטיניים,אקצה ההיסטורי.בידי באירוע וחזינו במשקפות צוידנו .אנחנו
העתיקה העיר לעבר המערבי.צפינו לכותל עזים געגועים אותנו לחורבת,תקפו

ו החסיד יהודה בשנתרבי הערבי הליגיון לידי שנפלו קדושים מקומות אותם לכל
1948.

ש בגדודלאחר לשרת המשכתי הצופים מהר השרות963ירדנו חוזה לסיום עד
הקבע האזרחייםיצאז,7.12.1951,בצבא לחיים .אתי
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המשפחה וחיי האזרחות שנות

שנת עד אחוה בשכונת לדירה.1951גרנו עברנו זו הבבשנה העברירחוב גדוד
אחרת.ארבעמספר משפחה עם לגור,)חרדית(החלפנו מעונינת שהייתה

גאולה קטנים.בסביבת ילדים עם משפחה עוד גרה החדשה לנו,בדירה כאשר
חדרים שני משותפים,היו ושירותים עוד.מטבח לרכוש הצלחנו הזמן במשך

שעזב מדייר נוסף טו.חדר מאוד היו הדיירים כל בין .ביםהיחסים

אישתי אהובה את הכרתי כיצד

השחרורל מתאימה,אחר עבודה מצאתי ולא עבודה לי.חיפשתי נשארו
הקבע בצבא היותי מתקופת הרבה,חסכונות יכולתי,טיילתי ככל נגמרו.וביליתי

החסכונות בדחיפות.לי עבודה מקום לחפש עבדה,שרה,אחותי.התחלתי
נטוש רכוש הבכי.במשרד העובדות מפלגתאחת מזכיר של אשתו הייתה רות

למפלגה.י"מפא שהתפקדתי מקום,"הנכונה"לאחר במציאת לי לעזור השתדלו
בעיר.עבודה לעבוד החינוךיהתקבלתי במחלקת כמחסנאי ירושלים כראש.ית

קריב מר כיהן אטיאס,העיר מר כיהן המחלקה דוד.וכמנהל היה הישיר מנהלי
לעתיד(גלילי כישורהשתדלתי).גיסי את עליילהוכיח להתחבב והצלחתי

עלי ק.הממונים לא בתקןיכשנה הייתה לא שהמשרה מהסיבה משכורת ,בלתי
העיר ראש מסגן הלוואות קבלתי השנה פורוש,ובמשך משה הכירו,לבסוף.הרב

והתקבלתי משכורת.עוקבכעובדבמשרה לקבל להחזיר,התחלתי שיכולתי כך
פורו משה לרב החובות והודיתיאת לבש מקרב על.לו במחלקתייהממונה

גלילי דוד היה המחלקה,החינוך מנהל להכין.סגן ממני ביקש הימים באחד
ג גאולים הספר בבית כיתות הפרדת בכתב.'תוכנית התוכנית את ,הכנתי

גלילי למר אותה לתת לביתו,וביקשתי התוכנית את להביא ממני ביקש הוא ,אך
ב לעיין שנוכל ביסודיותכדי מפגש.ה חיילים-בביתו,בשבת,קבענו בשיכון

משה שבקרית .משוחררים
שקבענו כפי גלילי משפחת לבית בתוכניות,הגעתי לעין נכנסה.והתחלנו לחדר

צעירה אותה.בחורה לי הכיר אשתו-גלילי גלילי,אחות .שושנה
אהובה,הבחורה בעיני,בשם חן עו,מצאה היא במה אותה .סקתושאלתי

"אמרה בצה: משרתת מורה"אני בתור אחותי,ל אל לחופשה ".שושנה,ובאתי
ש לאהובה שבת,יוםבאותואמרתי בביתי,במוצאי מסיבה עורך מזמין,אני ואני



בירושליםלדורותיהמונזוןמשפחת128

אתי לצאת להיפגש.אותה וקבענו הסכימה האוטובוסאהובה תחנת ברחוב,ליד
פפרברג,יפו מסעדת יד .על

חיכיתי שבת הבמוצאי ונפגשנוליד לביתי.תחנה באוטובוס לרחוב,נסענו
העברי ז.הגדוד שמעון באחי ופגשנו הביתה בחורה,ל"נכנסנו בחברת .שהיה

אחי את לאהובה הפטיפון,הכרתי את לריקודים,הפעלנו מוסיקה .והשמענו
קלה שיחה לרקוד,לאחר שאלה.התחלנו הזוגות"אהובה לכל מחכים לא ,למה

במסיב להתחיל הייתה?"הכדי כבר"תשובתי כמה,במסיבהאנחנו משנה לא
כאן,זוגות שאנחנו ה".העיקר תחבורה,"מסיבה"לאחר כבר הייתה שלא ,בשעה
העברינאלצנו הגדוד מרחוב ברגל דרך,ללכת משה לקריית עד מרחביה בשכונת

רופין שומם,כביש בלבד.שהיה וסלעים שדות אלא בניה כל הייתה .לא
נעל ללכתאהובה יכלה ולא מאחותה ששאלה גבוהים עקבים עם נעלים .ה

לה ונתתי נעליי את שליחלצתי בלבד,את גרביים עם ,התעייפנו.נשארתי
הסלעים אחד על הדרך בצד נעימה.התיישבנו הייתה כלל,השיחה הבחנו ולא

עובר מאוד.שהזמן קרובים .הרגשנו

בצעירותה אהובה
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פרקר עט היה מתנה(51לאהובה מהוריה בארצות,שקיבלה מטיול חזרו כאשר
שבביתה).הברית הטלפון ומספר בטבריה כתובתה את לי כתבה כאשר.אהובה

גלילי של לביתם ואיננו,הגענו נפל שהעט .הרגישה
דרך באותה הביתה ישבנו,חזרתי שבו הסלע ליד העטועצרתי את ומצאתי

רגשיתשהיה,האבוד מבחינה מאוד לה ערב.חשוב באותו שנפרדנו שאלתי,לפני
אהובה הבא"את בשבוע גם להיפגש נוכל ענתה"?האם כיוהיא נוכל"לי לא

בטבריה.להיפגש מצווה בר לנו אחותי,יש בן אריק המשפחהשל שכל וכמובן
הזאת בשמחה נוכחת ".תהיה

גלילי לדוד פניתי המצווה,למחרת בר לשמחת יגיעו הם כיצד אותו ושאלתי
ששי.בטבריה ביום שייצא באוטובוס ייסעו שהם הייתה בשעה,תשובתו
המשפחה,מוקדמת לבית עד .ויגיע

ב כרטיס נסעה"אגד"קניתי גלילי שמשפחת השעה עםנסעתיו,לאותה להיפגש
לטבריה.אהובה קליין,בהגיעי משפחת בית ליד האוטובוס .נעצר
בי,ירדנו טבלת ובידיה אהובה הופיעה לאופה,ציםומולי .העוגיותבדרכה

במקומה עומדת נשארה אותי ראתה התאוששה.מופתעת,כאשר ברכה,לבסוף
לשלום לבי,אותי להיכנס אותי במקוהזמינה למאפיה חברתה את ושלחה מהתה

לארוחה להצטרף אותי הזמינו שבת לזמירות.בליל דודי"הצטרפתי "לכה
ימצא"ו מי חייל אהו,"אשת של אביה הייןכאשר על מקדש בני.בה בין עמדתי

וביתית נעימה תחושה לי והיתה הגדולה משפחתה.המשפחה כל מסובים ישבנו
גדולוהמורחבת לשולחן מסביב חגיגית שבת ליל ארוחת היכרות.אכלנו נערכה

הכל על ושוחחנו משפחתה אהובה.עם של קליין'ר,אביה לי,מיכאל קרא
לבדנו.למרפסת האב,שיחההתפתחה.ישבנו אותי שאל הדברים "ובין הכיצד:

בתי את ידי"?תפרנס שתי את "ואמרתי,םלפנייהושטתי הידיים: אפרנסבאלו
בתך הגדול"את לחדר בחזרה ונכנסנו בעיניו חן מצאה עדין,התשובה כולם בו

לשולחן מסביב המזוןארוהלאחר.ישבו ברכת נאמרה .חה
בסיימאהובהכאשר לאמה לעזור הכליםה לטייל,רחיצת לי.יצאנו אמרה

בעתיד ליחסים בקשר אתי שוחח שאביה מה על לה נעים לא שמאוד כי,אהובה
אחת פעם רק נפגשנו הכל עניתי.בירושלים,בסך "ואז טבעית: הייתה השיחה

כלפיך,וברורה רצינית ובתמים באמת שלי מאוד".והכוונה שמחה אהובה
אתי שנינו,והסכימה בינינווהחלטנו ורציני חזק קשר על שנשמור ערב .באותו
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הכנסת–בשבת,למחרת לבית המשפחה בני כל עם של,הלכתי לתורה ברלעליה
של .אריקהמצוה

השבת הבמשך כל עם אהובהאחיניםשיחקתי סיפוריםשל להם וסיפרתי
אחות."זבטיםי'צ"ו לבית הלכנו שבת הבית,לאה,הבמוצאי את ולהכין לעזור
המצווהל בר בכל.מסיבת כסאות:עזרתי מ,הבאנו וספסלים אולםשלחנות

משפחתי,סמוך בתוך נמצא שאני להרגשתי.הרגשתי זהה הייתה .הרגשתם
אהובה של וגיסתה אחיה אצל קליין,לנתי ובלה בב.חיים נסעתיולמחרת קר

.לירושלים
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וחתונה אירוסין

בקשר להיות שרתה.מכתביםדרךהמשכנו בנצרתיבפבצבאאהובה צפון קוד
לה היו חופשות מאוד בב.ומעט לאירוסיםארבעה מועד קבענו אוקטובר

גלילי,בירושלים ודוד שושנה של הכרנו,בביתם בו .בבית
הדודים את להזמין ביתו.יצאתי ובני טירנובר מנדל הדוד מרדכי,את הדוד את

ביתו ובני אטיק,יצחקי ממשפחת באו אהובה של סלמון,ומצידה .ומשפחת
וכדין כדת אירוסין צלחת,התקיימו שבירת מטפחת,עם עםקשירת וחתימה

החתן מצד אהובהואחותה,ואמיעדים גלילי,של לחתונה.שושנה תאריך קבענו
בית).12.1.1954(בשבט'ח באולם טוב ובמזל ומוצלחת טובה בשעה התחתנו

המזרחי .הפועל

האירוסי ביום שנכתבו רהתנאים של ידו בכתב קליין'ן הכלה,מיכאל של אביה
אהובה
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כלתי קליין אהובה בבית בטבריה הראשון ביקורי

ז גלילי ודוד שושנה של בביתם האירוסין משה,ל"מסיבת ירושלים-בקריית
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אהובה ושל שלי הנישואין תעודת
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הגיע חתונתנו הארץהאל מכל המורחבת קליין משפחת משפחתיוכל,כל -בני
מירושלים מונזון החתונה.משפחת צמנו,ביום ואני וכלה,אהובה חתן ,כמנהג

הכלולות לסעודת קטנים כריכים להכין לעזור נאלצנו אהובה.אבל של אמה
מטבריה טריים דגים שושנה,הביאה עם הכלה,ויחד דגיםיב,אחות שלו

פיש-ממולאים מטעמים-גפילטע .ועוד

יפותלקח,אמי עוגות כעשר להכין עצמה על להכין,ה וכן טעימות מאוד שהיו
הצום לשבירת ולכלה לחתן חגיגית כללה.ארוחה ממולאות:הארוחה יונים שתי

וצנוברים,באורז האצבעותיל.בשר את שנינו החופה.קקנו הייחוד,לאחר ,בחדר
לנו שהביאו המתנות חבילות את לפתוח והתחלנו התאפקנו הרשימהוהנ,לא ה

של,לפרחיםאגרטל,מאפרות,מזלגות,כפיות:במקצתה ציור ותמונת מגהץ
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אמנו חיינו.רחל שבה צנועה תקופה לאותה בהתאם ביותר צנועות היו .המתנות
שאהובה עד,הכלה,מכיוון חיילתיהייתה גורן,ין הרב ערך החופה שהיה,את

הראשי הכלה.ל"צהבהרב אבי של בקשתו הייתה קליין'ר,זאת שפנה,מיכאל
אישי באופן הרב .אל

חיילים בשיכון הראשון ביתנו את בונים

אמצעים מחוסר דבש לירח יצאנו בשכירת.לא הראשונים צעדנו את התחלנו
הכרם בבית גינתי בפנסיון אידליץ,חדר הגברת להציץ,אצל נוהגת שהייתה

המנעול חור דרך בקצה.לחדרנו היו והמקלחת היה,הפרוזדורהשירותים ואסור
חמה שתייה אפילו בחדר קטנה.להכין דירה לעצמנו לשכור היה.חשבנו כספנו

לירות,מצומצם כאלפיים הכל בשיכון.בסך גלילי משפחת של לדירתם בצמוד
משהיבקרשחיילים דירה,ית של בגודל לעמודים מתחת שטח הבעיה.היה

עד שהגיעה באדמה מכוסה היה השטח שכל היה.לתקרההייתה שאנו,הרעיון
מ השטח את ש,השיכוןועדונקנה מנת משלנועל דירה במקום לבנות לאחר.נוכל

לירות מאות חמש של במחיר המקום את לנו למכור הסכימו ומתן שילמנו.משא
נחתם וההסכם הסכום בעבודה.את להתחיל שנוכל גלילי,כדי ממשפחת שכרנו

מפנסיון ועברנו בדירתם קטן המושכרחדר לחדר בחפירה.גינתי בעיה .הייתה
מילוי אדמת הייתה לא סלעים,האדמה בה שהיו ההר אדמת היה.אלא לא

נפץיא בחומרי להשתמש יד,שור בעבודת האדמה את להוציא צורך :יםיוהיה
אתם.ומריצות)ברזלותמוט(לומים,מקושים,במעדרים ויחד פועלים שכרתי

בעבודת בעיר".נמלים"התחלנו העבודה גמר לאחר יום ירושליםיכל הייתי,ית
מאוחרת לילה שעת עד חורף.חופר לשטח,באותו זרמו והמים עזים גשמים ירדו

במקום,המבנה גדולה,נקוו בריכה לחפור.ונוצרה כדי בגשם לעבוד נאלצתי
המים ליציאת גלילי,תעלות משפחת דירת של הצפתה למנוע כדי .וזאת
שה הכספים הביתרוב תשתית לבניית הוצאו ברשותנו לקחת.יו נאלצנו

מקומות מיני מכל אחוזים,הלוואות ואחד עשרים של בריבית במאמצים.גם
בלבד אחד חדר לבנות הצלחנו עד,מרובים לבנה חרסינה קיר עם גדול מטבח

מומחה,התקרה נגר ידי מעשה מטבח חדר.וארונות עם שירותים גם בנינו
גדול הכניסה.אמבטיה חדר היה הכותרת פוליטורה,גולת עץ עשוי קיר ארון עם

רוחבו לכל גדולה כ.וויטרינה לנו שימש הכניסה השטח".סלון"חדר יתרת את
גמור בלתי .השארנו
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משה בקרית חיילים בשיכון דירתנו חצר
הקטנה בדירתנו לגור לטעמנו,נכנסנו מטופחת טעם,שהייתה ,תמונות:בטוב

ש בעצמנופוסטרים ועציצים,מסגרנו שניה מיד קטנה.רהיטים דירה באותה
ומשפחה חברים לנערה.ארחנו אומנת כמשפחה שימשנו הכנסה להשלמת

במצוקה מהשפלה,שולי,הנערה.שהייתה חנה-הגיעה .מפרדס
בחדר אצלנו התאכסנה מתקפלתו"הסלון"שולי במיטה היינו.ישנה ביום

בוי ומכסים המיטה את פרחונימעלים הספר.לון בבית למדה הנערה
שולי".ליקסברגז" של המורים עם בקשר הייתה בהכנת,אהובה לה ועזרה

של.השעורים בכפרהנערהאמה בירושלים,גרה חודשי לביקור מגיעה ,והייתה
גנה מפרי אתה ענקיות:ומביאה שדה,גויבות אדומים,תותי עץ אגוזי,תפוחי

פ,מלך מיני שייועוד לקנותםרות משגת הייתה לא השתילה.דינו עונת לקראת
מ שדהההביאה תות שתילי ובבשתלנו.כפר בחצר העתואותם מפריקטפנו,א

.הגן
למשפחתה חזרה שולי הלימודים שנת סיום חנהעם הקשר,בפרדס נותק ומאז

.בינינו
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הבכורה בתנו חיה–הולדת )חומי(נחמה

השנה תשט,בראש ה,ו"בתשרי לנישואינובשנה לטבריה,ראשונה ,נסענו

אהובה של הבכורה,להוריה בתנו ללידת תשרי"בכ.וציפינו שבת23.10.1954,ו
כאשר,בראשית הכינרת לחוף שהיה היולדות בית לכוון ברגל אהובה יצאה

אמה אותה המסורים,מלווים ואחיה הלידה.גיסתה לפני יום חזרתי אני
קבל שבת במוצאי ורק המשמחתלירושלים הבשורה את בשעה,תי לנו שנולדה

חיה נחמה היקרה בתנו טוב ובמזל .)חומי(טובה
בגיל שנפטרה אהובה של אחותה שם על הבכורה בתנו של שמה את קראנו

.צעיר
הינדה חיה סבתי שם על חיה השם את חיה,הוספנו אהובה של סבתה שם ועל

ומפנק.רבקה מסור טיפול קיבלו והתינוקת איטההיולדת סבתא של בביתם
לירושלים נחמה עם אהובה חזרה חודש ובגיל מיכאל הקטנה,וסבא לדירתנו

.והחמימה

בעירייה המרכזי המחסן הקמת

מרכזי למחסן המחלקתיים המחסנים כל את לרכז החליטה העירייה הנהלת
העירייההיו.אחד מחסני מנהל למשרת מועמדים לתפקיד.מספר נבחרתי

לפע ההחלטהונתבקשתי לביצוע קל.ול היה לא וכן,הדבר היו לא היהמבנים
צוותמחסנאים למצוא השייך.מתאימיםצורך מתאים מבנה העיר בכל חיפשתי

היו.לעירייה לא זה לנושא גדול,לבסוף.תקציבים מבנה ,ביותרמוזנח,מצאתי
דלתות וריצפה,בלי המטבחי.חלונות בית יד על שכן העירונייהבניין בשכונתם

ההצעה.רוממה את האדם,הגשתי כוח סגני:שכלל,כולל שהיה מנהל סגן
החינוך הג,במחלקת מחסן לשעבר"מנהל מחסן,א ופקידת מחסנאים .שני

תקציב להקצות בלי התקבלה היה(ההצעה בעבודה).שלא ריכזנו:התחלנו
ספר בתי צריפי מפירוק עצים קב.עודפי מבני הוקמו הצריפים ביצוע.עבמקום
העובדים צוות בידי נעשה מהכללנוצרו.העבודה יוצאים חברות העובדים.יחסי

מעדות ורומניה,פולין,פרס,תימן:שונותהיו הבוקר.מרוקו בארוחות
המיוחדים המאכלים מכל טעמנו הצוות.המשותפות אנשי בין שנרקם הקשר

הדוק לקשר לאירועים,הפך והזמנה בבתים ביקורים .משפחתייםכולל
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המרכזי במחסן פריטים לאחסון פטנט צי-המצאתי על מסתובבות רקרוסלות

פריטים לאחסון נוסף פטנט
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הס את המחסניםיתכננתי של הפנימי חשמל:דור ,אינסטלציה,פרזול,אגף
ניקיון לעיר,חומרי שייכים שהיו החינוך מוסדות לכל שוטף וציוד יתיריהוט

אצטב.ירושלים מיוחדותתכננתי מסתובביםאות והקלה,ומתקנים כייעול
למחסנים לבאים הציוד .בהנפקת

יפה ומסודרים מאורגנים היו בתוכם.המחסנים לעבוד נעים ממש הומלץ.היה
את למחסן קפלןלהעניק ושבחיק.פרס הערכה מכתבי הרבה ממנהלי,בלנו

העיר וראש העירייה .מחלקות
במחס שאוכסנו הפריטים כל דגלים,ניםבין ובהם שונות במידות דגלים היו

נועדו ברחובותאשר החשמל,לתליה עמודי תלייתם.מעל שלאחר הייתה הבעיה
נקרעים וכך לעמודים מסביב מסתבכים אלה "חשבתי.היו על: מתגברים כיצד

חשמל?"התופעה עמודי על בטיפוס ניסיונות וערכתי מפורטת תוכנית .הכנתי
שבועולאחר הסופיתכשלושה לתוצאה להגיע הצלחתי תולים.ת היום ועד מאז

העירייה מועצת פרס את קיבלתי כך ועל שהמצאתי הפטנט לפי הדגלים :את
הוקרה ומכתב מענק לירות העירמאה שלום,מראש איש .מרדכי

הדגל הסתבכות למניעת שיטה המצאתי
התאורה קיבלתי.בעמוד זו המצאה עבור

עיר ירושליםיפרס ית
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ירושלים עיריית ראש של שלום,מכתבו איש מרדכי
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מעישון נגמלתי

:1955שנת
של עישנתי זו ליוםובתקופה סיגריות קופסאות משה.ש בקרית בבית גרנו

אחד חומי,אהובה:בחדר התינוקת ובתנו מ.אני הניקוטין וריח אתיהעשן לא
הקטנה להיגמל.הדירה לי-אבל היה החופשות.קשה עם,באחת נסעה אהובה
לטבריה קליין,חומי ואיטה מיכאל ולסבתא עבודתי.לסבא בבית,עקב נשארתי

עז.בירושלים– בשיעול נתקפתי הלילות המשפחה,באחד רופא את הזמנתי
שק קבע ועליוהלה ניקוטין הרעלת לעשןיבלתי מיד להפסיק קשה.י לילה עברתי

ק והחליאבל הרופא הוראות את עצמי על לתמידבלתי העישון את להפסיק .טתי
סיגריות של קופסאות בבית לי ו.היו השולחן על אחת קופסא קופסאהנחתי

העבודהשניה נחושה.במקום הייתה החלטתי אבל הקופסאות על :הסתכלתי
לעשן מפסיק היום!אני ועד ה,ומאז הביתה,"ברוך נכנסות לא !הסיגריות

בננו חיים–הולדת משה

תשי"כ,14.1.1958בתאריך בטבת בננו,ח"ב טובה בשעה חיים,נולד ,משה
היולדות לדך"בבית הלילהיאהובהק.בירושלים"משגב בחצות לידה צירי ,בלה

מקום בקרבת ביחד שגרו וגיסתי לאחי לאימי חומי את העברנו ואת,ובמונית
היולדות לבית לקחתי מדרגות.אהובה עם שניה בקומה היה הלידה חדר

ללדת,אהובה.יותחיצונ עומדת שהיא וביקשה,שהרגישה עלתה בקושי
ללידה מיד לקבלה המרוגש,ואני.מהמיילדת מתי,האבא המיילדת את שאלתי

להגיע עלי הייתה.לדעתה בבוקר"התשובה שבע ללכת,לפיכך".בשעה החלטתי
אימי חזקים.לבית בטן כאבי על התלוננתי אליה בי.בהגיעי טפלה אימי

חיצוניבאמצ ועיסוי שמנים בבוקר.עות היולדות,למחרת לבית ומצאתי,הגעתי
בידיה חמוד ותינוק אהובה כעשר,את לאחר לביתשנולד הגיעה מזמן דקות

ורבע,חומי.היולדות שלוש בת אז בטיפולהנשארה,שהייתה ימים שמונה
אסתר גיסתנו של שמעון,המסור אחי של .אשתו

התקיי המילה המורחבתבמהברית המשפחה בהשתתפות היולדות .בית
התינוק חיים,בננו משה אבי,נקרא שם ז,על ז,ל"משה אביה שם של"ועל ל

ז .חיים-ל"אמי
הביתה חזרנו ימים שמונה משה,לאחר מאושרים,לקריית הקטנה לדירתנו

.ושמחים
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בילדותם ומשה נחמה ילדינו
אחד שינה בחדר כולנו קטניםהורים,התגוררנו ילדים לחפש.ושני התחלתי

מימון להלוואת בני,מקורות את החדריםילהשלים שני מאחר.ת קל היה לא
קודמים חובות לנו בנ.והיו את והשלמנו הלוואות השגנו גדולים יתיבמאמצים

החדרים ב.שני הדירה בכל והצבע הסיוד עבודות שליאת ולדעתם בעצמי צעתי

בסיוד,ידידים מקצוע רעה,וצבעבעלי לא במומחיות זאת –התוצאה.עשיתי

למופת ומסויד צבוע תמיד היה .ביתנו
נאלצנו ולכן עצמנו על שלקחנו ההלוואות את להחזיר כסף מספיק לנו היה לא
בחדר המשפחה כל לגור ולהמשיך סטודנטים לארבעה החדרים שני את להשכיר

.אחד
ב הייתה חומי י,שושלתכאשר לגן אותה קריית"אומן"לדיםשלחנו בשכונת

ב ובהיותה בירושלים הספר,ששתמשה לבית הלכה שרת"חומי .בשכונה"משה

מוסמכת,אהובה גננת בביתנו,בהיותה פרטי ילדים גן בעידודם,פתחה וזאת
שלנו והידידים השכנים פלנצרייך,של ויעקב בי,ניצן-דליה הבכורהאשר ,תם

הראשונה,אהובה התלמידה ילדים.בגןהייתה תשעה היו הראשון רובם,בחודש
שלנו מהבניין מנחם:ילדים הבן עם קיסטר הבן,משפחת עם מוסרי משפחת

מוישל,איתן שבנינו ביניהם'וכמובן היה .ה
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בקרייבני הילדים גן משהית ת

כגון ישנים מרהיטים בהתחלה הכינותי הגן רהיטי ג:את שהפךיקרש הוץ
שהפ,לספסל מטבח יצירהושולחן לשולחן רגליו-ך קיצוץ .לאחר

לנו הייתה גדולה פרי,חצר עצי נטענו אלברטו:בה מסוג עץ,אפרסק ,תפוחי
הגדר לאורך וגפנים במיוחד.שסק גדול חול ארגז הילדים לגן קיבענו,בניתי וכן

ענק זבל,גלגל עגלת פעם בחצר,ששימש מסתובבת קרוסלה ממנו במשך.ובניתי
ילדיםשכרנו,השנה עוד והצטרפו לגן הקרובה"עוזרת השנה,"מהסביבה ואת

ילדים כעשרים סיימו .הראשונה
החדשה הלימודים שנת לגן,עם ילדים עוד שני,התווספו את לארגן והחלטנו

מסודר לגן גדולה,החדרים דלת מחברת ביניהם הזזה,כאשר היום.דלת במשך
ילדים כגן פעל הגדול תמונות:החדר ציורים,ציציםע,עם משחקים,תאי ,ומדפי

ההזזה-ובלילה דלת את ומו,סגרנו חומי ישנו אחד מיטות'שליובחדר על ה
מומחה מנגר בלילה.שהוזמנו נפתחו בוובב,המיטות לפני הורמווקר הגן ילדי א
המזרונים עם נראו.המיטות היום ירוקהמיטותבמשך בצבע קיר ארונות כשני

שה,בהיר המדף מיטהכאשר תומך בלילה לבובותשימש–יה מעמד ,ביום
קטניםל ולעציצים .צעצועים

הגדול בחופש הקיץ בתקופת הייתה נוספת מעלינו:הכנסה דירה שכרנו
ריקה ומזרוניםושהייתה מיטות לקייטנים.הכנסנו נעימה דירה הורים,הכנו

טעימות.וילדים צהריים ארוחות הכינה מא,אהובה היו מרוציםוהקייטנים .וד
פרטיות לילדינו לתת חדרים,כדי שני דירת גרנו שבו בבניין כלעםשכרנו

הילדים.הנוחיות עבור השני והחדר עבורנו היה אחד בדירתנו.חדר החדרים שני
ילדים לגן לסטודנטיות,הפכו השכרנו המגורים חדר .ואת

ז-בננוהולדת שלמה ל"יובל

תשכ"כ25.1.1965בתאריך שבט טובה,ה"ב בשעה יובל בנינו יפה,נולד ,ילד
גדולה הייתה דירה.והשמחה להחליף חדרים.נאלצנו שלושה דירת שכרנו

הרצלב ונוח.שדרות יפה היה והתפתח.המקום גדל תשעה,יובל בגיל ובהיותו
הכרם בבית חולים לקופת אותו לקחה ואהובה שקט היה לא הרופא.חודשים

אהוב את הפנה אותו החוליםשבדק לבית ישר בכליותמה לגידול הייתי.חשש
לי נודע כאשר ומיד בירושלים מילואים יובל,בשרות את והעברנו הביתה הגעתי

הדסה החולים ילדים-לבית וצילומים.למחלקת בדיקות עבר הצילומים.יובל



בירושליםלדורותיהמונזוןמשפחת144

מהכליות אחת בכל גדול גידול שקיים בדחיפות,הראו לנתחו צורך לאיעד.ויש ין
לאידע או ממאיר הגידול אם הניתוחיכולנוזאת,נו לאחר רק לצערנו.לדעת
פגועות,הרב הכליות ושתי ממאיר שהגידול לנו נאמר הניתוח הרופאים.לאחר

השניה הכליה את להציל .ניסו
מהכליות אתאחת לכרות צורך .היה

בגן לעבודה מחליפה ושכרנו ביותר קשה שנה של תקופה אהוב.עברנו הביום
הלילה כל ונשאר אותה מחליף הייתי ובלילה החולים בבית יובל ליד .הייתה

ומוישל חומי שהילדים מהמצב'ברור סבלו לטפל.ה יכולתנו כמיטב עשינו
יום היום בחיי שימשיכו כדי .בילדים

לחומי היקרה,במלאות הטובה,שנה12,בתנו חברתה עם חומי מירי,החליטה
מסיב,זינגר ביחד מצווה"תלחגוג בבית"בת משהיבקר,אצלנו .ית

תקופה הרב,באותה בבית,לצערנו שכב הקטן בננו בעין"הדסה"חוליםהיובל
מאוד קשה היה ומצבו הירוד.כרם רוחנו מצב של,למרות לעזרתה התגייסתי

הלכנו ויחד יהודה"לשוקחומי למסיבה"מחנה מצרכים ,נקניקיות:וקנינו
עירקיות וכדומהחומו,פיתות טחינה ילדי.ס כל את הזמינו וחברתה חומי

וסיק.תהיהכ אתישטנו ילדיםדרנו כגן גם תקופה באותה ששימש נושחיפ.הבית
מצאנו ולא הנקניקיות את לעטוף כדי עלים עלים.בצק בצק את,במקום חתכנו

הנקנ בגודל לרצועות הנקניקיות את והכנסנו לרצועות העירקית קיהיהפיתה
זה,בקיסםוסגרנו כל לתנורואת לאחר.ישר במיוחד רבה הייתה השמחה

הסמוך לשדה אדמהשם,שיצאנו תפוחי וצלו מדורה הדליקו שרו,הילדים
למדורה מסביב .ורקדו

טיפולים של רב סבל בי,לאחר שלנו היקר יובל נפטר וניתוחים בכסלו'הקרנות
בן"תשכ והוא בלבד22ז ב.חדשים צרורה נשמתו החייםתהיה .צרור



145 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

ז רפאל שלמה יובל אהובה,ל"התינוק עםהאמא שיחיו,מוישלה,חומי,ביחד

בקרי1966בשנת משוחררים חיילים בשיכון לדירתנו הילדים.משהתיחזרנו גן
להתפתח המשיך בדירתנו כגננתהפרטי אהובה .עם

והמגורים הגן בין ולהפריד הבית את להרחיב בלוקשנקר,הבניין.החלטנו ,7א
גדול חדר לפחות דירה לכל להוסיף אפשרות והייתה גדול אדמה שטח על נבנה

לפתור.ושירותים צריכים שהיינו בעיות שתי הדייריםיא,אחת:היו מכל שור
דירותמ מהעיא,והשניה,עשר הבנירישור לתוספת .יהייה

לדירתו תוספת להוסיף שירצה דייר לכל והבטחנו הדיירים את יוכלש,שכנענו
זאת .לבצע
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לעיר הילדיםיפנינו גן להוספת מהנדס ותוכנית החתימות כל בצירוף ,יה
מעלינויוהתחי קומות שלוש לתוספת בחוזק היסודות את לבנות בלנויק.בות

מהעיריא .יהישור
הילדים לגן התוספת את ובנינו קבלן לעבודה לפי.הזמנו נבנה התוספת פנים

של,תוכנית לצרכים ילדיםבהתאם קטנים:גן שירותים חדרי כיורים,שני
הגן בגיל לילדים המתאים שטוףובגובה הגן היה שדרכם במיוחד גדולים חלונות

הילדים.אור לגן מהדירה חדר ו,הוספנו שינה חדרי שני עם -"הול"ונשארנו
כסלון .ששימש

המגורים מבית נפרדת הייתה לגן נוספים.הכניסה פרי עצי שתלנו וכןבחצר
סולמו והתקנתי חול ארגז שבחצרתבניתי הבטון קיר .לתוך

ילדים לגן מיוחד ריהוט קנינו החדש צבעוניים:לגן כסאות,שולחנות
לציורים,מתאימים מגירות נבובות,ארון וקוביות מלא עץ גדולות)מעץ(קוביות

.מאוד
לגן הציוד קניית עבור שילמנו רבות מכ,שנים כדאית היתה לוההשקעה

.הבחינות



147 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

הימים ששת מלחמת

ירושלמית(16חטיבה963לגדוד"8צו"בגוייסתי29.5.1967בתאריך )חטיבה
המפקדה פלוגת סמל רב חפצ.בתור את הפרטייארזתי הרכב עם ויצאתי ,י

מסחרית לכ."שנלר"למחנה,סוסיתא ויצאנו הריםיהתארגנו נס הישוב כל.וון
ההג קו לתפיסת התארגנה האויב,נהפלוגה שטחי שייכבשו לאחר .וזאת

וצ לרדיו רתוקים היינו הזמן תזוזהיבמשך להוראות התחילו.פינו לבסוף
המשמחות ההודעות שדות:להגיע את להשמיד הצליח הישראלי האויר חייל

המצרי האוויר חיל של .התעופה
בהתאם השתפר כולנו של הרוח הציר.מצב דרך מזרחה לפרוץ פקודה קיבלנו

הערבייםה הכפרים אל ביתר ממבואות פוכי:ממשיך ביתר,חוסן,ואדי
לחם,חדאר-לכוון,)באתיר( בית ציר את ונכנסנו.חברון-לתפוס עברנו בדרך

הכפרים פחד,הכפריים.לכל כניעה,מרוב לאות לבנים בדים הגגות מעל .הניפו
נטוש שהיה הליגיון למחנה והשאיר.הגענו הופתעו האויב ציודםחיילי כל את ו

נפשם,במקום על השטח.ונסו בכל מפוזרים היו ותחמושת סוללות.נשק
מאוי היו לא ננטש.שותיהתותחים המחנה אל.כל לכפר בריכות,חדר-המשכנו

ביותר.שלמה מרשים מסדר ערכנו בחוסן.במקום השער דרך ציר,עברנו לכוון
לחם רחל.חברון-בית ולקבר לחם לבית אמנועמ.נכנסנו רחל של קברה ליד דנו

בכינו כאחד,וכולנו וטוראים להיות.קצינים לי הזדמן לא קטן ילד היותי מאז
רחל מאוד,בקבר התרגשתי בתוכם.ולכן ואני לחברון ירד מהכוח נכנסנו.חלק

שב בחיי הראשונה הפעם הייתה וזאת המכפלה האבותילמערת בקברי :קרתי
אמנו,יעקב,יצחק,אברהם בכולנו.ושרה אחזה הבכי,ההתרגשות של,ואת בכי
לעצור,שמחה היה יכל לא לרעהו.איש איש נשבענו "ואז הקדוש: המקום את
לעולם,הזה נעזוב תתגשם".לא זו ושבועה ייתן !.מי

לשמיעת הרדיו מכשיר את סיני"צה:מהקרבות"חדשות"פתחנו את כבש ל
המצרים סואץ,מידי תעלת עד והכותלירושלי.והגיע שוחררה העתיקה ם

בידינו היה מים.המערבי הירדן בקעת וכל הסורים מידי נכבשה הגולן רמת
הירדני הליגיון מיד שוחררו הירדן עמק קיבוצי עד צפונה זו.המלח במלחמה

צה חיילי נפלו ברצוננו שלא עלינו רבים"שנכפתה ברוך,ל זכרם .יהי
הסתיימה ב,המלחמה התעלות,בשלוםהביתה'העזרתחזרנו הרגשת עם

הבירה וירושלים ישראל ארץ בשחרור לראות אלו בימינו נצחים,שזכינו .לנצח
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והמלחמה הקרבות באוטובוסים,בסיום משפחות טיול הגדוד מפקדי ארגנו
הצבא ושומרון,בליווי ביהודה ששוחרר השטח דרך:לכל רמאלה לכוון נסענו

שלמה,ההרים לבריכות ומשם רחלל,ליריחו ולקבר לחם לבית ובחזרה .חברון
עברנו החיילים שאנחנו לחויות שותפים היו המשפחות .בני

המכפלה הימיםבמערת ששת מלחמת
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הימים ששת מלחמת לאחר

בסיניישירת1968שנתב עציון התעופה בשדה הירח"במילואים "בקעת
מחלקה .כמפקד

המשמר,נשלחנו לחיל שהשתייכה המחלקה לשדהלשמירה,כל מסביב
.התעופה

החולים בית דרך אילת לכיוון מירושלים סיני,"יוספטל"יצאנו הדרך.לכיוון
ומפותלת ארוכה נ,הייתה ההר לראש הגענו עצוםיוכאשר משטח לעיננו גלה

ענק נקרא.כשולחן הירח"המקום ליעדנו".בקעת והגענו לנסוע שדה,המשכנו
בסיני אשר עציון .התעופה

איח התעופהלקתי שדה מתקני על השמירה לעמדות חיילי היה.ת תפקידנו
השדה שטח סביב בסביבה,לפטרל ששכנו הבדואים עם רצוף קשר ליצור

קנקנםתהותלו שאותם,על תחתהיובדואיםמאחר .מצרישלטוןבעבר
מעניינת בדרך הבחנתי הסיורים חול.באחד עשויים ההרים בו לאזור הגענו

צבעים של ומוקסמים.כחולו,ירוק,צהוב,אדוםיבצבע:בשכבות נפעמים עמדנו
לעיננו שנגלה .מהמראה

ההרים לכוון בקומנדקר לנסוע חול,כמהופנטיםהמשכנו הייתה מדברהדרך
התקדמנוו,טובעני .בקושי

מהמקוםינ לצאת דרך למצוא יציאה.סינו כדרך לנו נראה שביל לא.כל הרכב
ממקומו א.זז לדחוף בחולנסינו יותר עמוק שקע וזה הקומנדקר השמן.ת מצב
רע בכי תקוע,היה רכב עם נשארנו וכך נותק הקשר קשר,מכשיר המים,באין

ועלהו,אזלו גבר סיני במדבר .החום
ברירה שאין במקום אחדיעלי.החלטתי עם במקומו הרכב את להשאיר

הגל,הנהג,החיילים סימני לפי ברגל ללכת התחלנו שדה,גליםואנחנו לכוון
.התעופה

ואשתו בבדואי נתקלנו חזרה מערה,בדרך בפתח יושבים ומעליהם,כשהם
מאולתרת בד והחום,סוכת השמש מפני .הגנה

לשתות מים קצת מהבדואי בקשנו מסורתיות שלום ברכות היינו,לאחר כי
לחלוטין וצמאים הייתה.יבשים תקיף"לא"תשובתו לידו.בקול שישבה האישה

בקולוצי מואי"ותה מים":כלומר,"התיאו להם חפר."תן הממושמע הבעל
מ מים וגילה בחול שהייתה.בחולהוליםבידו פלסטיק קופסת הבדואי לקח

מהמים לשתות לנו ונתן לרווי.ברשותו מעין,השתינו כמי בפינו היה המים טעם
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וטהורים ולאשתו.טעימים לבדואי שהודינו ממנויב.כמובן הגמלקשנו את
ליעדנו,ברשותושהיה להגיע שנוכל צעיר.כדי שהגמל לנו והסביר סרב הלה

עליו לרכב נוכל ולא להשתולל עלול עד.והוא ברגל המשכנו ברירה בחוסר
זחל.למחנה בקשתי בהגיענו השני"מיד מהמחנה ומים,ם לחמים העמסנו

הזחל,ריקנים'בג עם לואדי מקצועי"ירדנו ונהג למ.ם הקומנדקרהגענו שבו קום
החול בתוך תקוע הרכב.היה את לכ,הוצאנו הבדואייהמשכנו את,וון הבאנו

השימורים וקופסאות והלחמים ק.המים המצרכיםיהבדואי את בתודה בל
מצידו באו התודות במדבר.והפעם בדואים שרק כמו היה שעשוי לקפה הוזמנו

להכין זר,בתחילה:יודעים עם קטנה מדורה יבשיםהדלקת כך,דים ,אחר
החומים הקפה גרגרי מנחושתכתישת המים,לבסוףו,במכתש ן'בפינגהרתחת

קטניםומזיגת לספלים יושבים.ו כולנו כאשר הבדואי עם ביחד הקפה את שתינו
למדורה מסביב מזרחית הבדואי.בישיבה של מרחוקאשתו בנו .צפתה

רישומו את בנו השאיר הה:האירוע עם המדבר הצבעוניקסם םירים
הנוצץ הלבן והחול ד,המרהיבים לא אדם רגל בושכף לראות.רכה רק היה ניתן

למיניהםאת הזוחלים מראות.סימני אלו מעינשכל ימושו לעולםילא .י
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ירושליםקידום בעיריית בעבודתי

החינוך ירושליםבמחלקת משר,בעיריית בכלהממונהתהתפנתה אחזקה
החינוך מהנדסהממו.מוסדות בדרגת היה האגף על לגמלאות,נה לצאת .שביקש

פנימי מכרז למכרזה,פורסם לגשת עשיתי,תבקשתי ועדתבהופעתי.וכך פני
חיובית,המכרזים בצורה ממני התרשמו הועדה הייתה.וחברי השכלתי-הבעיה

לתפקיד מספיקה הייתה זאת.לא עלי,למרות בהתניהטילו התפקיד יהיאת
קורסשא הטכניעבור בהצלחה.בנושא אותו ועברתי המתאים לקורס .נרשמתי

במל החדש לתפקידי המרץונכנסתי ביותר.א גדולים היו והמאמץ .העבודה
לאזורים המוסדות את לחלק צורך מפקחים,היה הסדריו,למנות כל את לארגן

מחדש פרי.העבודה נשאו ביותר,המאמצים ליעיל האגף את .וקידמתי

העובוב פעילועד הייתי הטכני,דים הארגון היה שביצעתי הרבות הפעולות ובין
ירושלים .לצעדת

הימים ארבעת צעדת

במסלוליםתצעד ימים ארבעה במשך בירושלים התקיימה הימים ארבעת
הארץ.שונים רחבי מכל הגיעו ומהרשויות,מפעלים,מקומותעבודהמ,הצועדים

.המקומיות
מיוחדי מתקנים כללו עצמהלםההכנות המיוחדים,צעדה האביזרים כל על

המאהל ירושליםוהכנת עיריית צועדי חולדהעבור בהצלחה.ביער עברה הצעדה
הראשון למקום הגיעו ירושלים עירית של ק.והצועדים הקבוצהיכפרס בלה

בשנת בהולנד הימים חמשת לצעדת ערבים.1968הזמנה שני נכללו הצועדים בין
ירושלים המשלחתהת.ממזרח למנהל ושילמנוהאהובה.מניתי אלי תלוותה
הצטרפותה ).תשלומים10-ב(לירות1500עבור

של נהדר טיול כללה להולנד באירופה40הנסיעה באוניהיבשהתחלנו.יום יט
יוון,לקפריסיןמחיפהיוונית איטליהמאיי ברנדיזי-לכיוון משם.לנמל

אלינו,באוטובוס המ,הצמוד כל האיטלקילאורך לגרמניה,גף ,שוויץ,צפונה
ובלגיהמלוכס .בורג

ל הצעדה,הולנדהגענו התקיימה שם מינגן תלמידים.לעיירה בפנימיית .שוכנו
חדשים מטבח כלי קנינו כשרות בישלו.מפאת למשלחת חברות שתי ועוד אהובה
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מכלעםנופגשנ.יםעדולצארוחות העולםמשלחות סמלים,רחבי החלפנו
מישראלומתנות .קטנות

מירושלים,משלחתנו המדינה,שהגיעה את הרשימה.ייצגה צעדה באותה
צה את שייצגו והים האוויר מחיילות צועדים רב"קבוצת בכבוד .ל

רבה לב תשומת עוררו מישראל והערצה,המשלחות אהדה זאת,הרבה וכל
הימים ששת מלחמת .לאחר

מאוד מרשים טכס נערך הצעדה לבושהכאשר,בסיום היתה משלחת כל
על אל הונפו ישראל ודגלי יצוגית .בתלבושת

קרלומ לחיפה-לאיטליהחזרנומונטה חזרה באוניה ומשם .ישראל-לוונציה
הראשון טיולנו היה החייהוחוויל"לחוזה שנות לכל .םנהדרת

עיר ראש עם הצועדים הועדייקבוצת ונציגות קולק טדי ירושלים ת
אירועים זהימענשני בטיולנו לנו קרו נשכחות,ינים בלתי בחווית גדוש .שהיה

כ לספרדנשיםא40-נסענו מצרפת בדרכנו והיינו צמוד נהג עם הגענו.באוטובוס

סאן הגבול שלהם–לעיירת המרכזי הבנק ליד ונעצרנו להחליף,סיבסטיאן כדי

ספרדי לכסף מדולרים הכסף בתור.פזוס,את ואנ,עמדנו להחליףאהובה רצינו י
ספרדי100 לכסף בטעות.דולר לנו נתן הבנק ספרדי200פקיד בכסף יצאנו.דולר

שק הכסף את וספרנו בגינה ספסל על וישבנו שהפקיד.בלנויהחוצה מצאנו מיד
דולר במאה לאשנב.טעה אתיב,חזרנו לו והחזרנו אלינו לגשת מהפקיד קשנו

לנו שנתן הכסף אותנ–הלה.עודף שעמדוחיבק הפקידים וחבריו תודה לאות ו
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לנו אמרו היוםשלידו החסר,בסוף הכסף את מגלים היו "מעיפים"היו,כאשר
לביתו הפקיד הקבוצה.את כל כאשר לאוטובוס ואומרת"צוחקת"הגענו :עלינו

שיניים" להם שאין לאנשים אגוזים היינו,"נותנים אני וגם אהובה גם אבל
המעש את שעשינו לעשותושלמים ראוי שהיה ביותר הנכון לטייל.ה המשכנו

צרפת,בספרד לדרום עד ולניס,והגענו קרלו שיניים.למונטה כאבי לי ,היו
רופאיוח הנעל.פשנו של העקב נשבר סנדלריחולאהובה חנות.פשנו מצאנו

נעלבמהודרת יד,נכנסנו,תבחזיייםתמונות דיובתנועות הסנדלריים עם .ברנו
הי בתאיםהחנות מלאה דואר,יתה תאי לבוש.כמו היה מולנו שעמד האדם
לבן במקום,בחלוק לחכות לנו והודיע הנעל את .לקח

בהולנד שונות צועדיםמארצות עם שלנו הצועדים
ב להקשהיאהובה שטרותאך,כסףשאשאיר רק אלא קטן כסף היה לא .לי

ואמרתייד בעברית כסףברנו שאשאיר כדאי לסדר"גדול"שלא כאן יכולים כי
העבודה.אותנו סיום החנות,עם של האחורי בחלק הנעליק,שנעשתה את בלנו
לשלם"ושאלנו עלינו צחה?"כמה בעברית החנות בעל "ענה לשלם: צורך ,אין

עלי כ–התיקון התייריםוולא את מנצלים פה רבה."לם במבוכה והודינו,היינו

נחמד אדם לאותו שהואישס,מאוד בצבאשיהודיפר בארץ בניס,שרת וגר
דורות ומשפחתו-מדורי .הוא
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משהיבקר–ובבית אישה-ית מהקיבוץ–הזמנו זו-אומנית בתקופה ששהתה
ומו חומי וש.ה'שליעם למדה ציוניחומי את לתיכוןיפרה לכניסתה כהכנה ה

האוניברסיטה בק'מוישל.שליד היה ארבעיה שעה עד כרם בעין אומנות יטנת
עם.צ"חהא להריון הראשון בחודש הייתה אהובה כאשר הנפלא מטיולנו חזרנו

היקר כ,עודד,בננו לאחר .חודשים9-שנולד

העובדים ועד של תודה ירושליםיעירשלמכתב ית
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בננו לי-הולדת חי-עודד

לי עודד נולד טובה בתאר-בשעה תשכ'ח,27.3.1969יךחי בבית,ט"ניסן

חו"היולדות .בירושלים"ליםביקור
ה הפסח"ברית"את בחג היולדות בית שליד הכנסת בבית בקשת.ערכנו לפי

פ רק הגשנו קליפות(רותיהגבאי שלוקות,)עם וכדומה,מצות,ביצים תירוש ,יין
פעמיים חד בכלים זה ז.וכל סגל רפאל היה ז,ל"הסנדק סגל עודד של ,ל"אביו

צופיה של אהובה,בנה של קרבישנפל,אחותה חייל בהיותו הירדן בבקעת בקרב
ברוך"בנח זכרו יהי צנחנים שיחיה.ל בננו את קראנו שמו .על

לי חי-עודד
ומתוק שובב היה לילד.עודד נתונה הייתה המשפחה בני של הלב תשומת כל

הירוקות העיניים עם ובין,בלונדיניהערישהו,החמוד בינו הגילים פער כי
יותר'מוישל הוא שניםה עשרה וביןובי,מאחת כנו שנים-חומי עשרה .חמש
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ה אנ'ברוך נהדרים,ההורים,וזכינו משלושת,לילדים לנו יש נחת והרבה
ה,ילדינו חייהם'יאריך .אמן,את
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בננו של המצווה משה-בר

טובה14.1.1971בתאריך למשה,בשעה היקר,חגגנו מצווה",בננו את".בר
ערכ לתורה המערביהעלייה בכותל נוכחת.נו הייתה הקרובה המשפחה כל

רבה.במקום כולנוהתרגשות את קדושבאותואפפה .מעמד
באולם,ערבב האורחים.בירושלים"מנורה"חגגנו מטבריה:בין הסבתות

וכן,וירושלים הארץ רחבי מכל המורחבת המשפחה העירכל קולקייהראש ,טדי
העבוד,סגניו שר שהיה ברעם ומשה חברה הייתי שבו העובדים ועד .חברי

ועודד'מוישל,חומי,ילדינו ביניהם.גדלו,ה הגיל וחשבנו,יםגדולוהיהפרשי
הדיור את משפרים הילדים(כיצד לגן העברנו אחד לאפשר,)חדר כדי וזאת
מירבית נוחיות ולנו בני.לילדים על לנו בצפוןינודע חדשות שכונות של מסיבית ה

.ירושלים
עובדים"חברת,1972בשנת בניתהבנ"שיכון הצרפתית מאבןיבגבעה בעלי,נים

גבוהה מאוד ברמה ומעליות ארבעה.מרפסות של דירה לקניית חוזה על חתמנו
מספר,חדרים ההגנה ברחוב שלישית לירות105:המחיר.20בקומה .אלף
אלפיםןמתוכ ללירותחמשת עומדת למעשנים5-הלוואה אלף30-ונקשהופחת

ל הלוואה צמודה(שנים10-לירות זו.)לא בתקופה נהוג היה לנו.כך הייתה
בקר:בעיה המגורים דירת את למכור הצלחנו בבעלותנוילא ולהשאיר משה ית

הילדים גן רשויות.את עם למכירה"בואבט"ביחד פתרון חכירת:מצאנו ידי על
הדירהל למכור.שנים999-שטח הצלחנו החדשהכך לדירתנו ועברנו הדירה את

הצרפתית העיר.בגבעה ממרכז מרוחקת היתה החדשה הוקם.השכונה לא עדיין
הגיעה לא צבורית ותחבורה קניות ממקומות.מרכז מזון מצרכי לקנות נאלצנו

.רחוקים
לפעול המשיך הילדים בקר,גן לעבודה יום מדי נוסעת אהובה משהיכאשר .ית

הת את סיימה האוניברסיטהחומי ליד שליד.יכון בתיכון ללמוד התחיל משה
הכרם"ויצו"מעון,ילדיםהבגןלמדעודד.האוניברסיטה אמא,בבית עם ונסע

הכיוון לאותו בוקר .מדי
טוב חבר היה רשף,לעודד ויצ.אלון של במעון היו הכרם"ביחד בבית ואת,ו

אלון של הוריו עם עשינו ההסעות וחי,סידורי שני:יםאתי כאשר אלו לימים עד
משלהם"הילדים" משפחות קיימת,הקימו הצמודה .החברות
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ציבוריות בפעילויות העבודה:המשכתי במפלגת במזכירות נבחרתי.הייתי
בעירכ התרבות ועדת ראש .ירושליםיתייושב
העיריהיק מהנהלת הקצבה יצחקוכתביגוריון-בןכתבי:ספריםלרכישת,בלנו

צבי העירנולקיח.בן עובדי אתילכל ספרי.םספריהיה להכניס היה הרעיון
הע עובדי של ובתודה.הירייתרבותלביתם באהדה התקבל .המבצע

ספרי עובד"הוצאת בן"עם דוד הממשלה ראש עם פגישה .גוריון-ארגנה
הימה בןהפגש עם לי שהייתה ובשיחה לבבי לי-מאוד אמר "גוריון עםשרתתי:

נה בחיל הפרדותדודך הראשונהגי העולם את-"במלחמת שבירר לאחר וזאת
משפחתי ושם .שמי

עם דודבמפגש הממשלה גוריון-בןראש

אישי בןתהקדשה דוד גוריון-של
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בן)מונזון(מאנזאהןלענדעממנחםדודי עם הפרדות נהגי בחיל ,גוריון-ששירת
ציפורה לג(מונזון)ציפה(ואישתו ארונסו'תודה מארהסי מנדל,ב"ן של ,נכדתו

התמונה )על

מאנזאהן מענדעל מנחם ספרים)מונזון(הרב חמישה הרמב"כתב ם"מפניני
התורה על עפ-"ביאורים חלקים תורה"חמישה חומשי חמשה .י
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מאנזאהןכריכה מענדעל מנחם דודי של )מונזון(מספריו
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לארץ הראשי הרב של ישראל-מכתבו
הכהן יצחק קוקאברהם

מאנזאהן מענדעל מנחם של ספריו )מונזון(על
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משה,לימים דודי,בני,נפגשו של ארונסון'ג,ונכדתו את"בארה,סי והשלימו ב
המשפחתי .הקשר

בעלה עם מונזון ומשה מונזוןגולדי מנדל הדוד של הנכדה של ובנה

מנדלההנכד מנחם דודי ארונסון'ג,מונזוןשל ילבעלה,סי בארצותושני דיהם
הברית

הפרטי–1974בשנת הגן את כאהובה.סגרנו לעבוד מוסמכתהחלה גננת
הסטודנטים"נעמת"ב הצופים,במעונות לביתנו,בהר קרוב .שהיה
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ה"יו הצרפתיתור בגבעה ועד

ה לועד בחירות החדשהנערכו ראש.שכונה כיושב ארגנתי.הוועדנבחרתי
רבות החבריםפעילויות בשםנוצאהו:בעזרת חודשי השגנוו,"גבעתון"עיתון

בצ:הישגים עצים הכבישיםישתילת בחצרות,די גם המבואות,כולל ,תאורת
ישיבה האצליבני,ספסלי ברחוב המים מאגר מעל ופעילויות משחקים גן כמו.ת

לשכונה,כן ארבע מספר אגד אוטובוס קו להכנסת חנויותדאגנו מרכז .ולפתיחת
פעול שיתוף החילוניהיה התושבים כל בין והדתייםיה השכונה.ם הרב,רב

החוגיםיג,הלפרין כל בין הספרדי.שר הכנסת בתי שני של מקומם את קבענו
משופצים,ובינתיים,והאשכנזי בצריפים התושבים תכננהיהעיר.התפללו יה
נערה"להקים התנגדו.בשכונה"בית סוערותוהתושבים הפגנות .ערכנו

התכנסותא"פוצצנו" להנחתת הפינה הנערה"אבן ערכנו,"בית זאת ובמקום
הכנסת לבתי פינה אבן הנחת לתפארת.טקס שנים מספר לאחר הוקמו הם

הצרפתית,ולהדר הגבעה תושבי לכל מענה כיום העצמאות.ונותנים אירגנובימי
במה הנוער,רמקוליםוהקמת תנועות של מוצלחות ידועים,והופעות ואומנים

עירישנ של התרבות מאגף ירושליםישלחו מלא.ת בשיתוף תמיד היו המופעים
רבה הייתה והשמחה התושבים .עם

הצרפתית"ר"כיו שהתנגדו"הגבעה פוליטיים גופים להכרזת מודע הייתי
רבתיןלסיפוח לירושלים החדשות השכונות של.של בדעה אמונים"תמכתי "גוש

וש שכבשנו מה שכל במיהאומרת ניתןחררנו בלתי חלק הוא הימים ששת לחמת
ולוויתור אות,להחזרה את וליישב לעלות חייבים אנחנו במיוחד.אדמותןולכן

ל ירושלים"כתר"עלינו שלנו,את מצפון,הבירה מסביבה ,דרוםמ,ולבנות
ומ ישראל,מערבממזרח מדינת לתפארת חדשות בצעדות.שכונות השתתפתי

שב התחמושת בגבעת הןובהתכנסות החדשות שהשכונות הבמה מעל הודעתי ה
מירושלים .חלק

לישוב לעלות היה שאמור לגרעין (גבעון"הצטרפנו ישוב" גבעון"כיום
עצמו")חדשהה בפני זאב,ישוב גבעת יד .על

ידידים של התארגנות עוד קבע,הייתה צבא ישובנויזמ:אנשי הראדרבהקמת
לכלחמת1948שנתבש,הלגיוןמוצבהיהבו .בושויי

ההיינו מקימי הראשוןבין מאיר,גרעין ואריה דליה עם בעיותעקב.ביחד
והחילונויותטוקררבי זו מתוכנית בניפרשנו של באפשרות ביתילהתעניין ,ת
ביתך"ב רמות,"בנה .ירושלים02בשכונת



בירושליםלדורותיהמונזוןמשפחת164

על לנו משפחתינודע דו גדול מגרש בגורלנו ועלה לבניה מגרשים התנאי.הגרלת
היהלקב המגרש שניםיהתחי:לת שלוש תוך הבית לבניית .בות

זכו את בישוביוהעברנו למגרש קרוביםהרדארתינו .לידידים
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התגמולים קופת ראש ירושליםיעירביושב ית

התגמוליםוהיב קופת ראש יושב הקופה,תי נוהלי את שלאו,בדקתי מצאתי
שנים במשך רווחים ודנ.היו הקופה הנהלת את בכינסתי במצבוו העובדים .ועד

העירי מהנהלת לבקש לבדיקתיהוחלט מוגדרת לא לתקופה אותי להשאיל ה
הקופה מנהל בתור כ.הקופה שירת זה התלהב,מנהליםשנ37-בתפקיד שלא

ואמרמ לתפקיד שערות"כניסתי ידיי כפות על לי יצמחו תצליח,כאשר ".אתה
לתפקיד הנכסים,נכנסתי שיערוך השנים,התחייבויות,ותמני,ערכתי בחמש

מקצוע.ונותאחרה בבעלי למסקנה.נעזרתי הגעתי הממצאים כל בדיקת לאחר
הרשום לבין והקיים המצוי בין גדולים הפרשים .שקיימים

המיקום למערכת החומר כל את מחדש,העברתי התחשיבים .לעריכת
מפתיעות היו סכומי:התוצאות את שייכיםהכפלנו שהיו .עובדלכלהכסף

הייתהמעילה חלוקאלא,לא נכונהצורת היתה לא הכסף הוועד.ת ראש יושב
ההישג לציון מיוחדת ישיבה זימן דיבור.הכללי רשות ביקש הקופה יושב.מנהל

ה לדעתיוראש שאל "אמרתי.ועד ליבו,ברצון: עם אשר את המנהל".יגיד דברי
"היוצא הנכון: האדם הנכון,מונזון לו,הנכוןבזמן,במקום להודות רוצה ואני

שעשה מה ".על
עירי"מנכ קופתיל בנושא לשיחה אותי הזמין פינשטיין רוני ירושלים ת

הקופה.התגמולים ניהול המשך על לדעתי הייתה דעתי.שאלתו את לו .אמרתי
העיר עובדי מנבחרים המורכבת הנהלה ידי על להתנהל יכולה אינה .יהיהקופה

מ" גדולה ניזוקיםודיהאחריות לצאת עלולים הוא.העובדים הנכון הדבר לדעתי
הבנקים לאחד הקופה ניהול את ייעלהוטל.תקבלההתיהמלצ".להעביר

מכרז עו.להוציא לשכת עם מלא העירי"בשיתוף של המכר.היד פתיחת ,זלאחר
בתוכנית,כדין הפועלים בנק בצורהנוהעבר".גדיש"זכה לבנק הקופה כספי את
המסמכיםמסוד כל על כספים.רת יתרת ידענוקטנהנשארה שלא עובדים של
אליהםכיצד העיראשר,להגיע את רבותיעזבו שנים כןיה אלה.לפני כספים

נפרד בחשבון עובדי,"לאומי"בבנק,הופקדו של תגמולים קופת שם .העירייהעל
הי עליהם ממונה שהייתי התפקידים ,סעד,ויפינ(,ח"פסותרשמנהל:הבין

וערכתי).חללים הצורך בשעת המטלות לביצוע האזורים כל את ארגנתי
העיר חלקי בכל חברה.תרגילים מנהל עם רבות ישבתי תפקידי בתוקף

שחור,"קדישא" אישית.מר בקשה להסדיר ממנו קבורה:ביקשתי מקום קניית
יחיד אבא,פנוי קבורת מקום יד הסכים.על שחור אמי.מר את .שאלתי
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הייתה "התשובה בשקט: לחיות לי הסכימה"תן שחור.ולא למר מסרתי

מהפרק יורד ברמת.שהנושא נפטרה אמי אינו–כאשר שהמקום בטוח הייתי גן
שחור.פנוי מר עם לדבר ובקשתי בירושלים קדישא לחברה פניתי זאת .בכל

מקומו את ממלא ובנו נפטר שחור שמר לי ע.נאמר ושאלתיו לבנו מקוםפניתי ל
אבא יד על הבן.הקבורה לי "אמר ז: ורק"אבי אך המקום את לשמור לי מסר ל

מונזוןעבור לאה היה,"ליבע נתונה.וכך תודתי כך ועל אבי יד על נקברה אימי
שחור .למשפחת

ב העירופעילות עובדי מנכ,יהיועד של אישי העיר"מכתב יהיל
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בירושלים שלג
אחראי עיר,הייתי כיסה,ירושליםיתיכעובד השלג כאשר שונים אזורים על
הכבישים לנוע,את יכלו לא לזוז.והאוטובוסים יכלו ולא נתקעו .הרכבים

לרשותנו שעמדו האמצעים בכל השלגים את לפנות היה ,מפלסות:מתפקידנו
הקרח"זחלמ להמסת הכבישים על לפיזור במלח מלאות ומשאיות התפקיד.ים

כעשר במקום שהייה גדוליםהצריך ומאמצים ביממה שעות וארבע למרות.ים
ולאפשר שוטפת לתנועה הראשיות הדרכים כל את לפתוח הצלחנו הקשיים כל

מזון הקשים.חנויותלאספקת החורפים שהייתי,באחד מהאזור לעבור נקראתי
הרצלכבישלעליואחראי פרטיות,לחלוטיןםחסויהשה,שדרות מכוניות ידי על

של לנועואוטובוסים יכלו כ.א נראה דבורים"השטח את".כוורת לפתוח כדי
הלילה,הציר כל החולים.פעלנו לבית היחיד הכביש היה הרצל ,"הדסה"שדרות

פתוחה כדרך חשיבותו ל.ומכאן מטה כלפי הכביש מפסגת בפינוי בית"התחלתי
שרשראות."הכרם עם מיוחד משטרה רכב עם סמל,נסעתי רב היה הנהג .כאשר

הכבישה מצב את ראה "ואמר,לה הזמן: על דבר,חבל לעשות תוכל ".לא
א איסיכמתי שאני עד ברכב יחכה שהוא שהיו.סייםתו העובדים את ארגנתי

חסותי הרכבים,תחת בפינוי רב במרץ בכתפייםב,והתחלנו הפעלתב,דחיפות
וזחל הלילה.ם"דחפור כל הצירהמשכנו בוקרבפינוי התנועולפנות הזרמה

הרצלב במים.שדרות ספוג כולי המשטרתי לרכב בחזרה בסיפוק,עליתי אך
עיניו.עצום למראה האמין לא ברכב שנשאר .השוטר

למטה מרוציםהחרוםחזרנו מאוד היו .וכולם

בירושלים שלג
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ירושליםילעירהבחירות ית
עלי עירייהוטל של הבחירות מערכת את טכנית העירילארגן בכל ירושלים :ת

תוכ כל על הקלפיות כלםאנשיההדרכת,ןנחלוקת החזרת וכן תפקידם במילוי
סגירת לאחר העיריןוהעברתןהקלפיות שוטר,הילמועצת ידי על בגמר.מלווים

ה אחת,ארגזיםהעברת קלפי הייתה האפשרויות.חסרה כל את הגעתיובדקתי
שהקלפי ואכןעלולהלמסקנה במחסן הייתההש.שםנמצאההיאלהיות זמןעה

הקולותלפניקצר ספירת המשטרה.גמר מקצין הקלפיתלהעברליוויביקשתי
הספירהלפני,בזמן התעקש.סיום תצהירוביקשהקצין על :שאחתום

אשמה" אינה בזמן,חתמתי."המשטרה הקלפי את להעביר שעת,הצלחתי לפני
.השין
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לנדא השופט של האזור"יו:מכתבו הבחירות ועדת ירושליםר ית

הכיפורים יום .1973באוקטובר6:מלחמת

כיפור בשבת,ביום בשכונה,שחל הכנסת לבית ותוך,הלכנו הצרפתית בגבעה
מכוניות של חזקות צפירות שמענו תפילה מהעיר.כדי שנסעו הערבים אלו היו

העתיקהלרמאל העיר לכוון הבינונו.ה שעות לאחר ורק באוויר רב מתח הרגשנו
פש הדברמה שהודיע.ר כרוז עם מכונית ולשמוע":עברה הרדיו את לפתוח
ברמת."חדשות סורית ומתקפה סואץ בתעלת המצרים מתקפת על לנו נודע
המילואיםענושמ.הגולן לחיילי הקוראות הסיסמאות הוקראה.את .סיסמתי
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במחנה המיועד במקום והתייצבתי בבית ברשותי שהיה הציוד כל את לקחתי
נסענו,לפלוגותנוהתארג.בקטמון"אלנבי" מגויסים סיניילכובאוטובוסים וון

למחנה."דיםירפ"למחנה למשרדה.מקוםהאתגידרנובהגיענו אוהל ,קמנו
ל,למרפאה,לאפסנאות ואוהל אוכל"למגורים שמירה".חדר היה תפקידנו

שבחזית,עורפית לכוח החזית.כעתודה לכיוון לפקודהלנוע .ציפינו
הממשלהר מאיר,אש הבאה,גולדה ההודעה את :פרסמה
ישראל" הצהריים,אזרחי אחרי שתיים לשעה בסמוך צבאות,היום פתחו

ישראל נגד בהתקפה וסוריה האוויר.מצרים מן תקיפות של סדרה ערכו ,הם
ובארטילריה הגולן,בשיריונים וברמת .בסיני

ההתקפה"צה את והודף נלחם אבידות.ל נגרמו .רציניותלאויב
הכיפורים ביום ישראל אזרחי את להפתיע קיוו .אויבינו

שערה מלחמה להשיב ערוכים נהיה לא זה שביום חשבו .תוקפינו
הופתענו לא ".אנו

ברביבים הדוברההמחנה מעל סיור
החזית14-ב כל לאורך קרבות תבוסה.באוקטובר נוחלים התחיל.המצרים

התעלה של המערבית בגדה הגשר ראש ותפיסת התעלה לצליחת 16-ב.מבצע
מערבה"תמסח"דוברות–באוקטובר המגיח טנקים גדוד יחידת.מעבירות

ה את תוקפת הסינית"הצנחנים ראש.ונהדפת"חוה בחיסול נכשלים המצרים
מצרית.הקשר שריון חטיבת מושמדת המרים האגמים הקמת.בקרב מושלמת
אדן18-ב.הדוברותגשר אוגדת צליחת בלילה פורצת.באוקטובר היא שחר עם

סואץ–באוקטובר24-ב.מערבה העיר במרכז עז בקרב מסתבכת אדן אוגדת
לילה עם לתוקפה.ונחלצת נכנסת האש (הפסקת נאור. )50-ספרה–מרדכי
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הסביבה וכל סואץ לתעלת מעבר לסיור ירדנו הקרבות דמתה.בגמר לעירהעיר
נפשם.רפאים שחרפו חיילינו של גבורתם את ולהעריך להתפעל שלא יכולנו לא

בנוי בשטח אמיצה ברוך.בלחימה הנופלים החיילים של זכרם חזרנו.יהיה
.למחנה

הצבאי שרותי במשך שקבלתי והעיטורים הסמלים

בשרותס ותעודה בצהמלים ל"י
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מאי1947בשנת לחודש מכ1948עד בגדוד .ש"משרות
עד1948בשנת מאי בפלמ1948.11.7חודש גדוד"שרות .הפורצים4ח

אחתו שנה חובה שרות בחטיבה6-השלמת .ירושלים16חודשים
אחת שנה קבע בצבא .שרות

שניםו ואחת שלושים במילואים .חודשים9-שרות

עיטורים
הקוממיות מלחמת .אות
הימים ששת מלחמת .אות
הכיפ יום מלחמת .וריםאות
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לגמל ירושליםימעיראותיציאתי ית

הפועלים לבנק התגמולים קופת העברת להנהלת,"גדיש"קרןב,בגמר פניתי
וביהעירי הקודמתיה למשרתי לחזור ושרתות,קשתי האחזקה על .הממונה

מאוישת שהמשרה הייתה ההנהלה של את,תשובתה לבצע ביכולתה ואין
פנוי.ההחזרה משרה הייתה ולא הייתימאחר שבה ברמה לצאת,ה ביקשתי
שבגיל.לגמלאות היה חדשה45החישוב בקריירה העיר.אתחיל יהיהנהלת

ב לגמלאות אותי להוציא היותי,אחוזים59-הסכימה עבור כולל לי שהגיע כפי
.במחתרת

עיר ראש ידי על לגמלאות ליוצאים ותעודה שעון חלוקת ירושליםטקס ,יית
קולק 1976בשנת,טדי

דרכים בתאונת פציעתי
נקבע הפרישה אוקטוברתאריך עםבספטמבר19ב.1976לסוף להיפגש קבעתי

בעיר הפועליםיהרפרנטים לבנק התגמולים קופת העברת בנושא המשרדים.יה
המים מחלקת בבניין יפו ברחוב הדלק.היו תחנת ליד עברתי נסיעה כדי תוך

ביתשל צדק"חוליםהיד את,"שערי לעבר.המכוניתעצרתי הכביש את חציתי
החנויות לדרישתי,אחת שהתאים קטן חלון מצאתי בגן(,שם הדירה עבור

בההיתהשחומי לגור לעבור הסוחר).אמורה עם צפירות,דיברתי שמעתי ולפתע
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מכוניתי אחרי שעמדה מכונית לכ.של אתיפניתי לחצות והתחלתי המכונית וון
סואן שהיה אחת.הכביש לעבורמכונית לרוץ,הצלחתי הופיעהו,המשכתי לפתע
ערבי נהג עם הקדמימהבראשיתיפגענ.מונית את,המכהתמעוצמ.חלון סובבתי

וק נוספתיראשי חזקה מכה לי.בלתי וסופר הכרתי את איבדתי זה לאחר,ברגע
להכרה החולים,שחזרתי לבית אותי העבירו בסביבה שהיו ואנשים שהסוחר

צדק" מקוםשהי"שערי בקרבת ממש הכרהבשכבתי.ה זמן.חוסר ,כעבור
אלי חזרה היה.הכרתי אותי שאלה שהאחות הראשון לפנות":הדבר למי,למי

פציעתך על אהובה"עניתי:"?להודיע טלפון,לאשתי תגובת"524367למספר
הייתה מזל":האחות לך טוב,יש אותי,בינתיים".מצבך להזיז לא הוראה ניתנה

חולים.ממקומי בבית הניתוח חדר את הכינו לי שסופר עין"ב"הדסה"כפי
בראשיימכ,"כרם שנפגעתי כירורגית,וון התערבות לעבור שאצטרך חשש .והיה

משקפי נשברו העינייםימהמכה מעל לגבות חדרו גדול.והשברים היה החתך
המקום את לתפור צורך רב.והיה דם הקאתי בראש הזעזוע אות.עקב יהעבירו

על ואסרו הגדול לאולם שניה בקומה מהמיטהילמחלקה לקום כאבי.י הרגשתי
איומים צ.ראש משני ועמדו החולים לבית הגיעו וחומי המיטהיאהובה די
בידי .והחזיקו

משהו לעשות מהאח וביקשו מכאבים מתפתל אותי לראות לסבול יכלו לא הן
הכאבים הרדמה.להרגעת זריקת לי נתן לק,האח אישורמבלי לאחר.בל

חלוםשנרדמתי עיני:חלמתי שסובביםימול לקרוניות דומות קרוניות רואה אני
מים לשאיבת בגולגלות.בגלגל מלאות השמיים כלפי עולות קרונית,הקרוניות

קרונית גולגולתי.אחר מונחת מהן בתוכה,באחת נמצאת שגולגולתי הקרונית
הרקיע לפתח עד צ.הגיעה הקרונימשני דמויותדי שתי ניצבו ימין,ית מצד אחת

זקן בעלת דמות השני ובצד יפה פנים והדרת ארוך זקן שונה,בעלת אבל
הראשונה גולגולתי.מהדמות על והצביעה הקרונית את עצרה הימנית הדמות
לרדת עלי לרדת":שאלתי.וציוותה עלי "אמרה?"מדוע הגולגלות!ראה: כל

ו מטה כלפי הסנטר כאשר כלפימונחות הסנטר כאשר מונחת שלך הגולגולת
"הצד "אמרתי. משנה: זה המקרים?מה בשני שווה הנפח הוראה"?הרי נתן ואז

וצווה לפנים מושטת "באצבע התעוררתי"!.רד: דקה .כעבור
קרוב במציאות הייתי כאילו ובתחושה בפירוט החלום את רואה אני היום עד

ש טוב"לעולם ".כולו
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יסו בדיקות במכשלאחר מיוחדיםידיות היו,רים סדקים:הממצאים שני
הריחיא,בגולגולת חוש את נפגע(בדתי בעורף החושים מרכז כאשר קרה .)הדבר

ת בראש החלקים שאר בסדריכל אפילו,פקדו הרפו לא החזקים הראש כאבי אך
הביתה.לרגע אותי לשחרר מהרופא ביקשתי מצבי את.למרות לסבול יכולתי לא

הגדולהצעקות באולם שהיו החולים שאר של מצבי.והגניחות את הבין הרופא
למיטהוהסכים רתוק שאהיה בתנאי החולים מבית אותי הביתה.לשחרר חזרתי

טובה החזקים.בהרגשה הראש כאבי כל למרות שנית מתפקד אני ישנתי.הנה
השינה בחדר במקום לאהובה,בסלון להפריע רציתי שלא ש,מהסיבה ברוכיוון

ער הייתי הלילה גבוהה.שעות בתדירות חוזרים היו היתהרגשההה.הכאבים
מתפוצץ וכמעט מתנפח כך,שהראש כדי בכדורשעד ילדים שיחקו ,סל-כשבחוץ

לשחק להפסיק מהילדים וביקשתי מנוחה לי נתנו לא הכדור דפיקות קולות
למקוםאחר את,לשמחתי.ולעבור ועזבו ביותר אדיבים היו .המקוםהילדים

עירי ראש אותי ביקרו החולים קולקיבבית טדי ירושלים גדיש,ת סגן,יוסף
העיר רבים,ראש משפחה וקרובי .וחברים

העירי הנהלת לעבודינציגי ולהמשיך לגמלאות יציאתי את לבטל לי הציעו ה
ויצאתי.היבעירי הצעתם את לקבל לא החלטתי מעמיקה מחשבה לאחר

בתאריך פציעתי1976.10.30לגמלאות לפני שנקבע .כפי
לשגרה לחזור החלטתי חזק רצון ותרופות.עם כדורים פחות לקחת השתדלתי

שניתן כמה עד הפרק.ולתפקד על שעמדו נושאים בשני לטפל :חזרתי
ברמותיבני הבית ב,ת המגרש בהגרלת שזכינו ביתך"לאחר ,וכן"בנה

החדשה הקריירה לבניית ביטוח לחברות בענף,התקשרות לעסוק החלטתי עם
הבאות,זה .בשנים

והילדים ועודד,חומי:אהובה בכל,מוישלה לתפקד לי לאפשר כדי הכל עשו
הלב מקרב להם נתונה תודתי כך לכל.ועל ולהגיע להמשיך יכולתי בעזרתם

ש הישגים היוםאליהםאותם עד .הגעתי

ברמות ביתנו בניית

הבית בבניית ביתך"ב,התחלנו אדריכל.רמותב"בנה של שרותיו את שכרנו
בלבד שלד במל,וקבלן החלה המרץווהבניה שנה.א יום,במשך לפני,מדי

עצמאי ביטוח כסוכן לעבודה על,יציאתי אישי לפיקוח הבניה לאתר הגעתי
והעבודה הצרפתית.התכנון בגבעה דירתנו את למכור היינו לממן,חייבים כדי

בנ הביתיאת שנמצא.ית עברנויב,הקונה ולכן מיידית הדירה את לקבל קש
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שכורה שנתיים,לדירה הצרפתית,למשך החדשה.בגבעה מכוניתי את החלפתי
להעביר כדי וחזק ישן בנייןברכב .חומרי

שלבנין ברמותהשלד 02הבית

גימור בשלבי הבית
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שנת של 1982השמחות

תשמ ב1982-ב"בשנת במשפחתנו משמ"היו אירועים :חיםה

עודד-בר בננו של מצווה
היקר27.3.1982בתאריך לי,לבננו שנה,חי-עודד עשרה שלוש בר"-מלאו
שכונת."מצווה רב של בנוכחותו המערבי בכותל ערכנו לתורה העלייה את

הצרפתית הלפרין,הגבעה המשפחה,הרב ספר.ידיד את ונשא תפילין הניח עודד
בליווי הקודש ארון מתוך ובשמחההתורה בשירה המתפללים וקהל .הרב

הנשים,אמאה מעזרת הוידאו במצלמת המרגש הטכס את עודדכאשר,הנציחה
הברכות את ואמר ותפילין בטלית עטוף לתורה .עלה

מסיבת המצווה"את באולם"בר ז,"מנורה"ערכנו מרכז ליד קיים רר'שהיה
שבירושלים המ.בכר בני כל נוכחו המרגשת הפנים ראש,החברים,שפחהבקבלת

ירושליםיעירי קולק-ת העיר,טדי ראש חברים,סגני ועוד מחלקות מנהלי
מעירי ירושליםילעבודה .ת
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משה של חתונתו
השנה אותה במהלך לבו,עוד לבחירת נישא משה היקר לבית,בננו הירשגולדי

ליטמנוביץ החתונה.מפרוונורמה לפני תורה,בשבת "חתןשבת"ערכנו,בשמחת
הצרפתית בגבעה הכנסת התורה.בבית ספרי עם אתיר,הריקודים מאוד גשו

אותנו גם וכמובן מפרו שהגיעו השמחות.האורחים באולם נערכה ,החתונה
דוד" שבירושלים,"שולחן העתיקה בעיר ציון שער הגבעה.שליד של רבה

הלפרין,הצרפתית הזוג,הרב את רב.השיא ממגוון מורכב היה שלהקהל
משפחה,ורחיםא ו,מפרובני וקליין מונזון משפחות הזוגבני בני של .חברים

וריקודים אמריקאי דרום בקצב סוערים בריקודים יצאנו הסעודה לאחר
.ישראלים

חתונתם בגבעתיים,לאחר דירה הצעיר הזוג לימודיו.רכש את סיים משה
גן"שנקר"במכללת כמזכירהגולדי,שברמת הח,עבדה בעיצובומשה לעסוק ל
.טכסטיל

הנשואין ביום וגולדי משה
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נחמה של )חומי(חתונתה
שנה באותה הפורים חג והיקרה,במוצאי הבכורה נישאה)חומי(נחמהבתנו

צ,נבון)יוסי(ליוסף של נבוןל"זפורהיבנם נערכה.שיחיהוויקטור החתונה
חב במקום,ד"בכפר הגדול הכנסת שדוד.בבית נבוןמכיוון יצחק הוא יוסי של ,ו

המדינה נשיא היה לחתונה,שבזמנו רבים אורחים כפי.הגיעו הייתה השמחה
חב לשמוח"שחסידי יודעים הלילה,ד של הקטנות השעות החתונה.עד לאחר

בצפת לגור הזוג חב.עבר ברוח הספר בבתי בחינוך עסקו וחומי וגרו,ד"יוסי
חב בקרית קטנה .ד"בדירה

וח הנישואייוסי ביום ןומי

בתאריך"המודיע"בעיתון לאור מענ5.2.1965שיצא צירוף מוצאים יןיאנחנו

נבון יוסף של משפחתו מונזון–בין הבכירה(ונחמה בתנו עם בשנת.)חתנינו

נבון,ח"תק יונה רבי התורה–היה וגדולי חכמי של וסמכותי רוחני ונציג שליח
בבירורי,מירושלים פנו בגולהשאליו מסופקים שהיו תורה מקום.גופי אליובכל

נבוןהגיעו יונה רבי רגלי מפיו,פעמי תורה לבקש לקראתו דרךובע.יצאו ברו
מונזון אברהם לרבי תשובה השיב ונחמה.ידידו,מצרים יוסף של הבכור בנם

נבון יונה נקרא נבון,יאנ.נבון יונה של יהודה-סבו אברהם .מונזוןלייבנקרא
חתננו של דודתו לבי לתשומת הביאה מהעיתון הקטע .ליננברגמזל'הגב,את
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בן יונה התינוק הבן"נערך,יום30בהיות בצפת"פדיון הצנוע ואת,בביתם
יוסי של דודו כיבד נבון,חתננו,הארוע ישראל,יצחק מדינת נשיא בזמנו .שהיה
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לעסקי ביטוחהכניסה

ל שלי בקריירה חדש פרק מעירהתחלתי לגמלאות יציאתי ירושליםיאחר .ית
ביטוח חברת סניף למנהל בתפקידי,בירושלים"הסנה"פניתי הכרתי אותו

פס רשות בעיר"כמנהל מל,יהיח רשות מנהל בענייני.ח"בהיותו השתלבתי
מהר יחסית ההסתדרות.ביטוח עובדי כמבטח למכרז והחילותי,זכיתי,ניגשתי
רב במרץ שע.לעבוד רבותהשקעתי עבודה ערבומב,ות עד לא,קר והתוצאות

לבוא מאוד.אחרו אישי היה העובדים עם .הקשר
ש לי ישראל"נודע הביטוח"בנק חברות בין מכרז רכבי,מוציא לביטוח

ביטוח.העובדים חברת כנציג גם למכרז ביטוח,"הסנה"ניגשתי חברת כנציג וגם
הביטוח".אררט" חברת החברההתקבלתי."אררט"זכתה מטעם .כסוכן

ישראל"הנהלת וק"בנק עברי את ביסודיות עליחקרה טובות המלצות ייבלה
הפועליםימעיר( ומועצת ירושלים לעיסוק).ית רישיון לקבלת לבחינות ניגשתי

בנושאים חיים:בביטוח וביטוחייביטוח,ביטוחי ואשתאונות את.רכוש עברתי
וק במקיהמבחנים לעסוק רישיון אלהבלתי .צועות

את לשרת ישראל"עובדיכדי ולמזכירה"בנק למשרד הייתי המשרד.זקוק את
הביטוחיק מחברת לעובדי.בלתי שרות ישראל"נתתי תלב,בירושלים"בנק

שב,אביב בארץ מקום בכל וכן לשירותבוחיפה זקוקים .ייהיו
שהחבר היה והתנאי הביטוח חברות בין חדש מכרז מתפרסם היה שנה הכל

שלהם כסוכן אותי להעסיק מתחייבת ועשיתי.הזוכה מלא אמון בי נתן הבנק
אלו בציפיות לעמוד יכולתי וחברי.כמיטב אישי היה הבנק במבוטחי .הטיפול

רב סיפוק לי המבוטחים,היה את ולשרת לעזור שיכולתי לא,בזה בשעות גם
הלילה,מקובלות של הקטנות בשעות הז.כולל עם לעבוד לפעמים,ולתאהבתי

ביותר קשים בתוצאות,במצבים היה .והסיפוק
למבוטחי ישראל"פרט ענפי"בניתי""בנק בכל שונים מבוטחים של תיק

.הביטוחים
ביטוח כסוכן העבודה ופרסיםהלקויח,במסגרת הצטיינות תעודות חברות

לארץ לחוץ אהובה.לנסיעות עם ומעניינים,יחד שונים למקומות :נסענו
בקניההיי מיורקה,פורטוגלב,בספרד,נו דה ועוד,בפלמה סקנדינביה .בארצות

לחו אלו ו"נסיעות אופקינו את הרחיבו ושמחהלנוגרמול .אושר
ללונדוןז מיוחדת נסיעה לי בעיתון,1981ביולי:כורה קטנה מודעה הייתה

ומכונית דירה עם בירושלים ומכונית דירה החלפת של אפשרות על מקומי
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בלונדוןבמ היהודי לחו.רכז התקשרנו ישראלית"מיד משפחה שזו והתברר ל
הקטנים ילדיהם עם בירושלים קיץ לבלות שרצתה נחמדה אהובה.מאוד טסנו

עודד עם בר,ואני המשפחה,שלומצווההלפני אבי לנו חיכה ושם לדירה .הגענו
א לנהייחד כיצד לי מסביר הוא כאשר לונדון ברחובות סיירנו במכוניתתו .וג

יומיים כבר,לאחר ההגה"אני על התעופה,"השתלטתי לשדה אותו .ולקחנו
שהיו שבועיים במשך המשפחה עם נהגתי ומהניםמשם מעניינים ביקרנו:מאוד

המלכה,פארקים,במוזאונים קיו,ארמון ועוד–גני .גרדן
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ברמות הבית בניית סיום

שב1982בשנת הבית את לבנות אורניםסיימנו מעלה ברחוב בנה"ב,נינו
מאוד".ביתך גדול היה למגורים,מואר,מרווח,הבית מרפסת.ונוח לנו היתה
לארח,גדולה הרבינו ירושלים,בה הרי נוף נשקף וממנה רמות יער .לכיוון

יונה הבכור והנכד יוסי חומי את לארח בתנו,שמחנו כאשר היינו ומאושרים
ללדת מביתנו יצאה היולדותחומי לבית איטה שרה הבת ,"צדק-שערי"את

ב שבת תשמ'ביום .ה"באב
משה של ביצירותיו ביתנו את וליפות לקשט מרובה בהנאה בשטיחי,בננו,זכינו

אמנותיים מפרו,קיר גדול קיר גולדי,ובשטיח מכלתנו .שקבלנו
לצבא התגייס לקצונה,עודד והגיע קרבית הנדסה בחיל הגד,ושרת ,ולכאחיו

.משה
מדי גדול היה או,הבית למכור החלטנו שנים כשש את,ותולאחר ולהחזיר
עלינו שרבצה .המשכנתא

קדימה ברחוב הדירה

קדימה ברחוב דירה גדולה,חדריםתארבעתדיר:רכשנו ומרפסת ובהגינה
לבית בכניסה יסמין ופרחי ענבים עדה,סוכת לנו לאותההיוםגורמים געגועים

בה"אבל.חצר וקוץ היוציבוריתהתחבורהה,החניה:"אליה מרקט והסופר
מהדירה .רחוקיםמאוד

שליט מליובוויטש הרבי אצל ל"ביקור תש"א בעומר ן"ג

ואני,הצטרפנו1990בשנת לביקור,אהובה ליציאה בצפת שהתארגנה לקבוצה
מלובביץ הרבי תש"לבאצל בעומר ארבע,ן"ג ימיםהלמשך היה.עשר הביקור

מוצלחמ היואוד חבש,יירשמואלה חסידי בשבועון באה"פורסמו ת"ד :ו"ק
הרב" בראשות מצפת אנשים קבוצת שמתארגנת לנו נודע כחודשיים לפני

שליט,צייטלין הרבי אצל בל"לביקור מליואוויטש בעומר"א כ,ג 14-למשך
ואניא,רבותהתלבטנו.ימים לחו,שתי רגיל לטיול לנסוע להצטר"אם או ףל

לרבי הנוסעת הקבוצה.לקבוצה עם לצאת עולמנו,החלטנו את להעשיר כדי
הדור צדיק אצל בביקור .הרוחני
חפצנו למחוז טובה בשעה של,הגענו הנפש למסירות אישי באופן התוודענו וכך

חב מאנשי צייטלין,ד"המארגנים כספי,הרב יגאל קופצ,הרב יק'והגברות
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נ,ריאובש עבודתם את עשו באירגוןאשר לבבות,אמנה עזרה,קירוב והגשת
דורש לכל .מהירה

המקום תושבי של האורחים והכנסת החמה הפנים של,קבלת בסביבתו הגרים
וביתית,הרבי טובה הרגשה לכולנו בביתם,נתנה שהותנו ימי כל .במשך

נשכחת בלתי חוויה הייתה הרבי עם הראשונה של.פגישתנו במחיצתו העמידה
במינההי,הצדיק מיוחדת אווירה הכנסת:שרתה לבית נכנס שהרבי כל,ברגע

חמה בשירה מקבלו למעבר,הקהל דרך לו הרבי.ומפנה כאשר מתעצמת השירה
נמרצת יד בתנועת החסידים קהל את מצפת.מעודד הקבוצה את קיבל הרבי

במינה מיוחדת לקבוצה.בחמימות ובברכותיו במבטיו זאת והרגשנו .ראינו
ה צפתהרבי תושבי שהשקיעו המאמץ את במיוחד טבריה,ירושלים,עריך

הארץ חלקי ל,ושאר לכבוד במיוחד בעומר"בבואםלביקור .ג
מופלא בדבר הבחנתי הדולרים חלוקת לקבל:לפני בתור שחיכו אנשים אותם

הדולר נרגשים,את רגועים,עמדו ואינם של,מתוחים ברכתו את קיבלו אך והנה
רגועיםופניהם,הרבי עליהם,שלווים,שמחים,נעשו נסוך הצדיק של .וזוהרו

אישית לרבי,אני הגיעי לפני בקשות הרבה בליבי הגעתי:הכנתי כאשר והנה
הצדיק לפני בפי,ועמדתי המילים הטובות,נתקעו בעיניו והבטתי חייכתי ורק

ושלום.והזוהרות ברכה לאות ראשו את והניע טוב חיוך לי החזיר הרגשתי.הוא
נפלאה !הייתה

ל תהלוכת הייתה השתתפנו שבו המרכזי בעומר"האירוע קושטו:ג הרחובות

ובלונים בפסוקים,בדגלים קושטו המרכזית,הבימות הבימה הרבי–ועל
בסך.א"שליט עברו יותר הבוגרים ועד ביותר הקטנות הגן מכיתות ,תלמידים

ושמחים שרים הם לרא.כאשר היה ביותר עגלותמרשים עם אמהות אותן את ות
השם את הנושאות זצ"ע,"מושקא-חיה"הילדות הרבנית על,ל"ש ואחריהם

ה בטקס השלוש בני ילדיהם עם אבות קבוצת גדולה ,מסורתיה"חלקה"משאית
תנועת בידו עושה הרבי מרגש".מספריים"כאשר ממש היה כל!המראה לאורך

בידו נופף הרבי ש,התהלוכה עברהוכשהקבוצה כפיים,לנו למחוא כל,החל ואתו
הצופים גשמים.קהל ירדו לא התהלוכה הרבי,בשעת "כדברי בסדר: -שיהיה

יוחאי בר שמעון רבי התהלוכה,"בזכות נגמרה זעף–ואך גשמי .ירדו

שציפינו כפי לכך,אכן מעבר ולספוג,ואף הרבי של במחיצתו להימצא נהנינו

ברי לו מאחלים ואנו ימיםמקדושתו ואריכות שלמה פה–אות בכל וממליצים
הבאהלכל לקבוצה להצטרף ומכרינו חברי.ידידנו ובכל בנו שיתקיימו רצון יהי
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ו בניבהקבוצה וכל הרבימשפחותיהם של הקדושות ברכותיו כל ישראל
ואמן,א"שליט ".!אמן

שליטב,אנוכי מליובאוויטש הרבי אצל הדולר א"חלוקת

שליטב,אהובה,אשתי מליובאוויטש הרבי אצל הדולר א"חלוקת
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באוהל זצ–ביקור שניאורסאן יוסף הקודם הרבי של מנוחתו .ל"מקום
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מצפת למשלחת בעומר"בתהלוכת הרבינ"תשג א"שליטמליובאוויטשאצל
יורק בנוי

ארבע התעופההלאחר לשדה ויציאה לפרידה עצמנו את הכנו ימים .עשר
ביתאוטובוסים ליד הישיבהוהכנסתעמדו תלמידי הצטופפו .מסביבם

מהכלל יוצאת בצורה אותנו שאירחו רב,המארחים בחום ולשיר לרקוד החלו
למעגלים אותנו לאוטובוסים.וסחפו לעלות ונתבקשנו הזמן עלה:הגיע לפתע

והודיע הישיבה מתלמידי "לאוטובוסאחד מונזון: משפחה,משפחת הגיעה,ועוד
מהרביתשוב לקבלה,ה למזכירות לגשת שמחה".נא התמלא בהגיענו:הלב כי
לאחר,לרבי בצאצאים לברכם גולדה וכלתנו משה בננו עבור בקשה מכתב מסרנו

נ8 בקומה.ןשואיישנות שהיה המזכיר של לחדרו בריצה מהאוטובוס ירדנו
הדלת,שניה את פתח והמזכיר באינטרקום ונכנ.צלצלנו במדרגות סנועלינו

המזכיר של בכתב.לחדרו הרבי תשובת את ומסר לשלום אותנו ברך :הוא
טובה" ובשעה טוב במזל נפלאה".שיהיה בהרגשה לאוטובוס מיד חזרנו

גדולה הייתה הרבי,והשמחה של לברכתו הצטרפו במשלחת הנוכחים כל .כאשר

מונזון עדי הנכדה

בתאר רבקה עדי נכדתנו נולדה טוב ובמזל טובה .10.10.1993ךיבשעה
הלידה שני,למחרת חב,ביום הכנסת בית גבאי עם קבע גן"משה ברמת ,ד

עתה זה שנולדה היקרה לילדה שם ולתת לתורה .לעלות
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הכנסתיל לבית משה את כ.וויתי למנייהכנו קל להתפלליבוד שהגיע ואז,ן
הגבאי והברכות,הכריז הקודש ארון פתיחת הילדה,לאחר שם רבק:את העדי

.מונזון
יהוד הסביונים בקריית החדשה לדירתם עברו היקרה ועדי גולדי .משה

הקרקע,הבית ומשה,צמוד גולדי של טעמם בטוב ובשטיחי,מעוצב בתמונות
.קיר

ועדי גולדי משה



189 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

עודד בננו של החתונה

שנה הקבע בצבא כקצין שירת הצבאי,עודד שרותו את שסיים נרשםולאחר
שבעש"גוריון-בן"רסיטתלאוניבוהתקבל אלקטרוניקהלמגמת,בבאר הנדסת
חברעודד.ומחשבים עם דירה והדירהאתמימןו,שכר הלימודים עבודותבשכר
בשכר.מזדמנות במשרדי עובד היה ישראלב"מבוטחי.בחופשות "נק

הרגילים והרצון,והמבוטחים הרבה ובסבלנותו בהלכותיו עודד את חיבבו מאוד
לקרא המבוטחיםלבוא .ת

היא גם שלמדה לנדאו לבית עינת את הכיר אוניברסיטהעודד .באותה
בכ החתונה תאריך נקבע טוב ובמזל טובה תשנ"בשעה בחשוון ,7.11.1996ז"ה

השמחות הקסום"בבאולם אמרובהברכותשבעאת."גן אורי:חופה הכלה אבי
החתן,משה,חתננו,נבוןייוס,לנדאו של האחרונהואנוכי,אחיו הברכה .את

מכובד מאוד היה חומי.ומרגשהמעמד של שהגיעו,לכבודם והילדים יוסי
הבד,מצפת בהכשר אוכל מנות להזמין ועינת עודד .ץ"דאגו

השלוש בת כתפיי,עדי על רקדה וגולדי משה של החתן,בתם של להנאתם
.והכלה

מצגת שהקרינו מילדות חבריהם החתונה לשמחת מאוד שירים,הוסיפו ,בליווי
אודותם .על

החדשה במודיעין דירה רכשו ועינת מחשבים.עודד בחברת עובד –עודד

דיבורכמהנדס וזיהוי אותות אנגליתעינת.עיבוד בלשנות בחברתשלמדה עבדה
במקצועה .מחשבים
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הנישואין ביום ועינת עודד
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בירושלים הגרמנית במושבה הדירה

קר לדירה לעבור העירהחלטנו למרכז יותר ב.ובה דירה מושבה"קנינו
הילדסה"גרמניתה הבניין.ימריברחוב במרכז גינה עם מעניין יוקרתי ,פרויקט

לגינה מתחת מעלית,חניה עם שניה היה.קומה ולא יקר היה הדירה של מחירה

לרכישתה כסף מספיק ל,ולכן,לנו משכנתא כך–"מושבה"ה.שנים5-לקחנו
השכונ דירתנונקראת את קנינו בה רחוב.ה הוא הראשי רפאים"הרחוב ,"עמק
מסעדות לרוב,בו קפה חולים,בנקים,בתי מרקט,קופת לדברי,סופר חנויות

קולנוע בית וכן ".סמדר"אומנות
ה רחובות נדלקים החשכה רדת מיוחדים"מושבה"עם אנשים,בפנסים והרבה

הקפה בבתי לשבת נוער,באים בני ויקר,בקיצור.במיוחד יוקרתי מאוד מקום
.בירושלים

המשכנתא את להחזיר והצלחנו שנים שש בדירה ההוצאות,גרנו אבל
ליכולתנו ומעבר מעל היו ברמת,להחזקתה וקנינו טוב במחיר אותה מכרנו לכן

מספר נון בן יוחאי האלוף ברחוב הכרם עם.10בית ראשונה בקומה דירה
וגינה .מעלית
ואני זהאהובה ממקום מרוצים בה,מאוד שנזדקן ומתפללים בעזרת,מקווים

שלמה בבריאות מכל,השם לנו היקרים ונכדינו מילדינו ונחת טוב רק .ונראה
.אמן

מונזון עידו הנכד

בתאריך טובה בשעה בן נולד ולעודד ראשון,וכסל'ב,29.11.2000לעינת נכד
מונזון למשפחת ממשיך ונכד לנדאו .למשפחת

בירושליםארח לביתנו אביב בתל היולדות מבית ישר הנולד והרך עינת את נו
מ"במושבה" את ולתינוק לאמא להעניק הנוחיותיוהשתדלנו את.רב ערכנו

בביתנו המילה לנדאו,ברית משפחת משני,בשיתוף המשפחה בני כל את הזמנו
.הצדדים

ווינברג יוסף היה העתיקש,המוהל בעיר שלי המוהל היה בירושליםסבו .ה
אפרים עידו הנולד הרך של שמו ניתן המילה !.טוב-במזל.בברית
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אפרים עידו הנכד עם אריה סבא
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שבעים בגיל לגמלאות יציאה

לתאריך הרכבים לביטוח מכרז פרסם ישראל .1.4.2000בנק
אל הביטוח סוכנות בשיתוף למכרז ביטוח.עד-ניגשתי חברת זכתה זה במכרז

לגמלאו70שבגילוהחלטתי,אחרת לצאת מקום עשיתיתיש .כך
עובדיו ישראל"ועד והגמלאים,"בנק עבודתי,ההנהלה לסיום מסיבה לי ערכו
חברי:תםיא בה נוכחים הגמלאים,ועדוהיו ונציגי הבנק הנהלת .נציגות
הביטוחים"יו ועדת פרדרבר,ר צבי ברכ,מר מכתב לי גביעההגיש בצירוף

שחרוט "המיליםבוותמכסף מונזון: המנהלים–אריה העובדים בהוקרה
ישראל בנק מאוד."והנהלת מפי.התרגשתי הגה להוציא יכולתי לא .כמעט

הלב מכל בחום להם והודיתי נרגעתי של.לבסוף ביטוח סוכן להיות פשוט לא זה
ישראל" .שנה20במשך"בנק

יו של הביטוחים"דבריו ועדת :ר
2000יוני12

מו" כאריה הבנק עם עובד הביטוח,שנה20-נזון סוכן תפקיד את מילא הוא
רבה ובסבלנות המבוטחים,במסירות בקרב וביטחון אמון אווירת .והשרה
חברת עם עבד ויחסי"אררט"בתחילה הדוק פעולה שיתוף תוך שנים מספר

בין בביטוחאמון המעורבים הצדדים הבנק:כל אריה,המבוטחים-עובדי
."אררט"וחברתמונזון

בחברת בחר הבנק העובדים"אליהו"כאשר רכבי את המבטחת ,כחברה
מונזוןהחברה שאריה הבנק של לבקשה של,נענתה אמונם את שרכש

הביטוחימשיך,המבוטחים סוכן .להיות
תקופ חברתתלאחר בין אמון יחסי נוצרו קצרה מונזון"אליהו"עבודה ואריה

הצדד כל של רצונם .יםלשביעות
המ מחלוקות ליישב היכולת הייתה המבוטחיםתלאריה בין לפעמים עוררות

כולםלבין מצד מלא לאמון תמיד זכה והוא הביטוח .חברת

לך מאחל ואושר,אריה,אני בריאות של רבות ."שנים
פרדרבר צבי

הביטוחים"יו ועדת ר
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הבנק הנהלת נציגי מידי הוקרה גביע וקבלת פרידה העובדיםועד,מסיבת
והגמלאים
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הוקרה מכתב
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הולדתחוגגים 70יום

הכינויילד והמשפחה הולדתלהפתעהלנונו שהודיעו.70-הייום רוציםלנו היו
רוציםכפי,בצנעהלנולחגוג היינו ואהובה ריקודים,שאני עם שקט במקום
.ושירה
וליברור לאהובה בג,שחומיהיה להיות יוכלו לא והילדים ריחוקיוסי לל

מצפת והשירה"ובגלל,המקום ."הריקודים
באפריללקראת ל,השניים עינתנוהודיעו וגולדי,עודד,הילדים ,משה

צורעהש בקיבוץ ההולדת יום מפגש את לערוך שאפשר,החליטו אולם יש שם
בחברה ולשיר אהובה.לרקוד דווק"התפלאה צרעהאלמה אמרתי"?בקיבוץ

היל":לה על סומך בלבד,שלנודיםאני לטובה הוא שיעשו דבר ."כל
שמש בית בצומת הדלק תחנת יד על להיפגש קבענו האמור ,צרעהבתאריך

לקיבוץ יחד נסענו האירוע.ומשם למקום מכוניות.הגענו ראינו האולם ליד
במקום חנה אוטובוס וגם חונות בדבר,פרטיות חשדנו לכ.ולא לנוע ווןיהתחלנו

אמ.המועדון עודדבדרך אתכם",ר להפתיע רוצים לא וחומי,אנחנו יוסי גם
יוסי."הגיעו יצאו העצים מחורשת גדולה,חומי,לפתע בשמחה הנכדים .וכל

אמרה אהובה הזמן כל כי מאוד לי":דאגהבשמחנו מצפתמאודחסר שהילדים
בשמחתנו יהיו בדבר,"לא חשדנו לא אז .גם

לאולם בכניסה הייתה ולעינפתחתי:ההפתעה הדלת מרהיבנגלהייאת :מחזה
כללפניי מהצפוןהיו המשפחה הארץ,בני ובני,מהשפלה,מדרום הטובים חברנו

מירושלים לפגוש.המשפחה אותי ריגש מתקופותבמיוחד מהצבא לנשק חברים
.איש150-כהיו.שונות

נהדרתזוהייתה בשירה.הפתעה פרץ ונשיקות,הקהל ההתרגשות.בחיבוקים
באופן,התאוששתי.רבההייתה שהוזמן מנחה ידי על הערב את פתחו והילדים
אוהבים,מיוחד שאנחנו שירים של שקופיות מאוד.בהקרנת הייתה התוכנית
והקרובממניובקשו,מגוונת הרחוק מעברי תקופות על הקרנת,לספר כדי תוך

מחיי .תמונות
ל נסע לשעירושליםעודד העירייה ראש את קולק,ברלהזמין גילו,טדי שמפאת
לא להגיעהמופלג היה והוצגהברכה.יכול צולמה וכל,חלביהיהכיבודה.עימו

בהכשר מוכנות מנות קיבלו בהכשר .ץ"בדההאוכלים
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לנו צוות,בדיעבד,התברר עבודת כאן ביותר,"חריש",שהיתה הבת.רצינית
הטלפון ליד ימים ישבה כתובות,חומי אחדושוחחה,ביררה כל עם אישית

.מהמוזמנים
וגולדי ומשה ויוסי חומי של בשיתופם הנפלא הערב את אירגנו ועינת .עודד

משפחתיםמאחלחנואנ,לסיום בני נעימה"הפתעה"נווידידינומכרי,נולכל
כזו לעולם,ומרגשת תשכח .שלא

שהכינו ומושקע מרגש ארוע על היקרים ולנכדינו לילדינו והערכה תודה
האורחים,התכנון,העבודה.ודנולכב הזמנות ובשיחות,אישית,כולל בכתב

מירושלים,טלפון במיוחד אוטובוס ילדינו,הזמנת ידי על סודות בסודי נעשו
.היקרים

הלב מכל נעשתה וילד.המלאכה יתן שבימי בדרך לכם יחזירו ,נהגתםהכם
.תבורכו



199 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

לאירוע ההזמנה

מחלף
שער
הגיא

38 מירושלים

א"מת

אשתאול.צ
שמשון.צ

שמש בית

צרעה קיבוץ

צ

1

1

38

במסיבת להשתתף להזמינכם מתכבדים אנו

היקריםהפתעה להורינו

הולדתו יום מונזוןשלהשבעיםלכבוד אריה

אי שני"שתתקיים ביום ה

תשס'ט 2.4.2001א"בניסן

בשעה 18:30ההתכנסות

צורעה שבקיבוץ צורעה בפונדק

נבון נחמה אורחינו בין לראותכם ,נשמח

מונזוןמש ועודד ה

קל חלבי כיבוד כולל .התפריט

האומה מבניני הסעה .ירושלים,מתארגנת

בטלפון ועינת לעודד פנו אנא 9723404-08לתיאום
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ילדינ שערכו הפתעה השבעיםמסיבת הולדתי יום לרגל והמשפחה היקרים ו
ב קיבוץ,2001באפריל2-שחל של האירועים באולם

צרעה
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האירוע לכבוד שהוכן האורחים ספר מתוך דפים :צילומי
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2.4.2001

היקריםיוס,חומיל וילדיהם ,י

עדיגולדי,משהל היקרה ,ובתם

היקרים,עינת,עודדל והילה ,עידו

!תודה!תודה!תודה

רבים ומאמצים נפלאה עבודה ובעש,עשיתם כוח.יהיבמחשבה !ישר

ולשניאור ליונה מיוחדת בעריכת,תודה חלק שלקחו היקרים נכדינו

.הממוחשבתהמצגת

מא בינחת לנו'תכם יש כ,ה נחתונתפלל גם הלאה לכם שיהיה לנו

.תנוימא

!תבורכו

מאו תהיו שתמיד לכם מאחלים אחדאנו וקשורים אוהבים חדים

.אמן,לשני

די בלי עד אתכם ואוהבים בכם גאים .אנו

ואמא מונזון,אבא ואריה .אהובה
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מונזון השם מקור

סברה למזרחמונזוןתשמשפחישנה ספרד גירוש עם בזמנו.אירופההגיעה
מ העיר שם על המשפחה שם מונזון.הגיעומנהניתן בשם עיר ישנה בה,בספרד

יהודים עמנו.חיו מבני זו בעיר אין בקרב,כיום היהדות ממנהגי נשארו אבל
הזה היום עד האנוסים .צאצאי

לסקורס אנדרס פרנסיסקו ספרופרופסור את אלי היהודי":שלח שלהרובע
."הנישכח,מונזון

ציט אני מספרוטמביא לסקורסזהותרגום אנדרס פרנסיסקו פרופסור ,של
:187עמוד

המגוריםהיה" מקום או העיר שם את לקחת היהודים בין שם–מנהג בתור
יכלו,משפחה סרגוסה או מונזון כמו משפחה שמות עם האנוסים כזאת ובצורה

ב שלהם השורשים את העתיקים."סוד"לשמר השמות את מעבירים היו ,הם
מספרד לצאת הצליחו ספרדי,וכאשר משפחה ושם יהודי שם להם .היה

מונזוןבאנציקלו המשפחה בשם אנשים שני נמצאו יודאיקה :פדיה
מונזון,הראשון בהלכה)1603בסביבות(אברהם ואישיות סמכא מטיף.בר היה
אפריקה.בציבור מצפון שהגיע במצרים.כנראה חי רבי,בצעירותו עם למד שם

אשכנזי איסקנדרי.בצלאל אברהם רבי נמנה הרבים תלמידיו מכן.בין לאחר
.לטורקיההמשיך

הלכה ופסוקי רבות דרשות כתב בספרים,הוא נמצאים בכתובים,והללו
מדינה די ושמואל טרנו די יוסף כמו חכמים של בטורקיה.ובעבודות ונקבר נפטר

).קושתא(
מונזון,השניו ה(אברהם בטאטואן)18–במאה שנולד וסופר במסחר:רב עסק

יתרה הצלחה ובשנת,בלי ואוראן בארחל למצרים1732חי נחשב,הגיע שם
ביותר החשובים הרבנים בכתובים.כאחד קיימות החשובות ".עבודותיו

אנדרהשניובספר פרנסיסקו פרופסור הסופר מונזוןלסקורססשל העיר על
מונזון":בספרד של נשכח הבלתי היהודי תולדותהוא,"הרובע את כתב

היום ועד שברוסיה מוהילוב מהעיר הספרדיתבש,משפחתי הנתונים,פה לפי
מהארץ לספרד אליו .ששלחתי
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מונזון גולדי כלתנו ידי על נעשה לעברית ומספרדית לספרדית מעברית התרגום
משה( של ).אשתו

אנדרס פרנסיסקו פרופסור של השני לסקורסספרו

פרופסור של ספרו סיום
לסקורס אנדרס פרנסיסקו
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מהר בספרדתמונות מונזון בעיר אשר היהודי הפרופסור,ובע לי שלח אותן
לסקורס אנדרס :פרנסיסקו

מונזון העיר מהטירה–נוף הנשקף ספרד
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הגבעה על מונזון,הטירה בעיר היהודי הרובע מתוך ספרד–והצילום

מונזון בעיר היהודי ברובע בספרד–המבצר



211 בירושלים לדורותיה מונזון משפחת

מונזוןהשוק בעיר היהודי דבספר-ברובע

מונזון לעיר הכניסה בספרד–שער
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מסחרי-הקרדו מונזוןמרכז בעיר היהודי בספרד-ברובע

מונזון בעיר לטירה מתחת היהודי והרובע בספרד–השער
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הטירה להר צמוד מונזון בעיר היהודי ברובע בספרד–רחוב
לבתים ב–הכניסות היהודי מונזוןברובע בספרד–עיר

מונזון בעיר היהודי ברובע הככר
מונזוןסימטה בעיר היהודי בספרד-ברובע
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בספרד אזורית מונזון–במרכז.מפה העיר
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מהרובע קודמת מתקופה בספרדצילומים מונזון בעיר והטירה היהודי
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לסקורוס אנדרס פרנסיסקו מונזוןבספרדמרצהפרופסור משפחת הספר על
בירושלים לדורותיה
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מונזון עירית נציג לידו לסקורוס אנדרס פרנסיסקו פרופסור

פרופ של בירושליםסבביקורו לסקורוס 2006בשנתור
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פרופ של סורכתבה
משפחתי על לסקורוס

ספרדי בעיתון
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ומשפחותיהם ילדנו

חיה נחמה בתנו

נבון,חתננו מנחם,יוסי אור הספר בבית ומורה בצפתמחנך את.בנים מחנך
חב ברוח למופת .ד"ילדיו

הספר,)נחמה(חומי,בתנו בית מנחם"מנהלת בצפת"אור ומקיימת,בנות
הפסוק את ימצא"בהלכותיה מי חיל ".אשת

הבכור יונה,הנכד מנדל מתיבתא(מ"רכיום,מנחם בנצרת'חבישיבתב)ראש ד
ב,עלית תשס'נישא הראל'אדר לחנה בניהז חבהעוסקת ברוח ילדים גן .ד'ול

עלית בנצרת מתגוררים נבון וחנה .יונה

ו נבון ויוסי ילדיהםחומי
איטה,הנכדה בסימינרהמייס,שרה חנהלימודיה מורהוכיום,בצפתבית

חב ברוח בתאריךינ.ד'תלמידות תשס"כ2006.1.25שאה בטבת יאללאר,ו"ה
בצה,אביעד כיום כמשגיחל'המשרת הגולן ואריאל.כשרותברמת איטה שרה

בצפת כיום מתגוררים .אביעד
ובגרויות,רבקה,הנכדה תיכון גרפיוסיימה עיצוב עובדתלימודי וכיום

בביה במחשב"כמזכירה גרפיות עבודות ומבצעת לבנות .ס
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גדולה,זלמןשניאור,הנכד ישיבה הקודש.צפתבתלמיד ללימודי ,בנוסף
באורגן נגינה גרפיווחלילתחביבו .עיצוב

יצחק,הנכד בצפת,לוי גדולה בישיבה לב.לומד טוב ואהוב,נער בהלכותיו צנוע
משפחתו .על

בכיתה,ישראל,הנכד תורהס"ביה',חלומד מנחם"תלמוד בצפת"אור
לישיבה המחשב,כמכינה משחקי הוא .ותחביבו

חננאל,הנכד בכיתה,משה תורהס"בביה'זלומד מנחם"תלמוד ,בצפת"אור
ספרים קריאת הוא .ותחביבו

מושקה,הנכדה בכיתה,מרים מנחם"ס"בביה'הלומדת בצפת"אור .בנות
ולרקוד לשיר אוהבת .מירי

רחל,הנכדה מנחם"ס"בביה'דבכיתהלומדת,מנוחה בצפת"אור .בנות
לילדים קייטנות ולערוך קטנים בילדים לטפל אוהבת .מנוחי

אבכילומדת,יחנ,הנכדה מנחם"ס"בביה'תה בצפת"אור .בנות
בבית לאמא לעזור אוהבות הבנות .כל

ה חב'ברוך בקריית גרה והמורחבת היקרה המשפחה שבצפת"כל בדירתם,ד
בתוכנית השכונות"שהורחבה ולאורחים".שיפוץ למשפחה פתוח ולבם ביתם

חב .ד"כמנהג

יצחק לוי של המצוה בר חב–בשמחת הכנסת צפת"בבית תשס'ז,ד ג"שבט
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משה חייםבננו

במכללת,משה,בננו לימודיו את וכיום"שנקר"סיים טכסטיל עיצוב במגמת
באומנות עוסק גולדיהוא אשתו עם בעשייה,ביחד מלאה את,שותפה ומציגים

ובעולם בארץ .עבודתם
בכיתה,עדי,נכדתנו הבניים'טלומדת מצטיינת,יהוד"פסגות"בחטיבת
ביצירהבלימודי אמנותיים כישרונות ומגלה .ה

הסביונים בקריית גרים ועדי גולדי המטופח,שביהוד,משה .בביתם

ועדי משה גולדי
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בסוכה המינים ארבעת על מברכים ומשה שאני ח"תשס–בירושליםבביתנו
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לי עודד חי-בננו
באוניברסיטת,עודד,בננו הנדסת-שבבאר"גוריון-בן"למד במגמת שבע

בהצטיינות וסיים ואלקטרוניקה בחברת,כיום.מחשבים עובד פונטיק"עודד
דיבור"סיסטמס זיהוי בטכנולוגית וזיהוי,המתמחה אותות עיבוד כמהנדס

עובדים על ואחראי בכיר בתפקיד .דיבור
באוניברסיטת,עינת לימודיה את ובלשנות"גוריון-בן"סיימה חינוך במגמת
ומשלימה.אנגלית אלטרנטיביתלומדת ברפואה לימודיה את ומגדלת,כיום

ילדיהם את רבה השאפריםעידו:במסירות הלאההילה,בעבן ואמירארבעבת
השנה בן כמעט .מיכאל

מודיעין,עודד בעיר היפה בביתם גרים והילדים .עינת

לאה,ינתע אפרים,הילה ועידו 2004-עודד
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ועודדילדיהם עינת אפרים:של לאהעידו 2004-והילה

אפרים,עינת,עודד מיכאל,עידו ואמיר לאה 2007-הילה

נישלם ולא ...תם
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