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 הראשונות השנים

 אחים שני עוד עם ומסורתי דתי בבית גדלתי ,11.1.1930-נולדתי ב

 של אבא) שלי סבא בעקבות 1932 בשנת לארץ עלינו .מימני בוגרים

 היו ההוריםש מאחרו הבריטי המנדט של תקופה הייתה זו .(שלי אבא

 ליד שהייתה מונטפיורי בשכונת שלי סבא ליד בהתחלה גרנו דתיים

( רגיל) ילדים בגן למדתי, וחצי שנה בן הייתי לארץ כשהגענו .אביב תל

 עד קיים שלמעשה לימודי מוסד שהיה" חיידר" ב למדתי בהמשךו

 .היום

 

 



 המשפחה

 עם רב קשר לי היה לא למעשה בילדותי, ממני גדולים היו שלי האחים

 .שלי האחים

 בחנות שעונים בתיקון בדע אלכסנדר סבא, שען במקצועו שלי אבא

 (.יפת רחוב ניקרא שהיום) בוסטרוס ובחבר ביפו קטנה

 הצליח בקושי אלכסנדר וסבא בארץ המאורעות פרצו 1936 בשנת

 .הפורעים מהערבים חייו על להימלט

 .בית עובדת הייתהא יוה( הניה כינוי) הלנה קראו שלי לאימא

 בעל והיה ערב קול היה אלכסנדר סבאל .מסורתי דתי בית היה הבית

 שרנו השבת שולחן ליד שבת ליל לבכ .(חזן) כנסת בבית תפילה

 .אלכסנדר סבא עם שבת זמירות

 

 



  )לחטוף( חאפ שכונת הקמת

 מונטפיורי שכונת בין .(אביב תל שליד) מונטפיורי בשכונת גרנו כאמור

 בשנת. פרדסים היו בורוכוב שכונת שהיא אליה הקרובה והשכונה

 היהודי הישוב את לעבות הלאומיים המוסדות ידי על הוחלט 1934

( להתנחל) ולהתיישב לבוא ליהודים בקריאה המוסדות יעצו ולכן

 ילד אז הייתי אני) בורוכוב שכונת לבין מונטפיורי שכונת בין בשטחים

 (.4 בן קטן

 וכך( בית) צריף לה הקימה משפחה לוכ משפחות הגיעו לילה בין

 ימים ובאותם יוסף תקריי הקראנ לימיםש חדשה שכונה לה קמה

 ולמדתי גדלתי זו שכונהב .(לחטוף הכוונה) חאפ כשכונת ידועה הייתה

 עד התקיימההשכונה  .התגייסתי שבה (1948) העצמאות מלחמת עד

 .גבעתיים בתוך העיר נבלעה היאאז  כאשר 50-ה שנות תחילת

 

 שלי הלימודים

ברחוב יהודה הלוי  (12 גיל)ב 1941בשנת " ישיבה"ב ללמוד התחלתי

  .הדוד יהושע()של ומול גן החיות  טמול בית המשפ אביב בתל

שכונת פלורנטין מ ילומטריםשלושה קכשל הישיבה הייתה במרחק 
 במהלך יום ,1942בשנת  .(דהיום זה שכונה של אמנים שחקנים ועו)

מאוחר יותר  .הלימודים, שמענו רעש גדול, רצנו לראות מה קרה
היה מי ש (הידוע בשם יאיר שטרן)שנרצח אברהם שטרן  ,הסתבר

  על ידי הקצין הבריטי מורטון. (וחמי חרות ישראל)לראש ארגון הלח"י 

לא הייתי  .ואז עזבתי את הלימודים 16למדתי בישיבה עד גיל 
 .לכן שלחו אותי ללמוד מקצועוהתלמיד הכי טוב וגם לא רציתי ללמוד 

סיימתי את לא  .עבדתי כשוליה במכונאות רכב עד מלחמת העצמאות
אבל למדתי באמצעים אחרים או בדרכים אחרות עד בגרות מבחני ה

ך השנים למדתי דברים במש .שנות לימוד 12שהצלחתי להגיע לרמת 
 בין היתר למדתי בעצמי מכוחותיי אנגלית, .אחרים בקורסים שונים

  ם.אסלגרמנית, היסטוריה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה, נצרות וא

 

 

 



 מלחמת ששת הימים

עבדתי  ,במלחמת ששת הימים לא גויסתי לצה"ל. באותה תקופה
ן המאמץ הדברים שהחברה עשתה למע אחד .בחברת האוטובוסים דן

אני הייתי הנהג של  .אוטובוסים לאמבולנסים תהסב היההמלחמתי, 
נשלחתי לגולן לתאג"ד של החטיבה  .אחד האמבולנסים האלה

 – "עיניים של המדינה"עד שצה"ל כבש בחזרה את ה ,שנלחמה שם
 החרמון.מוצב 

 

 שלי הפרטית המשפחה הקמת

 

 הכרנו. 17 בן ואני 16 בת ילדה אז, יפה את הכרתי 1947 בשנת

, אריק: ילדים 4 לנו ונולדו התחתנו 1949 בשנת. גן ברמת בבריכה

 .ואסתר עופר(, עידו של סבא) עמיחי

 נכדים 10 לנו נולדו הכל ובסך והתחתנו גדלו הילדים השנים ברבות

 השני הנין הוא עידו כאשר, נינים 10 -ל גאה רבא סבא אני והיום

 .    במספר



 

 החתונה של עמיחי )הבן השני של סבא רבא זאב ואבא של אימא שלי(

   

 

 הנכדה השנייה של סבא רבא זאב(ו ודיע אימא שליעל )החתונה של 



 

 הברית של עידו )הנין השני של סבא רבא זאב(

 


