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 קשר רב דורי     

 

בתכנית הקשר הרב דורי בבית  ,יחד עם סבתי ימימהשמי שירה ואני משתתפת 

 הספר אוהל מאיר אחת לשבועיים.

בעל שתי  והתגוררה בבית 1333נולדה בתימן בעיר עודן בשנת ה מימיסבתי 

 לביתה. כיםושדות סמו עם חצר גדולה  הכוללת רפת  ודיר קומות, 

 אחים ואחיות.  11סבתא נולדה להוריה יפת ורחל והיא הרביעית מבין 

אביה היה סוחר ועסק בין השאר בצורפות, עסקיו שגשגו והיה מקורב לאימאם 

 ששלט בתימן , אמא של סבתי הייתה אמונה על גידול הילדים בבית.

סבתי יחד עם אחיה )כשחזרו מלימוד אצל המורי( הרבו לשחק במרחבים שליד 

 כמו: תופסת, מחבואים, חמש אבנים, משחקי כדור...במשחקים  הבית 

ובנות בדרך כלל עזרו  לומדיםסבתי לא למדה כי בילדותה בתימן רק בנים היו 

 בעבודת משק הבית.

ישרונה והחליט ללמדה אביה הבחין בכ .הביתמשק סבתי לא עסקה בעבודות 

חשבון כדי לעזור לו בניהול עסקיו . בתחילה סבתא חששה מהתפקיד שהועיד 

אביה התעקש ולא הייתה לה ברירה אלא לקבל את לה אביה וניסתה להתנגד, 

שהשד לא נורא כל כך ואפילו נהנתה בתא סבהמשך ראתה התפקיד.  

כמובן שסבתה ) .מצוין לשביעות רצון אביהובצעה את העבודה מעבודתה 

 .(הייתה פטורה מעבודות הבית הקשות יותר... כי, הייתה מרוצה

סים ז"ל  בצעירותם, אך מימשו את אהבתם עם סבי ניבתימן סבתי התחתנה 

 רק לאחר שעלו לארץ. 
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 עלתה לארץ עם משפחתה במבצע כנפי נשרים.סבתא  1343בשנת 

 שוכנה משפחה כל, באוהלים ושוכנו שמר בעין עולים למחנה הגיעו וסבתי סבי

 סבי הורי שוכנו הסמוך באוהל י,לשנ אחד סמוכים היו האוהלים ,באוהל

 .סמוכים באוהלים המורחבת ומשפחתו

 קר ובחורף מאוד חם בקיץ, מאוד קשים היו במחנה שהתנאים מספרת סבתי

 האוהלים וכל במחנה שלג ירד שבו אחד חורףסבתא  זוכרת במיוחד, מאוד

 .   השלג תחת קרסו

 וכן הקודש בארץ שהם שמחה התמלאו וסבתי סבי,  הקשים התנאים למרות

 הקשה הקליטה מסע את לצלוח כוח להם נתן המורחבת המשפחה עם" ביחד"ה

 .הקודש בארץ שלהם

 השבת את שמרו תורה למדו, בצוותא לאכול יושבים והיו בסיסי מזון קיבלו הם

 ,הארץ קדושת  בתוספת  תימן בגלות רגילים שהיו כמו המצוות על והקפידו

  .השני כלפי אחד כבוד נהגו

 ובחמימות גדולה באהבה ילדים שמונה רבה במסירות וחינכו גידלו וסבי סבתי

 שמעריפים הדודות והדודים  עם מצוין בקשר שמשפחתנו לספר יכולה ואני

 נהנים ממש שאנו אספר ועוד.  וסבא סבתא אצל שהורגלו כמו ואהבה חום עלינו

 .שלנו והדודות הדודים בני עם יחד אתם שלנו במפגשים ושמחים

 את עזבו כולם כאשר ואולם ילדיהם ובגידול בחינוך שנותיה רוב עסקה סבתי

 אורט הספר בבית לעבוד החלה סבתי,  לדרכו הלך אחד וכל" החמים קן"ה

, הספר בית מנהל אותו פוגשים כאשר היום שעד לי מספר אבי.  שבעפולה

 נפלאה אישה שהייתה כמה, בשבחה מספר  סבתא עם שעבד מי וכל מורים

 .במחיצתה להיות שמחו וכמה
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...( זוכרת כך כל לא)  לחיי הראשונות בשנתיים בי טיפלה שסבתא זכיתי

 קבלנו ואחיי אני וכך לידם להתגורר זכות לנו הייתה וכן לעבודה יצאו כשהוריי

 מכבדים הם כיצד חיים הם כיצד ראינו, לחיים דרך וגם ואהבה חום המון מהם

 !!! שנה 01 -כ יחד לחיות יכלו הם  כך רק. גדולה ובאהבה השנייה את אחד

 החיים שמחת את לזכור ונמשיך זוכרים אנו – לעולמו הלך סבי ד"תשע אב' ז ב

 בלימוד שקדנותו ואת לו שהייתה הגדולה השמים יראת את,  צניעותו את,   שלו

 טובים לחיים שתזכה סבתא עם יחד בהשראתו חיינו את ונמשיך – התורה

 .  במחיצתה לשמוח ושנמשיך

 שקבלתי והמסר וסבתי סבי שעברו הדרך את ומעריכה גאה מאוד אני דבר סוף

    . דבר בכל הטוב את ולראות לך שיש במה לשמוח :הוא מהם

 

 שירה שרעבי         

 


