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 תמצית סיפור חייה של סבתולי )מירי אבוש( 

 ." עברה בדלות אבל תמיד היינו שמחים , אמנם,הילדות"

 

תיקה עד שפרצו  עה בירושליםהם גרו  .ילידי הארץ, שניהם ולאימי מסעודה יחזקאללהורי קראו 

  בירושלים טמוניםקהעתיקה עברו לגור בשכונת   בירושליםכל היהודים שגרו  .1940בשנות  המאורעות

 ששם היו רק יהודים.  

 לגור בבני ברק.  עברוו  ירושליםהורי עזבו את  ,המשפחה. כשגדלה כבישים בסלילתאבא שלי עבד 

לא  ,לא חשמל , רדיוהיה לא  ,בלי גז ,בלי חשמל או מים זורמים ,שם אני נולדתי. גרנו בצריף קטן

 טלפונים כמעט לא היה כלום.

 10.10.1943בתאריך  כיפוראני נולדתי ביום 

את תעודת הלידה שלי לא רשום שנולדתי בישראל. האנגלים כתבו ב , ולכןמדינת ישראל עוד לא הוקמה

 .פלשתינהישראל נקראה אז, שלטו בארץ אז. ש תעודת הלידה שלי, משום

 .אחים ואחיות  הינו הרבהוחדרים  2גרנו בצריף קטן של 

 .את המזון לבדהם גידלו  .לא היה להם כסףוהיו אנשים דלי אמצעים בארץ  גרוהאנשים ש

חולבת  ,נותנת להם אוכל למרעהאותם  מוציאההייתי  יהם.עלית אני הייתי אחר , שהיו לנו עיזים שחלבנו

 אותם ומכניסה כל יום את החלב הביתה.

 בחצר ירקות וזה מה שאכלנו. שתלנוכל יום.  הטילו ביצים, והן היו לנו תרנגולות בחצר

 

את האוכל הינו צריכים לבשל על פתיליות  שחטנו תרנגולת כדי שיהיה לנו גם חלבונים. ,כשהיה חג

שהיה מוכר  עגלון שלושה היה עובר -פט וכל יומייםלהשתמש בפרימוס היינו צריכים נ שבילב. ופרימוסים 

עגלון ומוכר  ה , היה מגיעכל יום ,לא היה, לכן מקרר גם . והיה מצלצל בפעמון כדי שיבואו לקנות נפט

  לקנות. שיבואועם פעמון מאוד מאוד גדול כדי  ....." קרח קרח" הוא היה צועק  .קרח

  יהיית .היו נותנים לי את הפעמוןתי רצה אליהם והם , הייכל פעם שהיה מגיע אחד מהעגלונים ,עם הזמן

הרבה פעמונים וגם אבא שלו היה עגלון וגם סבא  והנפט הי מוכר לעגלון של . צועקת ומצלצלת בפעמון

ראה שאני עוזרת לו הוא נתן לי פעמון אחד ועד היום יש לי  כש . גם הישנים ,פעמונים היו אצלוהשלו וכל 

 . את הפעמון



בקרח לקירור האוכל ובנפט לחימום   השתמשנוך . וכוצלצלתיהפעמון מאוד כבד וגדול ואני החזקתי אותו 

 .אוכל

ה מקלחת ושירותים מפחון ושם היינו  בנאז אבא שלי  , שירותים וה מקלחת ולא היתשלנו לא הי ףבצרי

ובתוך   , ריבועהינו שמים לבנים קטנות בצורת   .מתרחצים. את המים להתרחץ היינו מחממים בחצר

תמיד  .ץחהתרלהמים היו מתחממים על מנת שנוכל  ךהיינו מבעירים את העצים וכ .הריבוע היו עצים

 היו רוחצים אותנו. ך אמא הייתה מביאה דלי עם מים וכלי שאפשר יהיה לשפוך אלינו וכ

שוטפים במים נקיים   ,הסהיינו מחממים את המים עם סבון מכניסים את הכבי .יםסמכבגם היו כך, 

 . ותולים

 .ונהנים לאכול היינו שמים חצילים ותפוחי אדמה .גחלים, אם נשארו להתקלח בסאחר שגמרו לכל

היינו מכניסים את    םש, לרך מטר ורבע על חצי מטרוהיה ארגז ממתכת בא , במקומו,לא היה מקרר

 ים את האוכל.סק כדי שיקרר הרבה זמן ואז היינו מכנישעוטפים אותו ב ,הקרח שקנינו

 לקרר אותם. כדיובקיץ היינו מכניסים בקבוקים עם מים 

 כךסוללות ושהיו מכניסים להם  טרנזיסטוריםכפי שהזכרתי קודם, לא היה חשמל, לכן היינו משתמשים ב

 היינו שומעים חדשות.  

 עברה בדלות אבל תמיד היינו שמחים.  , אמנם,הילדות

 דבר המצאנו משחק.כל מ .משחקים יחד בחוץ היוכל הילדים בשכונה 

.... לא היו לנו   מחבואים, תופסת, קלאס, בחבל שיחקנו חמש אבנים, גולות, שלוש בורות, דודה,

 משחקים קנויים. 

  לירקון, להיכנס למים וליהנות בתוכם., אהבנו ללכת בני ברקב ןהאצטדיוליד , מאחר וגרנו ליד הירקון

   , יכולנו אפילו לדוג עם חכה שהכנו לבד.המים היו מאוד נקיים

לטפס אליהם ולבנות בתים  נו. אהבאקליפטוס מאוד גדוליםעצי  הרבה מאודעל שפת הירקון היו 

   .למדנו לקטוף עלים ולעשות מהם משרוקיתמקרשים. 

אף  .וזה היה השם שלי יתג'ינג' כולם קראו לי . 'יג'ינג א שלי היה. גם אביתג'ינג'כשהייתי קטנה הייתי 

 אחד לא קרא לי בשם אחר.

  חוויה ו היתהז .שני הדברים שלא אשכח לעולם -  הראשון העצמאותרזת מדינת ישראל ויום כיום האת 

 . לעולמים בזיכרון שאני זוכרת כאילו זה היה היום היא חרוטה לי 

השלג, למרות שלא ידעתי מה זה  אהבתי לראות אתמאוד שלג והכל היה לבן.  המוןירד  6כשהייתי בת 

 עד שאמרו לי.

 

 בשלג  בחו"ל בטיול עם שלמה



. במחלקת המים עבדוא  . בכל מחלקה בעירייה היה רק עובד אחד, וההבעירייאבא שלי עבד  ,בבני ברק

 לבדוק שכל שעוני המים תקינים.   היה צריך ללכת כל יום עשרות קילומטרים בשבילהוא 

. וכך,  לקח אותי לבית הספר אבא פרד )חמור גדול( ואם החמור הזהגילינו שהעירייה קנתה לו יום אחד 

 .השנים עברו והייתי צריכה לעזור במטלות הבית

דרו י. כשזה הגיע סבשכונה שלי תה תאורהאף פעם לא הי .ה קייםיום אחד הגיע החשמל ולא האמנו שז

לבית   . עברנוהיינו צריכים לעזוב את הצריף. שירותים ומקלחת בבית היו לנועדיין לא  ,אבל .מנורות לנו

לא היה  ן אבל עדייגדול, זה היה כיף  . חשמל ומים זורמים ,שירותים ,לנו מקלחת וושם כבר הי  ,רגיל קטן

וזה   .להבות 2גזיה עם  . הגז הגיע לאחר זמן לא רב ואז יכולנו לקנותאחרים באמצעיםבשלנו עדיין  ,גז

 . היה מאוד נחשב

 . מאוד מיוחדיםהנשארנו רק עם הזיכרונות כך, 

 
 תעודת נישואין: שלמה ומירי

 

 תמונות מהצבא: מסיני מלחמת יום הכיפורים



 

 


