
 שורפ -גלגולו של שם המשפחה שלי 

 

נולד יוסי, שבתעודת זהות קוראים לו יוסף, אבל אף אחד לא קורא לו ככה, סבא 

ב' באדר ב' , 1948מרץ ב13 תאריךה ב"בתל אביב בבית חולים מגידו ברחוב מזא

 . הכרזת המדינהלפני , חתש"

 : המשפחה של סבא

 סבתא רבא שלי מנוחה, –אמא 

 סבא רבא שלי ישראל, –אבא 

 דודה רבא שלי בטי, –אחות 

ם ואי אפשר היה יתל אביב הופצצה על ידי מטוסים מצרי דביום שסבא שלי נול

 . א שסבא נולדתלהודיע לאבא של סבא ולאחות של סב

נווה שאנן בדירת חדר עם מטבח המשפחה של סבא גרה בתל אביב ברחוב 

 . ושירותים משותפים עם עוד שתי משפחות

 . המשפחה של סבא הייתה שמחה ומאושרת ,אבל למרות הקשיים

והמשפחות שלהם נשארו  1932ת האמא והאבא של סבא עלו לבד לארץ בשנ

 .רוסיהאו ב בפולין

 . עלו לא ןאך ה נה לארץ ישראל,יהם ביקשו ואפילו התחננו שהמשפחות תעל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנוחה, ישראל, סבא יוסי ודודה רבא בטי                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם.                                         בשנים הראשונות הם שמרו על קשר מכתבי

      .פרצה מלחמת העולם השנייה וקשר המכתבים הפך להיות נדיר 1939בשנת 

 .בטי –אחות של סבא נולדה  1940בשנת 

 

ורק אחרי שלוש , ניתק הקשר עם המשפחות שנשארו בפולין ורוסיה 1942בקיץ 

שנים התברר גודל האסון. שתי המשפחות של ההורים של סבא נרצחו על ידי 

 .הנאצים בשואה

מרוב צער, ההורים לא סיפרו לסבא שום דבר על המשפחות ושמרו את הכאב 

 ם.ביבל

כולם הסתכלו קדימה מתוך רצון לבנות והקמת המדינה זו הייתה תקופה של 

 . וכמה שפחות להתעסק בעבר הרע ,מדינה חדשה

 . במלחמת השחרור סבא רבא התגייס לצה"ל



התחילו כולם לשאול ולהתעניין בשם המשפחה  ,כשסבא גדל והלך לבית הספר

 .היה שם נדיר הואכי לאף אחד לא היה כזה שם משפחה, .  שורפ –שלו 

    .מה פשר השםבפעם הראשונה הוא שאל את אבא שלו  12 שסבא היה בןכ

אזור או בבמקום,  במקצוע, - םהרבה שמות משפחה מקוראבא שלו הסביר לו ש

 .קבוצות האלהאף אחת מן ההשם שורפ לא השתייך לאבל המגורים 

 :הסיפור שסופר לסבא הוא

חובה לצבא של הצאר  גויסו גיוס ,18נערים שהגיעו לגיל  18 -באמצע המאה ה

הם התנתקו מהמשפחה וחלקם  ,כלומרעשרים וחמש שנים. הם גויסו ל .הרוסי

 . הביתה שבוהגדול לא 

הוא לא היה  ,שבמידה ויש במשפחה רק בן זכר אחד היה חוק,באותם ימים, 

 . מגויס

 -והשם הפך ל ",שור"שהיה  ,לשם המשפחה " פ" -הוסיפו אות? מה עשו במשפחה

 . "פשור"

שכמובן לא גויס  ,יצרו משפחות עם בן זכר אחדעל ידי הוספת אות אחת שונה, 

 . לצבא הצאר הרוסי

שלשם שור הוספו כל אותיות מהאות  ,שאומרת ,אי אפשר בלי לספר אגדה, כמובן

 .כי במשפחה היו הרבה בנים , 'תועד האות ' א

  הצעיר".   והיה חבר בתנועת הנוער ''השומר  ,סבא למד בתל אביב

 אחרי שנתיים סיים קורס טייס. ולחיל האוויר סבא  אחרי התיכון התגייס

 

 

 שנה במילואים.  30וטס  ,סבא שירת שנים ארוכות בקבע



 על מטוס ג'מבו. "על-אל "ב המשיך כקברניטאת הקריירה הטיסתית שלו 

 

 

 



ת את שם ילעבר –כשסבא היה טייס בחיל האויר, הייתה הוראה שצריך לשנות 

  ,שורפ היה חריג–ובגלל שהשם  .שהשם שלו כבר עוברת ,סבא אמר .המשפחה

 . את השם ולא חייבו אותו לשנותהאמינו לו 

זכר  רשיישאכי הוא רצה הסיבה שסבא לא הסכים לשנות את השם היא 

צר קשר ווי ,שנושא אותו שם בעתיד אם יימצא קרוב משפחה כלשהו,מהמשפחה ו

 . ביניהם

הגיעו לארץ בני דודים עם שם  90-הודי רוסיה בתחילת שנות הבעליה של יואכן, 

 , והתברר שהם בני דודים שנותרו בחיים. שורפ –משפחה ה

 .הוא לא היחידי בארץשלנו מאז שם המשפחה 

  -שורפ  סיפור נוסף שקשור לשם



חייל   2007בשנת . הוא פגש ביחידה קרבית בצבאשירת  ,אביה :דוד שליכאשר 

הם מאד התרגשו והבינו שהם קרובי . שורפשלו גם היה  אחר ששם המשפחה

 .90-ת הוהחייל הזה עלה לארץ עם משפחתו מרוסיה בתחילת שנמשפחה. גם 

המשפחה שלך, כי הוא חלק  חשוב לשמור את שם :המסקנה מכול הסיפור

     מההיסטוריה האישית שלך ומהזהות שלך.

 

 

 ורסבא  רבא בצבא הפולני       סבא רבא במלחמת השחר              

 

 



, סבא סיים את עבודתו ב"אל על" בשל גילו, ויחד עם כל 2014בחודש נובמבר 

 כקברניט בטיסה שהגיעה לקבל אותו בנחיתה האחרונההגענו המשפחה וחברים 

בשדה התעופה נתב"ג. חיכינו בצד המסלול ונפנפנו הנחיתה הייתה מניו יורק. 

 מטוס הענק.בלסבא 

ולמרות שהייתי  ,היה טקס מרגש מאדו עליואחרי שסבא החנה את המטוס עלינו 

 רק בת ארבע שנים אני זוכרת אותו היטב.

 

 מנפנפים לשלום למטוס של סבא בנחיתה האחרונה שלו כקברניט ג'מבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 של סבא אני בכיסא הטייס

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 -לסיוםו

שנה לסיום קורס  50ציון התקיים טקס כנפי הזהב ל 2020באחד עשר בספטמבר 

  הטיס של סבא. הטקס היה בבית חיל האויר בהרצליה והיו בו כל החברים הטייסים

 .1968, שסיימו איתו את קורס הטייס בנובמבר של סבא

קראו לבמה יחד עם הרבה  -ולי  ,הזהבמפקד חיל האויר העניק לסבא את כנפי 

 לשיר את השיר:ולהקת חיל האויר נכדים 

 מיד עולה המנגינה

 
 

 
 

 

 

  
  את יכולה מתוך שינה

 על התקוות הכי ורודות
 האהבות האבודות

 ואלה העומדות בתור
 עם זוג עיניים כחולות

 וציפורניים אכולות
 אשר קוראות לו שיחזור

 מכל האור מכל הלב
שוב אליך מתקרבהוא   

 לשמוע את המנגינה:
 מן הרקיע הנמס

 אשר אומר לי תיכנס
 ובו אלייך אני שט
 ומן האופק הלבן
 ומן הרווח הקטן

 שבין הנילוס והפרת
 מה שהיה וכבר נגמר
 הטוב הרע והמכוער

 וכל ארצנו הקטנה
 כבר שרה את המנגינה:

 
 

 מן השעות והשניות
 והקולות באוזניות

 מן הכוכב על המגדל
מן הרוח לצידוו  

 והחבר שעל ידו
 אשר מרים לו אגודל
 מן העבים הנפתחים

 ומכנפי המלאכים
 ומלילות ללא שינה

 תמיד עולה המנגינה:
 מן הרקיע הבהיר

 עד גגותיה של העיר
 והשדות הרחבים
 וכשהלילה מעליו

 והשמיים מתחתיו
 ועל הארץ כוכבים

 עמוק עמוק בתוך הלב
 בתוך הראש המסתובב

הפינהמן הקצה, מן   
 תמיד עולה המנגינה:

 
 
 
 



 
 
 

12/2/2020סבא שלי מקבל כנפי זהב ממפקד חיל האויר   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 אני עם "מקהלת הנכדים " בטקס מקבלי "כנפי הזהב" 

 

 זווית אישית:

העבודה נתנה לי יחד.  אנחנו גרים .היה לי כיף לעבוד עם סבא

דברים חדשים להכיר את הילדות של סבא וללמוד  הזדמנות

שסבא ככמו למשל שישראל הופצצה במטוסים  ,שלא הכרתי

נולד ואי אפשר היה להגיד לאבא של סבא שסבא נולד )סבא 

                                                        רבא שלי ז"ל( .

בארוחת שישי הראיתי לכולם את העבודה וזה היה כיף כי 

שהראיתי את כאני מתביישת אבל התגאיתי בעבודה כי לפעמים 

 העבודה לא התביישתי. 

 


