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בעיר   ,1932 שנת  באוקטובר,   15 ביום  נולדתי 
בלה  שרה  לאמי  שבפולין,  לוורשה  הסמוכה  ּפֹוְלטֹוְסק, 

לבית ָקִמיְנקֹוְבְסִקי  ולאבי ישראל ָרייְנְגִבירץ. 
לפני  עוד  היגרו לאמריקה  וכמה מאחיו  הוריו של אבי 
שהיגרו  משפחה  בני  היו  לאימא  גם  המלחמה.  פרוץ 
לאמריקה ולארגנטינה. משפחתו של אבי לא ראתה בעין 
יפה את השידוך בין בנם הרב המשכיל לאשתו, שהייתה 
ומיוחסת  באה ממשפחה משכילה  לא  אך  גדולה,  יפהפיה 
דיה. אבא היה רב הקהילה היהודית בעיירה, ואימא טיפלה 
כשנתיים  נולדה  הצעירה,  אחותי  חיה,  ובבנות.  בבית 
בעיירה  להתגורר  הוריי  עברו  תינוקת,  בעודי  אחריי. 
אימא.  אחיה של  גרו   ֶנֶשְלְסק, שבה  בפולין בשם  אחרת 
אימא נפטרה משחפת זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם 
השנייה,  ונותרנו, חיה ואני, עם אבא ועם הדוד שחי עמנו 
בבית. אבא היה אדם משכיל שדיבר כמה שפות, וכבר אז 
היה מדבר איתי עברית. בבית דיברו אידיש, וכשהוריי לא 

רצו שאבין, דיברו ביניהם בפולנית. 
תלמידים  לימד  הוא  וישר.  חם  מיוחד,  אדם  היה  אבא 
בביתנו, עזר לחלשים, הזמין אלינו הביתה את בני הקהילה 
היהודית הקטנה ודאג לקהילה. אבא ראה בי את המשענת 
הייתי  אמי  פטירת  לאחר  אבל  צעירה,  הייתי  אמנם  שלו. 
האדם הקרוב לו ביותר. הוא היה ציוני נלהב שחשב על 

עלייה לארץ ישראל, אך המלחמה קטעה הכול.
מיומי הראשון הייתה האנטישמיות חלק בלתי נפרד מחיי. 
ליהודים,  הגנאי  כינוי  ִז'ידֹוְבָקה!"  "ִז'ידֹוְבָקה!  הקריאה: 
ליוותה אותי בכל מקום. מתחם המגורים שלנו היה בצורת 
מרובע, הייתה לו חצר משותפת, וסביבה חיו רבים מבני 
הקהילה היהודית. למתחם היה שער שאותו סגרו בלילה, 
והפולנים שמרו עליו. כשעליתי עם אחותי בערב הביתה, 
הייתי צריכה לעבור דרך אותה חצר, ותמיד היה המעבר 
עלינו  יתנפלו  הפולנים  הילדים  שמא  נורא  בפחד  כרוך 
במכות, מה שקרה לא אחת. מגיל צעיר מאוד התביישתי 
בשונות שלי כיהודייה. לא ידעתי את ההיסטוריה של  העם 
יהודייה.  אני  כי  לי  טוב  ידעתי שלא  כילדה  היהודי, אבל 
בעיניי היה זה אז מקור כל הצרות שלי. שמעתי ללא הרף 
חבל  אבל  ונחמדה,  יפה  מאוד  ילדה  "היא  המשפט:  את 
אז  כבר  הבנתי  אך  מאוד,  צעירה  הייתי  יהודייה".  שהיא 

שזה יהיה גורלי.
אבי, ישראל ָרייְנְגִבירץ'
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אמי, שרה בלה לבית ָקִמיְנקֹוְבְסִקי 
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אבי, ישראל
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אימי שרה בלה ואני, כבת שנתיים
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דף עד לקובנות השואה  ע"ש חיה ריינגבירץ
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אלה ותמי ליד המצבה לזכר שרה, חיה וישראל ריינגבירץ ומשפחת מילנר - פולין, 2004
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סבי,  מאיר  ריינגבירץ
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סבתי, ליבה ריינגבירץ'
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סידני, אחיו של אבא, ביום נסיעת חברי קן השומר הצעיר לאמריקה
כ' בחשוון, תרפ"ו,  7 בנובמבר 1925

דודי, סידני ואשתו, ליליאןדודתי, ליליאןבת דודתי, קארן
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מימין:  קארן, סבתא ליבה ריינגבירץ, סידני, ליליאן ודורה )אחותם של סידני ואבא(

מימין: 
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כשפרצה מלחמת העולם השנייה, בחודש ספטמבר שנת 1939, טרם מלאו לי שבע שנים. הייתה זו תקופת החגים, והתארחתי 
אצל דודתי, אחותה של אימא, בעיירה אֹוְסְטרֹוָמזֹוְבֶייְצִקי שנמצאה באזור אחר של פולין. לאותה דודה הייתה בת בשם ציפורה, 
ברחנו  המלחמה,  פרוץ  עם  שקמה  במהומה  הדוד.  עם  בבית  נשארה  ואחותי  הפולני,  לצבא  גויס  אבא  מאוד.  אהבתי  שאותה 
Wנכ גדול,   יהודי  יכולתי לשוב הביתה. ביאליסטוק, שהייתה מרכז  ולא  מאֹוְסְטרֹוָמזֹוְבֶייְצִקי לביאליסטוק שברוסיה הלבנה, 
בשה על-ידי הגרמנים מיד עם פרוץ המלחמה, אך לאחר שבוע נמסרה לידי הרוסים. את הדרך מאֹוְסְטרֹוָמזֹוְבֶייְצִקי לביאליסטוק 
עשינו בעגלות של איכרים פולנים, שהסכימו לקחת  אותנו עמם תמורת כסף. הדרך הופצצה ללא הרף על-ידי הגרמנים, ואנחנו 
הסתתרנו בירכתי העגלות ובשולי הדרכים, מנסים ככל יכולתנו שלא לבלוט כדי למצוא מחסה מההפצצות הבלתי פוסקות, וכדי 

שלא ירצחו אותנו הפולנים בדרך. הצלחנו להגיע לביאליסטוק, ושם מצאנו מקום מסתור בטוח יחסית. 
אבא, שהיה אדם אמיץ מאוד, ברח מהצבא הפולני ויצא 
לחפש אותי ואת אחותי. הוא חזר אל לב התופת, לפולין, 
שבה השתוללו קרבות והפצצות, כדי לחפש את שתי בנותיו. 
ולאחר  לביאליסטוק,  שלנו  הבריחה  על  כנראה  ידע  אבא 
העיר  אל  הגיע  והדוד,  אחותי  אחרי  מהחיפושים  שנואש 
לחפש אותי. בדרך נס הצליח, בתופת המלחמה וההפצצות 
אחותי  אחרי  חיפושיו  אך  אותי,  למצוא  פוסקות,  הבלתי 
והדוד העלו חרס. עקבותיהם אבדו, ועד יום מותו לא ידע 
אבא מה עלה בגורלם. הייתי ילדה קטנה באותה עת, איש 
לא סיפר לי דבר, אבא מעולם לא דיבר על הזוועות שעבר 
יכולתי לחוש את  ובחיפושים אחר בתו המתה, אך  בצבא 

הכאב, הפחד והאימה שהקיפו אותי מכל עבר. 
וחיפשו  הזמן  כל  ברחוב  הסתובבו  הגרמנים  החיילים 
יהודים. פעם אחת כשחזרתי הביתה, חייל החל לירות בי; 
בדרך נס הוא לא פגע בי, והצלחתי להגיע הביתה. אז עוד 
לא שלחו יהודים למחנות, אלא פשוט הרגו אותם במקום. 
גרמנים  חיילים  אותם  איך  לתפוש  יכולה  איני  היום  עד 
צעירים, שחיו בתנאים פחות או יותר רגילים, עמדו ברחוב 
- לא  וירו בטירוף באנשים אחרים, רגילים, עוברי אורח 

בקרב או במלחמה, אלא סתם כך ברחוב.
באחד מימי שישי יצאנו אבא ואני לבקר קרובים, וכששבנו 
חיילים  אותנו  ביער, עצרו  מביתם למקום המגורים שלנו 
רוסים. בחודש מרס 1940 נחקק ברוסיה הסובייטית "חוק 
הבחירה  הפליטים.  לאוכלוסיית  הנוגע  האזרחות",  מפקד 
שניתנה אז לפליטים הייתה בין קבלת האזרחות הסובייטית 
רובם  להגירה.  והרשמה  הקודמת  אזרחותם  שמירת  ובין 
המוחלט של היהודים ביקשו לשמור על אזרחותם הקודמת 
החלה  כך  אחרות.  למדינות  האפשרית  במהירות  ולהגר 
זמן  כעבור  לסיביר.  הכבושה  פולין  יהודי  של  הגלייתם 

בילדותי בפולין לפני המלחמההתברר כי הייתה זו תוכנית מדוקדקת ושיטתית, ומבצע 
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גירוש היהודים והגלייתם הקיף את כל האזורים שסופחו לברית המועצות במזרח אירופה בשנים 1940-1939, 
הקפואה  סיביר  לערבות  יהודים  פליטים  אלפי  הוגלו   1940 יולי  אפריל   בחודשים  בדרום.  בסרביה  ועד  בצפון  מאסטוניה 

והשוממת.
החיילים שעצרו אותנו חיפשו פליטים. בו במקום, בלי שהורשינו לשוב למקום המסתור שלנו ולארוז כמה חפצים, העלו אותנו 
על קרון משא ברכבת שפניה לסיביר. בקרון הצטופפו עשרות גברים, נשים וילדים, הבריחים ננעלו עלינו, והרכבת יצאה לדרך. 
הנסיעה ארכה ימים רבים, התנאים היו איומים, ורבים לא שרדו את המסע.  בתום אותו מסע נורא הגענו לעיירה קטנה בסיביר, 
שבה ישבו גם פליטים רוסים ותיקים. היה זה למעשה מחנה כפייה, שבו כל הגברים עבדו מדי יום בעבודות פרך. למרות הקושי 
הרב אני זוכרת את התקופה הזאת כתקופה טובה. מהר מאוד למדתי את השפה הרוסית והקפדתי לדבר רוסית ולא אידיש. רציתי 
להיטמע באוכלוסייה הרוסית שסביבי ולהשאיר את האידיש, הסממן היהודי כל כך, מאחוריי. הילדים שבינינו הסתדרו טוב יותר 
מהמבוגרים. מדי פעם נערכו בכיתתי מבחני קריאה. ילדים שהצליחו במבחן היו מקבלים כוכב לאות הצטיינות. למדתי היטב 

למבחנים אלה, וכוכבים רבים הוצמדו לשמי.

ef ef

1941 שחררה הממשלה הסובייטית את ההסגר על היהודים שהוגלו לסיביר, והחלה נדידה של אלפים, בעיקר  בספטמבר 
לדרום רוסיה, לסמרקנד שבאוזבקיסטן.  

יהיה להתקיים  וכמה קשה  גם אנחנו לאוזבקיסטן. לא תיארנו לעצמנו את הגיהינום שאנו עתידים לעבור  נדדנו  ואני  אבא 
ולשרוד כיהודים במדינה קומוניסטית. אוזבקיסטן הייתה אז ארץ מפגרת ונחשלת, שרוב אוכלוסייתה מוסלמית, והיחס ליהודים 
היה רע מאוד. אבא ואני גרנו בבקתת חימר קטנה ומזוהמת וישנו על האדמה. בחורף שרר בבקתה קור נורא, ובקיץ סבלנו מחום 

קיצוני. תנאי החיים היו איומים, ואבא עבד בפרך, אף קשה יותר מעבודות הכפייה בסיביר. 
במשך כל זמן שהותנו באוזבקיסטן, כשכבר הייתי כבת תשע, סבלנו מרעב מתמיד. מעולם לא היה לנו די אוכל, לא היו עצי 
הסקה בחורף הקפוא, ובקיץ הלוהט חלו כולם בדיזנטריה ובטיפוס. בקיץ השני לחיינו באוזבקיסטן חליתי גם אני בדיזנטריה, 
ומצבי היה כה חמור עד שאשפזו אותי בבית חולים, דבר שהיה נדיר מאוד באותם ימים. רבים משכנינו וממכרינו מתו מול עיניי 
מאותן מחלות. בחורף שלאחר מכן, בהיותי כבת עשר, חלה אבא, שבמשך שנים עבד עבודות כפייה, סבל חרפת רעב ונחלש 

מאוד. גופו לא עמד במחלה, והוא נפטר לצדי, בבקתת החימר הקטנה שבה התגוררנו.
נותרתי לבדי, ילדה כבת עשר, ללא כל קרוב או בן משפחה לצדי. מקצת היהודים שגרו בשכנות לנו דאגו לי, ובחור יהודי - 

ליטאי שהכיר את אבא,  לקח אותי לעיר המחוז טשקנט, קנה לי בגדים, נתן לי מעט כסף והביא אותי לבית יתומים פולני. 
יהודים, שסבלו מרעב  אותם  לאוזבקיסטן.  כמונו מסיביר  נדדו  יהודים אחרים שהוריהם  ילדים  היו  הפולני  היתומים  בבית 
וממחלות, העדיפו להעניק לילדיהם סיכוי טוב יותר לשרוד, ובעזרת האזרחות הפולנית שהייתה להם הפקידו את ילדיהם בבתי 
יתומים של הפליטים הפולנים בסמרקנד. בכך קיוו אותם הורים אומללים להציל את ילדיהם ולהעניק להם סיכוי לעתיד מעט 

טוב יותר.
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בשנת 1942 נחתם הסכם סטלין - שיקורסקי בין ממשלת פולין הגולה לממשלת ברית המועצות. ההסכם ִאפשר לפליטים הפולנים בברית 
מועצות להצטרף לצבא הפולני הגולה ולהילחם לצד בעלות הברית. צבא זה, שנודע בשם "צבא אנדרס", יצא מברית המועצות לשדות הקרב 

במזרח התיכון דרך טהרן, שהייתה אז, כמו ארץ ישראל, בשליטת הבריטים. 
עם צבא אנדרס הורשו לצאת גם דרי בתי היתומים של הפליטים הפולנים, שבתוכם היו כאלף ילדים יהודים. הילדים הועברו במכוניות 
וברכבות לעיר הנמל ְקָרְסנֹובֹוְדְסק שלחופי הים הכספי, ומשם לָּפְהָלִבי שבפרס. אחרי שהות קצרה בָּפְהָלִבי, בתנאים קשים במיוחד, הועברו 

הילדים לעיר טהרן.
ובראשם ציפורה שרתוק, לטפל  כשהשמועה על הגעתם של הילדים לטהרן הגיעה לארץ ישראל, שלחה הסוכנות היהודית שליחים, 

בילדים ולחלץ  ילדים יהודים רבים ככל האפשר מבתי היתומים הפולניים. 
בתחילת ינואר 1943, לאחר מאמצים מדיניים רבים בניצוחו של משה שרתוק )שרת(, שהיה אז ראש המחלקה המדינית של הסוכנות 
היהודית, העניקו הבריטים לילדים )שכונו מעתה "ילדי טהרן"( אישורי עלייה לארץ ישראל. כ- 700 ילדי טהרן, בליווי המדריכים ושליחי 
הסוכנות, יצאו למסע מפרס דרך הים לקראצ'י שבהודו, ומשם דרך האוקיינוס ההודי הממוקש במוקשים ימיים, לסואץ שבמצרים. ב-18 
בפברואר 1943, ערב חג פורים תש"ג,  הגיעה רכבת ילדי טהרן לעזה, ומשם נסעה דרך המושבות רחובות וחדרה עד עתלית. ילדי טהרן היו 
הקבוצה הגדולה הראשונה של ניצולי שואה שהגיעה לארץ ישראל מאירופה הכבושה. פעילי המחלקה לעליית הנוער של הסוכנות היהודית 
בראשות הנרייטה סאלד קיבלו את פניהם של ילדי טהרן ודאגו לקליטתם.  סיפורם של ילדי טהרן נצרב בהיסטוריה של המדינה המתהווה 

כסיפור הישרדות מופתי.

"ילדי טהרן" מגיעים ברכבת לעתלית.
קהל רב בא לברכם. 17 בפברואר, 1943.

צילום: זולטן קלוגר )ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי(
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"ילדי טהרן" מגיעים ברכבת לעתלית.
הנס ביית )מימין(, מנהל עליית הנוער, מקבל את פניהם.

עתלית, 17 בפברואר 1943.
צילום: זולטן קלוגר. ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי(

 ילדי טהרן מגיעים לעתלית, ארץ ישראל, 1943.
 )ירושלים, ארכיון הקרן הקיימת לישראל(
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סחופי  "ממצרים,  למחרת:  נכתב  "הצופה"  בעיתון 
צער ודוויי, הלומי אסון, יחפים ולבוש דל על בשרם 
- ראו הנאספים את המבשרים הראשונים של ההצלה. 
הילדים שלא באה תנומה לעיניהם כל הלילה, בציפייה 
לראות היהודי הראשון בארץ ישראל - פרצו בקריאות 
גיל, כשמנהל התחנה פנה אליהם בעברית. שאלו אותו: 
"אתה עברי?" והוא ענה להם: "לא, אני יהודי". והם 
פרצו בצחוק. ילדה בת 13 הרבתה בבכי מתוך געגועים 
השיבה  היא  בחיים,  עוד  ההורים  לה,  אמרו  להורים, 
שלא ייתכן שכן במו ידיה היא קברה אותם. היא סיפרה 
שהנאצים נתנו לה ולאחיה אתים, ולאחר שירו בהורים 

אמרו להם לכסות אותם".
הגעתם של ילדי טהרן לארץ ישראל עוררה ויכוח 
חריף בין הגורמים השונים בישראל על קליטתם. היו 
ילדים שהיו להם קרובי משפחה בישראל אשר ביקשו 
עיקר  מבוקשם.  את  קיבלו  מאמץ  לאחר  ורק  לגדלם, 
ונסב על  גורמים דתיים לחילוניים  בין  ניטש  הוויכוח 
חינוך הילדים בארץ. הגורמים הדתיים, והרב הראשי 
לישראל ביניהם, דרשו שכל ילד יהודי שאין לו הורים 
גורמים  לעומתם,  דתית.  חינוכית  למסגרת  יישלח 
שבהן  למסגרות  הילדים  את  למסור  דרשו  חילוניים 
יש תנאים "טובים יותר" לקליטתם, בכוונם לקיבוצים 
סאלד  הנרייטה  החליטה  דבר,  של  בסופו  חילוניים. 
בעצמם,  המסגרת  את  יבחרו   14 גיל  מעל  שילדים 
כדי  בירור  ייעשה   14 לגיל  מתחת  לילדים  ובאשר 
כדי לברר  גדלו במשפחות דתיות בפולין.  לבדוק אם 
מהילדים  כ-400  עם  אישית  סאלד  שוחחה  זה,  עניין 
קידוש  בביתם  עשו  אם  כמו  פרטים,  לדלות  בניסיון 
את  לתאר  רבים  במקרים  ידעו  הילדות  והבדלה. 

הכשרת הבשר.
דבר  של  בסופו  סאלד,  הנרייטה  של  דיווח  על-פי 
חולקו ילדי טהרן באופן הבא: 288 מהם פוזרו במוסדות 
במוסדות   38 "המזרחי",   תנועת  של  וביישובים 
 36 משפחה,  קרובי  אצל    27 ישראל",  "אגודת  של 
במוסדות שלגביהם הייתה מחלוקת אם הם דתיים או 
חילוניים,  15 נשלחו לבתי תינוקות, 17 - טרם שובצו 

בעת מתן הדיווח, ו- 298  ביישובים  חילוניים.
הילדים  של  השמתם  על  זעמו  בארץ  החרדים 
הגיעו  חילונית  כפייה  על  וטענות  חילוניים,  במוסדות 

אף עד לוועדת הכנסת שדנה בנושא.
הנרייטה סולד, מייסדת עליית הנוער,

 מקבלת את ילדי טהרן בעתלית, ארץ ישראל, 1943.
 )ירושלים, ארכיון הקרן הקיימת(
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"ילדי טהרן" מגיעים ברכבת לעתלית, 17 פברואר 1943.
צילום: זולטן קלוגר.

)ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי(
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ילדי טהרן בבואם לארץ ישראל, 1943.
)ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי,

אוסף קרן היסוד(

הנרייטה סולד מקבלת את פני "ילדי טהרן"
בהגיעם לארץ ישראל, 1942.

)ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי(

ילדים רכים מ"ילדי טהרן" בהגיעם לבית התינוקות של ויצ"ו.
ירושלים, 1943.

צילום: זולטן קלוגר.
)ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי(
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ילדים מ"ילדי טהרן" בארוחת ערב בבית התינוקות של ויצ"ו, ירושלים, 1943.
צילום: זולטן קלוגר.

)ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי(
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מחנה העולים בעתלית.
)ירושלים, ארכיון הצילומים של קרן היסוד(

"ילדי טהרן" לומדים עברית על גגו של הבניין המרכזי של 
בית הספר החקלאי "עיינות". על הלוח כתוב "אנו באנו ארצה".

ארץ ישראל, 1945. )תל אביב, ארכיון ויצ"ו העולמי(
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כשהגעתי לטהרן עם צבא אנדרס, הייתי כבת 9. אני נושאת עמי זיכרונות מעורבים מאותה תקופה. לעומת תנאי המגורים 
והמחיה שבהם חיינו באוזבקיסטן, היה בית היתומים בטהרן בית הבראה ממש. המחנה שהוקם לילדים הפולנים היה יפה מאוד. 
כמרים ונזירות הסתובבו במקום וניסו לקרב אותנו אל הדת כדי שנתנצר. לא גיליתי התנגדות מיוחדת או רצון מיוחד כלפיהם. 
הייתה לי שם חברה טובה, ילדה פולנייה, סוף-סוף היה לי טוב במקום חם ונעים שלא חסר בו אוכל, והרגשתי שהפולנים דואגים 

לנו באמת.
פעילי הסוכנות, שחיפשו את הילדים היהודים בין הפליטים, מצאו אותנו באותו מחנה והקימו לנו מחנה שהיה עלוב בהרבה 
מזה של הפולנים. התגוררנו באוהלים לא מחוממים, בקור החורף האיראני המושלג, ולא תמיד היה לנו די אוכל. אך גם בגיל 
כה צעיר הייתה התקווה להגיע לארץ ישראל חזקה כל–כך, שנדמה לפעמים שהיא זו שהחזיקה אותנו בחצי השנה שבה שהינו 
במחנה עד שהגענו לארץ ישראל. בכל תקופת שהותנו במחנה בטהרן ובמסע הארוך ארצה חשבנו שאנו עומדים להגיע לגן עדן, 
שמענו סיפורים על השמש החמה, האנשים החזקים והשזופים שחיים בה, על הביטחון והאמונה שזו ארצנו ושזה המקום שלנו, 

שבו איש לא יפגע בנו ולא יתנכל לנו עוד. 
לכמה מהילדים אולי היה זה גן עדן, אך אני לא חשתי כך. הגעתי ארצה כילדה צעירה, כמהה לחיים חדשים ואחרים בארץ 
הנכספת. אחרי כל התלאות שעברתי בחיי עד אז, ארץ ישראל נתפשה בעיניי כארץ נהדרת, חמימה, מלאה טוב, אור וביטחון. 

הייתי מלאה תקוות לעתיד טוב יותר, אך עד מהרה נכזבו כל תקוותיי.
ולא  זמין, מותר, לא מוגבל,  הזיכרון הראשון שלי, עם ההגעה לעתלית, הוא מראה ערמות של תפוזים. ערמות של אוכל 
האמנתי למשמע האמירה, "אתם יכולים לאכול כמה שאתם רוצים, ילדים!" כילדה שמרבית זיכרונותיה הם זיכרונות של מחסור 

ורעב, הייתה זו שמחה שלא תתואר. 
מעתלית הועברנו לבית הבראה על-שם רוטנברג בחיפה. לבית ההבראה הגיעו בעיקר הילדים החלשים, שלא היו חסונים 
מספיק והיה צורך לחזקם. גם שם טיפלו בנו היטב. פעילי הסוכנות הביאו אל בית ההבראה מדריכים, הן קיבוצניקים חילוניים 

והן דתיים, כדי שתהיה לנו הרגשה שבאנו הביתה.
כשהנרייטה סאלד החלה בשיחותיה עם הילדים כדי להבין את הרקע המשפחתי שממנו באו ולפזר אותם בין היישובים הדתיים 
והחילוניים, היה ברור לי שאיני רוצה בשום אופן להגיע ליישוב ולמשפחה דתיים. איני יודעת איך בגיל כה צעיר קמה בי התנגדות 
כזו, אך כנראה שנאת היהודים שהייתי עדה לה בחיי הקצרים, הפחד העז והאובדן הנורא שהיו מנת חלקי רק בגלל היותי יהודייה, 
הביאו לכך שלא רציתי שום חלק עוד בחיים יהודיים-דתיים כדוגמת אלה שהכרתי בפולין. כבר בגיל עשר הרגשתי שהיהודים 
החרדים אינם חלק מהעם היהודי המתחדש. רציתי לפתוח דף חדש בארץ שבה אוכל להיות חופשייה מכל סממן גלותי וחרדי. 
לכן גם מעולם לא הסכמתי להגר לחו"ל ולחיות בין יהודים גלותיים, אפילו שהיו אלה קרובי המשפחה היחידים שנותרו לי. לא 
הרגשתי שהם חלק מהעם שלי. כבר כילדה בת עשר, הבחנתי, בידיעה, יותר מאשר בחשיבה ברורה, בין אותם יהודים גלותיים 
ליהודים בארץ ישראל, שהיו בעיני אחרים וסימלו חופש, שחרור מתלאות העבר ותקווה לחיים טובים יותר מאלו שהיו מנת 

חלקי עד אותו זמן. ביהודים אלה ראיתי את בני עמי, ואליהם השתוקקתי להשתייך. 
למרות ניסיונות השכנוע של קרובי המשפחה מאמריקה לא רציתי לזוז מארץ ישראל. הזיכרונות מהפולנים היו קשים כל–כך, 
יהודים. אבא היה היהודי הדתי היחיד שהסממנים החיצוניים שלו לא  זרים. רציתי להיות בין  שלא הסכמתי לחיות שוב בין 
השפיעו עליי. הייתה לו דתיות מחממת את הלב, הצורה שבה התייחס לכולם, טוב הלב ומאור הפנים שלו היו יחידים ומיוחדים. 

'
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אט-אט  החיים  החלו  רוטנברג,  בבית  ששהינו  בתקופה 
להיכנס למסלול. מורים הגיעו ללמד אותנו מקצועות שונים, 
והתחלנו להכיר חברים וחברות לא רק מבית ההבראה. הילדים 
שגרו אז בכרמל, בשכנות לבית רוטנברג, לא דמו לצברים, 
בני המושבים והקיבוצים שהכרתי אחר כך. היו ביניהם הרבה 
דתיים ממדינות מערב אירופה. לתומי חשבתי שאותם ילדים 
ושאנחנו פה איתם, שיקבלו אותנו  ישמחו שניצלנו מהתופת 
בשמחה ויחלקו איתנו את ההבנה על מה שעברנו ועל העובדה 
שנשאלנו  הראשונה  השאלה  אך  בחיים.  ונותרנו  ששרדנו 
בחוץ  "האם  היה,  ילדים  אותם  את  שעניין  היחיד  והדבר 
לאמת  והיה  מאוד  אותם  הטריד  הדבר  צלב?"  ענדתם  לארץ 
המידה היחידה שלפיה שפטו אותנו, הפליטים והניצולים. כמה 
מהבנות שהיו איתי בטהרן סיפרו לילדים בארץ כי ענדתי צלב 
במחנות הפולנים. מה שלא היה נכון, כמובן. כששאלו אותי 
אותן ילדות יהודיות מהכרמל אם נכון הדבר, היה זה כל-כך 
משונה בעיניי! סוף-סוף הגעתי  לארץ ישראל, וכאן שואלים 
טיפשי  בעניין  בכלל  מתעניינים  הם  למה  כזו?  שאלה  אותי 
אותנו!  תקבלו  להן.  לצעוק  רציתי  שבאנו!  תשמחו  כל-כך? 
כואבות.  כה  שאלות  תשאלו  אל  כל–כך,  אכזריים  תהיו  אל 
הרי יהודים שלחו אותנו לבתי היתומים האלה, לא עשינו זאת 
מרצון! ההתפכחות מחלום הארץ האידיאלית והחברה היהודית 

החדשה שכה נכספתי להן הייתה קשה מנשוא.

בבית ההבראה בחיפה הייתה לי מדריכה, בת קיבוץ משמר 
העמק. נקשרתי מאוד אל אותה מדריכה ואהבתי אותה אהבת 
הנרייטה  אך  העמק,  למשמר  להגיע  רציתי  בעקבותיה  נפש. 
עמי  ששוחחה  אחרי  אופן.  בשום  לכך  הסכימה  לא  סאלד 
להעביר  תוקף  בכל  סירבה  היא  רב,  של  בתו  שאני  והבינה 
אותי לקיבוץ. היה זה ֶשבר איום בשבילי. כל-כך רציתי להגיע 
לקיבוץ ולהתחיל בו את חיי מחדש. דימיתי בלבי את החיים 
וכשהבנתי שחלום  לי שם,  והמאושרים שיכלו להיות  היפים 
זו נגזל ממני, לבי נשבר. דודּה של חברתי רוחל'ה, שהייתה 
עמי בבית ההבראה, הכיר את אבא מפולין וניסה לשכנע את 
הנרייטה סאלד שאין מה לחשוש ממשמר העמק ושבכל זאת 
תעביר אותי לשם. אך הנרייטה סאלד עמדה בסירובה ורצתה 
בית אבא.  מורשת  על  כדי לשמור  דתי  למושב  אותי  לשלוח 
בכיתי ללא הרף, ובמשך ימים לא היה אפשר להרגיע אותי. 
אשלח  לא  לפשרה.  והסכימה  סאלד  הנרייטה  נכנעה  לבסוף 
לקיבוץ, אך גם לא למושב דתי. הוחלט כי אשלח לנהלל כי 
היה שם בית כנסת, וכמה מתושבים הוותיקים היו דתיים. היה 

זה בעיניה הרע במיעוטו.

עם ההגעה לארץ, 1943   
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כשהגעתי לנהלל, לבית משפחת לויט, התייחסו אליי יפה, אבל הדרישה הכללית מאיתנו, אפילו שלא תמיד 
נאמרה בקול, הייתה בלתי אפשרית.  היינו בסך הכול ילדים רכים שעברו ארבע שנות מלחמה. הלחץ שהופעל 
עלינו למחוק במהירות את כל מי שהיינו – את הזיכרונות, הגלותיות, את מנהגי בית אבא ואת כל מה שעברנו 
- היה בלתי אפשרי. בצד המילים היפות התייחסו אלינו בחשדנות, ומהילדים ספגנו עלבונות וכינויי גנאי. היו 
ילדים שהסתגלו במהירות, והיו שניסו להתעלם. אני החלטתי ללכת בשלי. לא להיעלב ולשנוא את הצברים, 
אלא ללכת בדרכי ולשמור עד כמה שיכולתי על מי שאני. הצלחתי לעמוד בהחלטתי, אך זה היה קשה מאוד. 
למשפחתי המאמצת, משפחת לויט, היו שתי בנות ושני בנים. הבנות, שכבר גרו מחוץ לבית, התנהגו אליי 
יפה. זיוה, הצעירה, גרה בקיבוץ גינוסר, ועליזה בכפר החורש. הבנים, משה הגדול - שנשאר בבית עד יום 
מותו - התייחס אליי יפה מאוד, אך הבן השני, זריק, התנהג אליי איום ונורא. ֵאם המשפחה הייתה אישה קרה 

וחמורת סבר, אך האבא היה איש נפלא,  איש רוח שבא מבית יהודי דתי.
רק לאחר כשנה שחייתי בנהלל הבנתי שיהודים יכולים לחיות אחרת, בלי להיות נרדפים ומושפלים. אך גם 
לאחר שהגעתי להבנה הזאת, לילה אחד התעוררתי בבהלה מקולות ירי שירו חיילים בריטים, וכל זיכרונות 
המלחמה שבו אליי - הבנתי שגם כאן, במקום שבו החיים אולי טובים יותר ואינם רצופים השפלות ופחד מות, 

עת, מכל צד.עדיין נשקפת להם סכנה, והפגיעה יכולה להגיע בכל 
ישראל  מדינת  עצמאות  על  ההכרזה  בסלון בעת  לויט  משפחת  בני  עם  ישבתי 

בדריכות. לא הייתה זו הפתעה גדולה, הבית בנהלל. כולנו היו צמודים לרדיו והקשבנו 
אותה, אבל השמחה הייתה אדירה, ספונטנית. לא היה  לעורר  או  אותה  לעודד  צריך 
חשבתי  חופשיים!  אנחנו  מעצמה.  פרצה  לעצמי. חופשיים! לא ידענו שהחופש היא 
בשמחה אדירה שאינני זוכרת כמותה הזה תלוי על בלימה. יצאנו לרקוד כל הלילה 

מאז. 

בנהלל,  עם קרוב מצד אבי שנקרא גם הוא ישראל גבירץ  ואסתר לויט



26
בולי שי שקיבלו "ילדי טהרן" מקק"ל, עם העלייה ארצה
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 תעודת סיום כיתה ח'  בית הספר  היסודי לילדי נהלל, 30 יולי, 1947
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מכתב אישור על לימודים בבית הספר בנהלל
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ילדה בנהלל
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עם חברים בנהלל

עם המורה יצחק, בנהלל
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עם  רותי הרטרכט, חברה מנהלל
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תעודת נטיעת עצים ביער קק"ל  לרגל בת המצווה 



33 מכתב המלצה מבית הספר החקלאי בנהלל



תעודת שליש, כיתה ט' בבית הספר החקלאי לנערות בנהלל, אפריל 341948
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עם חברים בנהלל
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עם חברותי מבית הספר בנהלל

עם חברה מעפולה
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חגיגת שבועות בנהלל

נעורים בנהלל
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בגיל 17, לאחר שבע שנים שבהן התגוררתי בנהלל, סיימתי את בית הספר ורציתי מאוד להמשיך את לימודיי בסמינר למורות. 
עוד כילדה קטנה בסיביר ובטהרן, אהבתי מאוד ללמוד. אהבתי את המורים שהיו לי ואת מעמדם של המורים כמדריכים ומחנכים. 
למרות רצוני להפוך למורה לא הייתה לי אפשרות כלכלית לממן את לימודיי. בני משפחתו של אבא שלחו לי מעט כסף, אך הוא 
לא הספיק לשלם את לימודיי ומחייתי. שלא כמו בסמינר למורות, בבית הספר לסיעוד קיבלתי מגורים ומלגה מלאה. כך לא 

מרצון אלא מכורח המציאות, הגעתי ללימודי סיעוד ולקריירה שפיתחתי במשך עשרות שנים. 
בתחילה רציתי ללמוד בבית החולים "בילינסון", אך מספר המקומות שם היה מוגבל והביקוש רב. לא התקבלתי ל"בילינסון", 
והתחלתי ללמוד בבית החולים "העמק" שבעפולה. בכיתת הלימוד היו מעט בנות, והאווירה הייתה נעימה. קיבלתי חדר במעונות 
כמו  כמעט  למדנו,  רק  הראשונה  בשנה  ונחמה.  לין  אסתר  חברותיי  עם  לימודיי  שנות  בשלוש  התגוררתי  ושם  הסטודנטיות, 
רופאים, אנטומיה, פיזיולוגיה וביולוגיה. לא אהבתי ללמוד אנטומיה. המקצוע הזה תמיד שעמם אותי. אהבתי יותר את לימודי 

הפיזיולוגיה.
בשנה השנייה התחלנו לעזור לאחיות ותיקות יותר בטיפול בחולים. אחר כך עברנו לקצב רצחני של שמונה שעות לימודים 

וארבע שעות עבודה במחלקה. כך מדי יום. הייתה זו תקופה מעניינת, ובעיקר קשה מאוד. 
רוב זמננו הוקדש ללימודים ולעבודה, ובחופשות המעטות שקיבלנו נסעה כל אחת לבקר את משפחתה. במרבית החופשות 
נסעתי לנהלל, אך לפעמים נסעתי גם לקרובי משפחה בתל אביב, שמצאו את שמי ברשימות המידע של עליית הנוער - שפרסמה 

את  תכופות  הייתה לעתים  התגוררנו  שבהם  המעונות  מול  בנהלל.  אותי  לחפש  והגיעו   - העולים  הילדים  כל  שמות 
של  סדנה  הצבא, שבה עבדו חיילים נחמדים. החיילים הגיעו לבקר אותנו, ובערבים הפנויים ממוקמת 
שלנו  יצאנו  לרקוד איתם ריקודי עם.המעטים 

מכתב ההמלצה לבית הספר לאחיות



39 מכתב הקבלה לבית הספר לאחריות
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בבית הספר לאחיות, 1951 - 1953
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תעודת אחות מוסמכת 
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אסתר  לחדר,  ושכנתי  לחברתי 
בשם  עפולה,  תושב  ידיד,  היה  לין, 
שמואליק מילנר, שהיה מגיע לפעמים 
יום אחד בתחילת שנת  לבקר אותה. 
אותי  ולקח  מנהלל  ידיד  הגיע   1950
לאכול גלידה בעפולה. שמואליק ראה 
אותי עומדת ליד דוכן הגלידה, ניגש 
אליי, הזכיר לי את ידידתנו המשותפת 
ניכר  איתי.  לדבר  החל  ומיד  אסתר, 
בו שהוא מעוניין בי מאוד, אבל אני 
לא זוכרת שהתלהבתי ממנו במיוחד, 
אחר  שנים  יפה.  בחור  למרות שהיה 
הפעם  על  מספר  שמואליק  היה  כך 
"כמה שהיא  אותי:  הראשונה שראה 
הייתה יפה! איזו חתיכה מינה הייתה! 
לה".  הייתה  ויפה  ארוכה  צמה  איזו 
שמואליק החל לבקר את אסתר לעתים 
קרובות יותר ויותר.  הבנתי די מהר 
שהיה  שמואליק,  ביקורו.  מטרת  את 
בנו של חקלאי בעל אדמות מעפולה, 
אני. שנינו  גם  וכך  מאוד,  עבד קשה 
לא היינו פנויים לבילויים, אך מצאנו 
סרטים.  לראות  לעפולה  לצאת  זמן 
בעפולה,  קפה  בבית  לרקוד  אהבתי 
ושמואליק היה מביט בי מהצד וצוחק 
כי הוא לא אהב לרקוד. הייתי אז בת 
19 ושמואליק בן 20. הוא היה צבר 
אמיץ  בחור  נראה  ובעיניי  מחוספס, 

מאוד, חרוץ, יסודי ורציני.
"ברצינות",  לצאת  כשהתחלנו 

החלה אמו של שמואליק לדאוג. היא הייתה אישה שמרנית מאוד וחששה שתקרה לנו תאונה לא מתוכננת. "אם הם כל-כך רוצים 
להיות יחד, שיתחתנו!" אמרה ונסעה לנהלל לדבר עם משפחת לויט. שמואליק ואני ידענו שנתחתן, אבל היינו צעירים ודבר  לא 

בער לנו. הייתה לנו אהבה, והיא הספיקה לנו.  
אך לחץ המשפחות עשה את שלו. שמואליק ואני התחתנו ב-22 ביוני 1951, כשנה וחצי לאחר יום היכרותנו. החתונה נערכה 
בחצר בית משפחת לויט. לא נשלחו הזמנות לחתונה, כי היה מקובל בנהלל שכשיש שמחה כולם באים. הייתה הודעה על לוח 

המודעות בצרכנייה ומי שרצה בא.   
לאחר החתונה גרנו יחד תקופה קצרה, עד לסיום לימודיי, במעונות שבבית החולים. שמואליק היה נוסע מדי בוקר לעבוד 

בשדות המשפחה, ואני למדתי ועבדתי בבית החולים.

שמואליק, טרם גיוסו לפלמ"ח



43 תעודה המעידה על נטיעת 5 עצים ע"ש מינה ריינגבירץ ובחיר ליבה, מתנת נהלל לנישואינו.
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כמנהג הימים ההם - מזכיר נהלל חתם על הפתקה המאשרת     
את פתיחת תיק הנישואין שלנו.
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הכתובה בחתימת שמואליק, בסך 300 לירות
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שמואליק נולד בערב שמחת תורה, בתאריך 25 באוקטובר 1929 בבית יולדות בעין חרוד, אח לעמרם הבכור, יאק )יעקב( 
הצעיר ובן שני לאריה )ליובק'ה( ויהודית )לבית טרטקוב( מילנר.

ימי ילדותו ולימודיו עברו עליו בעפולה ובשדות העמק. בשנת 1946 כשהוא כמעט בן 17, התנדב לפלמ"ח ולמרות גילו הצעיר 
צורף למחלקת הצנחנים הראשונה של הפלמ"ח. עם פרוץ מלחמת השחרור נשלח ללחום קרבות בעמק בית שאן. בהמשך התנדב 
לחטיבת "הראל" יחד עם קבוצת תגבורת שסופחה לגדוד הרביעי של הפלמ"ח – הוא "גדוד הפורצים". שמואליק נלחם בקרבות 
המרים בירושלים ובמבואותיה והיה בין השורדים המעטים את הקרב על הקסטל שנפל בידי הערבים. הוא השתתף בפריצת 
1948. לפני תום קרבות מלחמת  27 במרץ  הפלמ"ח לעיר העתיקה ונחלץ בנס מהמארב אליו נפלה שיירת "נבי דניאל" ב- 
השחרור סופח שמואליק אל יחידת הסיור של חטיבת הנגב והיה בין משחררי אילת. רצף הקרבות ונפילת  חבריו, בהם חברו הטוב 
אמנון, שעל שמו נקרא בננו הבכור אמנון, השפיעו עמוקות על שמואליק. הוא לא שמח את שמחת הניצחון ולא התפאר בעלילות 

קרבות וניצחון.
שמואליק  זאת,  עם 
וצנוע,  אופטימי  נשאר 
ממעט במלים אך מרבה 

במעשים.
יצא  צעיר  בגיל 
של  במשק  לעבודה 
ובאופן  אריה,  אביו, 
בתום  אליו  חזר  טבעי 
השחרור.  מלחמת 
אהבת  אהב  שמואליק 
נפש את העמק, השדות 
בעמק  כאן  והאדמה. 
רב  חקלאי  ניסיון  צבר 
ופיתח ביוזמה ובחריצות 
המשפחתי  המשק  את 
הכניס  הוא  לתפארת. 
מיכון חקלאי חדיש, יזם 

גידולי שדה חדשים, נטע מטעי זיתים ושכלל את מערכות ההשקיה.
את רב זמנו בילה בשדות, בקיץ ובחורף, בשמש הלוהטת, בגשם ובבוץ. ישוב על הטרקטור או שועט בג'יפ המאובק תמידית, 
נעול במגפי גומי שחורים או בסנדלים התנ"כיים הנצחיים שלו, לבוש בחולצת הטריקו הכחולה עם הכיס בצד ותמיד, תמיד עם 

כובע הטמבל על ראשו.
עולם  לצד  הדבר.  לשם  ולתת  לעזור  הרבה  הוא  מעשהו,  היה  שישר  קץ,  אין  עד  וחרוץ  צנוע  אדמה  עובד  היה  שמואליק 
החקלאות, התקיים עולם הארכיאולוגיה שהיה אהוב עליו מאד. הוא אהב היסטוריה והרבה לנסוע לחוף הים בקיסריה לחפש 

מטבעות או חרסים עתיקים. לשם היה לוקח תכופות אותי ואת הילדים והנכדים.
 לשמואליק היה קשר מיוחד עם הנכדות והנכדים אותם אהב מאד ועימם הרבה לשוחח ולבלות במחיצתם. כשביקרו בעפולה 
לקח אותם תמיד "לסיבוב" בשדה, אפשר להם "נהיגה" בטרקטור, הכין להם בריכת ענק על הדשא, דאג לספק לכולם פירות 
וקלחי תירס, אבטיחים ומלונים והעיקר, זיתים מעשה ידיו. יקר לו במיוחד היה הכלב ששמר על הבית והחצר, לו דאג לאוכל 

ושתייה וכאב מאד את מותו.

עם שמואליק, ביום המעבר ממעונות בית החולים  לעפולה
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תעודת לוחם תש"ח שהוענקה לשמואליק לרגל יום העצמאות ה-60 למדינה
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אילן היוחסין של משפחת מילנר נבו

הוריו של שמואליק היו אנשי העלייה השלישית. אמו, יהודית לבית טרטקוב, נולדה בשנת 1902 באוקראינה. שלושה מאחיה 
נהרגו בפרעות "סופות בנגב", שבהן נהרגו יהודים ונבזזו בתיהם באוקראינה, בערב פסח 1881. יהודית הגיעה ארצה בשנת 
1920 עם הוריה, שהיו ממקימי קיבוץ גבע. אביו של שמואליק, אריה )ליובה(, נולד בשנת 1900 בלנינגרד והגיע לבדו ארצה, 
נפגשו בעת העבודות לסלילת כביש טבריה-צמח, שהיה הכביש הראשון בארץ ישראל  יהודית ואריה   .1920 גם הוא בשנת 
שנסלל כולו בעבודה עברית מאורגנת. זמן-מה חיו יהודית ואריה בגבע, ולאחר מכן עקרו לירושלים. בשנת 1928 התיישבו 

בעפולה, שלוש שנים בלבד לאחר שנוסדה העיר על-ידי חברה ציונית בשם "קהילה ציונית אמריקאית".

משפחת טרטקוב. מימין למעלה: הילדה יהודית טרטקוב
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בית  משפחת מילנר נבו בעפולה

אביו של שמואליק, אריה מילנראימו של שמואליק, יהודית טרטקוב מילנר
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עם הרכב המשפחתי
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בטיול בארצות הברית 1966
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לאחר שסיימתי את לימודיי בבית הספר לאחיות, החלטנו 
בכל זאת לחזור להתגורר בעפולה. בנינו קומה נוספת מעל 
בית הוריו של שמואליק. חצי שנה התגוררנו עם הוריו של 
שמואליק בביתם, ולאחר שהסתיימה בניית הקומה השנייה 
בבית, בשנת 1954,  נולד בננו הבכור אמנון. עד שמלאו 
לו שלושה חודשים לא הפסיק אמנון לצרוח לרגע. אך עם 
עד  הוא  וכך  נהדר,  ולילד  לתינוק  והפך  אמנון  נרגע  הזמן 

היום. 

עם אמנון התינוק, 1954
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אמנון וסבא אריה
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בשנת 1955, שנה לאחר שנולד אמנון, נולדה בתנו השנייה תמי, 
שמיום הולדתה הייתה דעתנית ומרדנית ותמיד עמדה על שלה.
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נולדה  תמי,  הולדת  לאחר  שנים   13  ,1968 בשנת 
בתנו השלישית אמירה. כולם חשבו שמדובר ב"פנצ'ר". 
אפילו הרופאה שעמה עבדתי במשרד הבריאות חשבה 

כך.
"מה פתאום פנצ'ר, דוקטור!?" עניתי לה בחריפות. 

"מה, אני חיה במאה ה-19? אני אחות!!" 
עוד  לי  התחשק  האלה,   השנים  כל  אחרי  פתאום, 
ילד. כל-כך רציתי להרגיש שוב תינוק קטן בזרועותיי 
וידעתי שאוכל לעמוד בלידת תינוק נוסף ובגידולו ללא 
כך  טוב,  היה  הכלכלי  ומצבנו  עזרה  לי  הייתה  קושי. 
רצוני.  את  להגשים  מיוחדת  בעיה  שום  הייתה  שלא 
אמירה הייתה ילדה נוחה ונעימה מרגע לידתה. היא לא 
עד שבגיל עשר  ומתוקה,  רכה  והייתה  בלילות  בכתה 

חלתה במחלת הסוכרת. 
ניסה   ,70 גיל  עד   17 מגיל  שעישן  שמואליק, 
כשהייתה  לעשן.  להפסיק  הצלחה,  ללא  תמיד, 
אמירה כבת עשר, גערה בו: "אני יכולה להזריק 
לעצמי זריקות,  ואתה לא יכול להפסיק לעשן?!"
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מימין: אביטל, דורון, אמנון ותמי

מימין: אביטל, דורון, אמנון ותמי
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תמי ואמנון

מימין: אריה מחזיק את אמנון, מינה, שרה מחזיקה את אביטל, עמרם מחזיק את דורון, יהודית, אריה, אהובה ויאק
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עומדים מימין: שמואליק, מינה, שרה, יהודית, יאק ואהובה. יושבים מימין: אביטלד, דורון, אמנון, תמי, גיורא ורקפת  
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עומדים מימין: שמואליק, מינה, שרה, יהודית, יאק ואהובה. יושבים מימין: אביטלד, דורון, אמנון, תמי, גיורא ורקפת  
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בבית  נשארתי  שנים  שלוש  במשך 
שלוש  לאחר  הקטנים.  ותמי  אמנון  עם 
שמואליק  של  שהוריו  למרות  שנים, 
וניסו  ואעבוד במשק  מאוד שאשאר  רצו 
מחוץ  עבודה  אמצא  שלא  עליי  ללחוץ 
להישאר  הסכמתי  לא  התמרדתי.  לבית, 
בבית, היה לי מקצוע שרכשתי בעמל רב, 
ורציתי לצאת ולעבוד בתחום זה. מצאתי 
הכללית  החולים  קופת  במרפאת  עבודה 
בעפולה, ולאחר זמן קצר סיפרה לי חברה 
לבריאות  ביחידה  שהתפנתה  משרה  על 
הציבור שבמשרד הבריאות. אהבתי מאוד 
הציבור.  לבריאות  ביחידה  עבודתי  את 
כשהתמניתי למפקחת על האחיות ועסקתי 
בהדרכתן, הגשמתי חלום ישן שלי, חלום 
ההוראה. לא הצלחתי ללמוד הוראה, אך 
שעברתי,  התהפוכות  כל  למרות  לבסוף, 
מצאתי את הדרך להדריך, ללמד ולהיות 
מורה כפי שתמיד רציתי. 35 שנים עבדתי 
הצלחתי  הציבור.  לבריאות  ביחידה 
בעבודתי ואהבתי אותה מאוד. כשהגיעה 
הפֵרדה  הייתה  לפנסיה,  לצאת  שעתי 
לי  שעשיתי  ומהחברות  העבודה  ממקום 

שם, קשה. 
אישור עבודה בבית החולים העמק

אחות בבית חולים העמק
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תעודת הקרה על העבודה עם פצועי מלחמת ששת הימים
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כתב קביעות כאחות בקופת חולים
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טקס הענקת תעודת הוקרה לציון 
25 שנים בשירות המדינה
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השנים חלפו, ילדי גדלו אף הם והקימו 
משפחות משלהם.

בשנת 1978 נישאה תמי ליורם סרודיו 
שנתיים  ואלה.  דפנה  נכדותיי,  ונולדו  
ולהם  ואיילה  אמנון  נישאו  מכן  לאחר 
אמירה  ואריאל.  נעה  נעמה,  נכדיי  נולדו 
בניימיני   לדני  אחרונה,  נישאה  הצעירה, 

ולהם נולדו נכדיי התאומים, ניצן ועומר.
אשרינו שזכינו, גם אני וגם שמואליק, 
ואת  נישאים  ילדינו  את  בחיינו  לראות 
אחד  כל  פונים  כפורחים,  עולים  נכדינו 
לדרכו על פי אופיים המיוחד ונטיות ליבם 

והם לי מקור של גאווה ונחת מרובים.

בביתנו בעפולה

עומדים מימין: דפנה, אלה, ?, נעמה, ?, אמירה, ?, ?, ?. יושבים: מינה ו?
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חצר הבית בעפולה
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מימין: אמנון, אמירה ותמי

אז,
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מימין: אמירה, אמנון ותמי

והיום.
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משפחת נבו



69



70

משפחת סרודיו
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משפחת בנימיני
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גֹוֵדש ָמאסֹות ּוַמָּׁשאֹות ַהַחִּיים
ַהּטֹוב ְוָהַרע, אֶֹׁשר ּוְכֵאב,

ִהֵּנה ָּתם!
נּוַח, נּוַח ְּבָׁשלֹום, ִמֵּלב אֹוֵהב.

ִזְכֵרָך ֹלא ִיָּתם.

שיר-הספד שאמר עמרם בלוויתו של שמואליק
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בשנים האחרונות התערערה מאד 
כוחותיו  שמואליק,  של  בריאותו 
להמשיך  התעקש  הוא  ואזלו.  הלכו 
ולעבוד, לצאת לחצר, לעשות סיבוב 
הלב,  טוב  שמואליק,  בשדות.  יומי 
החיוך  בעל  הארץ,  מלח  השורשי, 
להיעקר  מאן  משהו,  ומבויש  הצנוע 
כל  את  אהב  הוא  העמק.  מאדמת 
אותו  אהבו  וכולם  לו  הקרובים 
של  לבית  לרגל"  "לעלות  והרבו 

מינה ושמואליק בעפולה.
בשמחת האביב של פסח, כשהכל 
מסביב חוגג, מלבלב ופורח, בי"ז ניסן 
שמואליק  חזר   ,1.4.2010 תש"ע, 
מנוף  לחלק  והיה  העמק  אדמת  אל 

העמק שכל כך אהב.
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שמואליק 1929 - 2010,  יהי זכרו ברוך
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סוף דבר

היום אני מבינה שבמדינת ישראל צריך להיות מקום לכל היהודים, 
היהדות  על  בעבר  לי  שהייתה  הביקורת  כאחד.  וחרדים  חילונים 
החרדית התרככה. תפקידנו היום הוא לקשר בין היהודים, ולא להפריד 

ביניהם. 
לו   צריך שתהיה  אדם  כל  כי  ישראל  בארץ  לשבת  צריך  יהודי  כל 
מדינה, ולעולם אי אפשר לדעת מה יהיה מצב האנטישמיות בעולם. כל 
וחופשי ובעל  יהודי, כל אדם באשר הוא, צריך להיות בטוח, עצמאי 
זכויות מלאות. כיהודים, רק במדינת ישראל יש לנו את הזכויות האלה; 
נהיה,  ועמדה  כסף  ובעלי  משכילים  כמה  חשוב  לא  אחר,  מקום  בכל 

תמיד נהיה זרים,  אזרחים סוג ב'.
הביאה בחשבון  בכך שלא  מהותית  הציונית שגתה שגיאה  התנועה 
שבארץ ישראל יושבים ערבים. ראשי התנועה הציונית ידעו זאת, ובכל 
זאת "הלכו עם הראש בקיר". אולי מחוסר בֵררה, ואולי מתוך הכרה 
מלאה. פעם לא חשבו שלצד השני יש מקום כאן. היום חייבים להבין 

שבלית בררה  צריך לתת מקום במדינה לשני הצדדים. 
הייתי רוצה שהמדינה תהיה קרובה יותר לאידיאל שהיה לי כילדה 
נרָאה   הצעירה  ישראל  מדינת  של  היהודי  הצבא  היהודים.  מדינת  על 
אזרחי  את  ויציל  בעיה  כל  על  יתגבר  שתמיד  אידיאלי,  ארגון  אז  לי 
המדינה. מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים חיזקו בי את התחושה 
הזאת, ולכן השבר שעברתי במלחמת יום הכיפורים היה גדול כל-כך. 
הייתי בהלם ממה שקרה לחיילים שלנו. לא יכולתי להאמין שהחיילים 
שלנו, חיילי צה"ל הגדול והמפואר, ייפגעו ככה. הבנתי שהילדים שלי 
ואמנון עמדו לפני שירותם  מופקרים ושהמדינה לא תגן עליהם. תמי 
מרחפת  ושוב  מחדש,  מתחיל  הכול  ש"הנה,  הייתה  ותחושתי  הצבאי, 
מעלינו סכנה קיומית רק בשל היותנו יהודים!" בכיתי מול הטלוויזיה, 
והפניקה ששררה אז בארץ הביאה אותנו לחשוב שזהו סופה של מדינת 
ישראל. למרות סיומה הידוע של המלחמה, שלכאורה היה צריך להפוך 
אותי לאופטימית יותר, אני לא יכולה להיות עוד אופטימית. הלקח שלי, 
שאני נושאת כל חיי,  היה שאיננו גיבורים ָלנצח, שעלינו לעמוד תמיד 

על המשמר ולחיות את חיינו כאן, במדינת ישראל, מדינת היהודים.


