
 בליברפול  משפחה יהודית 

 

משפחתה הקרובה סבתא שלי גרה ליד כל בני מאד ורגועים. החיים בליברפול היו נוחים " 

 " .והמרוחקת

 ." בעיקר כדי שהילדים לא יבינו, ואנגלית בחוץ  בבית, דיברו יידיש ,כולם" 

 

 

זמן לא רב לאחר מלחמת העולם  ,אנגליה ,של אמי( נולדה בליברפול א)אמברברה  ,סבתא שלי

 השנייה.

 

הייתה ילדה קטנה, התקופות באנגליה היו קשות ביותר כי זה היה ממש אחרי מלחמת כשסבתא 

 העולם השנייה. 

 ממתקים ועוגות. פירות,  :מאוד באנגליה ולא היו מותרות כמו ים היו קשים חיה ,המלחמה שלב

פה )פולין, רוסיה, לטביה, ליטא( למעט אמא של סבתא של סבתי נולדו במזרח אירו יםסבהכל 

  במזרח אירופה וכלסבלו מאד יהודים רבא שנולדה באנגליה )למרות שהוריה היו מלטביה(. ה

 ואנטישמיות. מפוגרומים  הברחתי משפחת סב

 



משפחתה הקרובה סבתא שלי גרה ליד כל בני מאד ורגועים. החיים בליברפול היו נוחים  

 מתגנבתודודתה. כל בוקר היא הייתה  עידשכנות לזיהחשוב מכל היה שהיא גרה בוהמרוחקת. 

העליונה, חדרי השינה היו בקומה  קומות ובדרך כלל 2לבתים  ו. אף על פי שהיעלביתו של זייד

מצביע  ,הייתה זוחלת לחדרו. הוא תמיד חיכה לה ,היה חולה. אזשלה ישן למטה בגלל ש עזייד

סבתא שלי הייתה רואה המון ממתקים בצבעים   ,את הכריתהרימה מתחת לכרית שלו. כשהיא 

קר או ניקתה  עוד לפני שאכלה את ארוחת הבו -הייתה יכולה לקחת ולאכול כמה שרצתה ו ,שונים

 באמריקה. ע מארזים גדולים שנשלחו מאחיותיו של זיידבאת שיניה. הממתקים הגיעו 

 

  15,000-כ מנתה קהילה יהודית, והבאותה תקופה הייתה ליברפול עיר גדולה של כמיליון איש

 איש. 

 לאמריקה.  כםרבים בדר  1920 -ל 1880ממזרח אירופה לליברפול בין הגיע מרבית העם היהודי 

 בעיקר כדי שהילדים לא יבינו, ואנגלית בחוץ. בבית, דיברו יידיש כולם

 

סבתא שלי גרה באזור יהודי, היא הלכה לבית ספר יהודי וכל חבריה היו יהודים. הם קנו את 

  הייהייתה יהודספרית ה ,אפילו , הודייםי ים  רופאפלו ע"י טו  םהאוכל שלהם בחנויות יהודיות, ה

כשעברה הייתה המומה  כןסביב היהדות, ולהיה וכולם הכירו את כולם. כל עולמה של סבתא 

 וכמעט לא היו שם יהודים.  'לקולג

 

ואחרי התפילות היה קידוש והילדים היו מנסים לשתות את היין  ,הלכו לבית הכנסת ,בכל שבת

 ולהעמיד פנים שהם שיכורים.

  

בחנוכה, כל הילדים היו מדליקים את החנוכיות שלהם בבית הספר על   .מיוחדים החגים היו מאוד 

ת נייר  וו להם שקיחילקהספר, וטובוס בית , רגע לפני עלייתם לאבסיום יום הלימודיםאדן החלון. 

שקית הייתה חבילת צ'יפס, כמה בוטנים  (. בתוך השקיות ניילון  בימים ההם)לא היו  ותחומ

, תפוח ומנדרינה עטופים בנייר כסף. כל הילדים אהבו את זה סוכריות טופי)בקליפותיהם(, כמה 

ה שימותרות אמתיות. הם גם קיבלו ששהיוו באותם זמנים  פירותלהשיג מאד כי עדיין היה קשה 

 . מהמטבעה לגמרי יםחדש יז" פנ" 

בעונת החורף באנגליה.  רק ארבע אחר הצהריים, כבר היה חשוך מאוד הייתה שהשעה שלמרות 

יכלו לראות את אורות חנוכה מנצנצים  התלמידים  אשר האוטובוס החל מתרחק מבית הספר,כ

 לביבות והילדים קיבלו מתנות.  ובית הספר. בבית המשפחה של סבתא שלי אכל נותבחלו

 .את המגילהבפורים התקיימו תחרויות לבוש מפוארות וקראו 



על ידי איסוף כסף לנטיעת עצים בישראל. שנה אחת הם העלו מחזה על  ציינו את ט"ו בשבט

 העצים והאביב בישראל וסבתא שלי הייתה עץ השקד !!

מנקה את הבית כדי שלא יהיה חמץ  ,בפסח אמא של סבתא שלי הייתה מחליפה את כל הכלים

חמץ. ליל הסדר היה מאוד מיוחד  של עד שלא היה שום פירור  עבור בדיקה והכל היה צריך ל

 דלת הכניסה.את וקסום וסבתא שלי באמת האמינה שאליהו הנביא נכנס לבית כשפתחה עבורו 

ו. ראשית, כולם  ד פחראש השנה ויום כיפור היו הקדושים ביותר בכל החגים וכל הילדים הקטנים  

ם היו בימי  חגילבית הכנסת. בדרך כלל, ה כובליברפול הל םקנו בגדים חדשים לחג. כל היהודי

עבודה באנגליה וזה הרגיש מאוד מוזר ללכת ברחוב לבית הכנסת כשהם לובשים את שבוע 

לבשו את  האנגלים לכאשר כ , אלגנטיים מאודונראים  הםהבגדים החדשים והטובים ביותר של

 .שונהלהרגיש   יהודיםבית הספר או לקניות. זה גרם לעבודה, להלכו ל, הבגדים הרגילים שלהם

 

בראש השנה וביום כיפור הם לא . יםהיו נוצר שכנותיה של סבתי באנגליה היו נחמדות מאוד. הם 

 בסביבה. ושגרנוספים וליהודים  סבתי תלו את הכביסה שלהם מתוך כבוד למשפחת

 

 םשכניור. כמה אבל זה היה אס (חג המולדאשוח )המולד כל הילדים היהודים רצו עץ בחג 

להוריד   ילדיהםלבתיהם לראות את העץ שלהם והותר להמשפחות היהודיות  הזמינו אתנוצרים 

 העץ.ממתק או סוכרייה על מקל מ

 

וסבתא שלי  " קברן" בשנות השישים הביטלס התחילו להופיע בליברפול במקום שנקרא מועדון ה

תקליט חדש   פיקווחבריה היו הולכים לשמוע אותם שרים. הם התפרסמו מהר מאוד וכשהם ה

צליח הביטלס יתפרסמו ויעזבו  יאם זה , משום שהתקליטנאמר לכולם בליברפול לא לקנות את 

הצליחו בכל מקום אחר  הם בליברפול לא קנה את התקליט ולמרות זאת  את ליברפול. אף אחד

 הביטלס אכן עזבו את ליברפול.בר, בסופו של ד בעולם.

פרצה מלחמת ששת הימים וישראל קראה למתנדבים לעזור בקיבוצים. אלפי   1967בשנת 

ן  דעישלחו אותה לקיבוץ , הגיעה לישראלסבתא כש תי.סבצעירים התנדבו לעזור לישראל כולל 

בבוקר בשביל דור שנמצא על יד הר תבור. היו הרבה מתנדבים והם גרו באוהלים וקמו בשלוש 

 לקטוף ענבים. 

 

,  שהקיבוץ היה של השומר הצעירהיה  רהעבוהדבר הכי קשה סבתא באה מבית מאוד מסורתי, ו

 .  על הדת היהודית שמורהקפידו לכלומר לא 



מצאה עבודה בבנק ודירה. היא פגשה את שם  ,תל אביבלאחרי כמה ימים היא ברחה מהקיבוץ  

 מאז היא גרה בארץ ומאוד טוב לה פה.סבא שלי והם התחתנו ו

 

 
 


