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פתח דבר

שתלתם ניגונים בי אימי ואבי
ניגונים מזמורים שכוחים

גרעינים גרעינים נשאם לבבי
עתה הם עולים וצומחים

עתה הם שולחים פארות בדמי
שורשיהם בעורקי שלובים
ניגוניך אבי ושירייך אימי

בדופקי נעורים ושבים
)מתוך: ניגונים / פניה ברגשטיין(

ענף מפואר הוא ענף משפחתנו בעץ המשפחה של משפחת זברובסקי, שרחב הוא עוד
הרבה יותר...

ארבע בנות ובן הביאו לעולם חיים וציפורה זברובסקי: צביה, ישראל, אלקה, יפה ורותי.
16 נכדים, כמה מהם דרו בכפיפה משך שנות ילדותם, חבקו הסבא והסבתא הגאים.

50 נינים ממשיכים את המסורת המפוארת,
14 בני נינים מבססים את הענף הפורה )ובימים אלה ממש עוד 3 בדרך...(

ועוד היד נטויה...
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לאו דווקא גודלו של הענף הוא שמפאר את צמרתו, גם לצורתו אין מידה של יתרון. חוסנו, 
אותו “דבק” מיוחד הקושר בין נימיו וחלקיקיו, הרוח המיוחדת השורה בין פסיגיו - כל אלה 

עושים אותו כה שלם, מפואר, שורשי ומתחדש בלי הרף. 

הסיפור הבא מסביר זאת יותר מכל:
באחד הימים עצר שוטר תנועה את סבא חיים. הוא עלה על האוטובוס, התבונן סביב 

ומחה בפני הנהג המיומן והמוערך על שמסיע הוא יותר נוסעים מהמותר לו.
השוטר ירד מהאוטובוס, לא לפני שרשם לחיים דו”ח תנועה והזמנה לבית משפט.

לצאת  למכובדים  האחרון  הציע  חיים,  של  תגובתו  את  השופט  משביקש  הדין,  ביום 
החוצה, לגשת לאוטובוס שחנה מחוץ לבית המשפט, על מנת לבדוק כמה אנשים יכולים 

להיכנס אליו. 
15 איש נכנסו לאוטובוס. יותר מכך לא ניתן היה להכניס, כך לפחות משוכנע היה השופט 

באותם רגעים.
חיים זוכה במשפט. השוטר, שהעריך כי 20 נוסעים ישבו באוטובוס כשרשם את הדו”ח, 

נותר ללא אומר.
לאחר המשפט שאלו את חיים כמה מקרוביו:

“כמה אנשים היו באמת באוטובוס?”
“20” ענה חיים.

“אבל איך?” התפלאו.
“אני הכנסתי 20 אנשים שרוצים להיות אחד עם השני” אמר. “במצב כזה יש מקום לכל 

מי שמעוניין”. 

זו הייתה מהות חייו של חיים וזוהי גם מהותו של ספר זה, הפותח צוהר אל סיפורה של 
משפחה, בה משמש היחד - הערך הראשון במעלה...
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1 | דור ראשון בארץ - אליעזר ומיכל זברובסקי

בה ד השנה   ,1920 בשנת  מתחילים  ישראל  בארץ  הענפה  זברובסקי  משפחת  ימי  ברי 
עזב בנימין-אליעזר זברובסקי את עירו וילנה שבפולין ושם פעמיו לפלשתינה, על מנת 

להכין את הקרקע לעליית משפחתו. 

עברו  נישואיהם  לאחר  בליטא.  נולדו  סקופסקי  לבית  )מיכל’ה(  מיכל  ורעייתו  אליעזר 
עורות  ולעיבוד  לייצור  מפעל  הקימו  הם  יותר.  רבים  פרנסה  מקורות  נמצאו  שם  לווילנה, 
לתעשייה ולנעליים, בקרבת תחנת הרכבת בווילנה. בשנות מלחמת העולם הראשונה ייצרו 
היו קשרי מסחר טובים עם  ולאליעזר  חיילי הצבא הגרמני  נעליים צבאיות עבור  במפעל 
קצינים גרמנים בכירים. אך מעט פרטים ידועים לבני המשפחה על הימים ההם. הסיפור 

הבא, אותו נהג חיים זברובסקי לספר מדי שנה בליל הסדר, הוא בין הבודדים שנשתמרו: 
בערב פסח בימי מלחמת העולם הראשונה, יצא חיים עם אליעזר אביו להשלים עסקה 
גרמנית  ביחידה  נתקלו  בדרכם  ווילנה.  בסביבת  שחנו  הגרמנים  לחיילים  נעליים  למכירת 
שישבה באחד היערות. מפקד היחידה חשד שמרגלים הם, והורה לחייליו להוציאם להורג. 
כל ניסיונותיהם של אליעזר ובנו לשכנע כי הגיעו למטרות מסחר עלו בתוהו. בעוד החיילים 
המזל,  למרבה  נוספת.  גרמנית  יחידה  במקום  הופיעה  להורג,  להוצאה  בהכנות  עוסקים 
קצין  אותו  הנעליים. בפקודת  למכירת  ומתן  אליעזר משא  ניהל  עמו  היה הקצין,  מפקדה 
שבו  כך  אחר  אחדות  שעות  העסקה.  את  במקום  לסכם  ופנו  וחיים  אליעזר  מיד  שוחררו 

השניים בשלום לביתם, והסבו עם בני המשפחה אל שולחן הסדר. 
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בבדיחות  לתבל  נהג  דבריו  את  ומרשים.  אצילי  מראה  בעל  היה  הקומה  גבה  אליעזר 
ובהלצות לרוב. 

הוא נודע כיהודי מאמין, איש ספר ו”מתנגד” בכל רמ”ח איבריו, ונמנה על אומרי התהילים 
)ה”תהילים זאגער”(, שנהגו להתכנס מדי יום בבית הכנסת הגדול בווילנה ולקרוא את כל 

מזמורי תהילים.

“מתנגדים” – כך כונו יהודים שומרי מצוות, שהתנגדו לתנועת החסידות. לאבי ההתנגדות נחשב 
היהדות,  לקיום  חמורה  סכנה  החדשה  בתנועה  שראה  מווילנה”,  “הגאון  זלמן,  שלמה  בן  אליהו 
והבחין בה בסממנים מיסטיים מסוכנים. בהשפעתו הוכרז חרם על החסידים, ונאסר כל מגע אתם. 

המתנגדים אף הסגירו אחדים מראשי החסידות לשלטונות. 
במרוצת השנים התקבלה החסידות כתופעה לגיטימית ביהדות, וההתנגדות לה התמתנה. בימינו 

הוחלף הכינוי “מתנגדים” ב”ליטאים”.

- ברל, הבן  יצא אליעזר, מלווה בשניים מבניו, דב  משנתקבלה ההחלטה לעלות לארץ, 
על  עלו  אירופה,  מחצית  את  עברו  השלושה  ארוך:  למסע  הרביעי,  הבן  וחיים  השלישי 
ספינה בטריאסט )איטליה( והפליגו לנמל פורט סעיד שבמצרים. עם הגיעם נסעו ברכבת 

שהובילתם לעזה, משם הייתה הדרך ליפו קצרה. 
בחלוף תשעה חודשים הגיעו ארצה יתר בני המשפחה: האישה מיכל וילדיהם: חנה, אשר, 
רבקה, אברהם, שושנה ואריה )שלושה ילדים נוספים שנולדו לזוג נפטרו בילדותם(. חונא, 
העולם  מלחמת  פרוץ  עד  המשפחה  עסקי  את  לנהל  והמשיך  בווילנה  נשאר  הבכור,  הבן 
עם  ועלה  שרד  בנימין  בנו  ורק  בשואה,  הושמדו  ומשפחתו  חונא  הרב  לדאבוננו  השנייה. 

משפחתו ארצה.
סקופסקי  יוד’ל  האמיד  הדוד  מיכל,  אחיה של  מכבר  זה  היו  הצעירה,  העיר  אביב,  בתל 
הם  בארץ.  הראשונים  בצעדיה  זברובסקי  למשפחת  סייעה  אשר  עובדה  משפחתו,  ובני 
התגוררו בבית קטן על מגרש רחב ידיים ברחוב רש”י מספר 6. בהגיע אליעזר והבנים חולק 
המגרש לשניים, ואליעזר שידע את מלאכת הנגרות על בוריה, בנה עליו צריף מרווח עבור 
בני משפחתו, במרכזו חדר גדול וסביבו כמה חדרים קטנים. החדר הגדול שימש כמקום 
המפגש של בני המשפחה ובימי שבת וחג היה לבית הכנסת בו התפללו כל דיירי הרחובות 
הסמוכים. אליעזר ומיכל נודעו כמקבלי פנים חמים ורחבי לב ולימים התארחו בצריף עולים 
רבים מווילנה, עד אשר מצאו משכן קבע בארץ. משפחת מצקין לדוגמא, שהקימה בתל 
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אביב את בית האופנה על שמה, אשר פועל עד עצם היום הזה, התגוררה בצריף עם הגיעה 
ארצה. מר מצקין אף תפר בצריף את פריטי הביגוד הראשונים שמכר בארץ. 

 
לפרנסת משפחתו בחר אליעזר לעסוק בבניין הארץ ואת תחביב הנגרות הפך למקצוע. 
הבתים הראשונים של שכונת “בית ונחלה” נבנו על ידו והיוו את ראשיתה של העיר שתקרא 

לימים בני ברק.

החלה  אשר  ונחלה”(,  “בית  )חברת  מוורשה  חסידים  קבוצת  ידי  על  ב-1924  נוסדה  ברק  בני 
יצחק גרשטנקורן.  בפעילות להקמת הישוב לאחר מלחמת העולם הראשונה. בראשה עמד הרב 
העיר נבנתה על אדמות שנרכשו מידי הערבים, ובראשיתה, הייתה בה ישיבה ולידה בית מגורים. 
תחילה נשא הישוב אופי חקלאי, אך מאוחר יותר התפתחו בו מפעלי תעשייה ומסחר והוא נעשה 

למרכז עירוני.
 

מיכל, נמוכת קומה, בעלת חוכמת חיים ומחשבה חדה, עסקה במלאכות הבית ובטיפול 
בילדים. אף על פי שלא ידעה קרוא וכתוב בעברית הייתה מעורה בכל הנעשה בארץ וידעה 
על המתרחש עוד טרם פורסם ברבים, שכן מדי יום ישבה במרפסת הבית הפונה לרחוב, 
ועל חדשות העיתונות. אחר הצהריים, עת  היום  ענייני  והשבים על  שוחחה עם העוברים 
התקבצה המשפחה, ואליעזר יושב כמנהגו במכנסיו השחורים ובחולצה לבנה כשכיפה יפה 

לראשו, נהגה לעדכן בכל אשר שמעה. אליעזר התפלל בעברית, עם מיכל דיבר ביידיש.

בערבי ששי ובשבתות התפלל אליעזר בצריף ביתו. עם שובו ערכה מיכל ברוחב לב סעודת 
קידוש לכל בני המשפחה. נדמה, כי במפגשים משפחתיים אלה, שהיו חשובים מאוד למיכל 
ולאליעזר, נטמנו והושרשו יסודות המשפחתיות והערבות ההדדית בין בני המשפחה, צעירים 
ובוגרים, מסורתיים וחילוניים – ערכים המשמשים גאוות המשפחה והמפתח לחוסנה עד 

עצם היום הזה. 
ערבי החגים היו אף הם מועד התכנסות קבוע. כולם נשארו ללון בצריף הקטן בכל פינה 
שינה  כדרגשי  שימשו  האוכל,  לשולחן  עליהם  מסבים  היו  חול  שבימי  אפשרית. ספסלים 
ומצעים נפרשו עליהם. שנים רבות לאחר שהלכו מיכל ואליעזר לעולמם, המשיך הבן חיים 

בנוהג זה ואף נדד עם אותו ספסל לביתה של בתו, אלקה. 



אליעזר ומיכל ניהלו אורח חיים דתי. עם זאת כיבדו את ילדיהם, למרות שלא בחרו לחיות 
הכנסת  לבית  שבוע  בסופי  להגיע  נהגו  להוריהם,  רב  כבוד  שרחשו  הבנים,  דומה.  באופן 

והקפידו לחבוש כובעים לראשם בנוכחות אליעזר. 
“נהגנו לשבת אצל דודה שושנה, שגרה גם כן ברחוב לווינסקי ולצפות לסבא בשובו מבית 
הכנסת” מספר בחיוך הנכד ישראל זיו. “ ‘סבא הולך’ היה מישהו צועק משהבחין בו וכולם 

מיהרו לחבוש כובעים, לא תמיד כאלה שהתאימו לראשיהם”.
אליעזר ידע כי ילדיו “עושים הצגה” לכבודו, אך לא ניסה לשדלם לנהוג אחרת. הוא הרבה 
לדבר בגנות כפייה דתית וכיבד את רצונו של כל אדם לחיות על פי דרכו. גם הסיפור הבא 
הזכור לישראל מעיד על כך: “לעיתים לקח אותי סבא עמו להתפלל בקולנוע אופיר שברחוב 
בבית  להתפלל  להם  התירו  שלא  מווילנה,  שם  ידועי  חזנים  התפללו  שם  בת”א,  גרוזנברג 
הכנסת הגדול לאחר שבאחת מתפילות יום הכיפורים נפלו עוגיות מכיס מכנסיו של אחד 

החזנים. סבא העריך את החזנים ולא מצא לנכון להתרחק מהם ולפגוע בהם”. 
כל  נשמרו  האם  לברר  נהג  כלותיו  בבית  וכשהתארח  כשרות  ענייני  על  הקפיד  אליעזר 
הכללים. רק בבית ציפורה, אשת בנו חיים, היה שקט ובטוח, מאחר וידע כי קפדנית היא עד 

מאוד. 

קובלנץ’  ‘מוסך  בעל  קובלנץ,  מר  ושכנו  שותפו  עם  רכב  בכלי  במסחר  יוד’ל עסק  הדוד 
נוסעים  למכוניות  אותן  הסבו  הבריטי,  מהצבא  מכוניות  רכשו  השניים  יפו.   – ת”א  בגבול 
וסיפקו שירותי הסעות לתושבי תל אביב. בתיווכו של יוד’ל החל הבן חיים ללמוד את רזי 

המקצוע ועל כך עוד רבות בהמשך יסופר... 

בשנת 1924 החליט הדוד יוד’ל למכור את רכושו בפלשתינה ולנסות מזלו בארה”ב. הבן 
דב-ברל הצטרף אליו אף הוא. 

קומות  שלוש  בן  דירות  בית  רכשו   1935 ובשנת  בישראל  ביתם  ביססו  ומיכל  אליעזר 
במורד רחוב רש”י מספר 35. חלק מהדירות בבנין הושכרו ודמי השכירות שמשו לפרנסת 

המשפחה. 
השניים נחשבו לידועים ולמכובדים בקהילת ת”א של אותם ימים. ישראל זוכר את הטיולים 
בעיר בחברת אליעזר ומיכל: “סבא הלך עמנו והתגאה להציג את נכדיו בפני מכובדי הקהילה 

כמו רבי נוחם )שהיה המוהל של תל –אביב( ואחרים. 
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ונעימים. הם מאוד  זוכרים אותם כאנשים חמימים, טובי לב  נכדיהם של אליעזר ומיכל 
אהבו לבקרם ולבלות במחיצתם. ניכר היה בהתנהגותם כי מכבדים הם זה את זו. “סבא היה 

בעל אישיות הקורנת עוצמה, ולו מעצם נוכחותו”, מספרת הנכדה רותי מלין. 
לרבים  וסייע  ניצים  בין  בסכסוכים  כמפשר  היתר  בין  נודע  השכל  וחריף  החכם  אליעזר 
לפתור בעיות מבעיות שונות. הוא דיבר תמיד בחיוך ובנחת, גם כאשר אמר דברים שאינם 
נעימים. אנשים העריכו וכיבדו אותו וכל אשר ביקש התבצע, מבלי לערער על עמדתו. גם 
צביה  הנכדה  מספרת  במינה.  מיוחדת  דמות  בו  וראו  כבוד,  במשנה  אליו  התייחסו  ילדיו 
הלפרין: “אבא דיבר על סבא אליעזר כמו היה אלוהים. באחד הימים חלה סבא ואבא נסע 
לטפל בו. עם שובו הביתה סיפר כי נכנס עם סבא לאמבטיה והופתע לראות שגופו כגוף בן 

אנוש ‘רגיל’. ‘הייתי משוכנע שלאבא יש גוף אלוהי’ אמר”. 
נוהג  בעודי  הימים,  “באחד  אישיותו:  את  לתאר  מיטיב  ישראל,  מפי  הבא  הסיפור  גם 
ומול עץ איקליפטוס ענק אני מבחין ביהודי, לבוש  באוטובוס, עברתי ליד אחת התחנות, 
סבא  שזה  ורואה  מתקרב  אני  משור.  בידו  העץ,  על  הנשען  סולם  על  עומד  חרדי,  בבגדי 

אליעזר.
‘מה אתה עושה?’ עצרתי ושאלתי.                                            

 ‘ש..... אל תספר לאף אחד’ השיב.
‘מה זה?’ התעקשתי.

‘האיש תרם את העץ לבית הכנסת, להסקה. אני לא רוצה לבזבז את הכסף עבור כורת 
עצים’....”  

אליעזר הרבה להתלוצץ עם בני שיחו, כמו גם עם נכדיו. אלה זוכרים כיצד לחץ את ידיהם 
בחוזקה בברכו אותם לשלום. הוא נהג לשאול אותם על לימודיהם וגילה עניין רב בישראל, 
שבשונה מהנכדים האחרים למד בביה”ס הדתי “המזרחי” וידע את הלכות התפילה. בחגים 

ביקש ממנו סבו לשיר זמירות שבת.
מדי פעם בימי ששי בצהריים רחץ ישראל את המדרגות בבית המגורים של מיכל ואליעזר 
וקיבל בתמורה שילינג )5 גרוש(. “גרוש אחד היה מחירו של כרטיס לסרט למחוסר עבודה 
הישר  ספר  מבית  ברחנו  טוב  סרט  וכשהיה  משלי  כסף  לי  היה  אביב.  בתל  קולנוע  בבתי 

לקולנוע” נזכר ישראל.  
הנכדים צביה וישראל היו קרובים לאליעזר יותר מהאחרים מאחר ודיברו יידיש והיטיבו 
לשוחח עמו, אך כלפי כולם הפגין אכפתיות ומאור פנים. הנכדה רותי נזכרת בביקור בבית 



סבה וסבתה בהיותה בת 12: “ביום הכרזת העצמאות שלח אותי אבא להביא עוגה ויין לסבא 
ולסבתא לרגל המאורע החשוב. סבא שמח על בואי אך דאג כיצד אחזור הביתה, שכן ברור 

היה שהערבים לא ישבו בחיבוק ידיים”. 

כמנה  זכור  טוב  כל  המלא  המרק  כל.  בפי  דבר  לשם  היו  מיכל  ידי  מעשה  המטעמים 
בלתי נשכחת בזכות העובדה שהכיל “הכל, מכל טוב”, כפי שמספר ישראל: “כל אחד מבני 
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והגישה לכל אחד את מה  כן סבתא הכניסה למרק הכל  המשפחה אהב משהו אחר, על 
ידיה  במו  כמובן  הכינה  אותן  )אטריות( שגם  ה’לוקשן’  את  למשל אהב  חיים  אבי  שאהב. 

במטבחה הקטנטן”. 
של  הידועה  במאפייה  לאפייה  הצעירים  הנכדים  נטלו  אותה  מיכל,  של  השמרים  עוגת 
ואני  “ישראל  זכורה לטוב, כמו גם ה’בבקה’, העוגה הידועה שלה עם הצימוקים.  ליפשיץ, 

אהבנו להוציא את הצימוקים ולזלול את העוגה” מספרת הנכדה צביה. 

מיכל הלכה לעולמה והיא בת 70 בשנת 1950. 
אליעזר מת מיתת נשיקה בשנת 1955 והוא בן 84. היה זה לאחר ששב ברגל לביתו מתפילת 
שחרית בבית הכנסת ברחוב העבודה, בו שימש כחזן. בהגיעו הספיק ללגום כוס יין ונפח 

נשמתו. 
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2 | חיים וציפורה זברובסקי:

ראשיתה של שושלת משפחתית ענפה

עוסק ח בו  המשפחה  ענף  מייסד  סבנו,  זברובסקי  יים 
הגדול,  ואחיו  אביו  עם  לארץ  כאמור,  עלה,  זה,  ספרנו 

על מנת להכין הקרקע לבואם של יתר בני המשפחה. 

כבן תשע עשרה היה, עלם חסון ובריא גוף, שנודע בילדותו 
בנערותו  למד  אחיו  כיתר  חיים.  שמחת  ומלא  שובב  כלץ 
בישיבה, אך העדיף על פי רוב את החיים החופשיים שמחוצה 
לה. שלא כאביו נודע סבא חיים כציוני נלהב, והבחירה לעזוב 
את פולין ולעלות לארץ ישראל לבטח זכתה לתמיכתו. עם 
זאת הזכיר כל השנים בערגה את ווילנה, העיר בה גדל, והרבה 

תעודת הלידה של חיים זברובסקי, 
אשר ניתנה על ידי הרב של קהילת 

וילנה, לאחר שהרך הנולד נרשם 
בספר הנולדים של יהודי וילנה לשנת 

חמשת אלפים ושש מאות )1903(.
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לספר למקורביו כיצד נהג להלך ברחובותיה עם אליעזר אביו, להתלוות אליו לתפילות שבת 
וחג בבית הכנסת הגדול, ולחזות במחיצתו באירועי החזנות בהן נודעה העיר.

 
לפרנסת המשפחה החל סבא חיים לעבוד במוסך של מר קובלנץ השכן, שאף לימד אותו 

ואת אחיו לנהוג. 
“מי שהחליט להיות נהג” סיפר לפני שנים סבא חיים, “היה מסתכל איך אחרים נוהגים, או 
מבקש מחבר שילמד אותו, ואחרי כן הלך למגרש של מכוניות משומשות וקנה מכונית”*.  

אשר  מר  אצל  כנהג  לעבודה  התקבל  חיים  סבא 
והסיע  רכב  כלי  כמה  ברשותו  שהחזיק  רפפורט, 
רכש  בורוכוב. בהמשך  – שכונת  יפו  קו  על  תושבים 

רכב מסוג פורד, שנת 1914:
ועמדתי  שלי,  המאשינקטע  את  אותה,  “...צבעתי 
לפעמים  נוסעים...  לאסוף  והתחלתי  הרצל  ברחוב 
ולפעמים אפילו הרביצו  נוסעים  ייקח  מי  רבים  היינו 
עד  חדש,  נהג  אצל  פאנצ’רים  עושים  היו  או  מכות... 
שהיו מתרגלים אליו וגם הוא היה צועק על החלשים. 

בעיקר היו מקללים ברוסית”*. 
כך תיאר סבא חיים את אווירת אותם ימים: 

“ב-1921 היו בתל אביב איזה 15 אלף אנשים ורחוב 
אלנבי היה הגבול המזרחי והצפוני שלה. היו בה בתים 
בני קומה ושתיים. כולם כמעט היו קונים ביפו ועובדים 
ואני נהגתי מתל אביב ליפו... ולפעמים גם היו  שם... 

נוסעים אצלי בהקפה ומשלמים אחר כך.
הייתי  בבוקר  המכונית?  את  מדליק  הייתי  "ואיך 
בחורף,  נדלק.  שהיה  עד  המנועלה  עם  קצת  מסובב 
כדי  המנוע,  על  שמיכות  לשים  צריכים  היינו  בלילה 
שלא יהיה חולה, והיינו צריכים לשפוך מים חמים לתוך 

הרדיאטור, כדי שלא יקפא, ואחרי זה המנועלה הייתה מדליקה את האוטו...
"לירושלים היינו נוסעים לפעמים עשרים וארבע שעות. היינו עוצרים וישנים ברמלה. דלק 
היינו צריכים איזה שמונה גלון לנסיעה כזו. היינו לוקחים ג’ריקנים ופחים של מים והיינו עוצרים 

סבא חיים )משמאל( 
ליד הכרכרה הממונעת 

הראשונה בבני ברק
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גם בפרדסים למלא מים. בכל פרדס – ממלאים. הנוסעים היו לוקחים איתם אוכל, ולפעמים 
גם בגדים להחלפה... היו מביאים איתם שמיכות ושמים על הקרשים כדי שלא יכאב לשבת. 
יורדים  היו  אז  יותר.  לא  אם  פנצ’רים,  שישה  חמישה  איזה  רגילה  בנסיעה  קורים  היו  בדרך 
ומתחילים לנפח את הגלגל לפי תור. או שהייתי קורע חתיכת בד ומכניס לפנימית. פעם גם 
הכנסתי את המעיל, העיקר שייסע. בדרך כלל היו הנוסעים צועקים “מכבד” לפני העבודה עם 

משאבת האוויר לניפוח, כמו בעלייה לתורה, להבדיל...”.* 

בימים  שביקשו  ברק,  בני  הצעירה  המושבה  מנהיגי 
אביב,  תל  לבין  בינם  שיקשר  תחבורה  ציר  לפתוח  ההם 
שלדידם  ראשונה,  ממדרגה  נימוס  “בעלי  נהגים  חיפשו 
יד לשם פרנסה בלבד,  מלאכת הנהגות אינה רק משלוח 
ישובים  לפיתוח  לעזור  בניין הארץ,  בכך לשם  ראו  )אלא( 
והתרחבותם...”*. הם פנו אל סבא חיים, שמוכר היה כ”אדם 

טוב לב, בעל נימוס ודרך ארץ” *. 
סבא חיים שקל את ההצעה בכובד ראש, שכן לא היה 
שחַסר  גם  מה  ברק,  בבני  החדשים  התושבים  כמו  דתי 
ממון על מנת לרכוש רכב משלו. אנשי בני ברק לא אמרו 
מימון  שהעמיד  גרובייס,  מר  את  במניינם  ומצאו  נואש 
לכינוי  זכה  ואשר  חיים  סבא  נהג  אותו  רכב,  לרכישת 

“הכרכרה הממונעת”. 
“ביום כ’ בחשוון תרפ”ה נחתם חוזה לשירות התחבורה 
המושבה  וועד  בשם  גרשנטקורן  יצחק  רבי  בין  הראשון, 
הציבורית  בתחבורה  כנהג  שעבד  זברובסקי,  חיים  לבין 
ודרך  טובים  נימוסים  בעל  והיה  בורוכוב,  שבשכונת 
לתל  האוטובוס  כי  נקבע,  החוזה  סעיפי  בין  ברק.  בני  מתושבי  גרובייס  יהודה  ור’  ארץ 
הנסיעה  טובים. מחיר  וימים  חוץ משבתות  יום,  בכל  פחות משלוש פעמים  לא  ייסע  אביב 
גדולה’(.  )‘גולגולת  ומעלה  שנים  עשר  מבן  נוסע  לכל  מצריים  גרוש  שלושה  על  הועמד 
התחייבו  גם  האוטובוס  בעלי  קטנה’(.  )‘גולגולת  הסכום  מחצית  ישלם  זה  מגיל  צעיר  נוסע 
– גיסא  ומאידך  ואליה,  מת”א  הדואר  דברי  את  תמורה,  כל  בלא  שנה,  במשך   להוביל 

התחייב וועד המושבה לשכנע את התושבים להשתמש רק בשירות תחבורה זה” **. 
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באחד הראיונות שנערכו עמו לפני שנים, סיפר סבא חיים על חוויה שעבר, ביום הנחת אבן 
הפינה של בני ברק:

“...נשלחתי להביא אורחים מתל אביב. אספתי אותם וחזרתי לבני ברק. בדרך, ליד פסי 
הרכבת, ראיתי יהודי ואספתי אותו למכוניתי. תוך כדי נסיעה שקעה המכונית בחול )מעשה 
של יום יום( והיה צורך לדחוף אותה. הנוסעים היו מורגלים במקרים מסוג זה, בעצם הם היו 
חשים ברע, שעה שלא נזדמן להם לדחוף בדרך את המכונית שבה הם נוסעים. ובכן, ירד גם 
אותו יהודי שאספתי בדרך וביקשתי ממנו להצטרף למאמץ. הוא נאות ברצון והטה שכם אף 

הוא. לכשהגעתי לבני ברק נודע לי, כי אותו יהודי היה הרב מ. ברלין”***.
הרב ברלין הגיע למקום הטקס וכל הישוב יצא לקראתו. כך נודע לסבא חיים שהסיע את 
האורח המכובד. לימים עברת הרב ברלין את שמו לבר-אילן ועל שמו נקראת אוניברסיטת 

בר–אילן.

הציונית  בתנועה  הפועלים  מראשי  המזרחי,  תנועת  של  העולמי  המרכז  ראש  היה  ברלין  הרב   
הדתית, חבר “מועצת המדינה” בישראל. הוא כיהן בתפקידים ציבוריים רבים. 

יולדות לבית החולים ולא אחת נאלץ לילד  מעת לעת זכה סבא חיים להסיע במכוניתו 
את אלו שהדרך ארכה להן מדי... בין הנוסעים עמו ניתן היה למצוא גם מיני עופות וצאן 
נוסעיו  חיים הסיע את  בני ברק מן השווקים למשקים שלהם. סבא  ובקר, שהובילו אנשי 

ומיטלטליהם באיטיות ובשלוות נפש, מבלי להיחפז. 
ככל שחלפו הימים, כך רכש לו בבני ברק ובאזור כולו יותר ויותר אוהבים וידידים, שהעריכו 

את הלכותיו ושיחרו לקרבתו. 

באחד הימים היה חיים מעורב בתגרה עם נהג רכב פרטי, אחד מאותם “חאפרים”, שביקשו 
להסיע ברכביהם הפרטיים תמורת תשלום, את הנוסעים המעטים שהיו. אם חשו הנהגים 
ה”מורשים” שפרנסתם בסכנה, עשו כל שביכולתם, לא תמיד בדרכי נועם, על מנת שזו לא 
תיפגע. לכן, כשראה סבא חיים בוקר אחד את בנו של דמות מפורסמת מבני ברק “גונב” 
נוסעים, פתח עמו בדין ודברים קולני ועד מהרה התפתחה תגרה בין השניים. סבא חיים 
הבין את ההשלכות שעשויות להיות לאירוע ומיהר לנסוע לרופא ברמת גן שקיבע לבקשתו 
את אחת מידיו בגבס. עם שובו לבני ברק, די היה להביט בידו המגובסת, בכדי להבין מי הוא 

הצד הפגוע ומיהו הפוגע...
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מסמך מקורי ברוח הימים ההם )איננו יודעים 
בוודאות אם הוא קשור לתקרית המתוארת 
או לעניין אחר(
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לימים, כשביקר חיים בארצות הברית, פגש ברחוב באותו נהג מתחרה. השניים התחבקו 
בחום וברכו זה את זה כאילו היו חברים מימים ימימה... 

ילידת רוזין, אוקראינה, בתם של  ציפורה לבית קוטלר,  באותם הימים פגש סבא חיים את 
חנה ואריה – ליב, נפח במקצועו. 9 אחים ואחיות היו לה, בהם טיפלה במסירות. לילדיה אהבה 
לספר על ריצפת החמר שבבית הוריה, אותה נהגו בני המשפחה לחדש במו ידיהם אחת לשנה 

בתקופת החגים. בילדותה למדה ב’חדר’ וידעה לדבר ולכתוב בהונגרית, ברוסית וביידיש. 

סיפור עלייתה של סבתא ציפורה לארץ יכול למלא ספר בפני עצמו... נחישותה לצאת את 

שחזור מסלול 
נסיעה בתל אביב
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רוסיה, טוב הלב שהפגינה בדרכה והדרך בה הובעה אהבתה לאחיה הם עדות לאופייה: 
ומחצה,  שנים  בת שבע עשרה  ציפורה  ושמונה עשרה, סבתא  אלף תשע מאות  השנה 
ויפת מראה. בני, אחיה הבכור, חי זה מכבר בארצות הברית ומצליח להוציא  נערה חזקה 
ביתם  את  יוצאים  השניים  יצחק.  הקטן  האח  ועבור  ציפורה  סבתא  עבור  הגירה  אשרת 
בניסיון “לגנוב” את הגבול לפולין. באותם ימים לא אפשרו השלטונות הרוסיים מעבר חופשי 
וסגרו את גבולות המדינה עקב מלחמת האזרחים שפרצה לאחר המהפכה הבולשביקית. 
סבתא ציפורה ויצחק נתפסים ובלית ברירה חוזרים על עקבותיהם. מקץ כשנה מנסים שוב 
ידם. הם מגיעים לוורשה הבירה וממתינים עד אשר תַמצא ספינה,  מזלם והפעם צולחת 
על סיפונה יעשו דרכם לאמריקה. בינתיים מתאהב יוסף בנערה בת המקום ונחוש בדעתו 

הורים של 
סבתא ציפורה,

חנה ואריה
ליב קוטלר
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שלא להמשיך במסע בלעדיה. סבתא ציפורה המסורה מחליטה באומץ לוותר על הוויזה 
השם  את  מאמצת  גם  העניין  שלצורך  אחיה,  של  ארוסתו  לאתל,  ולהעבירה  שברשותה 
ציפורה. הזוג הצעיר מפליג לדרכו וסבתא ציפורה נשארת לבדה בוורשה. היא מתערבבת 
בקהל חלוצים שמתאספים בעיר טרם יציאתם לארץ ישראל ומצליחה לקבל בשנת 1922 

סרטיפיקט לארץ ישראל.

ומצאה חדר בביתם של אליעזר  בו  לדור  ציפורה אחר מקום  בהגיעה לארץ תרה סבתא 
ומיכל זברובסקי מקבלי הפנים. לפרנסתה החלה לעבוד בבית חרושת ליצור לבנים לבניין בשם 

משפחת קוטלר
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סבתא ציפורה בצעירותה

אישור עלייה ארצה של ציפורה
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‘סיליקט’, במקום שקולנוע תל אביב עומד היום. בבית משפחת זברובסקי התוודעה לבן חיים 
וחודשים ספורים אחר כך באו השניים בברית הנישואים )1924(. אשר רפפורט, מעסיקו של 

סבא חיים, שימש כעד מטעם סבתא ציפורה, מאחר ולא היו לה בארץ כל בני משפחה. 

סבא חיים וסבתא ציפורה נשארו להתגורר בצריף המשפחה שברחוב רש”י. בשעות בין 
הערביים אהבה סבתא ציפורה לשבת על הספסל שבפתח הצריף ולשוחח באוקראינית עם 

שכנה, המשורר ואיש הרוח הידוע חיים נחמן ביאליק.
ראשונה  נכדה   ,)1925( צביה  הבכורה  הבת  “הדסה”  החולים  בבית  נולדה  כשנה  בחלוף 
ביום   .)1926( ישראל  ומחצה אחר כך בא לעולם הבן  ולמיכל מבנם חיים. כשנה  לאליעזר 
חמישי, ערב לפני הלידה, נתקפה סבתא ציפורה בצירים, אך סירבה לנסוע לבית החולים 
ידיה  היא המשיכה בהכנת האטריות מעשה  סיימה את הכנותיה לשבת.  בתואנה שטרם 
וביום ששי, בהתקרב שעת הלידה, הובהלה מיילדת לצריף. ישראל הגיח מבטן אמו כשהוא 
כחול וסבתו כבר גמרה אומר כי מת הוא. המיילדת כעסה נוכח הדברים וחבטה בילוד עד 
שהחל לצרוח בקול. סבתא ציפורה שמחה כי נולד לה בן זכר. בחיבה נהגה לקרוא לו ה”קדיש 

חתונת חיים וציפורה
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חיים וציפורה בצעירותם
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שלי”, משמע, זה אשר יאמר עליה קדיש לאחר מותה. ישראל זוכר שלא אחת הציגה אותו 
אמו בפני אחרים כ”אומר אחרי קדיש”. 

בעקבות עבודתו של סבא חיים החליטו סבתא ציפורה וסבא חיים להעתיק משכנם לבני 
ברק ולרכוש מגרש בשכונת שפאק. אליעזר וסבא חיים בנו במו ידיהם צריף מגורים גדול מעץ 
)1927(. במרחק מה ממנו, מעבר לוואדי שעבר בשטח החצר, ממוקם היה ביתן השירותים. 
בחורף היה הוואדי מוצף והשביל אל השירותים בוצי, על כן לאורך הדרך הונחו קרשים. בימים 
בהם נשבו רוחות חזקות נהגה סבתא ציפורה לומר ש”צריך להחזיק את קירות הצריף כדי שלא 
יתנדנדו...”. רשת ביוב אף היא לא הייתה קיימת, ומי המטבח נוקזו באמצעות צינור אל חבית 

בחוץ. בימי ששי רחצה סבתא ציפורה את הילדים בתוך “פיילה” בחצר.

פרי  עצי  נטעה  לצריף:  שסביב  הקרקע  עיבוד  במלאכת  במהרה  החלה  ציפורה  סבתא 
והדרים, זרעה זרעי ירקות ושתלה פרחים וצמחים ממנים שונים. לול תרנגולות ושובך יונים 
נבנו בחצר, דייריהם הצטרפו אל שתי הפרות שרכשו סבא חיים וסבתא ציפורה ואשר סיפקו 
הפרות  את  והוביל  האזור  תושב  ערבי  הגיע  בוקר  מדי  המשפחתית.  החלב  תצרוכת  את 
למרעה. בדומה לחצרות הבתים בימים ההם, סיפקה גם חצר משפחת זברובסקי את מירב 
צרכי בני המשפחה. תחת השמש הקופחת עבדה סבתא ציפורה בחריצות שעות ארוכות, 
מטפחת ושותלת ירקות ופירות עסיסיים, ללא כל עזרה. מן החלב חבצה חמאה ושמנת ומן 
החוץ כמעט ולא קנתה דבר. בחורף סרגה סוודרים, צעיפים, גרביים וכובעים ובשעות הפנאי 

תפרה ורקמה על בגדי ילדיה. 
בימי חג הסוכות שימש הצריף כסוכה: כמה רעפים הוסרו מהגג ובמקומם הונח סכך. רבים 

מבני המשפחה המורחבת הגיעו מדי שנה להתארח ולחגוג ברוב שמחה בסוכה החגיגית.

החצר העשירה סביב לצריף שמשה, בין היתר, כמקום המשחק האהוב על צביה וישראל. 
עצמית,  בעבודה  שהוכן  קטן,  אופן  תלת  על  ובחצר  החדרים  בין  אותי  מושך  היה  “אבא 

ומשתעשע אתי בהנאה רבה” יודע לספר ישראל. 

אלקה,  לה  לקרוא  ציפורה  סבתא  בחרה   )1928( השלישית  הבת  הצטרפה  כשלמשפחה 
על שם סַבתה מצד אמה, שהאריכה ימים והלכה לעולמה בגיל 108. כילדה זוכרת אלקה 

שסבלה מהשם, מכיוון שלא היה ברוח “ורדה” או “שושנה” כמקובל, ו”נשמע חריג”. 
“אבא היה גאה מאוד בבתו השלישית” מספרת צביה. “הוא הזמין כרכרה הרתומה לסוסים 
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אישור רכישת מגרש

אישור בנייה לבית
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שנולדה  מאוד  שמחתי  אני  גם  הקטנה.  אלקה  ואת  אמא  את  החולים  מבית  להשיב  כדי 
ונהגתי בה כבבובה ממש. הלבשתי, סירקתי  יופייה  לי אחות. התגאיתי בפני חברותיי על 

והאכלתי אותה, הרעפתי עליה המון אהבה”. 
כשלוש שנים אחר כך נולדה הבת יפה )1931(. מחוסר מקום בצריף חלקה את יצועה משך 

שנות ילדותה עם ישראל אחיה, מבלי שייחשב חריג הדבר. 
בהכנות  “עסקנו  בו:  חוו  שריפה  גם  בצריף,  המשפחה  בני  התגוררו  שנים  לשמונה  קרוב 
אחרונות לקראת שבת” נזכרת אלקה. “הייתי כבר לבושה בבגדים חגיגיים. מבלי משים הפילה 
אחת מאחיותיי מסרק על הנרות והאש התלקחה בסמוך לשולחן האוכל. צעקנו ‘שריפה’ בקולי 

קולות ואבא קפץ מהמקלחת ערום וכיבה את האש. עד היום זכורה לי תמונה זו בראש...”. 

בעיר  טישלר  בשכונת  ומרווח  חדש  לבית  המשפחה  עברה  הכלכלי  המצב  שיפור  עם 
)חודשים אחדים התגוררה המשפחה בדירת מעבר עד אשר היה הבית מוכן(. תנאי המגורים 
בבית החדש נחשבו ל”לוקסוס”, כפי שמתארת אלקה: “היה לנו סוף סוף בית שימוש בתוך 
הבית וחרסינות במקלחת ובמטבח. חרסינות היו אז מצרך של בעלי יכולת בלבד. גם דוד 
היה לנו שהמים שבו התחממו באמצעות תנור פחמים”. צביה זוכרת את רצפת הפסיפס 

שבבית, כמעשה ידי אומן. 
כל  ה”ילדה הקטנה” של  להיות  )1936(, שזכתה  רותי  הזקונים  בת  נולדה  לאחר המעבר 

אחיה. רותי עצמה זוכרת שלא אחת מחתה בפני אמה על שילדה אותה בגיל “מבוגר”. 
ישראל זוכר כי ימים אחדים לאחר לידתה של רותי, יצאה יפה בת החמש לשוטט לבדה 
בעיר, כפי הנראה כמחאה על כך שתשומת הלב של בני המשפחה הופנתה לאחותה הרכה 
בימים. סבא חיים נהג אותה שעה ברכבו והבחין ביפה תוך כדי נסיעה, ידה אוחזת בידו של 
אדם זר. היה זה ערבי שעבר במקום, ראה אותה לבדה וביקש לסייע לה. סבא חיים עצר 

ואסף את בתו הקטנה בשלום לרכבו.  

למדה  )צביה  פוליטיים  משיקולים  הנראה  כפי  “המזרחי”,  הדתי  הספר  בבית  למדו  הילדים 
גן, אך הוריה החליטו להחזירה לחנוך הממלכתי – דתי(. שנתיים בבית ספר ממלכתי ברמת 
סבא חיים, חבר הגנה גאה ובעל עקרונות, סירב לשלוח את ילדיו למוסד חינוכי חילוני ה”משויך 
להסתדרות” והעדיף כי יקבלו במקום זאת חינוך תורני. כשבגרו נטלו הילדים חלק בפעילויות 
תנועות הנוער – תחילה ב’נוער העובד’ ואחר כך ב’בני עקיבא’. “אבא עודד אותי ללכת לפעילויות 

תנועת הנוער על מנת שארזה”, מספרת צביה. “הוא רצה שאעסוק בפעילות ספורטיבית”. 
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ישראל שימש כמדריך ב’בני עקיבא’ ובהמשך היה לקומונר ולחבר במועצה הארצית של 
התנועה. מפגשי הילדים במסגרת זו זכורים להם כחוויות חברתיות מרתקות ומשמעותיות 

בשנות בגרותם.

סבא חיים וסבתא ציפורה ייחסו משנה חשיבות למתן “חינוך הולם” לילדיהם, והקפידו 
כי ינהגו ב”דרך ארץ”. “אף פעם לא השתמשנו במילים לא יפות כמו ‘חמור’ או ‘טיפש’ כי 

ההורים אסרו עלינו”, מעידה רותי. 

משפחת זברובסקי 



30

כל השנים נשמרה בבית המשפחה מערכת כללים ברורה מאוד של “מה מותר ומה אסור”, 
ועל פי רוב לא הרשו לעצמם הילדים לנהוג אחרת. 

בעיות”.  היו  לא  התנגדויות,  היו  “לא  יפה.  מוסיפה  שהיה”  מה  זה  אמרו  שההורים  “מה 
ביום שבת,  הצהריים  “ארוחת  לכך:  דוגמא  הוא  אף  לישראל, משמש  הזכור  הבא  הסיפור 
בשעה 13:00 בדיוק, הייתה עבור אמא דבר קדוש. באחת השבתות ברחתי מבית הכנסת 
והלכתי עם חברים לראות משחק כדורגל. בשובי הביתה, דקות ארוכות לאחר שעת הארוחה, 
מצאתי את כולם יושבים סביב השולחן וממתינים לי. איש לא נגע באוכל. בהגיעי הורה אבא 
לכולם להתחיל בארוחה מבלי להוסיף דבר. מאוחר יותר כשפנה כל אחד לעיסוקו חטפתי 

ממנו מנת מכות הגונה... “. 

האוכל  שולחן  אל  הילדים.  כלפי  נוקשות  של  מבוטלת  לא  במידה  נהגה  ציפורה  סבתא 
התייחסה כאל מזבח, על כן טענה ש”יש להתנהג סביבו כמו על יד מזבח ולהימנע ממריבות”. 
לכל אחד מבני הבית מקום קבוע סביב השולחן ואם סבא חיים לא נכח בארוחה אף אחד 
לא העז לתפוס את מקומו. “לא משאירים דבר בצלחת” היה כלל ברזל עליו הקפידה סבתא 
ציפורה. “ לעיתים הייתי נאלץ לשבת ליד השולחן שעה לאחר שכולם כבר קמו ממנו, ובלבד 
שאסיים את כל האטריות שבמרק” נזכר בחיוך ישראל. “העובדה שאני לא אוהב אטריות 

לא עניינה אותה בכלל”. 
חיים  ונמנעה מלנסוע בשבת, בשונה מסבא  חיים דתי  אורח  ציפורה שמרה על  סבתא 
שאמנם התפלל מדי שבת בבית הכנסת, אך לא שמר מצוות. דיני הכשרות היו בנפשה, והיא 
הקפידה בהם הקפדה רבה. בחצר הבית היו קבורים באדמה דרך קבע סכינים “בשריים” 

אחדים, אשר בטעות נוצר מגע בינם ובין חבילת חמאה או מוצר חלבי אחר. 
גם בכל הנוגע לסדר ולניקיון לא הייתה מוכנה סבתא ציפורה לבצע פשרות. הצריף הצנוע 
לעזור לאמא  “רצינו  כל.  לעין  רצפת הפסיפס הבריקה  ונקי למשעי.  בכל עת מסודר  היה 
לעשות ספונג’ה” מתארת צביה, אך אף פעם לא ניקינו מספיק טוב לטעמה ולכן לא אהבנו 
“את  היטב:  לצביה  זכורה  הבגדים  בעניין  ציפורה  סבתא  של  קפדנותה  גם  זאת”.  לעשות 
המיטות הציעה סבתא ציפורה בפדנטיות ואבוי למי שהזיז או קימט את המצעים המתוחים 
וביקש לתפוס תנומה קלה, נאלץ לשכב על  ללא דופי. בשעה שסבא חיים שב מעבודתו 

הספה על מנת שלא לפגום בסדר”. 
יפה זוכרת כיצד קיבלה מאמה באחד הימים סטירת לחי מצלצלת, מאחר והעיזה לחלוק 

בפניה על הדרך בה היא מכבסת...
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“מכות כינים” היו אף הן חלק משגרת החיים. סבתא ציפורה ניקתה בפדנטיות את ראשיהם 
של ילדיה וגם את אלה של החברים שהגיעו לבקר.  

חלוקת התפקידים והסמכויות בין בני הבית הייתה אף היא ברורה. סבתא ציפורה עסקה 
עבד  חיים  סבא  בעוד  הילדים,  של  הפיזיים  ובצרכים  הבית  משק  בצרכי  ארוכות  שעות 
יותר.  והחברית  ה”רכה”, החמה  הדמות  הילדים,  של  שיחם  בן  ושמש  לפרנסת המשפחה 

הילדים כמעט ולא זוכרים ויכוחים או סכסוכים בין השניים. 
“אמא הייתה עסוקה כל ימות השבוע” נזכרת רותי. “רק מלאכת הכביסה הייתה נמשכת 
כמה ימים: להרתיח, לשפשף, לסחוט, לעמלן, לגהץ ועוד. לא היה לה זמן בשביל הילדים. 
אבא היה עבורי יותר מאשר אמא. הוא זה שהלך אתנו לקנות בגדים, נעליים וכל דבר שהיה 
נחוץ לנו. בגיל שלוש חליתי בטיפוס ואושפזתי בבידוד בבית חולים. אמנם אסור היה להיכנס 
בעוד אמא  לראותני  כדי  דרך החלון  ומציץ  ביום  כמה פעמים  מגיע  היה  אך אבא  לחדרי 

נשארה לעסוק במטלות הבית”. 
“לא הייתה לי שפה משותפת עם אמא” מספרת יפה. “היינו כולנו קרובים וקשורים הרבה 
יותר לאבא. הוא היה הדומיננטי, זה ש’על פיו יישק דבר’, גם מאוחר יותר כשהתבגרנו. אבא 
דאג גם לכל מה שקשור בבית הספר ובלימודים והלך לפגישות עם המורים שלנו. לא אשכח 
כיצד באחד הימים הפליא בי מכות בחגורתו מכיוון שביקרנו אצל דודתי, אחותו, ואני יצאתי 

מבלי לומר ‘שלום’. הוא הורה לי לחזור לביתה ולומר שלום אך סירבתי וחטפתי כהוגן”. 
“אבא היה קל יותר, חביב עם כולם, מבין, נוטה לסלוח במהרה. אמא הייתה מעירה על 
כל דבר. היה לה קשה לקבל את ה’צבריות’ שלנו, את צורת ההתנהגות השונה של הילדים” 

סבור ישראל. 
ולא  קשה  מאוד  “עבדה  להדגיש,  ישראל  זאת  עם  מבקש  מאוד”  אותנו  אהבה  “אמא 
נבעה  שלה  הנוקשות  לחייך.  הרבתה  ולא  שמחה  אישה  הייתה  לא  היא  כך.  על  התלוננה 
לדעתי מהעובדה שמשפחתה חְסרה לה. הראש שלה נתון היה בקייב, בבית ילדותה. היא 
ציפתה ליום בו תראה שוב את הוריה. כראיה, נהגה משך שנים לרקוח ריבת לימונים מפרי 
העץ המשובח שבחצר ולשמרה בקופסאות, אותן תכננה לקחת עמה כשתיסע לבקר את 

משפחתה. ‘שם אין להם פירות כאלה’ נהגה לומר”. 

האוכל מעשה ידי סבתא ציפורה היה שם דבר. בשעה שסבא חיים אכל את הדגים שבישלה, 
בין המאכלים האהובים עליו יותר, נהג לומר לה בחיוך רחב: “זה כמו מאמאפיש” )הדגים של 

אמא(. היא, ברוח טובה, הייתה נוזפת בו: “מה פתאום מאמאפיש – זה אני הכנתי!”. 
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“כשבני יגדל ויתחתן” היה משיב, “הייתי רוצה שיגיד גם כן, שהוא אוהב את האוכל של 
אשתו כי טעמו מזכיר לו את האוכל של אמא שלו”. 

מלבד אהבתו לאוכל של סבתא ציפורה, הייתה לו לסבא חיים חיבה מיוחדת לגויאבות, אך 
כרבים סלד מריחה החזק. רותי זוכרת אותו, ישוב לשולחן, כשאטב כביסה סוגר את נחיריו, 
מתענג מטעמו האקזוטי של הפרי שכל כך אהב. לקינוח ארוחותיו נהג סבא חיים ללגום 
כוסית קטנה של וודקה, המשקה החביב עליו. בכל עת החזיק בבית בקבוק וודקה, לא אחת 
השתעשעו בני המשפחה במחשבה להעלים לו את הבקבוק. כשבאחד הימים מילא דובי 

את הבקבוק במים, ירק סבא חיים באחת את המשקה מפיו...

הבכורה”  אני  כי  כלפיי  ארץ  דרך  להם  “הייתה  הירארכיה.  של  סוג  נשמרה  הילדים  בין 
מתארת צביה. ישראל זכה ביחס מיוחד מפאת מינו, כפי שמעידה אלקה: “אבא נהג לומר 
התבקש  לא  פעם  אף  למשל,  ישראל,  במטבח.  הכל  לעשות  צריכות  שאנחנו  הבנות,  לנו, 

לשטוף כלים. אנחנו שירתנו אותו, הבאנו לו את הקקאו ואת הסנדוויצ’ים...”. 
ישראל היה גם זה אשר זכה בשכבת השומן האהובה, אותו קרום שצף בעת חימום החלב. 
“כולנו רבנו על זה והוא תמיד קיבל” נזכרת רותי. עם זאת, הוא היה גם זה אשר “זכה” לחוש 
את מגע החגורה אם הרגיז את אחד מהוריו. “זה היה מין חינוך כזה” מספרת צביה. “אני 

הייתי בוכה ומתחננת בפני אבא שיפסיק להרביץ לו”. 
רותי.  מתארת  מראש”  ידוע  תפקיד  היה  אחת  לכל  לשבת,  ההכנות  בשעת  ששי  “ביום 
“הייתי בת 14 לערך כשחזרתי הביתה באחד מימי ששי, קודחת מחום וחולה באבעבועות 
רוח. אמרתי לאלקה שאני חשה ברע וביקשתי לשכב לישון. ‘קודם תעשי את העבודה שלך 
אחר כך תלכי לישון’ אמרה לי... כמובן שגם לצאת עם חברות לא יכולתי בימי ששי, עד אשר 

סיימתי את כל מחויבויותיי בבית לקראת שבת”. 
גם בעניין הלימודים זכה ישראל ביחס מועדף. בשונה מאחיותיו )שלמדו בבית הספר עד 
כיתה ח’( המשיך ללמוד בבית הספר המקצועי “מקס פיין” בטענה ש”גבר צריך מקצוע”, 
כפי שמעידה יפה. “לא היה כסף לשלוח את כולם ללמוד, לכן ישראל למד ואנחנו נשארנו 
לסייע בפרנסת הבית”. צביה הייתה היחידה שהספיקה ללמוד שנה אחת בתיכון, אך נאלצה 

להפסיק כשהגיע ישראל לגיל המיועד. 

סבא חיים וסבתא ציפורה עשו ככל יכולתם על מנת שילדיהם לא יחושו מחסור. סבא 
חיים אמון היה על ניהול הכספים, סבתא ציפורה קיבלה ממנו מדי חודש סכום קצוב שיועד 
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כולו לכלכלת הבית. 
כל הוצאה נעשתה על ידו, על פי רוב בנדיבות ובחפץ לב. הוא הקפיד לחלק את כספו כך 
שכל בני ביתו יוכלו ליהנות ממנו באופן שווה, בה בעת שתמך כלכלית גם בהוריו. לעיתים 
קרובות פינק את הילדים ואת הוריו במתנות נאות. בחגים למשל נהג לקנות להוריו בדים 

מהם נתפרו חליפות ושמלות. 
מזון היה בבית בשפע, בגדים ונעליים נקנו לקראת החגים 
ובימי חולין עברו מבת לבת. לכולם היה זה אך טבעי ומובן 
מאליו. במושגי הימים ההם לא נחשבה המשפחה “עשירה”, 

ועם זאת נמנתה על המשפחות הראשונות שרכשו רדיו.

והילדים  הכלכלי  המצב  הורע   )1936( המאורעות  בימי 
נאלצו להצטמצם מעט יותר: הערבים פגעו בכלי התחבורה 
ברחובות הערים והתחבורה הציבורית פעלה עד השעה 
נהג  בו מכונסת היום ה”קריה”,  שש בערב בלבד. באזור, 
סבא חיים מדי יום בדרכו לתל אביב וממנה, וחשוף היה 
על  באמצעים  בחלו  שלא  ולמפגעים  הערביים  לצלפים 
הנהגים  של  פרנסתם  היהודים.  בתושבים  לפגוע  מנת 

נפגעה עד מאוד, בכלל זה גם פרנסתו של סבא חיים. 
על מנת להרוויח עוד כמה גרושים בימים הקשים ההם, 
אירחה סבתא ציפורה בבית אישה מבוגרת, נכה על כסא 
בנערה  נעזרה  צפורה  במסירות.  סעדה  אותה  גלגלים, 
הימים הפכה  ברבות  הנכה.  באישה  בטיפול  ושמה שרה 
שרה לבת בית אצל סבתא ציפורה וסבא חיים ואף נישאה 
בביתם. הקשר איתה ועם בני משפחתה נשמר עד ליום 

מותה.

סבא חיים לא נשאר אדיש נוכח המצב הביטחוני הרעוע וראה לנכון לפעול למען הגנת 
הישוב העברי. הוא בחר להתגייס כחבר ל”הגנה”.

ה”הגנה”, ארגון המגן המרכזי של היישוב היהודי בארץ ישראל בימי המנדט הבריטי, נקרא גם 
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במחתרת  שפעלו  רבבות,  ואף  חברים  אלפי  הארגון  מנה  שונות  בתקופות  ו”הארגון”.  “השורה”, 
בזרועות ובגופים שונים והכשירו עצמם להגנה על היישובים, לפעולה נגד פורעים ערבים ואחר כך 
נגד הבריטים. ה”הגנה” הוקמה ביוני 1920 בעקבות החלטה שהתקבלה בוועידת “אחדות העבודה 
“ בכנרת, לאחר פירוק “השומר”. מייסדיה ופעיליה הראשונים היו אנשי “השומר” וחיילי הגדודים 
להסתדרות  קשורה  והייתה  אזוריות  במסגרות  בעיקר  פעלה  הראשונות  בשנותיה  העבריים. 
של  שבדרך”  “הצבא  הייתה  בחלקו. ה”הגנה”  ממנה  הסתייג  ביישוב  ה”אזרחי”  החלק  העובדים. 
בים  כולל  סדיר,  צבא  של  והזרועות  הגופים  רוב  את  והפעילה  הקימה  והיא  שבדרך”,  “המדינה 

ובאוויר. כמו כן הייתה אחראית להעפלה ולהתיישבות ביטחונית.

כל אותם ימים הייתה, כאמור, סבתא ציפורה טרודה במחשבות על גורל בני משפחתה. 
משום  שנשלחו,  אימת  כל  אליה  הושבו  אלה  אולם  לרוב,  וחבילות  מכתבים  שלחה  היא 
שרוסיה לא קיימה תקשורת עם פלשתינה. בארונות מטבחה הצנוע צברה סבתא ציפורה 
מטעמים ומעדנים, בצפייה ליום בו תוכל להעבירם לבני משפחתה. בשנת 1939, ערב פרוץ 
מלחמת העולם השנייה באירופה, תכננה לנסוע לביקור ברוסיה, אף ויזה הייתה זה מכבר 

בידה. ברם לא עלה בידה לצאת מן הארץ עקב הידיעות על פרוץ המלחמה. 
לימים, אבד לסבתא ציפורה הקשר עם הוריה ובני משפחתה. חלפו שנים עד אשר קיבלה 
מידע על שעלה בגורלם: התברר כי מאימת המלחמה ברחו הוריה ואחיה הקטנים בניסיון 
לצאת את רוסיה. אביה, שכבר היה מבוגר מאוד וכפי הנראה מנותק במידת מה מהסביבה, 
התרחק מבני המשפחה בשעה שהמתינו בתחנה לרכבת, ועקבותיו אבדו. הם לא הצליחו 
לאתרו ולדעת מה עלה בגורלו, ומקום קבורתו לא ידוע למשפחה עד עצם היום הזה. אמה 
ואחיה הצליחו להימלט לקובישוב - אוקראינה ואחר כך חזרו לקייב -אוקראינה, אך לא ידוע 

דבר על שעבר עליהם. 
געגועיה של סבתא ציפורה למשפחתה הטילו ללא ספק צל על חייה. אמנם משפחתו של 

סבא חיים הייתה למשפחתה, ובפרט אהבוה מאוד אחיותיו, ובכל זאת ערגה אל אהוביה. 

בני ברק של אותם ימים, העיר הדתית המתפתחת, הייתה סביבת מגורים נעימה. יחסים 
של כבוד, אחווה וסיוע הדדי נשמרו בין כל תושביה.

סבא חיים ביסס את מעמדו החברתי וקנה לו שם כאדם מסור וטוב לב, ישר וחריף שכל, 
המכבד ומוקיר את הבריות. כולם חיבבו אותו: צעירים כמבוגרים, חילונים כדתיים, פעילי 
ציבור כתושבים מן הישוב. אם היה מגיע עבורו מכתב מחו”ל ללא ציון כתובת, היה המכתב 
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מוצא דרכו אליו מאחר וכולם הכירוהו. כחבר הסתדרות מילא תפקידים רבים בעירית בני 
ברק, תיווך בין ניצים, נבחר למועצת העיר וכיהן בוועדות השונות.

הרוגי  ילדי  על  כאפוטרופוס  חיים  סבא  אחת  לא  מונה  ואמינותו  יושרו  הערכת  מתוך 
כי אלמנות צעירות שאיבדו את בעליהן  זה במקרים בהם חששו הרשויות  ה”הגנה”. היה 
אצל  למשמרת  הועברו  הביטוח  כספי  ילדיהן.  את  ויזניחו  מחדש  יינשאו  הגנה  בפעולות 
יתמלאו  ופעל למען  ילדים, עשה למען השכלתם  נטל חסותו על אותם  חיים, אשר  סבא 
כל צרכיהם. גם יתומים שאיבדו את הוריהם שלא בפעולות ביטחון נהנו מתמיכתו. ילדיו 
ה”מאומצים” קראו לו “אבא”, והיו אף שהוסיפו את שם 
המחשיבים  מביניהם  יש  משפחתם.  לשם  משפחתו 

עצמם עד היום כבני המשפחה לכל דבר.
יפה מספרת: “כשאחת הנשים שאבא אימץ את ילדיה 
בציניות:  ואומרים  לאבא  קוראים  היינו  לביתנו,  הגיעה 

‘הנה אשתך השנייה הגיעה’...”.
אביו,  ילדים.  מאותם  אחד  הוא  לדוגמא,  סגל  איציק 
כדי  תוך  למוות  התחשמל  “רמה”,  בקולנוע  חשמלאי 
ובין היתר דאג להכניסו  עבודה. סבא חיים טיפח אותו 
היינו  ש”תמיד  מעיד,  עמיחי  הנכד  ‘דן’.  לחברת  כנהג 
בכך  יש  שלנו”.  מהמשפחה  הוא  שאיציק  בטוחים 
אלה  כלפי  חיים  סבא  נהג  בה  הדרך  את  להמחיש  כדי 
שזכו בחסותו. עד היום איציק שומר על קשר חם עם 
הוזמן  לאחרונה  ולאזכרות.  לשמחות  ומגיע  המשפחה 

ישראל לברית המילה של נכדו של איציק.

ציפורה  סבתא  הצליחה  שנה  מעשרים  למעלה  של  נתק  לאחר  הארבעים,  שנות  בסוף 
להגשים את חלומה ולפגוש כמה מבני משפחתה. היה זה לאחר שאחיה בני, תושב ארצות 
הברית, יצר עמה קשר. סבתא ציפורה נסעה לארה”ב ובילתה כתשעה חודשים במחיצת 
אחיה, בני ואיציק, ודודה אברהם ובני משפחותיהם. את רותי הקטנה הפקידה בידי הבנות 
הבוגרות ואלה טיפלו בה במסירות ובאהבה. חודשים אחדים לאחר שנסעה הצטרף אליה 
סבתא  נסעה  בארה”ב  שהותה  במהלך  משפחתה.  את  להכיר  לראשונה  וזכה  חיים  סבא 

סבתא ציפורה ואחיה
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ציפורה לדודה אברהם בפיטס בורג. בתום הביקור ליווה אברהם את סבתא ציפורה לתחנת 
הרכבת. דקות ספורות לאחר שנסעה לדרכה לקה אברהם בשבץ ומת. זמן רב טפלה עליה 

משפחתו את האשמה לכך. 

סבתא ציפורה וסבא חיים שבו לארץ ברגשות מעורבים. סבתא ציפורה שמחה על שעלה 
בידיה להתאחד עם אחיה, ועם זאת מותו הפתאומי של אברהם העיב על מצב רוחה. 

מאז אותו מפגש ועד יום מותה לא זכתה סבתא ציפורה לפגוש שוב את אחיה. יוסף, האח 
הקטן, שנותר בבית ההורים כשעזבה סבתא ציפורה את רוסיה, עלה לארץ לפני כמה שנים 

ושומר על קשר עם אחייניו - ילדיה של סבתא ציפורה - ועם בני משפחותיהם. 

* מתוך כתבה שהופיעה במקומון: “בני ברק”, עיתון מקומי בלתי תלוי, נובמבר 1966 
** מתוך: טננבויים אברהם, “האיש שלא נרתע”, סיפור קורות חייו של ר’ גרשטקורן, מייסד 

בני ברק, הוצאת עריית בני ברק, תשמ”ב
*** מתוך גזרי כתבה שהופיעה בעיתון מקומי

משפחת זברובסקי 1949
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סבתא ציפורה וצביה בנות זברובסקי
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חיים וציפורה 
בבגרותם
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3 | סוד ה"דבק" המשפחתי

כל מ התחזק  בעת  בה  חדשות,  שלוחות  ושלחה  התרחבה  לענפיה  זברובסקי  שפחת 
העת אותו גרעין מַרֶכז, אותם השורשים המאחדים, אותה הרוח המשפחתית, שנדמה, 

כי ככל שחולפות השנים, רק הולכת ומתעצמת. 
המשפחה  לחיק  הוגבלו  לא  רבתי  זברובסקי  משפחת  בני  של  המשפחתיים  המפגשים 
המצומצמת. עוד בימים בהם היו אליעזר ומיכל בחיים, וכולם נהגו להיפגש בסופי שבוע 
בביתו של אליעזר או בבית אחת מבנותיו, נהנו יחדיו מכמה שעות של התרגעות ועדכונים, 
חיוכים, חיבוקים ודיון סוער בענייני דיומא. הנשים היו מגישות אוכל ומפטפטות בינן לבין 
עצמן, בעוד הגברים, וסבא חיים ביניהם, משחקים בקלפים משחק עשרים ואחת )בלק ג’ק( 
מותח וטעון. כאשר היה סבא חיים מרוויח במשחק, חלק את רווחיו עם הנכדים והעניק להם 
דמי כיס, או “משכורת”, כפי שכינה זאת, על אותם “שירותים קטנים” שעשו למענו, דוגמת 

פתיחת דלתות, נשיאת משאות, גירוד בגב ועוד כהנה משימות.
לאורך השנים היו כאמור מפגשים אלה לאורח חיים. עם מותם של אליעזר ומיכל עברו 
לביתם של סבא חיים וסבתא ציפורה, ובהמשך לביתה של אלקה. מקום תמיד היה לכולם, 
וקהל  לכולם  הספיק  לעולם  טוב  כל  והמלא  הגדול  החמין  “סיר  אוכל.  של  שפע  גם  כמו 
כך  על  שמסכימים  המשפחה,  בני  כל  מעידים  כך  השנים”,  עם  וגדל  הלך  רק  המתכנסים 

שיותר מכל, סיפקו המפגשים הללו מנות גדושות של אהבה ורוחב לב...
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חודשים אחדים לאחר ששבה סבתא ציפורה לארץ מביקורה בארה”ב לקתה בשבץ מוחי 
הייתה  נפגע. משך כמה חודשים  ותפקודה הפיזי  )1951( בעקבותיו סבלה משיתוק חלקי 
מאושפזת במוסד שיקומי, בעוד בנותיה הבוגרות נטלו לידיהן את הטיפול ברותי הצעירה, 

שעד מהרה ניהלה בכוחות עצמה את משק הבית. 
עם שובה של סבתא ציפורה לביתה, הייתה תנועתה מוגבלת. למרות זאת סירבה לקבל 
את עזרת הבנות והתעקשה להמשיך ולבצע את מטלות היום יום באופן עצמאי, עד כמה 
שניתן. מאז ומתמיד נודעה סבתא ציפורה בנחישותה ובשנותיה האחרונות קל היה להבחין 
בתכונה זו נוכח מחלתה. את לבניה האישיים לדוגמא כיבסה בעצמה, גם במטבח הקטן לא 
הותירה מקום לאלו שרצו לסייע בידה. כבימים ימימה טרחה על קילוף הירקות כך שאף לא 
חתיכה מהירק עצמו תיזרק לחינם. כשביקשה לתקן את גרביהם של בני המשפחה, הרכיבה 

את הגרב הקרועה על מתקן עץ מיוחד ובידה הבריאה תיקנה בדקדקנות את הגרב. 
פיזיותרפיסטים ומטפלים נוספים היו מגיעים אל הבית, מאמנים ומעסים אותה, ובלבד 
נוצרת  עוד  נכדתה הראשונה,  ולשקם את האיברים הפגועים. רבקה,  להקל את מכאוביה 

בזיכרונה תמונות של סבתה, שוכבת על המיטה כשלגבה צמוד סט “כוסות רוח”. 
כואבת  מוגבלת,  גוף,  גדולת  יותר,  הקשים  בימיה  ציפורה  סבתא  את  זוכרים  הנכדים 

ובעקבות זאת מלאת מרירות, מה שגרם למידה של ריחוק.

כל אותן שנים בלט בתמיכתו וברגישותו סבא חיים. בדרכו המיוחדת, המתובלת בהומור 
ובהרבה אהבה, עודד וביקש לחזק את סבתא ציפורה ככל יכולתו. “כשסבתא הייתה חולה 
עמיחי.  נזכר  בה”  טיפל  סבא  כיצד  לראות  היה  מדהים  לרגל.  אליה  עולים  הנכדים,  היינו, 

“תמיד הייתה מטופחת ומטופלת. סבא נתן לה המון כבוד”.
סבא חיים שכר עבור סבתא ציפורה מטפלת, עולה מרומניה, על מנת שתשמש עזר כנגדה 
במלאכות היום יום. לאחר זמן מה התרגשו השתיים לגלות, כי קשר משפחתי קושר ביניהן: 
לאה, אחותה הקטנה של סבתא ציפורה, שהייתה בת עשרה חודשים בלבד כשעזבה סבתא 
השנים  במהלך  בגורלה  עלה  מה  ידעה  לא  ציפורה  סבתא  ואשר  הוריה,  בית  את  ציפורה 
שנים  לאחר  דודה של המטפלת.  בן  מאשר  אחר  לא   - רומני  לבחור  נישאה   - האחרונות 
ארוכות במהלכן היה גורל רבים מבני משפחתה עלום, חידשה סבתא ציפורה את הקשר עם 
אחותה ובעקבות זאת גם עם אחיה יוסף, שהיה כבן שלוש שנים כשעזבה סבתא ציפורה. 
עם זאת, הידיעה על היעלמותו המסתורית של אביה, היה בה כדי להעיב משהו על שמחתה 

של סבתא ציפורה. 
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בינתיים עברו סבא חיים וסבתא ציפורה לדירה חדשה בבית דירות שנבנה על מגרש שהיה 
קיבל  ציפורה  סבתא  של  הניידות  קשיי  בעקבות  ברק.  בבני  הראשונים  ברחוב  בבעלותם 
סבא חיים מחברת דן מכונית מיני - מינור תוצרת “מוריס” )עם פרישתו נשארה המכונית 
להיות  זכה  חיים  וסבא  עניין שבשגרה להחזיק מכונית  זה  היה  לא  בימים ההם  ברשותו(. 
בין הבודדים בגוש דן שנהגו במכונית פרטית. בני המשפחה נזכרים בחיוך במראהו הקומי 
משהו של סבא חיים, הנכנס על גופו רחב המימדים ופדחתו החלקה, אל אותה “קופסה” 
נזכר  לאוטו”  נכנס  “כשסבא  דלתותיה...  את  לפתוח  היה  יכול  ואפורה, שכל מפתח  קטנה 

בחיוך עמיחי, “האוטו ממש הרגיש את זה...”.
חנן זוכר כיצד בכל יום שישי לקח את האוטו לשטיפה במאפיה של סבו. באחת הפעמים 

אף החליק בכביש ומצא את עצמו בפתחה של חנות אמישראגז...
הוא  חברותיו.  עם  לפגישות  כשיצא  הרכב  את  להשאיל מסבו  נהג  דובי,  כשבגר  לימים, 
מספר: “באחד מערבי ששי ביליתי עם חברות בנמל ת”א ו’דפקתי’ את דלת המכונית של 
ונבוך בבוקר  לי, דפקתי לך את האוטו’ פניתי אליו, חיוור  ‘אני מצטער סבא, תסלח  סבא. 
השבת. ירדנו יחד לראות את הנזק, סבא נתן מבט ואמר: ‘בשביל זה אתה מטריד אותי?’...”.

המיני - מינור ליוותה את סבא חיים משך שנים רבות ונחשבה על ידי המשפחה למכונית 
אמינה, ה”סוחבת” ללא לאות בנסיעות ארוכות ברחבי הארץ.

נדמה כי בעיר בני ברק כולה, לא נמצא אדם אשר לא הכיר את סבא חיים וסבתא ציפורה. 
פעילותו הציבורית הענפה של סבא חיים, כמו גם מלאכת איסוף תרומות ומתן צדקה ועזרה 
לעניים בה עסקה סבתא ציפורה, הקנו לשניים מקום של כבוד בקרב תושבי העיר ופרנסיה. 
“כשסבא ירד לרחוב הייתה לו נוכחות” מספר אריק. “לא היה אדם שלא עצר לשוחח עמו”.

הקמת בית האבות “מושב זקנים”, שבצמוד אליו בית כנסת שנבנה כמה שנים אחר כך 
מכספי תרומות, היה לאחד ממפעלי החיים המשמעותיים של סבא חיים )בתחילה היה בית 
הכנסת בחדר האוכל של בית האבות(. ימים ולילות עשה למען הקמת הבית, מתוך אמונה 
בכבוד האדם ובחשיבות שבמתן מסגרת חיים הולמת לאנשים בערוב ימיהם. סבא חיים 
נמנה על הנהלת הבית, שימש כגבאי בית הכנסת והתפלל במקום בקביעות. כל הנכדים 
לבית זברובסקי עלו לתורה בבית כנסת זה עם הגיעם למצוות. כגבאי בית הכנסת, שמר על 

כספי המוסד כעל כספו הוא, במסירות וביושר.
בחגים ובימי שבת היה סבא חיים מגיע עם כמה מנכדיו על מנת לסעוד את תושבי הבית, 
להגיש להם מזון ולהאכיל את הבלתי עצמאיים, לחלק להם מתנות צנועות ולהנעים את 
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תעודת הוקרה 
לסבא חיים

שעותיהם. על אווירת בית הכנסת המיוחדת מספרים אריק ועמיחי: “בימי שבת הלכנו ברגל 
מר”ג לבני ברק כדי לפגוש את סבא בבית הכנסת. בכלל נוצרה חבורה של אנשים מבחוץ, 
שהתפללו בבית הכנסת כדי לסייע לזקנים. אותנו לא באמת עניין בית הכנסת אלא סבא. 
אהבנו את קירבתו. נוצר סביבו איחוד יוצא דופן, מיוחד. לא רואים כזה איחוד. אחת החוויות 
המשמעותיות הזכורות לנו, היא תפילת ‘כל נדרי’ בערב יום הכיפורים. עד היום לא משה 

החוויה מזיכרוננו”.  



44

בה  בדרך  ביטוייה  כאמור,  נתנה,  ציפורה  והחמלה של סבתא  הנתינה  רוח 
עם  שמרו  מהם  רבים  מאירופה.  מלחמה  פליטי  בביתה  וסעדה  אירחה 
המשפחה על קשר במהלך השנים ולעולם זכרו אותה כ”מלאך” טוב, אשר 
קידם פניהם באהבה בימים קשים. לאחר מותה של סבתא ציפורה, התברר 
לכל בני המשפחה כי על מרבית מעשיה הנדיבים לא ידעו כלל וכלל. עשרות 
קבלות שנתגלו בארון בבית, העידו על סכומי כסף בלתי מבוטלים, אותם 
לכלכלת  לה  שהוקצה  התקציב  מתוך  ולחלשים,  לנזקקים  בסתר  תרמה 
הבית. איש לא העלה בדעתו כי התקציב שעתיד היה לכלכל נפשות רבות, 

היה בו גם כדי לשמח אחרים.  
בשנת 1964 הלכה סבתא ציפורה לעולמה, לאחר ששבץ מוחי נוסף תקפה. 
בתה אלקה עלתה כמדי בוקר לדירת הוריה לדרוש בשלום אמה ולחרדתה 
מצאה את סבתא ציפורה שרועה בחדר האמבטיה, בין הכבסים שניסתה 
סבתא  נפטרה  כך  אחר  שעות  וכמה  קטלני  ההתקף  היה  הפעם  לעשות. 

ציפורה בבית החולים. בת 63 בלבד הייתה במותה.

ישראל, נאמן לצוואתה של אמו, הקפיד לומר קדיש על סבתא ציפורה, יום 
יום, במשך כל שנת האבל. לעיתים היה נוסע לבני ברק בחצות הליל, לאחר 
שובו מן העבודה, על מנת למצוא מניין. בבני ברק המתחרדת, ניתן היה בכל 

שעה למצוא מספיק אנשים למניין, על מנת לומר קדיש כהלכתו.
בעיתון המקומי נכתב כחודש לאחר מותה של סבתא ציפורה: “...כשנתנסו 
כל תושבי הארץ בימים קשים, כל מחוסר עבודה מצא מחסה בביתה )של 
סבתא ציפורה(, כשהיא משמשת אם לכולם... הייתה מקיימת בכל נפשה 
גמילות חסדים בסתר וכך נהגה עד יומה האחרון. על אף פעילותה הייתה 
נחבאת אל הכלים. במותה אבדה למשפחתה אם רבת חן ומלאת חוכמת 

חיים, ולרבים אחרים - ידידת נפש ושוחרת טוב לאדם”.
סבא חיים חילק את תכשיטיה של סבתא ציפורה בין בנותיו ובהן רחל, אשתו של ישראל, 
שהייתה עבורו כאמור כבת לכל דבר. קופסה ובה קבלות ומכתבים שמצא בארונה מסר 
לנכדתו רבקה. היו אלה כל אותם מכתבים, שכתבה סבתא ציפורה ביידיש לבני משפחתה 
בניסיון לאתרם, מרביתם חזרו אליה ללא מענה. רבקה בת ה-16, שלחה מכתבים באנגלית 
היו  רשומות  )הכתובות  לזהות  הצליחה  כתובתם  את  הנמענים,  לכל  שבפיה  הבסיסית 
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גולדברג, בת דודה ממרילנד הייתה  ברוסית(. אלינור 
תכתובת  החלה  השתיים  ובין  לה,  שהשיבה  היחידה 
ללמוד  רבקה,  של  בעלה  ראובן,  נסע  לימים,  קבועה. 
בלוס אנג’לס ובתיווכה של אלינור יצר קשר עם אחיה 
המשפחה  של  שלם  ענף  רבקה  הכירה  כך  מוריס. 
שורשים  בכנס  חלק  נטלה  ואף  מוכר  היה  שטרם 

שערכה משפחת גולדברג בפנסילבניה. 

אהבת  אך  רעייתו,  של  מותה  את  כאב  חיים  סבא 
חודשים  ובחלוף  לשקוע,  לרוחו  נתנה  לא  שבו  החיים 
וממשיך  לעיסוקיו  הוא  שב  כי  היה  נדמה  אחדים 
בפעילותו הציבורית הענפה. בסופי שבוע הרבה לבקר 

בבית אחיותיו ולבלות במחיצתן בשיחות ובמשחקי קלפים.
בילה  )שבקומה מעל...( אך  בביתו  ללון  חזר  ובהמשך  לן בביתה של אלקה  משך כשנה 
שעות רבות ובכלל זה סעד לבו בחברת בתו ומשפחתה. את ביתו פתח ברוחב לב לנכדיו: 
אריק ואשתו מיקי ובהמשך לאורנה ולבעלה יהודה, שעברו להתגורר עמו בשנים הראשונות 
לנישואיהם. מיקי, שהייתה רק בת שבע עשרה וחצי עת נישאה, מספרת, שלעיתים הייתה 
מתעוררת בלילה ומבחינה בסבא חיים המתבונן בהם ישנים. בבוקר, כששאלה אותו לפשר 

מעשיו היה אומר, כי הוא “אוהב לראות אותם ישנים כמו זוג יונים”. 
ברק  בני  תושבי  אותותיו.  בו  נתן  המתקדם  גילו  אך  כנהג,  בעבודתו  המשיך  חיים  סבא 
הדביקו לו את הכינוי “סבא חיים השמן” והיו גם כאלה שמחו על העובדה כי נוהג לאט מדי. 
הילדים, לעומת זאת, דווקא נהנו מכך, כפי שמספרת מיכל: “סבא היה מסיע את תלמידי 
בית הספר בשעות הבוקר. לעיתים, כשקבוצת ילדים איחרה לשיעור והמורה הייתה שואלת: 

‘מדוע איחרתם?’ היו עונים כולם במקהלה: ‘נסענו עם סבא של מיכל’...”.
לא אחת נמנם סבא חיים בעת שעמד ברמזור אדום, ונעור לקולות הקוראים “רבי חיים, 

האור ירוק, סע כבר!”. “הגיע הזמן שהאוטובוס ייסע לבד...” היה עונה.
הוא נאות לרדת מן ההגה בלחץ בני משפחתו, רק לאחר שבנס לא פגע בנכדו דובי בשעה 

שזה חצה את הכביש. לתפיסתו, “עץ שאינו נותן פרי - מאבד מערכו...”.

לאחר פרישתו שמר על סדר יום קבוע, שכלל ארוחת בוקר בביתה של אלקה - שניסתה 

ישראל ורחל עם אלינור
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שחזור נסיעה בתל אביב

באירוע לכבוד 
פרישת סבא חיים, 
עם כל הגברים 
במשפחה
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לשווא לשכנעו להקפיד על מזון בריאות רזה, תפילה בבית הכנסת וביקור יומי בקיוסק של 
חווצ’י שבכניסה לעיר, קיוסק שהיה למוסד של ממש. בסמוך לקיוסק התחלפו ביניהם נהגי ‘דן’ 
במשמרות, סעדו ליבם במטעמיה הזכורים לטוב של חווצ’י, שוחחו על ענייני דיומא ולגמו גזוז 
צונן. הנכדים של סבא חיים הפכו לבני בית בקיוסק, ואף סייעו בגאווה לחווצ’י: מזגו ללקוחות 

כוסות גזוז מהמתקן ששבה את ליבם, שטפו את הכוסות במתקן המיוחד ועוד.
סבא חיים בילה שעות ארוכות במקום, קונה, מחליף ושוב קונה כרטיסי הגרלה של מפעל 
הפיס. מששב לביתו היה בודק את תוצאות ההגרלות מול הכרטיסים שבידו. למרות שעל 
היתומים בהם תמך נמנה גם גדעון גדות )בנה של רבקה, אחותו של סבא 
חיים(, מי ששימש לימים כמנהל הכללי של מפעל הפיס, לא צלח מזלו של 

סבא חיים בעניין זה.
בשעות הצהריים היה סבא חיים חוטף תנומה קלה בביתו. בימי הקיץ 
החדר,  אל  לחדור  רוח  למשבי  לאפשר  כדי  פתוחים  חדרו  חלונות  היו 
היה  הבית  אל  בהתקרבו  לעיתים  כי  זוכר,  דובי  החום.  את  ולהפיג מעט 
יודע שסבו מבלה שעה במנוחה על פי הנחירות הקולניות שבקעו מחדרו, 

ואשר הגיעו לאוזניהם של כל המהלכים במעלה ובמורד הרחוב... 

סבא חיים הוסיף להוות סמכות בכל נושא בר חשיבות לחיי המשפחה. 
בכל עניין, קטן כגדול, היו כולם, צעירים כבוגרים, קרובים כרחוקים, פונים 

אליו, וממתינים בכובד ראש למוצא פיו.
עושרו הרוחני בלט וקרן ממנו לכל סביבתו, העשיר והיטיב עם כל מי 

שבא עמו במגע. 
16 הנכדים זוכרים בערגה ובאהבה את סבא סבא חיים, היחיד במינו...

 סבא חיים הרעיף אהבה לרוב על נכדיו, ונהג בהם כבוגרים, בכבוד ובתשומת לב אישית.
)‘דן’( החברה  כשאוטובוסי  מפריע,  באין  בעיר  להסתובב  רב  ביטחון  רכשו  השנים   עם 
משמשים להם “כרכרות” בשיטוטיהם היומיים בערים. הילדים היו פוגשים את סבא חיים 
בתחנות אוטובוס בדרכו ועולים עמו לאוטובוס, לכמה שעות של “עבודה” ובילוי: הם סייעו 
לו לפתוח את דלתות האוטובוס, לתת עודף לנוסעים, להפעיל את האיתות ועוד. תמורת 
של  )בקיוסק  ומסטיקים  גזוז  שיקנו  כדי  מעות,  כמה  להם  נתן  לסבם  שנתנו  ה”שירותים” 
חווצ’י כמובן...(. כולם נזכרים בחיוך בסבם המחייך, המתקשה לסובב את ההגה מכיוון שזה 

חיים זברובסקי
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נוגע בבטנו התפוחה...
את שעות האיכות עם נכדיו ניצל סבא חיים על מנת להעביר להם נימוסים ודרך ארץ. הוא 
היה מתבונן בהם בשעה ששוחחו עם קהל הנוסעים ומשיא להם עצות שונות. זוהר זוכר 
למשל, שסבו נהג לומר לו “עצור וחשוב לפני שאתה מדבר”, או “לפני שאתה פותח את הפה 
ספור עד עשר והרגע” ועוד כהנה וכהנה. חשוב היה לו לסבא חיים שנכדיו ומקורביו ינהגו 

בכבוד וייצגו את משפחתו נאמנה. 
כשם שהאיץ סבא חיים בילדיו להינשא לאחר תקופת חברות שנראתה לו ארוכה דיה, כך 
עודד את נכדיו למסד את קשריהם. “אתם אוהבים אחד את השני?" נהג לומר, “תתחתנו! 
זה כבר יסתדר...”, וכך אכן היה. בכלל נודע סבא חיים בקרב בני משפחתו כמו גם בקרב 
קהילת בני ברק כולה, כמחבר בין בני זוג, מגשר בין זוגות ומאמין אדוק בכבוד הדדי ובשלום 
בית. “אצלנו לא שוקלים ולא מודדים” נהג לומר, מבקש להדגיש כי בביתו נמנעים מלריב 

ומלנטור טינה.
מספרת רבקה: “למדתי בסמינר למורים ויצאתי עם ראובן דורי, אותו הכרתי בימי שירותי 
הצבאי. עם שחרורו מהצבא נסע ראובן ללמוד בארה”ב בעוד אני נשארתי בארץ. סיכמנו 
בינינו שבתום שנה ראובן ישוב לארץ ונתחתן. כשקיבלתי מכתב ממנו, בו כתב לי ‘התחילי 
בהכנות לחתונה’ לקחתי את העניין ברצינות גמורה ואף נרשמתי לבדי לנישואים ברבנות 
לחתונה,  לראובן קבעתי תאריך  מילה  לומר  גבה...(. מבלי  רבים שהרימו  )לתדהמתם של 
הזמנתי אולם ו-500 אורחים, ועשיתי את כל ההכנות הדרושות. ראובן שב לארץ שבועיים 
פניו בשדה התעופה. סבא  הגיעה לקבל את  וכל המשפחה  לפני המועד שקבעתי  בדיוק 
‘שלום, שלום, מחר בבוקר ברבנות...’. ראובן  אוזנו:  ולחש על  התקרב לראובן, חיבק אותו 

התבונן בו כלא מבין, סבא חישק חיבוקו וחזר על דבריו, ‘מחר ברבנות...’.
‘בסדר בסדר’ ענה ראובן בקול חנוק. הרבה ברירות לא הותיר סבא בפניו...”.

רונית מספרת: “כשהתחלתי לצאת עם אריה בעלי, סבא החל מיד בודק מה קורה. הוא 
לא יכול היה שלא להיות מעורב, ובמידה רבה, קבע לכל הבנות מתי להתחתן. כשהזמנתי 

לדוגמא את המשפחה של אריה לביתנו, הודיע לי כי יהיה נוכח אף הוא במפגש...”.
דורון יודע לספר, שעד היום מזכירה לו שרה אשתו, כי ברור היה לה שעל מנת להינשא לו 

יהא עליה להתייצב מול סבא חיים. “איך אעבור את סבא חיים” נהגה לומר.
“נשאב  דורון,  ועבר את המבחן של סבא” מסכם  דבר מי שנכנס למשפחה  “בסופו של 

למשפחה בכל מאודו. אי אפשר היה אחרת...”. 
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כשם שדאג לילדיו, כך גם ביקש סבא חיים להבטיח את עתיד נכדיו. לכבוד חתונתה קנה 
“זו תעודת הביטוח שלך”  לרבקה טבעת משובצת יהלומים, דבר לא מקובל בימים ההם. 

אמר לה. “אם תצטרכי - תשתמשי בה”.
“יוכי ואני עמדנו להינשא  גם זוהר זוכר כיצד עזר לו סבו לעשות את צעדיו הראשונים: 
והתחלנו לחפש דירה. הדירות שמצאו חן בעינינו היו יקרות מדי עבורנו. באחד הימים שמע 
סבא את יוכי אומרת להוריי, שאין לנו די כסף לקנות דירה ומיד אמר לה: ‘את, אל תדאגי 
לכסף...’. סבא לווה עבורנו כסף מקרובי משפחה. החזרנו את ההלוואה לאחר שמכרנו מגרש 

שהיה ברשותנו”.
גם כאשר זהבה ובעלה אורי הביעו רצון לקנות שטח לבניה בערד הובא סבא חיים אחר 
כבוד להביע את דעתו. סבא חיים פסק כנגד הרכישה, למורת רוחו של אורי. לימים, רכשו 
זהבה ואורי דירה בערד וסבא חיים, שהיה מרוצה מהמהלך ביקש מאורי שישיג גם עבורו 
דירה כזאת. היה בכך כדי לבטא את שביעות רצונו. זהבה ואורי הבינו שעצתו של סבא חיים 

הייתה מאוד נכונה.
אורנה זוכרת: “כשרצינו, יהודה ואני, להתחתן לא היה לנו כסף כדי לערוך חתונה באולם. 
‘כמו שלכולם הייתה חתונה באולם כך גם לך תהיה’ הרגיע אותי סבא, ודאג לסכום הדרוש. 
סבא  למשפחתו.  בסמוך  ולהתגורר  לעבור  חשבנו  ובתחילה  הארץ  בצפון  התגורר  יהודה 
על  נהיגה  רישיון  ולהוציא  ללמוד  נאות  אשר  עד  ליהודה  ‘נדנד’  בביתו,  לגור  אותנו  הזמין 
אוטובוס וכמובן הכניס גם אותו כנהג ל’דן’. גרנו עם סבא בדירה אחת, אך הוא כיבד את 

הפרטיות שלנו באופן מעורר הערכה”. 

לא נגזים אם נאמר, כי הסיפורים אודות סבא חיים, יכולים בנקל למלא דפיו של ספר עב 
כרס. ליקטנו להלן אך כמה מהם, כפי ששמורים בליבם של הנכדים האוהבים:

רבקה: “מאז ומתמיד הייתי גאה להיות נכדתו של סבא, איש גדול בעל נוכחות. סבא חיים 
זברובסקי היה שם שמעורר אצל האחרים חיוכים ורצון לתת בזרועות פתוחות. מכל העיר 
עלו אליו לרגל על מנת להאזין לעצותיו ולישב במחיצתו חילוקי דעות וחיכוכים. דבריו היו 
מתובלים בהומור, לכל משפט שני שלו צירף בדיחה, בחן האופייני לו. שלום בית ומשפחתיות 

היו בעבורו ערך עליון ובאווירה שכזו גדלנו”.

זוהר: “אפשר לומר שסבא היה כ’ראש המאפיה’, ה’סנדק’... בכל עניין או בעיה, ידעו כולם 
שהוא, ורק הוא, יביא הפיתרון, בדרכו הייחודית.
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נולדנו למשפחה מיוחדת ואשרינו שזכינו בכך. סבא חיים, דמות מופת, השריש לכולם את 
העוצמה של לתת, את המשמעות של חברות, אכפתיות, יחד. הכל בסוף מגיע לסבא...”. 

זהבה: “סבא הכניס לחיינו צבעוניות, בפרט לאור העובדה שחיינו עם אבא שחווה עצב 
גדול ולא תמיד הייתה שימחה בבית. אחרי מותה של סבתא החל לצאת לסרטים ולהצגות 
ואותי לקח עמו לאופרות. בתקופת הבגרויות אהבתי לעלות לדירתו וללמוד בשקט, מבלי 
שאיש יפריע לי. בסיום הלימודים ובחינות הבגרות סבא היה כה גאה בי וקנה לי צמיד מזהב, 

אותו אני שומרת עד היום...”.  
מיוחד  משהו  עבורנו  היה  תמיד  ילדיו.  היינו  כאילו  נכדיו,  כולנו,  את  קיבל  “סבא  אריק: 

במינו”. 
מיכל: “חיינו עם אבא שראה בסבא משהו רוחני. סבא היה הכתובת לכל עניין ודבר ומקור 

בלתי רגיל של גאווה”. 
עמיחי: “אני זוכר את סבא כדמות דומיננטית, כריזמטית. מדהים היה כיצד התחבר לאנשים 
ומוכן לתת ללא גבול. אהבתי לחכות לסבא בתחנה, ליד הקיוסק של חווצ’י ול’שנורר’ ממנו 

כמה גרושים כדי לקנות גזוז. ‘סבא, תן לי משכורת’, כך פנינו אליו”. 
דורון: “כילד היה עבורי סבא אוטוריטה, עולם ומלואו, מוסד. שום דבר לא זז בלעדיו. מה 
שסבא חיים יגיד זה מה שיהיה. הייתה לו חוכמת חיים וידע כיצד לנהוג בה, על כן אהבנו 

אותו והאמנו בו”. 
ביטוי בדברים  לידי  לב מיוחדת, שבאה  ונכדה תשומת  נכד  לכל  ידע לתת  “סבא  רונית: 
קטנים אך משמעותיים מאוד. בחנוכה למשל נתן לכל אחד חצי לירה ובפסח שקית מלאה 
באגוזים. היינו מאושרים, חיכינו למחוות הללו מדי שנה בשנה. תמיד הקפיד לחלק שווה 
בשווה לכולם. כל נכד קיבל שעון לבר המצווה ועבור כל אחד ואחת הפקיד סכום כסף זהה 

שנשמר בתכנית חיסכון בבנק”. 
עופר : “סבא חיים, כשמו כן הוא, אהב את החיים עם כוסית וודקה ופלפל חריף ליד. אני 
זוכר איש משכמו ומעלה, אשר כל מה שעשה היה לשם עשייה ולא לשם שמים. הכול בלב 
אהבת  את  לנו  הנחיל  ובמעשיו  לתפארת  משפחה  הקים  הוא  מלאה.  נתינה  ומתוך  שלם 

הזולת, אהבת הארץ ודבקות במשפחה”.
אורנה: “לכבוד בת המצווה קנה לי סבא גיטרה, מאחר וידע שאני אוהבת לשיר. הוא טיפח 

אותי בהמון אהבה”. 
דובי: “נדמה שהכל התחיל מסבא. הייתה לו רוח טובה, הוא היה מן תופעה מיוחדת במינה. 
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ספגנו ממנו את ההכרה, כי המשפחה היא העוגן החשוב ביותר בחיים”. 
נילי: “אני זוכרת את סבא, יושב במטבח, שותה תה עם קוביות סוכר. הוא היה ה’דבק’ של 

המשפחה. בזכותו עד היום שומרים כולנו על קשרים נפלאים”. 
רמי: “לסבא הייתה אישיות מקרינה. לבו היה פתוח לכולם, מבוגרים וצעירים. גם בזקנתו, 
התנדב לעבוד ב’דן’ בתקופות של לחץ ומחסור בכ”א. הוא 
עיניו תמיד את  למול  וראה  אנשים  כלפי  נמנע מביקורת 

הטוב שבכל אדם.
הייתי ילד שובב וברדקיסט לא קטן. אם לא סבא - לא 
הייתי נשאר במסגרת החינוך הרגילה. סבא עזר לי, עשה 
ציונים  ותביא  תלמד  ‘אם  בנוסח:  בסתר  הסכמים  אתי 
טובים - אתן לך כסף’. קיבלתי ממנו חמש לירות לשבוע, 

זה היה המון כסף. גדלתי עם ביטחון שיש לי גב”. 
בהקשר  סבא  את  במיוחד  זוכרת  “אני  אסתרקה: 
לארוחות הצהריים, כשנהג לאכול את הפלפלים החריפים 
והדמעות הצורבות מילאו דווקא את עיני היושבים מסביב 

לשולחן...
שנערך  משפחתי  סדר  בליל  שהתרחש  הבא,  האירוע 
מכבר  זה  נכנס  ציפורה,  וסבתא  חיים  סבא  של  בביתם 
שקיות  שחולקו  בשעה  המשפחה:  סיפורי  לפנתיאון 
האגוזים תמורת הצגת מספר שקיבל כל אחד, צעקתי אני, 
הפוך  כסא  מספר  יש  ‘לי  שנים:  שלוש  בת  ימים  באותם 

)מספר ארבע(...’.
לחג  קשור  חיים  מסבא  אצלי  שקיים  חזק  זיכרון  עוד 
המשפחה  כל  את  הזמינה  שי  משפחת  כאשר  הסוכות, 

המורחבת לשבת אתם בסוכה.
עד היום, כשאני נזכרת או מדברת על סבא, אני מציינת שמעטים הם האנשים הצדיקים 

כמותו. סבא חיים היה אדם משכמו ומעלה וכולי תקווה שספגתי ולו מעט ממנו”. 

אמיר: “במרפסת שבביתה של אלקה הייתה לסבא כורסה עם ידיות מעץ. הקפיצים שלה 
היו כבר גמורים אבל אנחנו, הנכדים, אהבנו לשבת ולהשתעשע עליה”. 

נכדים שנת 1955
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חנן: “הליכוד המשפחתי היה כה חשוב לסבא, עד כי לכל עניין דאג לערוך אירוע משפחתי. 
את כספו חילק בחייו באופן שוויוני ושקוף בין כולם. כשהלווה כסף להוריי, דאג לכך שיחזירו 

את הכסף לבנק במקום ישירות אליו, על מנת שלא יחשבו כי הם חייבים לו.
לו  זוכר אותו שר בהנאה במועד הארוחה. באחד הימים אמרתי  אני  סבא אהב לאכול. 
שכדאי שירזה מעט. ‘אני מעדיף חיים מאושרים ופחות סבל, מאשר חמש שנים יותר’ ענה 

לי. גם כשהיה כביכול מבוגר ראיתי בו ‘סבא צעיר’, כי כזה היה...”.  

ביום האחד בנובמבר, 1975 הלך לעולמו סבא חיים. הוא מת בשנתו, כדרכם של צדיקים, כפי 
הנראה לאחר דום לב. אורנה הציצה בבוקר לחדרו, ראתה אותו מכוסה במעיל, ידו שמוטה 
לצדו ועזבה במהירות את הבית, לכיוון בית אמה, מבלי שיכולה הייתה לומר מילה. בחלוף 
כשעה, ביקשה אלקה מאורי, בעלה של זהבה, שהגיע מערד לסידורים, לגשת לדירת סבא 
ולבדוק מדוע טרם ירד לאכול את ארוחת הבוקר הקבועה שלו. אורי מצא את סבא "פשוט ישן 
מכוסה במעיל", וקשה היה לו לקבוע כי הסתלק זה מכבר מעולמנו. בדווחו לישראל על כך 
אמר לו אורי: "נדמה לי שסבא נפטר". אלקה עלתה לדירת אביה, הבינה כי אינו בחיים והודיעה 

לבני המשפחה. אורנה צעקה בכאב. זה מכבר ידעה ושמרה בלבה את הדבר.
נדמה, כי סבא חיים חש במותו הקרב. כחודש לאחר שהלך לעולמו עתיד היה להתקיים 
אירוע בר המצווה של חנן, צעיר הנכדים. לכל נכד נהג סבא חיים להעניק תפילין וטלית לכבוד 
בר המצווה. שבועיים לפני מותו הגיש סבא חיים תפילין וטלית לחנן מבלי להסביר מדוע 
אינו ממתין ליום האירוע. “מה שיהיה יהיה” אמר. במהלך ימי השבעה הגיש אחד מגבאי 
בית הכנסת “מושב זקנים” לרמי שקית ובתוכה הטלית של סבא חיים. התברר כי כשבועיים 
לפני מותו הפסיק סבא חיים לבקר בבית הכנסת והשאיר לגבאי את טליתו בשקית. “תן את 

זה למישהו שצריך” ביקש מהגבאי המופתע.
ערב לפני מותו כינס סבא חיים את כל בני המשפחה בביתה של אלקה, כאילו רצה להיפרד 
מכולם, בטרם משיב הוא נשמתו לבורא עולם. כמנהגם, שמחו כולם להגיע, ונחרדו ביום המחרת 

לגלות כי היו אלה שעותיו האחרונות של סבא חיים, שעותיהם האחרונות יחד, במחיצתו.
ביום הלוויה עבר זוהר ברחובות בני ברק ותלה מודעות אבל. “אני זוכר את תגובות הצער 

וההלם של האנשים” הוא מעיד. “פתאום הבנתי עד כמה היה סבא מוכר ומוערך”.
“בלוויה של סבא הבנתי פתאום את עוצמתו האדירה של האיש” מוסיף רמי. “המשטרה 
לי  הייתה  אחרון.  כבוד  לו  לחלוק  שהגיעו  ההמונים  בגלל  הצמתים  כל  את  לסגור  נאלצה 

תחושה שמדובר בלוויה ציבורית ולא בלוויה פרטית”.
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4 | עוד נמשכת השושלת....

דור הבנים

והקימו צ בגרו  וציפורה,  חיים  של  הילדים  חמשת   - ורותי  יפה  אלקה,  ישראל,  ביה, 
משפחות משלהם, לא לפני שקיבלו את ברכת הדרך מאביהם, שברך את בני הזוג 
ל”חלק  הזוג  ובנות  בני  ולא פעם התערב על מנת למסד את הקשרים. עד מהרה הפכו 
ענפי  ככל שהלכו  כי  נדמה,  בהגה.  האוחזים  ומשפחת  זברובסקי  מהמשפחה”, משפחת 
המשפחה והתרחבו, כך התחזקו שורשיה, כל אותם ערכים, מנהגים, ומסורות שהנחילו 
ליקיריהם חיים וציפורה ואשר שומרים על רוחה המיוחדת של המשפחה ועל אחדותה 

עד עצם היום הזה. 
ארבע בנות ובן יצאו לדרך חדשה, ישנה...

נהנתה,  ילדותה,  בימי  מגדירה את עצמה  היא  כך  ומסורה”  טובה  “ילדה  הבכורה,  צביה 
זה ביחס של כבוד מצד אחיה ואחיותיה. באופן  וזכתה עקב מעמדה  כאמור, מן הבכורה 
טבעי גם מטלות הבית רבצו על שכמה, אך לימים, ככל שבגרו אחיותיה, נחלקו באופן שווה 

יותר ויותר. 
צביה זוכרת עצמה כילדה שמנה, עובדה שגרמה לחיכוכים לא מעטים בינה לבין אמה. 
ואמא הפדנטית  זה  בגלל  “החולצות שלי התלכלכו  היא מספרת.  בולטת”  בטן  לי  “הייתה 

נזפה בי מפני שנאלצה לכבס את בגדיי לעיתים קרובות”.  
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האופנה”  ל”צו  לבושה  את  להתאים  כדי  מלתחתה  את  לחדש  וביקשה  צביה  כשבגרה 
ולהרגיש בנוח בקרב בני גילה, מצאה עצמה בויכוחים חוזרים ונשנים עם אמה על תכולת 
המלתחה, בין היתר מכיוון שלא תמיד היה התקציב בנמצא. צביה זוכרת עצמה מתחננת 
בפני אימה כי יקנו לה שמלות חדשות, בעוד זו התעקשה ש”זה מה שיש, זה נקי, תלבשי”. 

בכלל הרגישה צביה, כמו גם יתר אחיותיה, כי נוח היה לה - אם נזקקה לדבר מה או אם 
ביקשה לשוחח על עניין מסוים - לפנות אל אביה ולא לאמה. הנוקשות שאפיינה את האם 

מנעה מצביה מלהתקרב אליה. 

לאחר שנת לימודים אחת בבית הספר התיכון “אוהל שם” החלה צביה לעבוד לפרנסת 
המשפחה בבית החרושת לסריגים “ַאֶלד” שבתל אביב. היא ביצעה בביתה תיקון אומנותי של 
סריגים ואריגים )בימים בהם נעשו תיקונים מסוג זה בעבודת יד(, עיסוק המכונה בגרמנית 

ַרָפסיֶרן. את מירב הכסף שהרוויחה העבירה להוריה. 

את בן זוגה פרץ הלפרין הכירה צביה באחד המפגשים החברתיים של בני גילה. פרץ, יליד 
העיר הפולנית קלצק שבגבול פולין - רוסיה )1918(, עלה לארץ בגיל 18 )1936(. בגיל שבע 
התייתם מאביו, בעל חנות מכולת. אמו נאלצה להמשיך ולפרנס בגפה את פרץ ואת אחותו. 
השניים למדו בבית הספר הציוני ‘תרבות’ וכשבגרו מעט סייעו לאם בעבודה בחנות. אחיה 
כניסה  אישורי  המשפחה  עבור  להשיג  הצליח  בפלשתינה,  התגורר  מכבר  שזה  האם,  של 
לארץ )סרטיפיקט( - לא דבר שבשגרה באותם ימים בהם סגרו הבריטים את שערי הארץ 
בפני עולים יהודים. פרץ, אחותו ואמו יצאו את עירם ובהגיעם שכרו דירה בתל אביב. האם 
הוא  לספר.  כשוליה  במספרה  השתלב  ופרץ  “יצהר”  לסבון  החרושת  בבית  לעבוד  החלה 
עשה חיל במקצועו החדש ולבסוף רכש את המספרה מידי מעסיקו. בני המשפחה יודעים 

לספר כי זכה להצלחה מקצועית בלתי מבוטלת. 
חודשים אחדים לאחר שהפכו צביה ופרץ לזוג חברים פרצה מלחמת העולם השנייה ופרץ 
חש מחויבות לתרום את חלקו למאבק מול האויב הנאצי. הוא מכר את המספרה, העביר 
את כספיו למשמרת אצל אמו והתגייס לשורות הבריגאדה, יחידת לוחמים יהודים מטעם 
דרך  גם  זו  הייתה   - היחידה  חיילי  וסיפר את  נהיגה  הצבא הבריטי. במהלך השירות למד 

מקורית להתחמק משמירות...
חיים הבין כי הקשר בין צביה ובין פרץ רציני ודרש מבתו להינשא. לדידו הייתה כל שהות 
מיותרת. באחת ההפוגות הגיע פרץ מאיטליה לביקור קצר בארץ והשניים נישאו במעמד 
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בני המשפחה הקרובים. פרץ, שלא תכנן את האירוע, עמד תחת החופה לבוש במדים. אך 
טבעי היה כי השניים ימשיכו להתגורר בבית הוריה של צביה.  

ובשפע  לב  זכתה בתשומת  ליחידתו באירופה. בחודשי ההיריון  ופרץ שב  צביה הרתה   
פינוקים מצד כל בני המשפחה, בין היתר כפיצוי על היותה לבד. כשכרסה בין שיניה, לקראת 
הצוות  אנשי  באביה.  מלווה  אסותא,  החולים  בבית  לבדיקות  צביה  הגיעה  הלידה,  מועד 

משוכנעים היו שבן זוגה הוא המלווה אותה. 
“גברת, אין לנו מקום ללידה בחודש יולי” נאמר לצביה. 

“תרשמו לאוגוסט” אמר חיים בביטול. 
“אבא מה אתה עושה? “ השתוממה צביה המוטרדת. 

“ואם תגיעי ביולי, מה יעשו? יגידו לך לא ללדת?” השיב חיים בדרכו האופיינית, השופעת 
הומור וחינניות. 

משנתקפה צביה צירי לידה הובהלה לבית החולים - באוטובוס כמובן, נהוג בידי אביה. 
לאחר כמה שעות ילדה את רבקה )1945(, הבת הראשונה, נכדה ראשונה לחיים ולציפורה, 

ונינה לאליעזר ולמיכל.
הנכדה הרכה משכה את תשומת לב כולם וזכתה בצוות מטפלות מיומן ומסור - אחיותיה 
של צביה. לכבודה אף הרחיב חיים את בית המשפחה ובנה מרפסת, כך תוכל הנכדה הקטנה 

לשחק באוויר הצח בחופשיות ובביטחון. 
משפחתו.  לחיק  וחזר  בבריגאדה  שירותו  את  פרץ  סיים  אשר  עד  חלפה  תמימה  שנה 

למעשה רבקה הקטנה לא הכירה את אביה בשנת חייה הראשונה. 
פרץ, מצויד בקופסא צבאית ובה כלי העבודה ששמשו אותו כספר במהלך השירות הצבאי, 
תכנן לשוב למקצועו, אך חיים שכנעו ללכת בדרכו ולהצטרף כנהג לקואופרטיב דן, בו היה 

חבר. לתפיסתו, הביטחון שבפרנסה חשוב מההעדפה האישית.

קואופרטיב “דן” הוקם באחד בדצמבר 1945, כתוצאה מאיחוד 2 ארגונים: “המעביר” )שירות 
האוטובוסים של תל אביב יפו( על 315 חבריו ו-”איחוד רג”ב” )ראשי תיבות רמת גן, גבעתיים 
ובני ברק( על 144 חבריו. צי המכוניות של דן עמד על 233 כלי תחבורה )דיליג’אנסים, שסונים, 

אוטובוסים קומתיים ועוד(. 
“דן”. חברים  גדול בפני  גלי העלייה של שנות החמישים, העמידו אתגר  וקליטת  קום המדינה 
הישוב  להתרחבות  במקביל  נמתחה  הקווים  ומפת  נרכשו,  חדשים  אוטובוסים  הצטרפו,  חדשים 

העירוני בגוש דן. 



��

בשנת 1949 נולד הבן השני זוהר, בכור הנכדים )ממין זכר( של חיים וציפורה. זה מכבר היה 
ביתם של ציפורה וחיים צפוף )ראה המשך( ומשפחת הלפרין הצעירה רכשה דירה ברחוב 
רש”י ברמת גן )שכונת נחלת גנים(. בכיכר שבסוף הרחוב, מול משטרת ר”ג, ניצבת עד היום 
מצבתו של דב גרונר, איש אצ”ל, אשר נפצע קשה במהלך פריצה שביצע הארגון למשטרת 

רמת גן )1946(, נתפס בידי הבריטים, נשפט ונידון למוות.
הכיכר הייתה למקום המפגש המרכזי של חברי תנועת חירות. מנחם בגין, שזכה להערצה 
נושאים  הלפרין  משפחת  ילדי  במקום.  לנאום  לימים,  הרבה,  כולם,  המשפחה  בני  בקרב 

זיכרונות רבים מההתקהלויות שבכיכר ומהרחוב השוקק חיים. 
אבא,  עם  המון  “ביליתי שם  זוהר.  נזכר  לנקניק”  חרושת  בית  היה  רש”י  רחוב  “בתחילת 

שאהב מאוד נקניק. הייתי עומד בחנות ומתבונן מרותק כיצד עושים נקניק”. 
ה-14  בת  רותי,  לדודתה  פחות  ולא  ולסבתה  לסבה  הייתה  בת החמש, שקשורה  רבקה 
בקירוב )שהייתה לה כאם שנייה...( - נהגה לנסוע בגפה באוטובוס לבני ברק לביקורים אצל 
המשפחה. “באוטובוס כולם הכירו אותי” היא מספרת. “מבלי שביקשתי אמרו לי היכן לרדת 
וסייעו לי לחצות את הכביש. האווירה בבית של סבא וסבתא משכה אותי. היה כיף גדול 

לנסוע אליהם לבד. זה חלק מהישות שלי”. 

התפירה  למכונת  מתחת  לשבת  נהג  צעיר  מגיל   .1953 בשנת  נולד  השלישי,  הבן  דורון, 
ולישים עצמו נוהג, כיאה לגברי המשפחה. “היה ברור לי שאהיה נהג מגיל צעיר” נזכר דורון, 

שדווקא לא היה בין ממשיכי מסורת זו...
צביה עבדה בתיקון סריגים עבור חברת “ֶגדי” הידועה. מיומנותה בסריגה הייתה גבוהה. 
זוהר זוכר את השקים המלאים בסריגים שהובאו אליה לתיקון ומעיד כי “ביום אחד יכולה 
הייתה לסיים סריגת סוודר שלם”. אגב את הבגדים לילדיה רכשה צביה ב”גדי”, על פי רוב 
בהנחות משמעותיות בעקבות הקשרים עם בעלי החברה. תשומת לב מיוחדת הוקדשה 

ללבושה של רבקל’ה, הבת שבחבורה...  
חיים  עם  אחת  בעצה  החליט  כשכיר(  עבד  אז  )עד  בדן  מנייה  לקנות  לפרץ  משהוצע 
להשקיע את מיטב הונו על מנת להבטיח את עתיד משפחתו בימים יבואו. כדי לממן את 

רכישת המנייה מכרו פרץ וצביה את ביתם וחזרו להתגורר בביתם של חיים וציפורה. 
בחלוף כמה חודשים רכשה המשפחה דירה מרווחת ברחוב התקווה בר”ג, סמוך לבית 
“הייתי אז המאושרת באדם” מעידה צביה. בבניין הסמוך התגוררה  החולים רמת מרפא. 
משפחת זיו והקשרים בין שתי המשפחות היו קרובים. בימים בהם משפחות בודדות בלבד 
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החזיקו בביתן טלפון, נהנה ישראל מזכות זו, בעקבות תפקידו הבכיר בהנהלת דן. כשמישהו 
ביקש ליצור קשר עם משפחת הלפרין, נעשה הדבר באמצעות מכשיר הטלפון של משפחת 
זיו. על פי רוב היו אלה חבריה של רבקה המתבגרת. שריקה קבועה בין ילדי שתי המשפחות 

הייתה הסימן לכך, שממתינה עבורה שיחת טלפון. 

“הפלאפל של שלום”, שנחשב ל’מוסד’ ברמת גן, היה למקום הכינוס האהוב על הילדים 
בני  את  לפנק  מאוד  אהב  בביתו,  הפלאפל  כדורי  את  להכין  שנהג  שלום,  הלפרין.  לבית 

המשפחה במעדנים מעשה ידיו. 
בסמוך לפלאפל היה מגרש רחב ידיים, בו שיחקו הילדים כדורגל ובל”ג בעומר הבעירו 
התחוללו  בעומר  ל”ג  לפני  זוהר.  שמתאר  כפי  מדורה”  הייתה  שמדורה  “בימים  מדורות, 
מאבקים בין ילדי השכונות, כשכל קבוצה ביקשה להציג את המדורה היפה והגדולה יותר... 
זוהר ודורון ניגנו בתזמורת ר”ג. זוהר זכה עקב זאת בתפקיד “המחצצר של ביה”ס”. היה זה 

בימים בהם מדי בוקר נערך בבית הספר מסדר ודגל ישראל הונף בחגיגיות לראש התורן.

פרץ, איש ערכי ורודף צדק, עבד בחלק מהשנים כמפקח מטעם “דן”. ילדיו זוכרים אותו 
ואמת.  צדק  של  מושגים  על  הנהגים  עם  ומתדיין  מפקח,  מדי  לובש  באוטובוסים,  נוסע 
מלחמת  ניהל  הים,  חוף  ליד  ברוך  בתל  המסוף  על  האחראי  המפקח  לדוגמא  כששימש 
חורמה כנגד נהגים “חאפרים”, בעלי רכבים ומשאיות, עצמאים שלא היו משויכים לחברה, 
ונהגו “לחטוף” נוסעים, בין זמני היציאה של קווי האוטובוסים הרגילים. חוף תל ברוך המה 
בדתיים מבני ברק שיצאו ובאו לחוף בתחבורה ציבורית. כל רכב שכזה איים על פרנסת נהגי 
“דן”. פרץ שנודע בנאמנותו לארגון, נאבק מצד אחד ב”חאפרים” על מנת שלא יגיעו לחוף, 
ומן הצד השני דרש מהנהגים, שיקפידו לדייק בזמני יציאותיהם, וישמרו על האמינות של 

החברה בעיני הלקוחות הפוטנציאלים. כך הפך למוכר מאוד בבני ברק.
כל השנים שימש פרץ כ”ַספר המשפחתי”. תיבת העץ על כליה, שהביא עימו מן השירות 
בצבא הבריטי, שימשה אותו במלאכה זו. עד היום משתמש באותה תיבה בנו דורון, המספר 

בעצמו את ילדיו...

בביתו היה פרץ דומיננטי גם כן. הוא נהג לערוך את הקניות ו”דאג שלא יחסר אוכל”, כך 
מספר דורון. “אבא קנה לנו חלבה, מרמלדה, נוגט, תפוחים, פירות יפים וטריים”. לילדיו נתן 
תחושה כי יש בנמצא די מזון, ועם זאת “שום דבר לא בא משמיים”. “חוב קטן, משכנתא 
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לשלם, תמיד נתן לנו את ההרגשה כי קיימת מידה של מחסור” מוסיף דורון. 
עם זאת, אוירה של ביטחון אפיינה את בית המשפחה. “כילדים, לא נחשפנו כמעט אף 
פעם לבעיות” מעיד דורון. גם החברות בדן הייתה סוג של ביטחון משמעותי מאוד. לפני 
שאבא יצא לפנסיה קרא לי ואמר: ‘זו ההזדמנות האחרונה שלך להיות חבר דן’. לא הייתי 

מעוניין בכך. אני מניח שאכזבתי אותו...”. 
זוהר לעומתו, בחר ללכת בדרכו של אביו והצטרף 
הנהלה  כחבר  גם  שימש  תפקידיו  בין  לקואופרטיב. 
עד לפרישתו מדן. צביה התנדבה שנים ארוכות בבית 
החולים בילינסון וראתה שכר רגשי רב בעבודת קודש 

זו. 
“אמא הביאה למשפחה שלנו את המשפחה שלה, 
החיבור  ואת  השורשיות  את  המשפחתיות,  ערך  את 
בין אחד לשני” מתאר דורון את משפחתו. “אבא הביא 
ילדות  לי  הייתה  לצדק.  החתירה  את  הערכים,  את 
מאושרת. התחושה שמישהו תומך מאחורה, שיש לך 
גב חזק - הייתה שם תמיד. המשפחה שלנו ניזונה כל 

הזמן מהמשפחה הגדולה”. 

המשפחתי,  וה”היסטוריון”  שבחבורה  הבן  ישראל, 
המקצועית  בדרכו  הולך  השנים  עם  עצמו  מצא 

והציבורית של אביו חיים. 
קטן.  לא  כהרפתקן  ישראל  עצמו  את  זוכר  כילד, 
עקב  מיוחדות  זכויות  כמה  נזקפו  שלרשותו  אף  על 
העובדה ש”הוא בן”, זכה גם פעמים רבות לחוש בנחת 
זרועו של אביו ובמבטיה המאיימים של אמו. באחד 
הימים, טרח והכין לעצמו לשם משחק שוט קטן, עשוי 
עור מלופף המחובר לידית בצידו האחד והולך ונעשה 
בלגלוג:  ואמרה  לעברו  חייכה  בשוט  משתעשע  ציפורה  אותו  משראתה  השני.  בצידו  צר 

“עכשיו יהיה לי איך להפליק לך...”. 
“יכולתי למשל לא לחזור הביתה לאחר בית ספר,  “הייתי פרד” מעיד על עצמו ישראל. 

יום הולדת לישראל בן 5
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פשוט להיעלם. עד הערב יצאו אנשים לחפש אותי וכשכבר מצאו אותי נעלמתי שוב...”. 
להדריך  החל   13 בגיל  ישראל.  של  בחייו  מרכזי  מקום  תפסה  עקיבא  בני  הנוער  תנועת 

קבוצות ילדים צעירים ממנו.
במסגרת ה’הגנה’ נמנה על “משמרות אליצור”, קבוצת בני נוער שהתאמנה באופן סדיר 
ועסקה בחשאי בפעולות שונות כמו העברת נשק. המורה שלו היה דודו, הלוחם המפורסם 

עליו כתב חיים חפר את השיר הידוע. ישראל אף יצא לקורס מכי”ם בשיך אברק.  
עם סיום לימודיו בתיכון “מקס פיין” )גיל 16.5( התמנה לקומונר סניף בני עקיבא בבני ברק, 
באותם ימים סניף התנועה השני בגודלו בארץ. בין היתר שימש גם כנציג הסניף במועצה 

הארצית של התנועה. 
עד גיל 20 לערך שמר ישראל על אורח חיים דתי, התפלל מדי יום והניח תפילין. “הדתיים 

בבני ברק, שבניהם יצאו ל’תרבות רעה’ קינאו באבא שלי שיש לו בן דתי” מספרת אלקה. 

עם הקמת “דן” הצטרף האב חיים כחבר מן המניין לקואופרטיב. הוא הציע לבנו ישראל 
לחבור אל האוחזים בהגה ולרכוש מניה )ראשית 1946(. ישראל סיים עבודתו בתנועה והחל 

לעבוד כנהג באותו קו בו עבד אביו. 
שנה   40 במלאת  עמו  שנערך  בראיון  דבר.  לשם  ההם  בימים  נחשבה  ב”דן”  החברות 
לקואופרטיב “דן” אמר ישראל*: “נשאלה השאלה, מדוע היה חבר קואופרטיב כה מכובד? 
וזה היה אמור לגבי כל חבר קואופרטיב. בלטו בעיקר בשטח הזה הקואופרטיבים לתחבורה. 
של  העלייה  בעת  אבל  למדו.  תמיד  שלא  אנשים  רובם  היו  הפרטיים...  המובילים  כשהיו 
הגרמנים... או האינטליגנטים הרמת גנים שהצטרפו לענף ההובלה... אלה היו אנשים שלא 
היו באופן טבעי מיועדים לקואופרטיבים, להיות נהגים. הם באו מפני שהם חיפשו עבודה, 
גם  כתוצאה מהצרכים של הצבא הבריטי,  גם  הייתה בהתפתחות מתמדת,  הזו  והעבודה 
כתוצאה מהצרכים של היישוב... האנשים היו בעלי רמת תודעה של עבודה וגם של יכולת 
ניהולית. אני חושב שהיו אז בקואופרטיבים האנשים הטובים ביותר ברמת הניהול. הם הביאו 
חידושים שהיו בגרמניה, הם הביאו דברים שקידמו את הנושא הקואופרטיבי בצורה בלתי 

רגילה. וזה היה ציבור שהחזיק גם את נושא העבודה וגם את נושא רמת ההון...”.  

כישורי המנהיגות של ישראל ונטייתו לפעילות ציבורית, בדומה לאביו, הביאו אותו כעבור 
בית הדין   - לנציג בבית הדין של הקואופרטיב “משפט חברים”  שנתיים בלבד, להתמנות 
הארצי של הקואופרטיב - מוסד פנימי שדן במערכת יחסי העבודה ובכל הקשור לתפקודם 
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המקצועי של החברים. ישראל מספר: “בכל פעם שהיה עניין משפטי כלשהו בין החברים 
התערבתי והבעתי את עמדותיי. כשנערכו בחירות לבית הדין, פנו אליי החבר’ה מבני ברק 

והציעו לתמוך במועמדותי. נבחרתי וכיהנתי בתפקיד שנתיים ימים”. 

בשורות  המדינה  להגנת  ישראל  התגייס  השחרור,  מלחמת  פרוץ  לפני  אחדים  חודשים 
ה’הגנה’ ושירת משך 14 חודשים. הוא יודע לספר כי בבוקר שבת הגיעו לביתו שלושה חברי 
דן וקצין, הוציאוהו מהמיטה ובישרו לו כי הוא מגויס כנהג, בנפרד מהמחלקה שלו, שעברה 

להר טוב ורבים מחבריה נפלו במלחמה. 

עם סיום הכהונה ב”משפט חברים” נבחר ישראל כחבר בועדת הביקורת של דן, תפקיד 
שונים  אגפים  של  התקינה  התנהלותם  על  פיקחה  הביקורת  ועדת  ואחראי.  מאתגר 
“מנהלת  ישראל.  מעיד  מזלי”  “התמזל  ועוד.  מחסנים  כספים,  תחבורה,  כמו  בקואופרטיב 
התפקיד  את  לקבל  בפניי  המליצה  לאבא,  מקורבת  שהייתה  דן,  של  הראשית  החשבונות 
והבטיחה לסייע לי. אני היססתי מאחר ולא היה לי ידע בתחום הכספים. בסופו של דבר 

קיבלתי על עצמי את התפקיד ובמשך שלוש שנים נבחרתי בכל פעם מחדש”. 
אגב בחירות, נחלקה דן לסיעות. חיים היה חבר ב”סיעת הוותיקים” בעוד ישראל ב”סיעה 
הפרוגרסיבית”. “אתה נגד אבא שלך?” נשאל ישראל לעיתים קרובות. “לא, אל תדאגו” הייתה 

תשובתו. 
אקדמיים  בקורסים  והשתתף  הכלכליים  הנושאים  רזי  את  ישראל  למד  הבאות  בשנים 

בתחומים כמו כספים, מאזנים, תמחיר ועוד. 
לקראת סיום שנת הכהונה השלישית בועדת הביקורת הציע לישראל אחד מחבריו - שהיה 
מועמד לתפקיד חבר הנהלה )שכללה 15 חברים( - להתמודד במקומו על התפקיד. ישראל 
נבחר לאחר שחברי הסיעה כולם הצביעו עבור מועמדותו. 16 שנים שירת ישראל בנאמנות 
לזכויותיהם,  דאגה  החברים,  למען  עשייה  שכלל  תפקיד  הנהלה,  כחבר  הקואופרטיב  את 
תכנון וקביעת מדיניות ועוד )עם היבחרו להנהלה “ירד מההגה”(. במהלך אותן שנים מונה 
ישראל ליו”ר אגף הכספים והיה לאחד מארבעה בעלי התפקידים הדומיננטיים במזכירות 
מעצבי  של  הראשונה  בשורה  אותו  הציב  זה  תפקיד  ותכנון(.  ארגון  כ”א,  )כספים,  הארגון 

המדיניות ומקבלי ההחלטות. 
בשנת 1969 מונה ישראל למשרת יו”ר מרכז הקואופרציה. הדרך לתפקיד עברה דרך בעלי 
מרכז  ומייסד  אשכולות  איש  ריטוב,  “ישראל  מספר:  ישראל  הישראלי.  במשק  תפקידים 
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הקואופרציה, הגיע לגיל 80 ועתיד היה לפרוש לגמלאות. הקואופרטיבים השונים אמורים היו 
להציע מועמדים להחליפו. מנהל אגד, מרדכי עפר, חברי לגדוד ב’הגנה’, לא רצה שאיש אגד 
ישמש כבוס מעליו על כן פנה לדן בבקשה שישלחו מועמד. אחד החברים שביקש לרשת את 
מקומי בהנהלה הציע את מועמדותי ובעקבות זאת נשלחתי לסדרת ראיונות עם אשר ידלין, 
מזכיר חברת העובדים דאז, אהרון בקר המזכיר הכללי ואחרים. קואופרטיב בעלי המטבחיים 
ביקש להציע מועמד מטעמם אך המזכיר בקר הכריע לטובתי. 21 שנים החזקתי בתפקיד, עד 

אשר ביקשתי לפרוש ממנו בגיל 62. אמנם ביקשו ממני להמשיך אך אני לא הייתי מעוניין”. 
וכתב  עלון מרכז הקואופרציה  לעורך אחראי של  גם  ישראל  מונה  היכנסו לתפקיד,  עם 
במסגרת  עסק  כן  כמו  היום.  סדר  על  שעמדו  שונים  בנושאים  היקף  רחבי  מאמרים 
תפקידו בהקמת קואופרטיבים, תביעות, פתרון סכסוכים בין קואופרטיבים, מתן הלוואות 
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ישראל בקואופרציה

ישראל בקואופרציה

כנס קואופרציה עולמי
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ישראל בקואופרציה

לקואופרטיבים חלשים, אישור מאזנים כספיים ועוד.
חוויות מרגשות:  לחוות  וזכה  לאומיים,  בין  ובאירועים  בכנסים  ייצג את המדינה  ישראל 
בביקורו בדרום אמריקה, כנציג ישראל בתערוכה בין לאומית בפרו, התבקש להגיע לתחנת 
הרדיו באורוגוואי, ולספר ביידיש על ארץ ישראל. בנסיעה זו ביקר גם בארגנטינה ובצ’ילה 
ובדרכו חזרה בילה שבוע אצל אחייניתו רבקל’ה ושבוע 

נוסף בניו יורק, כאורחו של הדוד ברל. 

סולל  )כאורח  בבנגקוק  בסינגפור,  ישראל  ביקר  עוד 
ארגון  )עם  בסין  הממשלה(,  של  )כאורח  בהולנד  בונה(, 
הנשיא  מול  הבמה  על  ועמד   - ברומניה  הכתבים(, 
השתתף  שם  המועצות,  ובברית  בפולין  צ’אוצ’סקו, 
בועידת הקואופרציה העולמית במוסקבה והוזמן לעלות 
ברז’נייב,  שלטון  )תקופת  הגדול  הכנסת  בבית  לתורה 

“מסך הברזל”(.  
על  רבה  להערכה  ישראל  זכה  המשפחה,  בני  בקרב 

עשייתו הציבורית כיו”ר מרכז הקואופרציה. 
מאוד  גאים  השנים  כל  היינו  “כולנו  מספרת:  זהבה 
וכך  בין שווים,  זאת, היה בשבילנו כשווה  ועם  בישראל. 

גם ראה הוא את עצמו”. 
ציבורי  במהלך השנים קיבל על עצמו ישראל תפקיד 

נוסף: נציג עובדים בבית הדין הארצי לעבודה. 
כמו כן שימש ישראל כנשיא מועצת איגוד העיתונים 

התקופתיים.

מרכז  כיו”ר  מתפקידו  שפרש  לאחר  אחדים  ימים 
חתנו,  מאריה  עבודה  הצעת  ישראל  קיבל  הקואופרציה 
היה  רבה,  במידה  מתכת.  לעיבוד  “ארשל”  מפעל  בעל 
בכך סגירת מעגל. מספר ישראל: “כשסיימתי את בי”ס מקס פיין במגמת מסגרות חרטות 
היה דיון בבית ‘מה לעשות עם ישראל...’. בסופו של דבר, אחרי הרבה שנים, חזרתי לעסוק 

במקצוע אותו למדתי...”. 
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זה 18 שנים עובד ישראל ב”ארשל” ועוד היד נטויה... 
צביה.  דודתו  בת  לנישואי  שנה  לציון  במסיבה  ישראל  הכיר  לחיים,  זוגו  בת  רחל,  את 
מספר:  ישראל  אחרת.  לבחורה  דווקא  המתנה,  של  ארוכות  דקות  לאחר  הגיע  למסיבה 
“בצהרי היום עמדתי ליד הקיוסק המפורסם של חווצ’י )מקום המפגש האהוב על הנהגים(. 
אליי  פנתה  אותך’  להכיר  רוצה  ‘היא  בי מבטיה.  ונתנה  אליי  קרוב  יפהפייה עמדה  בחורה 
חווצ’י. התרשמתי מיופייה ושמחתי להיענות להצעה. זה מכבר היו לי כמה חברות, את רובן 
הכרתי בתנועה. קבענו להיפגש באותו הערב בתחנה המרכזית )הישנה(. דקות אחדות אחר 
כך קיבלתי הזמנה למסיבת יום הנישואין של צביה, אך כמובן שההצעה הראשונה קסמה 

לי הרבה יותר. 
בשעה היעודה הגעתי לתחנה המרכזית. חיכיתי וחיכיתי אך העלמה לא הגיעה. כשנדמה 

היה לי כי אפסו הסיכויים שתגיע, החלטתי לשים פעמיי לבית בת דודתי”. 
רחל לבית שטיינברג )טנאי(, חיילת בימים ההם, הגיעה אף היא לאותה מסיבה. התברר כי 
הייתה בת הדודה של דובי, בן הזוג של צביה. “דיברנו מעט במהלך הערב ואף ליוויתי אותה 

לביתה ברחוב דיזינגוף בת”א. עד היום זוכר אני בפרוטרוט מה לבשה...” מספר ישראל.  
ישראל ורחל קבעו להיפגש שוב, למרות שזה מכבר הייתה רחל מאורסת לתלמיד בבית 
באותיות  רקומות  עבורה,  הוכנו  כבר  המיטה  כלי  “אפילו  ישראל.  למד  בו  התיכון  הספר 

הראשונות של שם משפחתה החדש” נזכר ישראל. 
בפגישתם הרביעית יצאו ישראל ורחל לצפות בהצגה בתיאטרון הקאמרי, לאחריה ביטלה 

רחל את ארוסיה. 
על  סעדו  השניים  גב.  בעין  ומוסיקה  שירה  לערב  רחל  את  ישראל  הזמין  הימים  באחד 
ואושפזה  ריאות  בדלקת  רחל  חלתה  כך  אחר  אחדים  ימים  בנעימים.  ובילו  בכינרת  סירה 
בבית חולים אסף הרופא. ישראל הצטרף להוריה לביקור אצלה ופגש בסמוך למיטתה רבים 

מחבריה. 
נהג, מלווה בשלוש  בו  לאחר שהחלימה הפתיעה רחל את ישראל כשעלתה לאוטובוס 

חברות, אף הן חיילות, שביקשו להכיר מקרוב את ה”חבר החדש”...

ישראל ורחל נישאו בשנת 1952. היה זה חודשים אחדים לאחר שילדה האחות יפה את 
עמיחי, בנה השני. ישראל היה הראשון שהגיע לבקר את יפה בבית החולים. מראה התינוק 

הרך שבה את ליבו ובעקבות זאת גמלה בלבו ההחלטה להינשא... 
רחל נתחבבה מאוד על חיים, עד מהרה ראה בה כבת לכל דבר. גם לאחיותיו של ישראל 
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נקשרה רחל. כל השנים נשמרו יחסי חברות קרובים ביניהן. זהבה מספרת: “רחל השתלבה 
באופן טבעי בין בנות המשפחה. כולם כיבדו והעריכו אותה”. 

בשונה מבנות המשפחה, עזב ישראל את בית הוריו לאחר נישואיו. בסיוע אביה של רחל 
רכש הזוג הצעיר דירת שני חדרים בגבעתיים. כמה שנים אחר כך עברו לרמת גן. 

“כשנולד   .)1961( ואמיר   )1956( נילי   ,)1953( רונית  ולרחל:  לישראל  נולדו  ובן  בנות  שתי 
בן!’.  לי  נולד  טוב,  מזל  לי  ‘מגיע  ואמר  המכרים  כל  בין  אבא  “עבר  רונית,  מספרת  אמיר” 
הוא היה גאה מאוד על כך”. גם סבא חיים ציפה בקוצר רוח לנכד אשר ימשיך את השם 
זברובסקי. ישראל נזכר, שלפני שנולד אמיר, אמר לו אביו כי הוא לא רוצה להסיע, כהרגלו, 

את רחל לבית החולים. “בכל פעם שאני מסיע נולדת בת...” טען. 
כשרונית הייתה בת חמש לערך, החליט ישראל לעברת את שם המשפחה. הוא מספר: 
“באותן שנים הגיעו לארץ עולים רבים מצפון אפריקה. עבורם המילה ‘ַזאּב’ נחשבה מילת 
כן  על  הילדים  מצד  לגלגניות  בתגובות  ותיתקל  א’  לכיתה  רונית  תגיע  פן  חששתי  גנאי. 

החלטתי להחליף את השם. 
שנעצר  לאחר  שמו,  בגלל  נעימה  לא  תקרית  מנסיעותיו  באחת  הייתה  חיים  לאבא  גם 
לבדיקה ע”י שוטר ערבי. “מה שמך?” שאל אותו השוטר. “זברובסקי” ענה אבא. “מה?” נזעק 

השוטר שחשב בתחילה שאבא מקלל אותו...”. 

עד  ועבדה  למדה  בהמשך  לעבודה.  רחל  יצאה  לא  לערך  עשר  בן  אמיר  היה  אשר  עד 
פרישתה לגמלאות כמזכירה רפואית בקופת חולים כללית.

לבנות רונית ונילי נהגה לתפור בגדים זהים והקפידה לסייע להן בשיעורי הבית ובמטלות 
בית הספר. ישראל עבד שעות ארוכות מחוץ לבית, אך שמר לעצמו כמה תפקידים קבועים, 
כפי שנזכרת נילי: “אבא היה עסוק מאוד אבל תמיד צחצח לכולנו את הנעליים, הכין טחינה 

ורחץ כלים...”. 
רחל וישראל הקפידו על ארוחת הערב החגיגית בערב שבת, מנהג עליו שומרת המשפחה 
עד עצם היום הזה. “אבא התרגז אם עזבנו את הארוחה ויצאנו לפעילות בצופים” נזכרת בחיוך 
רונית. “סביב לשולחן נהג לספר לנו סיפורים מימי ילדותו, כמו הסיפור על אמו ש’פורסת 
ופורסת...’: סבתא ציפורה נהגה לפרוס פרוסות מהחלה למסובים סביב שולחנה. עד אשר 

סיימה לפרוס לכל אחד פרוסה, סיים הראשון וביקש פרוסה נוספת וחוזר חלילה...”.

החיים מול משפחת הלפרין זכורים גם לילדים לבית זיו כחוויה נפלאה. “גרנו חלון מול חלון 
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ודיברנו בינינו, הילדים, באמצעות ‘טלפון’ ממיכל של קוטג’” מספר אמיר. “כשההורים נסעו 
לחופשות, בילו הילדים בבית המשפחה ממול”. 

אהבה, כבוד ותמיכה הדדית שררו בין בני משפחת זיו. “הרגשתי תמיד שיש לי משפחה 
מיוחדת במינה” מעידה נילי, המכוונת דבריה למשפחתה המורחבת ולמשפחתה הגרעינית 

כאחד. “כזאת קירבה כמו שקיימת בינינו לא מוצאים בכל משפחה”. 
הנסיעות לטיולים, הן במסגרת המשפחתית )במכונית ה-Lark ומאוחר יותר בפרינץ( והן 
עם המשפחה המורחבת בטיולים מטעם דן, זכורים כחוויה משפחתית קושרת ומגבשת. 

“לא פספסנו אף שבת” מעידה רונית. 
הילדים  על אחד  לרחל  וסיפר  מהגן  בן החמש  אמיר  חזר  הימים  זוכרת, שבאחד  רונית 
לגננת שאבא  “אני אמרתי  הרף.  ללא  וצועקים  רבים  כך שהוריו  על  הגננת  בפני  שהתלונן 

ואמא שלי כל הזמן מתנשקים” אמר בטבעיות לאמו. 
“הכל אצלנו בבית נעשה באהבה” מסכם ישראל. 

 
אלקה, הבת השלישית, זוכרת ימי ילדות מאושרים במשפחה בעלת אופי מיוחד. בתחום 
האישי - חברתי, רוותה פחות נחת, לפחות עד להתבגרותה. “הייתי ילדה שקטה” היא מעידה. 
“ביתנו היה רחוק מהמרכז, שם היה בית הספר ושם התגוררו חברותיי. חשתי שהן תמיד 
טובות יותר ממני. העובדה שלא הייתי תלמידה מי יודע מה, גם היא לא הוסיפה לביטחוני 

העצמי. רק כאשר התבגרתי קיבלתי יותר ביטחון”.
כץ.  שבפרדס  “אלד”  לסריגים  במפעל  לעבוד  אלקה  החלה  לימוד  שנות  שמונה  בסיום 
מעט  להוריה,  העבירה  משכורתה  מרבית  את  הפרק.  על  כלל  עמדו  לא  לימודים  כאמור, 

שמרה לעצמה. 

את יהודה שרמן בן זוגה, שהיה פליט שואה, הכירה אלקה בסמוך לביתה. בשנים שלאחר 
בודדים  מהם  רבים  אירופה,  מארצות  שואה  ניצולי  לארץ  הגיעו  השנייה,  העולם  מלחמת 
פליטים  וחיפשה  ברחובות  ציפורה  סבבה  ליבה,  בטוב  וקושי.  תלאות  רדופי  כל,  וחסרי 
הזקוקים לעזרה. בביתה אירחה, הלינה וסעדה אותם בנדיבות וברוחב לב, מתוך רצון כן לתת 
ולסייע להם. חיים אף בנה על גג הבית חדר נוסף בכדי לשכן בו את העולים. בארוחות השבת 

המשפחתיות, מעשה ידי ציפורה, נטלו חלק דרך קבע כל אותם צעירים להם סייעה. 
“לרבים מהם היו סבא וסבתא המשפחה הראשונה” מספרת רבקה. 

אחד מאותם פליטים, שגר בסמוך למשפחה, היה יהודה, אשר עלה ארצה מאיטליה בשנת 
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1946 באונייה “אנצ’ו סירני”, מלווה בשלושה חברים קרובים )עלייה בלתי לגאלית(. הארבעה 
נשלחו עם הגיעם למחנה המעפילים בעתלית, שם שהו כשנה. בהמשך עברו לתקופה בת 
כחודשיים לקיבוץ גשר שבצפון בקעת בית שאן, ולאחר מכן החליטו לנסות מזלם בבני ברק. 

אלקה ויהודה נפגשו ועד מהרה פרחה האהבה... 
גור.  נולד בלודז’, פולין באוקטובר 1922, בן למשפחה דתית אדוקה מזרם חסידי  יהודה 
כי לא אהב את אופי החיים המחמיר  לילדיו  לימים סיפר  ובישיבה.  ב’חדר’  בילדותו למד 

והחונק משהו בו גדל, וקינא בבת דודתו עדה שרמן, לה אפשרו הוריה לצייר. 
כחצי שנה בטרם פרצה מלחמת העולם השנייה הלך לעולמו אביו של יהודה לאחר מחלת 
ריאות חריפה )אסטמה או שחפת(. ערב גירוש היהודים לגטאות ולמחנות נותר יהודה בן 
ה-17 עם אמו, עם אחיו אברהם ועם שתי אחיותיו אסתר ועדה. את ימי המלחמה האכזריים 
עבר יהודה בגטו לודז’ ובמחנה בוכנוואלד, בעבודות כפייה. פאותיו נגזזו באכזריות. אין ספור 
עלבונות ומכאובים עבר באותם ימים. במהלך שהותו בגטו נישא יהודה, כפי הנראה, לצעירה 
יהודיה. היה זה חלק ממאמצי ההישרדות המקובלים בקהילת הגטו. לא היו אלה נישואין 
מתוך חברות ואהבה, ייתכן ואף לא נישואים שהוכרו באופן רשמי. יהודה מעולם לא דיבר 

על כך, המידע הקיים נמסר מפי בת דודתו עדה. 
אמו ואחיו של יהודה נרצחו במחנות המוות, בעוד הוא שרד, במידה רבה בזכות שלושת 

החברים עמם הגיע ארצה ואשר הצילו את חייו בצעדת המוות.
צעדות המוות, כך כונו מסעות האסירים במהלך מלחמת העולם השנייה, במשמר כבד, 
למרחקים ניכרים ובתנאים בלתי אנושיים, תוך התעללות באסירים והריגות המוניות על ידי 

השומרים הגרמנים.  
הגדולות  הצעדות  התקיימו  שלה,  האחרונים  בחודשים  ובעיקר  המלחמה,  סוף  לקראת 
ביותר. הגרמנים העבירו עשרות אלפי אסירים מהמחנות במזרח אירופה לעבר גרמניה, וכן 
בתוך גרמניה עצמה, כדי למנוע את שחרורם בידי כוחות בעלות הברית שהלכו וסגרו על 
גרמניה. המטרה הייתה הן לרצוח את האסירים והן למנוע מהם להעיד על פשעי הנאצים. 
באפריל 1945 מצאו עצמם ארבעת החברים באחת הצעדות הגדולות מבוכנוולד, במחיצת 

כ-43,000 אסירים, רובם יהודים. 13,500 מתוכם נרצחו בדרך. 
במהלך המסע לא עמדו לו כוחותיו של יהודה הכחוש. “הניחו לי למות והמשיכו בלעדיי” 
ביקש מחבריו שסירבו לומר נואש. במאמצים עילאיים הרימו אותו השלושה ותמכו בו משך 

כל הדרך, דבקים ברצונם לסיים את המסע במשותף, כשהם בין החיים.  
בהגיעו לבית משפחת זברובסקי נתקל יהודה, לראשונה בחייו, במשפחה ענפה, אוהבת 
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מקום  מעונו החדש  היה  זוועות המלחמה  את  לאחר שחווה  בולט.  חוסן  בעלת  ותומכת, 
מבטחים מלא בכל טוב, אם כי חלומות זוועה על הימים הנוראים ההם ליוו אותו משך כל 
שנותיו. לילדיו נמנע מלספר על שעבר עליו. רק על ערש דוויי התיר לעצמו לפתוח את סגור 

ליבו ולספר על ימי ילדותו ועל משפחתו.  
לפרנסתו החל יהודה לעבוד במפעל לייצור שמיכות בבני ברק, בה בעת התהדקו קשריו 

עם אלקה.  
אלקה ויהודה נישאו בשנת 1948, בבית משפחת זברובסקי. את שמלת הכלולות שלבשה 
השאילה אלקה מחברתה. מפאת המצוקה הכספית הוכן הכיבוד כולו, ע”י בנות המשפחה. 
והשנייה  היום  בצהרי  האחת  מסיבות,  שתי  נערכו  המשפחה,  ידידי  האורחים,  ריבוי  עקב 

בערבו. 

הזוג הצעיר קיבל חדר בבית המשפחה, במחיצת חיים וציפורה, צביה פרץ ורבקה, ישראל, 
יפה ורותי. בחלוף כשנה הביאו לעולם בת ראשונה, זהבה )1949(, הנקראת על שם אמו של 

יהודה. 
שנתיים אחר כך באה לעולם הבת מיכל )1951(, הזוכה לשאת את שם סבתה מצד אמה. 

 צביה עברה, כאמור, עם משפחתה לדירה בר”ג אך זה מכבר נישאה יפה )ראה המשך( 
והצפיפות בביתם של חיים וציפורה החלה להטריד. חיים מסר מגרש שבבעלותו )ברחוב 

הראשונים שבקרבת מרכז בני ברק( ותמורתו קיבל דירה בבניין חדש שנבנה במקום. 
את דירת ההורים בשכונת טישלר חלקו אלקה, יפה ומשפחותיהן. כל אחת קיבלה שני 

חדרים. 
כמיטב המסורת המשפחתית למד יהודה לנהוג והצטרף לשורות “דן”. על מנת לכלכל את 
משפחתו עבד שעות ארוכות במשמרות, מבקש למנוע מיקיריו כל חסר. בדומה לצביה, 

עסקה גם אלקה בתיקון סריגים, על מנת להרוויח עוד כמה מעות. 
“לא התאים למנטאליות של אבא לעבוד כנהג בדן”, סבורה זהבה. “זה היה המחיר ששילם 
והגון.  ישר  ערכי,  היה אדם  “אבא  הגדול שקיבל מהמשפחה של אמא”.  לחיבוק  בתמורה 
אנשים קיבלו את דבריו ללא עוררין. היה לו ידע עצום” מספר דובי. “קרא עיתונים, פתר 
תשבצים, ניחן בהבנה פוליטית רחבה ועמוקה. באחד הימים סיפר לי לדוגמא על המשטר 
בברית המועצות. אני זוכר שאמרתי לו, שמשטר כזה לא יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן. היה 

זה שנים רבות לפני שהדברים קיבלו ביטוי במציאות”. 
להוציא כמה בנות דודות, לא הייתה ליהודה משפחה בארץ. משפחתה של אלקה הייתה 
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רוחני”  משהו  בסבא  ראה  “אבא  לחיים.  יהודה  רחש  מיוחד  כבוד  דבר.  לכל  כמשפחה  לו 
מספרת מיכל. “לא היה משהו שעבר בלי הסמכות שלו”. 

“עם עדה, בת דודתו של יהודה, שמרנו על קשר קרוב” מעידה אלקה. “לא היו לה ילדים, על 
כן בילתה איתנו הרבה, בחגים ובימי חול. “שבוע לפני מותה אמרה לי עדה שהמשפחה שלנו 
הייתה כל עולמה” מספרת מיכל. “מסתבר כי המשפחה שלנו הייתה עוגן לבני המשפחה 

הבודדים של אבא. הבאנו יציבות, קשר עמוק לארץ, ישראליות”. 

קומה  הראשונים,  ברחוב  להתגורר  ועברו  משלהם  דירה  לרכוש  החליטו  ויהודה  אלקה 
אחת מעל לדירתם של חיים וציפורה. בשנת 1956 נולד הבן דובי, הנושא את שם אביו של 
יהודה. מה רבה הייתה שמחתו של יהודה עם הולדת בנו, כפי שמתאר דובי: “כשנולדה זהבה 
אמר אבא: ‘נולדה לנו בת’. עם הולדת מיכל אמר: ‘נולדה לאלקה בת’. כשנולדתי אני התגאה: 

‘נולד לי בן’...”. 
גדולה  עם התרחבות המשפחה שוב נעשתה הדירה צפופה. אלקה החלה לחפש דירה 
יותר. חיים, שכל ילדיו עזבו זה מכבר את הבית ולא נזקק לדירה גדולה, הציע לאלקה כי 
הוא וציפורה יעברו להתגורר בדירתה והיא ומשפחתה ירדו לדירת ההורים, המרווחת יותר. 
הוא ביקש להישאר בקרבת בני משפחתו, מה גם שאלקה טיפלה ותמכה במסירות רבה 

בציפורה החולה. 
החילוף התבצע לרווחתם של כל הנוגעים בדבר...  

הילדים לבית משפחת שרמן מגדירים את אמם כ”בלבוסטה” מלידה, מלאת שמחת חיים 
וחיוניות. 

אחריות  לידיה  הנוטלת  טיפוסית”,  כ”בכורה  עצמה שגדלה  על  זהבה, המעידה  מספרת 
ותפקידים משפחתיים רבים: “אמא הייתה עסוקה כל היום בעשייה: מטפלת בסבא ובסבתא, 
הכי  הילדות  היינו  ואני  מיכל  וסורגת.  תופרת  ואופה,  מבשלת  מצעים,  ומעמלנת  מגהצת 
נקיות. היא הקפידה מאוד על סדר, גם בכל הקשור לארוחות. במשך שנים אכלנו בכל יום 
א’.  ליום  נקבל מנה השייכת  ג’ למשל  יכול היה להיות מצב שביום  לפי תפריט קבוע. לא 
סדר היום היה אף הוא מוכתב וקבוע. לפני השעה ארבע אחר הצהריים לא יכולתי לצאת 
מהבית. מרבע לארבע הייתי עומדת בצפייה ליד הדלת. בשעה 19:00, שעת ארוחת הערב, 
הייתי חייבת להתייצב בבית. לא הועילו טענותיי שאני צריכה לעזוב את החבר’ה באמצע. 

לא הייתה כל גמישות בעניין”.
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“כילדה היה לי קשר חם וקרוב עם אמא” מספרת מיכל. “”אבא תמיד שמר עלינו והיה 
מוטרד מאוד אם אחד מאיתנו היה חולה )למרות שאני אהבתי להיות חולה ולקבל בעקבות 

זאת מתנה נדירה: עוגת קינמון קנויה...(”.
יהודה ייחס משמעות רבה ללימודי ילדיו. “אם תלמדו - תדעו” היה המסר שביקש להעביר. 

דובי מעיד, כי עד היום מלווה אותו התובנה הזו כעיקרון חיים. 
הקשיים שחווה יהודה בשנות המלחמה, השפיעו ללא ספק על התנהגותו כאב. הצורך שלו 
לשמור ולגונן על יקיריו ניכר לכל. מסיבה זו חשש לאפשר לילדיו לצאת לטיולים מטעם בית 
הספר או התנועה. אלקה לעומתו לא ויתרה, ואפשרה לילדיה לצאת ככל הילדים. “הפשרה 
הייתה שבערב ההורים הגיעו לבקר אותנו - לא משנה היכן היינו - מצוידים בכרית...” נזכרת 
בצפת  דירה  אמא  שכרה  בצפת,  ‘הצופים’  מטעם  למחנה  לצאת  ביקשה  “כשזהבה  מיכל. 

ומשך עשרה ימים שהתה שם עם דובי ואיתי, ובלבד שזהבה תוכל לצאת”. 
“ההורים הגיעו לכל מקום אחרינו, גם כאשר שירתי בצבא” מוסיף דובי. “זה נתן לי תחושה 

של מיגון”.  
דאגתו של יהודה באה לידי ביטוי בתחומים נוספים, כפי שנזכר דובי: “הייתי ילד חולני. 
עד גיל 6 עברתי ארבעה זעזועי מוח והספקתי לשבור יד. הרופא אמר לאבא שאין לי שיווי 
משקל ושלא ייתן לי לרכוב על אופניים. אבא הצליח למנוע זאת ממני עד גיל 13 )אז נהייתי 
ואני  ניהלנו מלחמת חורמה מאחר  יותר  ה”פרא אדם” של האופניים...(. בשנים מאוחרות 

רציתי טוסטוס. לבסוף אבא ניצח...”. 
גם כשביקש דובי להתגייס לצנחנים ולשרת כלוחם הביע יהודה התנגדות. דובי בחר בדרכו, 
למרות ניסיונותיו של אביו להניעו מכך. לימים, כשהלך יהודה לעולמו ודובי תלה מודעות 
יהודה, שציינו את העובדה,  בין שניים מידידיו של  אבל בבני ברק, הופתע לשמוע שיחה 

שהיה גאה מאוד בבנו הצנחן... 
 

החיים  אורח  רבה הכתיבו את  ובמידה  מיוחד,  אופי  נשאו  ברק המתחרדת  בבני  החיים 
של המשפחה. זהבה מספרת: “ההורים לימדו אותנו להתחשב ברגשות הדתיים. כך למשל 
הקפדנו שלא להרעיש בסופי שבוע, נמנענו מלהדליק אור בחדר המדרגות ועוד. השאלה 

‘מה השכנים יגידו’ עמדה כל הזמן באוויר. 
ספגנו מוסיקה חסידית מבתי השכנים ומהישיבה שהייתה בקצה הרחוב שלנו. כילדה, היה 

לי פחד גדול מהעונש הצפוי לי במידה ולא אנהג כך”.
דובי זוכר את הישיבה הסמוכה דווקא בהקשר אחר: “כשבחור צעיר יצא לחתונתו, הוא 



�1

בעוצמה  ורוקדים  שרים  מצדדיו,  ההולכים  ישיבה,  בחורי  של  גדולה  שיירה  בראש  צעד 
עוצמה  הזו  בתהלוכה  הייתה  בהיחבא.  בהתרחשויות  ומתבוננים  עומדים  היינו  ובשמחה. 

בלתי רגילה”.  
 

האדם,  אהבת  על  “גדלנו  דובי.  מתאר  פתוח”  ליברלי,  הומניסטי,  בית  היה  שלנו  “הבית 
הייתי  רב.  ביטחון  נתנה  אמא  של  העצומה  המשפחה  העבודה.  קדושת  החיים,  קדושת 

בתחושה שאני חלק משבט”.
לא  בוודאי  משפחה,  הייתה  לא  שלי  החברים  “לרוב  מיכל.  מוסיפה  דופן”  יוצאי  “היינו 

משפחה שהתפתחה בארץ”.
“תמיד הרגשנו טוב כמשפחה” מסכמת זהבה. “אמנם השתייכנו למעמד הבינוני, אך חשתי 

תמיד במעמד גבוה...”. 

יפה, הבת הרביעית, נזכרת בערגה במשפחתה הענפה וה”מחוברת” כהגדרתה, אך יותר 
מכל זכורים לה ימי ילדותה כמהנים ומלאים בזכות פעילותה החברתית בתנועת הנוער בני 

עקיבא והמפגשים החברתיים עם בני גילה. 
בבגרותה למדה משך שנתיים ב”בית צעירות מזרחי”. אביה חשב שהיא מתאימה להיות 
ספרית, רשם אותה ללימודים אצל בעל מקצוע, אך “זה לא הלך” כך מספרת יפה. “עבדתי 

כמה חודשים כעוזרת במספרה ולא יצא מזה כלום”. 
לעסוק  הרבתה  והיא  עבורה  עניין  רבת  ומתמיד  מאז  הייתה  זאת,  לעומת  יד,  מלאכת 

ברקמה, תפירה ועוד כיו”ב מגיל צעיר. 

את זאב שי )שטוסר(, בן זוגה, הכירה יפה בת ה-16 בבריכה ברמת גן, באחד הימים בהם 
“זאב היה  יפה:  בילתה במקום בחברת אלקה אחותה. על תחילת הקשר ביניהם מספרת 
בבריכה עם חבר נוסף, שניהם החלו לדבר אתנו וביקשו להיפגש אתי. ‘עם מי כדאי לצאת?’ 

שאלתי את אלקה. היא הצביעה על זאב ומאז אנחנו יחד...”. 
כשהגיע זאב לראשונה לביתה של יפה הופתע לגלות במקום את פרץ, בעלה של צביה. 

“מה אתה עושה כאן?” שאל זאב. התברר כי פרץ היה הספר של זאב בימי ילדותו...
כשנתיים ימים יצאו זאב ויפה בטרם נישאו. “או שאתם מתחתנים או שאתם נפרדים” דרש 

חיים, שסבר שאין טעם בחברות ארוכה ללא נישואין. 
חיים  “הכל עליי” הבטיח  חייל בשירות חובה, היה חסר אמצעים.  גבעתיים,  זאב, תושב 
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ליפה. יותר מכל ביקש לראות את בתו נישאת. 
חוזה  הרצל  זאב  בנימין  של  עצמותיו  לארץ  הובאו  בו  ביום   ,1949 שנת  אוגוסט  בחודש 
המדינה, נישאו השניים. חיים דאג לכל אשר היה נחוץ ואף הלך עם יפה לקנות שתי שמלות 
ליצור  זאת התקשתה  לעומת  אימה  עם  לאביה.  יפה קשורה מאוד  הייתה  בכלל  חדשות. 
שפה משותפת. בהמשך נקשר גם זאב לחיים. הוא אהב לשוחח עמו ולספוג מחוכמת החיים 

שלו. 
ציפורה  חיים,  יפה, שם התגוררו, כאמור,  הוריה של  בבית  גם הם חדר  קיבלו  וזאב  יפה 
ורותי, צביה פרץ ושני ילדיהם וגם אלקה, יהודה וילדתם. חרף צניעותו סיפק הבית מקום 

לכולם... 
“למרות הצפיפות אף פעם לא רבנו בינינו” מעידה יפה. 

כשהשתחרר זאב מהצבא מצא פרנסה כמורה לנהיגה ברכב פרטי ובאוטובוס. 
מכאן הייתה הדרך ל”דן” קצרה, ובתיווכו של חיים, הצטרף גם זאב לקואופרטיב. בתחילה 
עבד כנהג ובהמשך כמורה לנהיגה וכמנהל בית הספר לנהיגה של “דן”. מספרים עליו שהיה 
פרפקציוניסט, שהקפיד מאוד עם תלמידיו בנוגע לטכניקה ולחוקים, על כן שיעורי ההצלחה 

של תלמידיו במבחנים היה גבוה מאוד. 
25 שנים עבד זאב בדן, במהלכן עבר קורס מורי דרך. הטיולים בנופי הארץ היו מאז ומתמיד 
בנפשו. באמצע שנות הארבעים לחייו יצא לשנת חופש ושימש כמפקד המשמר האזרחי 

ברמת גן. 
עמיחי מספר: “אבא הוא אוטודידאקט, מרבה ללמוד. הוא שולט בעברית, יידיש, גרמנית 
ואנגלית. בדן הרגיש ‘סגור’. הוא ביקש להיחלץ מאותו ‘מועדון חברים’ אך לא היו לו מקורות 
פרנסה אחרים ועל כן נשאר בדן הרבה שנים מעבר למה שרצה. גם המחשבה על הפנסיה 

הייתה בעלת משקל מכריע”. 
בגיל 47 פרש זאב סופית מדן והמשיך לשרת במשטרה, בה בעת שפיתח קריירה מצליחה 

כמורה לנהיגה ובהמשך כמורה דרך לתיירים ולמקומיים. 

 שלושה בנים הביאו יפה וזאב לעולם בשנים הבאות: אריה - אריק )1950(, עמיחי )1952( -
שנקרא גם אהרון מפני שציפורה חלמה באחד הימים שתהייה משותקת אם לא יקראו לנכד 

העתיד להיוולד אהרון - ועפר )1953(. 
ביתם של חיים וציפורה התמלא צהלות גיל ובכי תינוקות. הציוד והבגדים של ילדי שלושת 

המשפחות הצעירות )הלפרין, שרמן, שי( עברו מיד ליד ושימשו את כולם.
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בין  יחד,  הזמן  כל  שיחקנו  ואני,  עמיחי  “זהבה,  אריק.  נזכר  הגג”  על  בחדר  גרנו  “אנחנו 
התרנגולות והגיגיות”. 

כשביקש חיים למכור את הבית בשכונת טישלר, רכשו יפה וזאב דירת שני חדרים בבני 
הייתה  עתידה  הדירה  לירות.   700 לווה  מהם  זאב,  של  חבריו  בזכות  הושג  המימון  ברק. 
להתפנות כעבור שלושה חודשים ועד אז התגוררו ההורים ושלושת ילדיהם בדמי שכירות 

בחנות קטנה בבני ברק, ללא שירותים ומים. 
גן )ברחוב  בחודשי ההמתנה לדירה נודע לזוג על דירה אחרת העומדת למכירה ברמת 
יוסף הגלילי(. לאחר התלבטויות החליטו לרכשה במקום הדירה בבני ברק, החלטה עליה הם 

מברכים עד עצם היום הזה...
ברמת גן נולדה הבת הרביעית אסתר )1959(. אחרי שלושה בנים שובבים הביאה לידתה 

שמחה גדולה. 
אריק מספר: “היינו שלושה בנים מלאי מרץ והשתוללנו בלי הרף. ליד הבית שלנו הייתה 
גינה ציבורית ענקית, “גן אברהם” שם התרוצצנו בין הבריכות והעצים. ההורים כבר לא ידעו 

מה לעשות...”. 
“כשדובי היה מגיע לשחק אתנו” מוסיף עמיחי, “חזר תמיד הביתה פצוע... בגיל 9 או עשר 

עישנו בפעם הראשונה סיגריות. אמא חיפשה אחרינו וגילתה אותנו...”. 

את הרוח המשפחתית המיוחדת שספגה יפה בבית הוריה ביקשה להנחיל לילדיה. היא 
הקפידה על ארוחות הערב החגיגיות בערבי שבת וחינכה את ילדיה לערכים של כבוד וערבות 
הדדית. “אמא הייתה תמיד מארחת עשרות אנשים” מספר אריק. “תמיד היה מספיק אוכל. 

תמיד היה טוב ונעים לכולם”. 
יפה טיפחה גם את הקשר בין ילדיה ובין הוריו של זאב. “אמא מחברת בין כולם” מסביר 
אריק. “המשפחה של אבא שונה לחלוטין משלה. היא דרשה מאתנו לבקר בכל יום ששי את 
סבתא הניה ברמת גן )סבא אלכסנדר נפטר בגיל צעיר(. היינו מגיעים לביתה ונהנים לחטט 
בארונות. סבא היה שען והארונות הכילו המון אוצרות: גלגלי שיניים, קפיצים למיניהם ועוד. 

סבתא לא רוותה נחת מכך...”. 
זוכר  להסתפר”  כדי  תמיד  הגענו  “לפרץ  קרוב.  היה  הדודים  ובני  הדודים  בין  הקשר  גם 
עמיחי. “רבקה, שנחשבה ה’משכילה’ של המשפחה, נתנה לי שיעורים פרטיים לקראת מבחן 

הסקר”. 
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לטייל  נסעו  “כשהוריי  אסתר.  נזכרת  ויהודה”  אלקה  אצל  הרבה  לבלות  נהגתי  “כילדה 
נשארתי אצל אלקה למשך התקופה, וכמובן מאחר וסבא חיים גר בדירה ליד, יצא לי לבלות 

בחברתו לא מעט. ביתם של אלקה ויהודה היה כבית שני עבורי”.

“בחיים היום, חסר לי הדבק שהיה אז” אומר עמיחי. “היה דבק מסוים שחיבר בין כולם. 
אנחנו לא משפחה של מיליונרים בכסף, אבל מיליונרים בנושא של הרצון להיות ביחד. זה 

משהו שאתה רוצה ומחכה שיקרה. לא מאלצים אותך”. 

רותי, הקטנה בבנות זברובסקי, הצטרפה למשפחה כשהיו אחיותיה בוגרות דיין בכדי לטפל 
בה, לפנקה ולשמש עבורה דמויות המשרות ביטחון. החיים המשותפים של בני המשפחה 
בבית ההורים, כפי שתוארו להלן, היה בהם כדי לעצב את דמותה של רותי כאישה פתוחה, 
ונעימה לבריות. “אף פעם לא היה מצב שהייתי  חייכנית ושופעת שמחת חיים, חברותית 

לבד” מתארת רותי. 
גם העובדה שהייתה צעירה מאוד כשחלתה אמה )ראה פרק 4( השפיעה על התבגרותה 
כלום.  יכולה הייתה לעשות  “אמא לא  בית” היא מספרת.  ניהלתי  14 כבר  “בגיל  המהירה. 
כשצביה ילדה הייתי בת 8. לימדתי את רבקה כל מה שלמדתי בגן. כשהתחתנתי הייתי ממש 

‘בלבוסטה’...”. 
היא  שלי”  ההורים  עבור  אסון  היה  בצבא  “בת  הפרק.  על  כלל  עמד  לא  בצבא  שירות 

נזכרת. 

טוביה מלין, בן זוגה של רותי, התגורר אף הוא עם משפחתו בבני ברק. בדומה למשפחת 
נודעה  גם  כך  ברק,  בני  של  הראשון  הנהג  חיים,  של  בזכותו  ב”ייחוס”  שזכתה  זברובסקי, 
משפחתו של טוביה, שהקימה את המאפיה הראשונה בעיר, “מאפיית מלין” הזכורה לטוב. 
גילתה  לא  שנים,  בחמש  ממנה  הבוגר  טוביה,  את  להכיר  ה-16  בת  לרותי  כשהציעו 
התלהבות, בין היתר מכיוון שהרבתה לבלות בחברת בני גילה. משנקבעה ביניהם פגישה, 
הופתעה לראותו מוקפד בלבושו, במעיל עם צווארון ועניבה. “כבר סטייל אחר ממה שהייתי 

רגילה” היא נזכרת. 
כשהגיע טוביה לביקור ראשון בבית הוריה של רותי, נשבה בקסמיו של חיים ונותר מופתע 
נוכח האווירה הפתוחה בין בני המשפחה. “כשהגעתי אליהם הביתה נדהמתי” הוא מעיד. 
“בבית שלי דיברתי אל הוריי בגוף שלישי ופתאום אני רואה משהו אחר. אני רואה ילדים 
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שמשחקים עם האבא, קופצים עליו. אני רואה שהוא מציע לרותי חצי גרוש כדי שתסתפר 
ותקל על אמה בסירוק שערה. הייתה זו בשבילי חוויה שונה לגמרי ממה שהכרתי”.  

כי באותה פגישה  כי איש אינו מוכן להבטיח שאמיתי הוא הסיפור(  יש המספרים )אם 
נדמה היה לחיים שפגש זה מכבר את טוביה, ודווקא לא בנסיבות מחמיאות... טוביה, חבר 
טוביה  גן.  רמת  נשק ממשטרת  לגנוב  באצ”ל, השתתף באחד המבצעים שמטרתם  פעיל 
אמור היה להשתלט על אוטובוס ולבצע פעולת הסחה. אם נכון הסיפור, אזי עלה טוביה 
על האוטובוס בו נהג חיים, איים עליו בנשק ואלצו למסור לידיו את ההגה. מבלי לדעת במי 
מדובר, השקיפה רותי על הפעולה מגבעה סמוכה. כשהגיע טוביה לביתו של חיים הפתיע 

אותו האחרון בשאלה: “האם אני לא מכיר אותך מאיזשהו מקום?”... 

ונוקשה. מגיל צעיר אהב לשחק כדורגל, לא תמיד בידיעת  טוביה גדל במשפחה דתית 
אביו. לא אחת בימי השבת היה מלווה את אביו לבית הכנסת וחומק דרך הדלת האחורית 
למגרש הכדורגל. אחד מחבריו שימש בתור “מודיע” וסימן לטוביה מתי לשוב לבית הכנסת, 

על מנת שאביו לא ירגיש כי נעלם...
בני  לאחד מסמליה של  בעסק המשפחתי, שהיה  לעבוד  טוביה  החל  לימודיו  סיום  עם 
ברק בימים ההם. הניחוחות שהדיפו הלחמים שנאפו בתוך תנור הלבנים, טעמן הנפלא של 
הלחמניות, חלות השבת המרהיבות - כל אלה זכורים לרבים מוותיקי בני ברק עד עצם היום 

הזה. 
עוד כילד צעיר נדרש טוביה לסייע במאפיה, במיוחד בימי חמישי לפנות ערב, כשהחלו 
חבריי  “בעוד  טוביה.  מספר  ההם”  בימים  המאפיה  את  “שנאתי  לשבת.  החלות  בהכנת 
רק  חמים.  תנורים  ליד  קשה,  עבודה  לעבוד.  צריך  הייתי  אני  בחופשות,  ונהנים  משחקים 

בפסח יכולתי ליהנות מן החופשה...”. 

רותי וטוביה נישאו בשנת 1953 וקיבלו חדר בדירה שבבעלות אביו של טוביה במרכז בני 
ברק. “גרנו בתנאים לא תנאים” מספרת רותי, “עם שני שכנים נוספים בתוך הדירה. רק אחרי 

כמה שנים, כשהסתדרנו מעט כלכלית, הם עזבו”. 
חיים  של  הצעתו  את  בשמחה  קיבל  במאפייה,  הקשה  העבודה  את  אהב  שלא  טוביה, 

להצטרף לשורות “דן”. במשפחתו אהבו פחות את הרעיון... 
עם הצטרפותו יכול היה חיים לזקוף לזכותו הישג בלתי מבוטל: כל הגברים במשפחה - 
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הבן והחתנים, ללא יוצא מן הכלל, היו חברי הקואופרטיב... כולם נהנו מאותו השכר, מאותם 
גן( עבדו כולם בקו 54 מבני ברק  התנאים וההטבות. למעט ישראל, שעבד בקו 53 )רמת 
לתל אביב וחזרה ועשו מדי יום את אותה הדרך שוב ושוב... חיים האמין כי עשה את הדבר 
ילדיו  ויציבותן הכלכלית של משפחות  וכי הבטיח את חוסנן  הנכון ביותר עבור משפחתו, 

האהובים. 

שלושה ילדים נולדו לטוביה ולרותי: אורנה )1955(, רמי )1958( וחנן )1962(. 
שלושתם זוכרים את החיים במחיצת שתי משפחות נוספות כחוויה. “אלה מושגים שהיום 
קשה להבין אותם” מתאר רמי. “הייתה זו יותר משכנות. היינו כולנו חלק ממשפחה. אמא 
של אחד הדיירים, למשל, עבדה כמלצרית באולם שמחות. כשחזרה הביתה בחצות, מצוידת 
בעוגות מצופות סוכר, היינו כולנו יושבים לזלול... באחד החדרים התגורר בחור בודד. אבא 

היה מעיר אותו בבוקר כדי שלא יאחר לעבודה. ההורים ממש הרגישו אחריות כלפיו”. 
“היו גם רגעים נוחים פחות” מוסיף רמי. “בבוקר למשל היית צריך להתאמץ כדי לתפוס 
ראשון את השירותים. ביום ששי כשכולם ביקשו להתקלח לפני כניסת השבת, לא היית אף 

פעם בטוח שיישארו מים חמים עבורך...”. 
בית הדירות בו התגוררו, זכור לילדי המשפחה כחוויה משמעותית. חנן מספר: “מעלינו בבניין 
בן שלוש הקומות גרו האחים של אבא: מעלינו הדודים יעקב ושושנה, בקומה שלנו הדודים 
יצחק ושולה. בין הדירה שלנו לבין הדירה שלהם הפריד מסדרון ארוך. ילדיהם של יצחק ושולה 
נפלתי   3 בגיל  אופניים במסדרון.  על  ולרכוב  הדירות  לפתוח את דלתות שתי  נהגנו  ואנחנו, 

והתגלגלתי במדרגות. כל שיניי נשברו... קיבלתי ארטיק ורמי קינא בי על כך...”. 

החיים בבני הברק המתחרדת לימדו גם את הילדים לבית מלין לכבד את האחר ולהתחשב 
ברגשותיו. כך למשל נמנעו מלהזמין חברים בימי שישי או מלערוך מסיבות. בימי השבת, 
כשביקשו בני המשפחה לצאת לטיולים במסגרת חוג מטיילים קבוע, עברו ברגל את כל 
רחוב ירושלים )בקצהו השאירו ביום ששי, לפני כניסת השבת את רכבם(, בידיהם סלי אוכל 

וציוד, ובלבד שלא לפגוע בשכניהם, המקדשים את השבת.
יחסי שכנות טובים נשמרו כל השנים בין בני המשפחה לשכניהם החרדים. בימי מלחמת 
בדיווחים  ולהתעדכן  לרדיו  לדירתם על מנת להאזין  הגיעו החרדים  יום הכיפורים למשל, 

מזירות הקרבות. 
“היינו יוצאי דופן בשכונה באופן בולט” מדגיש חנן. “היו לנו חיים מיוחדים. לא תמיד זה 
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היה פשוט, בעיקר משיקולים חברתיים. למדנו בבית ספר חילוני בקצה בני ברק. החברים 
שלנו היו מרמת גן. זה אומר ללכת הרבה ברגל כדי לבלות עם חברים”.    

המאפיה של סבא חיים מלין הייתה מקור גאוותם של הילדים לבית מלין. “השווצנו בפני 
מאוד  גאים  “היינו  חנן.  בחיוך  מספר  בחינם”  ולחמניות  לחם  מקבלים  שאנחנו  החברים 
באבא, על שהיה מגיע בימי חמישי לעזור במאפיה. עד היום אנחנו מתבדחים ש’אצלנו לא 

מתחתנים ולא יולדים ביום חמישי כי מכינים חלות לשבת’...”. 
בתנור הגדול שבמאפיה נהגו תושבי בני ברק לאפות את החמין מדי שבת. לפני כניסת 
הפסקה.  ללא  התנור  פעל  שם  למאפיה,  טוב  כל  עמוסי  סירים  המשפחות  הביאו  השבת 
בשבת היו מגיעים נציגי המשפחות, על פי רוב הילדים, לקחת את הסירים המדיפים ניחוחות 

שבת. 
רמי נזכר: “את הסירים היו מכסים בנייר עיתון ועליו רושמים את שם המשפחה. לעיתים 
עוצרים  היינו  בדרך  אחרת.  משפחה  של  סיר  לוקחים  היינו  להתכוון  ובלי  נשרף  העיתון 

ומתחלפים בסירים”. 

סבא חיים עם ילדיו ובני 
זוגם. משמאל:

חנן הקטן
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ההליכה מהמאפיה לארוחה בבית סבא וסבתא )ובהמשך השנים בביתה של אלקה( בצד 
יחד,  רוב הלכו כמה מהנכדים  פי  היא לא אחת הרפתקה. על  הייתה אף  השני של העיר, 
משחקים בדרך, מחליפים חוויות. “פעם אחת לקחתי את הסיר והוא החליק מידיי” מספר 
חנן. “תכולתו כולה נשפכה על הקרקע. אספתי הכל פנימה, בתוספת לא מעט גרגירי אבק 

וחול. ‘מה קרה לחמין?’ התפלאו כולם. אני לא הסגרתי את עצמי...”. 

“אני מלאת גאווה על היחד שלנו” אומרת רותי. “המסר החשוב ביותר של טוביה ושלי 
כהורים הוא ערך המשפחתיות. כך ספגתי במשפחתי וכך אנחנו ממשיכים להעביר הלאה 

במשפחה שלנו”. 

* מתוך הכתבה “שיח וותיקים”, ביטאון “שיתוף”, ביטאון מרכז הקואופרציה ליצרנות תחבורה 
ושירותים, עורך ל. ללוש, גיליון 110-109, דצמבר 1985. 
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5 | מפגשי שבת וחג

מפגשים המשפחתיים של בני משפחת זברובסקי, בסופי שבוע, בחגים וסתם כך בימי ה
חולין, הפכו עם השנים למסורת עליה שמרו כולם בקפדנות. היה בהם במפגשים הללו 

מעין כוח שואב, מחבר, מיטיב עם כל אחד ואחת, ומכאן עוצמתם וחשיבותם הרבה. 
כמה וכמה סוגי מפגשים נצורים בלב כולם, במקום עמוק ויקר במיוחד.

חג הפסח נחשב ל"חג של החגים"...
ילדיה  היו  החג,  ולקראת  הגג  בעליית  המיוחדים  הפסח  כלי  את  להטמין  נהגה  ציפורה 
לא  מן המסד עד הטפחות.  ולנקותם. את הבית מירקה מדי שנה,  להורידם  לה  מסייעים 
נותר ולו חפץ אחד שלא עבר תחת ידיה, הוברק ונוקה מכל חמץ. על השיש במטבח הניחה 

ציפורה קרש גדול, ששימש אותה משך כל ימי חול המועד. 
שונות  בפינות  המועד.  חול  ובימי  החג  לקראת  מיוחדת  תכונה  הורגשה  ברק  בני  בעיר 

פגישת נכדים 1966
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נקבצו אנשים להגעיל כליהם. בבתי האנשים פנימה עסקו הכל בביעור חמץ וגם הרחובות 
הוברקו ולבשו חג. בשבוע החג חולק החלב בכדים לתושבים, הקרום הדק שכיסה אותם 

זכור עד היום לכמה מהנכדים כזיכרון מתוק...
לקראת ערב החג קנתה ציפורה דגים חיים, אשר שחו להנאתם באמבטיית הבית עד אשר 

הגיעו למטבח. “לא האמנו שבסוף נראה את הדגים בצלחות שלנו” נזכרת בחיוך זהבה. 
בליל הסדר נקבצו כל בני המשפחה סביב השולחן החגיגי. מקום היה תמיד לכולם. 

מספר זוהר: “כילד, אחד הזיכרונות הכי מרשימים הזכורים לי, הוא מראה של כשלושים 
איש, החולקים את הסלון של סבתא בליל הסדר. סבא חיים ישוב בראש השולחן, על הכיסא 

המרופד בכריות, מנהל את הסדר ביד רמה ובלשון רהוטה”. 
יותר מכל, האווירה המשפחתית החמה  ציפורה, היה לשם דבר, אך  ידי  האוכל, מעשה 
וההנאה שבשבת יחדיו - הפכו את המפגש לרב ערך ולמיוחד. חיפוש האפיקומן היה לאתגר 
עבור הנכדים, יש מהם שתיארו את מלאכת החיפוש כ”מלחמה” של ממש. חיים, שביקש 
למנוע קינאה ומריבות סרק, העניק פרס למוצא האפיקומן, אך גם לשאר הנכדים ולא אחת 

הטמין - לא אפיקומן אחד, אלא כמה... 
דובי זוכר את ליל הסדר, בין היתר בזכות הצפייה ל”אליהו הנביא”. הוא מספר: “טוביה, 
בעלה של רותי, היה שם כובע גרב על ראשו, קליפת תפוז בפיו ונכנס לסלון בתפקיד אליהו 

הנביא. בכל שנה מחדש היינו כולנו, הילדים, מתפקעים מצחוק למראהו”. 
ונכדה שקית מלאה באגוזים. על הכנת השקיות  בסיום הערב היה חיים מגיש לכל נכד 
אמונה הייתה על פי רוב רבקה. “היה זה תפקיד חשוב מאוד, הזכות שלי כנכדה בכורה” היא 

מעידה. 
בשלב כלשהו, כשהורע מצבה הבריאותי של ציפורה, עבר הסדר לבתי הילדים ובכל שנה 
נערך אצל משפחה אחרת. כשהיה הקהל גדול ורב מכדי לחגוג באחד הבתים, החלה כל 

משפחה גרעינית לחגוג בביתה, בהשתתפות קהל מצומצם יותר.
“ליל הסדר היה אחד האירועים שהטמיעו בנו גאווה של משפחה” מסכמת נילי. 
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ועוד זכורים לטוב...
והנכדים,  המבוגרים  המשפחה,  בני  כל  החג,  בערב  המשותפת  והצעידה  הכיפורים  יום 
מרמת גן לבית הכנסת “מושב זקנים” בבני ברק. המבוגרים מפטפטים, הילדים מחפשים 
על הכביש אבני צור ופקקים שעפו ממכוניות, אחדים מהם רוכבים על אופניים וכולם נהנים 

מן החברותא. 
חג הסוכות והמפגשים רבי המשתתפים בסוכה הגדולה שבנה חיים. בגלל קירבת הבית 
לבית הכנסת, נהגו רבים מהמתפללים להתארח בצל הסכך ולהתכבד במגדנות הטעימים 

שהכינה ציפורה. 
כשעברה יפה לדירה משלה הפכה הסוכה שבמרפסתה למוקד העלייה לרגל של כל בני 

המשפחה. 
“מעבר לכל הזיכרונות טבוע בזיכרוני חג הסוכות, בו הייתה מגיעה כל המשפחה המורחבת 

לסוכה שבנינו” מספר עמיחי. 
שמחת תורה עת התקבץ בסוכה של חיים קהל רוקדים שמח. על הילדים היה זה אחד 
החגים האהובים. זהבה מתארת: “קנו לנו דגלי שמחת תורה והלכנו בשמחה לבית הכנסת 
של סבא חיים. אנו הנכדים, השתלבנו ב’הקפות’ בין הרוקדים עם ספרי התורה, נישקנו את 
הספרים וזכינו במטר של סוכריות, שנזרקו מצד הקהל. השמחה הייתה גדולה מאוד ואיתה 

ההתרגשות...”. 
חנוכה אז נתקבצו בני המשפחה כדי להדליק נרות בצוותא. החוויה המכוננת הייתה קבלת 
דמי חנוכה מסבא חיים, מסבתא ציפורה ומכול הדודים. זהבה מספרת: “דאגנו לפקוד את 

כול הדודים בחג ולקבל בשמחה דמי חנוכה. כך צברנו המון כסף”.
וחילקה  ציפורה משלוח מנות מכל טוב מאפיה,  פורים המלא הפתעות לקראתו הכינה 
ברוחב לב לנכדיה ולקרוביה. אחת מחוויות החג הזכורות לטוב, הייתה הנסיעה באוטובוס 

הנהוג בידי סבא חיים, במסע העדליידע הססגוני ברחובות העיר. 
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מפגשי שבת בבית של אלקה 
כמעט מדי שבוע הגיעו כל בני המשפחה לבקר את סבתא ציפורה ואת סבא חיים ולברכם 
בברכת שבת שלום. המפגש התקיים במרפסת הדירה של אלקה, שהצליחה להכיל את כולם. 
את פני כולם קיבלה אלקה תמיד בחיוך ובאהבה, שמחה על המפגש המשותף, מברכת על 
החברותא. השיחות )שנמשכו לעיתים אל תוך הלילה...( נסבו בעיקר סביב נושאים הקשורים, 
איך לא, לחברת ‘דן’ אבל על הפרק עמדו גם ענייני פוליטיקה וחינוך )התייעצויות לגבי דרכי 
חינוך, רישום לבתי ספר וכדומה(. הנכדים לא חסכו במעשי קונדס, כשהכול גלוי ופתוח לפני 

כל המשפחה.
אלקה, שהצטיינה בהכנת עוגות שמרים משובחות, הגישה אותן לילדי המשפחה, כי ילדיה 
נחשבו ‘אכלנים גרועים’ ובקושי טעמו מן העוגות. במיוחד אהבו את העוגות אריק, עמיחי 
ועופר. כשהם התקרבו לביתה של אלקה היו זהבה, מיכל ודובי צועקים: “אמא, הם באים! 

תוציאי את העוגות!”.
החמין של אלקה הפך לשם דבר במשפחה. זהבה מספרת: “לסיר הטשולנט קראנו סיר 
והותר  די  נשאר  ותמיד  ומהקישקע  מהביבלך  לטעום  זכה  מהאורחים  אחד  כל  כי  הפלא, 

למשפחת שרמן לארוחת צהריים.
כשרבקל’ה וראובן הגיעו לביקור מולדת ביקשו תמיד לאכול מהחמין של אלקה ולא רק 
הם. כשנדמה היה שהסיר קטן מדי, פנה ישראל לקואופרטיב הסירים “תובל” )גם בתחום זה 
היה קואופרטיב בימים ההם...( והזמין סיר גדול עם ידיות מתכת, המותאם למידות התנור 

של אלקה. 

בימים אלה עוברים הסיר )ששינה פניו מאז( וה”בגד” המיוחד שתפרה לו אלקה למיכל, 
בתקווה שתמשיך במסורת המשפחתית. 

בימי השבת הקיציים והחמים התקבצו בני המשפחה פעם נוספת לבילוי משותף, כחלק 
מהשירותים שהציעה חברת דן לעובדיה. בימים ההם היה זה כבוד של ממש לחבוש את 

הכובע של דן. 
“מרכז ההוויה של המשפחה היה דן” מעיד דורון. בבוקר שבת עלו המשפחות לאוטובוס 
שהסיעם לחוף הים בהרצלייה, התרגשו לפגוש האחד את השני )למרות שערב קודם בילו 
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בצוותא...( ושמחו עוד יותר לבלות כמה שעות יחדיו, במשחק, שיחה, רחצה בים, ארוחה 
וסתם כך יחד... 

בחופשת הקיץ הגדולה שוב התקבצו בהנאה רבה הילדים שבחבורה, גם כן תחת חסות 
לבית  הילדים  כל  כי  העובדה  העובדים.  לילדי  נופש  וימי  קייטנות  שהפעילה  דן,  חברת 
זברובסקי, נהנו מאותם שירותים, הטבות ופינוקים )כמו הצגות ומופעים(, היה בה כדי למנוע 

חיכוכים ומתחים, כמו גם כדי לטעת בקרב כולם תחושה של גאווה אמיתית. 
אגב הקייטנות של דן, הרי שהן היו פרי יוזמתו של ישראל. את הקייטנה האחרונה של דן 

ניהל לא אחר מאשר בנו אמיר... 
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הנשים לבית זברובסקי

6 | חלפו שנים...

פשר, שאת הספר הזה לא נסיים לעולם לכתוב. בכל שנה ושנה יתווספו אל בין עמודיו א
פרקי חיים נוספים, הגיגים, תמונות ומנגינות. 

מפני שאת המנגינה הזו, שירת משפחתנו, אי אפשר להפסיק...
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דברי ימי משפחת הלפרין

צביה ופרץ <<< 
רבקה, דורון וזוהר, ילדיהם של צביה ופרץ מספרים על הוריהם: 

“הורינו היו סמל ודוגמא לאהבה ולזוגיות טובה. מחוות זעירות של ליטוף ונשיקה פה ושם 
ותמיכה הדדית ללא קץ, סימנו לנו את דרכנו בזוגיות החדשה שבנינו עם בני ובנות זוגנו. 

בשנים האחרונות חלה אבא במחלת הפרקינסון שהכריעה אותו לבסוף בחודש יולי 2001. 
המחלה התפשטה בגוף באופן איטי, תוך שהיא מתגברת על התרופות שנועדו להלחם בה. 
לאורך כל שנות המחלה סעדה אימא את אבא באהבה אין קץ. מעולם לא התלוננה על 
הצורך לטפל בו וניתן היה לראות שהכול נעשה מתוך רצון עז להקל עליו. אבא מעולם לא 
התלונן על מגבלותיו. כל דבר קיבל בחיוך של תודה וניסה תמיד להקל על הסובבים. גם 
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בימיו האחרונים, כשאבד הקשר איתו וכל המשפחה ישבה סביבו כשהוא מנותק מהסביבה, 
נדמה היה לנו שהוא מבליח חיוך קל מבין שפתיו, סימן לשביעות הרצון מכך שכל המשפחה 

סביבו. 
לאחר מותו של אבא, מצאה עצמה אימא בחלל הריק שנפער לפתע עם מותו. אט אט 
התגבשה אצלה ההחלטה שהחיים צריכים להימשך והיא החליטה לחיות את חייה בחברת 

אנשים במצב הדומה לשלה. 
היא בחנה מספר אתרים של מגורים מוגנים ובחרה את “עד 120” ברמת השרון כמקום 
שבו תוכל להמשיך את חייה בסביבה חמה ומגינה. מאז שנת 2002 מתגוררת במקום בגפה. 
את זמנה היא מבלה במגוון פעילויות וחוגים בחברת בני גילה. ביקורי יום השישי, לקראת 
השבת, של משפחת הלפרין ובמיוחד של זהר ויוכי, הפכו לשם דבר בין חבריה במקום. היה 
והתאחר הביקור או נדחה מיד שואלים חבריה מה קרה ואיך קרה שהביקור אינו מתקיים. 

סתם  גם  נישואים.  וימי  הולדת  ימי  שוכחת  אינה  במשפחה,  הקורה  בכל  מעורה  אימא 
כך בימי חול נוהגת “לדחוף” לנכדים כמה שקלים. “הם צעירים והם צריכים” נוהגת לומר. 
ללכת  האחיות  ואת  ישראל  את  לשכנע  אמא  מנסה  מוגנים  במגורים  המשפחה  כחלוצת 

בדרכה”.
רבקה <<<

רבקה סיימה תיכון ולימודי הוראה במכללת לווינסקי ואת שירותה הצבאי עשתה כמורה 
נסעו השניים  נישואיהם  לאחר  כחודש  )דוזטוס(.  דורי  לראובן  נישאה   1966 חיילת. בשנת 
למדה  ורבקה  ביולוגיה  למד  ראובן  ראשון.  תואר  לימודי  למדו  שם  ארה”ב,  אנג’לס,  ללוס 
חינוך יהודי. רבקה גם עבדה כמורה ופרנסה את המשפחה בתחילה. בימים ההם לא קל 
היה לרבקה ולראובן, הקשורים מאוד למשפחותיהם, להיות כל כך רחוקים מהארץ. “באותה 
תקופה כולם הרגישו שלעזוב זה חטא” מספרת רבקה. “לנו ברור היה שאנחנו חוזרים מיד 

כשיסיים ראובן את לימודיו”.
בשנים הראשונות לשהותם בארה”ב הרבו רבקה וראובן לכתוב למשפחה בארץ. חשוב 

היה להם לשתף את הקרובים להם בחוויות שעברו במקומם החדש.

שלושה ילדים נולדו לרבקה ולראובן: ירון )1970(, אלון )1973( ודנה )1980(. “בתחילה היינו 
משוכנעים שנחזור ארצה ונתנו לבנים שמות עבריים. כשדנה נולדה נושא השיבה לארץ כבר 
לא עמד על הפרק, אך נושא הזהות הישראלית / יהודית עמד לנגד עינינו וגם לה נתנו שם 

עברי”.   
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השנים בארה”ב היטיבו עם משפחת דורי הצעירה. ראובן עשה חייל בעבודתו ובעסקיו 
ורבקה המשיכה ללמוד וללמד. היא השלימה תואר ראשון בחינוך יהודי ותואר שני בחינוך 
והתמחתה  יהודי  בחינוך  הדוקטוראט  בלימודי  המשיכה  הימים  וברבות  מורים  ובהדרכת 
כיום משמשת רבקה כמנהלת לימודי  והוראת עברית בפרט.  בנושא הוראת שפות בכלל 
הקהילה  בקרב  ופעילה  מורים  מכשירה  אנג’לס,  בלוס  אוניברסיטאות  בשתי  העברית 
הישראלית והיהודית מתוך הכרה בחשיבות הקניית הערכים היהודיים לדור הצעיר. בנוסף 
מסייעת רבקה באיסוף כספים למען שדולת הנשים בישראל. כמו כן היא וראובן פועלים 
בהתנדבות למען “הקרן החדשה לישראל” ולמען המרכז לפלורליזם בישראל. רבקה וראובן 

דוגלים בלמידה ובפיתוח אישי ומיישמים בחייהם הלכה למעשה את תפיסותיהם. 

ירון למד עריכת דין וכיום נשוי לאריקה לבית דומיניץ, אף היא עורכת דין )הם נישאו בשנת 
2000(. ירון ואריקה חיים עם בתם רחל )2004( במדינת מרילנד שבארצות הברית. 

אלון סיים תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני בקולנוע )בימוי( וכיום לומד רפואת שיניים. 
הוא ומליסה )מיסי( לבית ברמן, רופאת שינים, נישאו בשנת 1999 ומתגוררים עם בנם אבן 

)2005( במחוז לוס אנג’לס שבמדינת קליפורניה. 
דנה למדה מנהל עסקים ועומדת בימים אלה )מאי 2007( להינשא למתיו וולס )1977(, אף 

הוא בוגר מנהל עסקים. גם הם מתגוררים בלוס אנג’לס, קליפורניה. 

רבקה וראובן הם סבתא וסבא מסורים ומרבים לבקר את ילדיהם ונכדיהם. חשוב להם 
ברכיהם  על  ואת הערכים המשפחתיים  היהודית  מאוד שהמשפחה תשמר את המסורת 

חונכו ולפיהם חינכו את ילדיהם. 
רבקה וראובן מקפידים לבקר בארץ. בביקוריהם נפגשים עם בני המשפחה, המצומצמת 
והמורחבת כאחד. בית המשפחה בלוס אנג’לס פתוח לבני המשפחה מהארץ, אשר מגיעים 

לביקורים וזוכים לקבלת פנים חמימה, משפחתית ומפנקת. 
זהר <<<

זהר נשא לאישה את יוכי לבית פרויליך. בשנות נישואיהם הראשונות התגוררו ברמת גן. 
לאחר לידת אייל, בנם הבכור )25.3.73(, שהוא הנכד הראשון לבית משפחת פרויליך, עברה 
המשפחה לרעננה. את ה”דחיפה” לגור ברעננה קיבלה המשפחה הצעירה מאיציק ושרית 
זיו )איציק הוא הבן של אח של אברהם, אח של סבא חיים(, וזאת לראיה על קשרים רחבים 

יותר בתוך משפחת זברובסקי.
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באותם ימים הצטרף זה מכבר זהר כחבר לקואופרטיב דן ויוכי אמונה הייתה על מלאכות 
הבית. 

כשהחליטה  “גדולים”  כבר  היו  וענת  אייל   .)27.12.75( ענת  השנייה  הבת  נולדה  לימים 
 המשפחה להתרחב ובתאריך לידה מאד מיוחד 29.2.84 - יום המצוין פעם בארבע שנים -

 נולד עודד, בן הזקונים. 
שנים רבות הייתה המשפחה מעורבת בחיי הקהילה ברעננה, בתחום הספורט ובמיוחד 
ועודד  אייל  ברעננה.  ונוער  לילדים  סל  הכדור  ענף  מקימי  בין  היה  זוהר  סל.  הכדור  בענף 
כל  זאת, השקיעה את  לעומת  ענת,  ברעננה.  רבות בכל מסגרות הכדור סל  שיחקו שנים 

מרצה בענף הקראטה והגיעה להישגים נאים ביותר. 
אייל נישא ליערה גונן, בת לותיקי כפר סבא. השניים החליטו לבנות את ביתם בכפר סבא. 

שתי בנות נולדו להם, הבכורה ליהי )2005( והקטנה רוני )2006(.
אייל, בעל תואר ראשון בניהול משאבי מזון ותואר שני במנהל עסקים, משמש כיום מנהל 
בכיר בחברת סלקום. יערה אף היא בעלת שני תארים באותם תחומים, החליטה לאחר שנים 

של עבודה בחברת היי-טק לעשות הסבה מקצועית לתחום הנחיית הורים.
ענת נישאה לעופרי הירושלמי לבית דימנטמן וגם הם החליטו להשתקע בכפר סבא, קרוב 
לאייל וליערה ובזאת להמשיך את הקשר המשפחתי החשוב כל כך. ענת, בעלת תואר ראשון 
בתזונה קלינית ותואר שני בניהול בריאות הציבור, משמשת כיום כמנהלת היחידה לתזונה 
שני  בעל  עופרי,  התזונה.  בנושא  באוניברסיטה  ומרצה  “רעות”,  הרפואי  במרכז  ולדיאטה 
תארים בתחום הכלכלה, עובד ככלכלן בחברת “אגרסקו” ואחראי על ענף התמרים ליצוא. 

ענת ועופרי מגדלים בכיף את רועי בנם בכורם )2005(. 
עודד השתחרר לא מכבר מצה”ל, ומתחיל את דרכו האזרחית כתחקירן בערוץ הספורט, 

נושא הקרוב מאוד לליבו.
דורון <<<

בחודש מרץ 1976, עם השחרור מהצבא, נשא דורון לאישה את שרל’ה מבית עוזיאל. 
מיד לאחר החתונה הדרים הזוג הצעיר לערד בעקבותיהם של אורי וזהבה פרידמן - זהבה 
תמיד הייתה הכוח המניע בתיאורים אופטימיים על המקום הקסום, ערד, ושרל’ה הסכימה 

לעבור מצפון תל אביב לדרום באופן זמני שנמשך עד היום...
דורון החל לעבוד בקמ”ג כטכנאי מעבדה ואילו שרל’ה השתלבה בעולם הפיננסי כעובדת 
 )BSc( בנק הפועלים. לימים, תוך כדי עבודה בקמ”ג, הרחיב דורון השכלתו כמהנדס חומרים
טכנאי  של  מתפקיד  דורון  התקדם  בקמ”ג  בעבודה  גם  עסקים.  במינהל   )MSc( וכמוסמך 
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מעבדה לתפקידי ניהול בכירים. במקביל לעבודה בקמ”ג עשה דורון מסלול פיקודי בצבא 
)במסגרת המילואים( והגיע עד לדרגת אלוף משנה ותפקיד של ראש מטה מחוז דרום של 
יכול להיות משוחרר זה  גיל היה  פקוד העורף בו הוא משרת עד היום, למרות שמבחינת 

מכבר. 
בתחום  שונים  ניהול  בתפקידי  התקדמות  כדי  תוך  בצלחת.  ידה  טמנה  לא  שרל’ה  גם 
הבנקאי והיותה אימא במשרה מלאה הצליחה להרחיב את השכלתה האקדמית במסגרת 

האוניברסיטה הפתוחה. 
לאורך השנים נולדו לזוג שלושה בנים: יואב הבכור )1978( שסיים את לימודיו כמהנדס 
ועומר  שחר  תאומים:  נולדו  ולהם  נהון  מבית  לקארן  נישא  ומחשבים,  אלקטרוניקה 

 .)26.12.06(
יפתח )1982( הלומד כיום במכללה האקדמית תל אביב לתואר בכלכלה וניהול. 

אחרון חביב תומר )1988(, המגלה כישרון מוזיקלי רב בנגינה בגיטרות שונות ואשר מתכונן 
לגיוס מיד לאחר סיום התיכון בסוף שנה זו.

לאחר שמונה עשרה שנים של מגורים בערד החליטו שרל’ה ודורון שהגיעה העת להתחיל 
להצפין. כתחנת ביניים קבעו את מגוריהם בעומר למספר שנים. כבר בימים אלו מתכוננים 

לתחנה הבאה: אשדוד.

חתונת דורון ושרה'לה
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דברי ימי משפחת זיו

ישראל ורחל <<<
רונית, נילי ואמיר, הילדים לבית משפחת זיו, מעידים שהוריהם חיו כל השנים בהרמוניה, 
כשישראל משאיר בידי רחל את כל ההחלטות הקשורות לבית וסומך עליה שתעשה הכל 

בצורה הטובה ביותר. 
ובכל עניין ידעה  רחל הייתה אישה יפהפייה מבפנים ומבחוץ, אצילית וחכמה. בכל עת 
להשיא עצה טובה. ילדיה מספרים, כי ידעה להעביר להם את הערכים החשובים בחיים. 

תמיד הייתה אופטימית. דבר לא היה קשה מידי עבורה. 
ילדים  לגדל  כיצד  מאמא  “למדנו  לעזרה.  תבוא  שרחל  טבעי  זה  היה  נולדו  כשהנכדים 

רגועים ושמחים” מספרת רונית. 
התעייפה  לא  פעם  אף  ורחל  ערב  לארוחת  המשפחה  נפגשה  שבת  ערב  בכל  כאמור, 
ממפגשים אלו. היה חשוב לה שהילדים והנכדים יבנו לעצמם יחסים קרובים וחמים, ואמנם 



�2

הקשר בין הנכדה הגדולה ליאת )בת 30(, ובין הנכדה הצעירה ביותר יעל )בת 10( הוא טוב 
מאוד. כאלו הם הקשרים גם בין שאר הנכדים.

“הבנות שאלו אותנו תמיד ‘נו, מתי אתם טסים לחו”ל? אנחנו רוצות שסבא וסבתא ישמרו 
עלינו’...” מספרת נילי. 

האופטימיות סייעה לרחל ולכל המשפחה גם במהלך מאבקה במחלת הסרטן בה לקתה. 
משך ארבע שנים התמודדה באומץ במחלה, ועשתה ככל יכולתה, על מנת שלא להטריד 

את בני המשפחה ושלא לפגוע בשגרת חייהם. 
התלוננה  לא  לעולם  כשחלתה.  ביטוי  לידי  בא  אמא  של  האצילות  “שיא  מספרת:  נילי 
ובמקום שאנחנו נחזק אותה חיזקה היא אותנו. אמא שלנו הייתה לראי ולדוגמא אישית. 

ספגנו כל כך הרבה מאישיותה”.  
ב-14.09.2004 הכניעה המחלה את רחל. 

כשנתיים וחצי חלפו מאז והמשפחה מקפידה לשמור על הלכידות והמשפחתיות ונפגשת 
כל ערב שבת לארוחה אצל ישראל. סיגל, נילי ורונית מבשלות וישראל דואג לעריכת השולחן, 

להכנת הטחינה ולקניית השתייה. 
“אני מקווה שילדינו יפנימו את ההתנהגויות ואת הכבוד והדאגה להורים” אומרת רונית. 
“אמא נתנה לנו את הכוח להמשיך ואני מקווה שהיא מרוצה כשהיא מביטה עלינו מלמעלה. 
רוחה תמיד איתנו בכל מקום, בכל משפט שאנו אומרים. תמונותיה מפוזרות בבית והיא 
חסרה לנו מאוד. אבא ממשיך בדרכה, הוא העוגן של המשפחה, קרוב לכולם ותמיד דואג 
ומתעניין. הוא לא שוכח את ימי ההולדת של הנכדים )יש לו רשימה( ומקפיד לשאול בקשר 
לבחורים ולבחורות, מבחנים ועבודות. יש לו יכולת רבה להבין את הצעירים ולשוחח עימם 

על נושאים רבים. אני מקווה שיישאר איתנו בבריאות טובה עוד שנים רבות, אמן!”.
רונית <<<

רונית נישאה לאריה עציץ )1.9.75(, עצמאי, בעל מפעל יציקות לחץ בענף המתכת. 
במשך   .)28.6.76( ליאת  הבכורה  בתה  לידת  בעקבות  ופרשה  לאומי  בבנק  עבדה  רונית 
לעולם  והביאה  רעננה  במכללת  וסוציולוגיה  המדינה  במדעי  לתואר  למדה  רונית  השנים 

שלושה ילדים נוספים: אבירן )6.5.78(, והתאומות הדס ומורן )3.08.83(. 
ליאת סיימה את תיכון אוסטרובסקי ושירתה בצבא כסמלת מבצעים בניסנית שברצועת 
עזה. בהמשך למדה לתואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ולתואר 
שני באוניברסיטת בר אילן. כיום עובדת ליאת בבנק אוצר החייל ובחודשים הקרובים תחל 
בסטאז’ כיועצת השקעות. ליאת נישאה לדוד הס )4.6.04(, מאמן כדורסל וסטודנט לניהול 
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ומחשבים. בתם המקסימה עמית נולדה ב-22.11.05. 
וטרור  ללוחמה  ביחידה  וכן  במגלן  בצבא  שירת  ברעננה,  אנקורי  תיכון  את  סיים  אבירן 

)לוט”ר(. אבירן מדריך לטיסני רדיו מנוע וכן עובד כ- DJ )תקליטן( בענף החתונות.
הדס סיימה את תיכון אוסטרובסקי, שירתה כקשל”טית בבסיס חיל האוויר בעובדה, וכיום 

החלה את לימודיה במכללת רעננה במסלול תקשורת. 
מורן סיימה תיכון אוסטרובסקי ושירתה בצבא כמפעילת אמר )ג’יפ( בצאלים. כיום הינה 
סטודנטית למנהל עסקים במכללת רעננה. מורן והדס הקימו פיצוציה שנמצאת ליד בורסת 

היהלומים ברמת גן והן מנהלות אותה יחד עם אבירן.
נילי <<<

את ימי ילדותה ברמת גן חילקה נילי בין בית הספר, הצופים וריקוד הבלט. לימים הפכה 
גופני  חינוך  למדה  הצבאי  שירותה  לאחר  בחיים.  למקצועה  והתנועה  הריקוד  את תחביב 

בסמינר הקיבוצים.  
ליבה,  בחיר  נילי את  פגשה  לביתה,  הנסיעה מהסמינר  הלימודים, במסלול  מימי  באחד 
שמעיה רשף, סטודנט לכלכלה, שעשה את דרכו לאוניברסיטה. לאחר סיום לימודיה נישאו 

נילי ושמעיה )1980(. 
כארבע שנים התגוררו בהרצלייה, שם נולדה בתם הבכורה גל )1983(.

מהיום הראשון לנישואיהם הקפידו נילי ושמעיה, כמו גם רונית ואמיר, להיפגש לארוחת 
טוב”  ואוכל  שירים  אהבה,  חום,  הרבה  עם  תמיד  היה  “האירוח  ההורים.  בבית  שבת  ערב 

נזכרת נילי. 
בשנת 1985 נולדה הבת השנייה טל והמשפחה עברה לרעננה )בתחילה התגוררו כשנה 

בבית הוריה שלח נילי(. ב- 1990 נולדה הבת חן. 
בגני  מלמדת  היא  שנה  כ-20  זה  הרך.  לגיל  ותנועה  גופני  חינוך  בהוראת  התמקדה  נילי 

ילדים, ילדים בגילאי 5-2. כיום היא לומדת רפלקסולוגיה.
שמעיה סיים תואר שני במנהל עסקים ועובד ככלכלן ומנהל כספים בחברת “שטראוס 

עלית”.
גל, שרקדה מגיל צעיר, סיימה את לימודיה התיכוניים במגמת מחול ובמגמה סוציולוגית. 
כדי להתקבל  עבודות  תיק  היא מכינה  אלו  בימים  אופנה.  עיצוב  היא בחרה במסלול של 

לביה”ס שנקר.
טל סיימה את שרותה הצבאי כמדריכת נוער בגד”נע, סגרה מעגל בכך ששירתה באותו 
תפקיד כמו אמה. היא הספיקה להדריך במחנה קיץ בארה”ב ולטייל ברחבי ארה”ב. בימים 
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אלו היא עובדת בתחנת דלק כדי לחסוך כסף לטיול הבא. 
חן לומדת בתיכון במגמת ספורט. היא מתמצאת בתחומי ספורט שונים והספיקה ללמוד 
קראטה, כדורסל, כדורגל, קאפואירה ומחול. כיום היא מתמקדת במחול על כל גווניו: קלאסי, 

מודרני וג’אז.     
אמיר <<<

אמיר גדל ברחוב התקווה 19 ברמת-גן וזוכר עד היום את הקשר הקרוב בין השכנים בבית 
המשותף. הווי הילדים מלווה אותו לאורך השנים. 

אמיר למד בביה”ס “הגבעה”, תפקד כיד ימינה של המנהלת והיה אהוב ביותר על מוריו. 
הפך  אופניו(  על  לפעולות  אותו  מרכיב  הלפרין  )כשדורון  ה”צופים”  לתנועת  היכנסו  מיום 
לחניך מסור בתנועה, שהייתה למשמעותית בהתבגרותו. בהמשך השנים שימש כמדריך, 
שיחק  ב”צופים”  לפעילותו  במקביל  נח”ל.  גרעין  במסגרת  חולון  שבט  וכמרכז  כראשג”ד 

כדוריד במכבי “ארזים”.
 

את לימודיו התיכוניים עשה אמיר בביה”ס מקצועי ה’ במגמת מכאניקה עדינה. בסיום 
התיכון התגייס לנח”ל במסגרת גרעין ה”צופים”, אשר היה מיועד לקיבוץ טללים.

נוספות  שנים  שלוש  משך  הצופים.  שבט  את  וריכז  לחל”ת  יצא   ,50 בגדוד  שירת  אמיר 
המשיך כחבר קיבוץ טללים, אז גברו עליו רגשות הנדודים והוא יצא לטיול בעולם הרחב. 

ששה חודשים סבב במזרח הרחוק עד אשר חזר לביתו.
אמיר הצטרף כשכיר ל”דן” ועבד כשנתיים. הרצון לטייל חזק היה והוא יצא למסע נוסף, 
הדודה  בת  אצל  היתר  בין  שהה  )שם  הברית  בארצות  והמשיך  במזרח  שוב  החל  אשר 

רבקהל’ה(.
כשחזר לארץ הצטרף לשורות דן, הפעם כחבר מן המניין.

בשנת 1990 פגש אמיר את סיגל לבית בידנר ממושב ניר-צבי. השניים הכירו עוד מימי 
תנועת הצופים, כשהדריכו יחד בקורס תנועתי בחוות הצופים ברמת – יוחנן. כעבור שבעה 

חודשים נישאו. 
לאמיר ולסיגל שלושה ילדים:

ניר – יליד 1.05.92, בעל מוטיבציה רבה, ספורטאי, מתאמן בג’ודו שנים רבות וזכה להישגים 
רבים.

עדי – יליד 23.03.94, בעל לב של זהב, חם ואוהב, דמיון עשיר וחלומות רבים. מתאמן שנים 
רבות )10( בג’ודו והגיע להישגים נאים.
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יעל – ילידת 22.03.97 פיקחית ונבונה, אוהבת לרקוד ורגישה עד מאוד.

המשפחה מתגוררת משנת 1997 בישוב צור- יגאל.
בקיץ 2005 יצאה משפחת זיו בהרכב מלא לטיול “בר-מצוות” לארה”ב. חודשיים ימים סבבה 
מנווטת.  וסיגל  הגדולה  במכונית  נוהג  כשאמיר  היבשת,  של  ולרוחבה  לאורכה  המשפחה 
הייתה זו חוויה מרגשת, מגבשת ומאוד מומלצת. ללא ספק, מסוג החוויות שנשארות לשנים. 

כזה דבר לא שוכחים...



��

דברי ימי משפחת שרמן

אלקה ויהודה <<<
בשנת 1977 עזבה משפחת שרמן )אלקה, יהודה ודובי( את בני ברק בהתרגשות רבה ועברה 
לדירה ברחוב גרשום ברמת גן. זה מכבר הפכו החיים בבני ברק קשים ולא נוחים, בעקבות 

התחרדות הרחוב והעיר. משהלך לעולמו סבא חיים, לא נותרה עוד סיבה להישאר בעיר.   
המעבר  לאחר  חודשים  כמה  החדש.  ממעונו  ליהנות  יהודה  הספיק  לא  הצער,  למרבה 
התגלתה בגופו מחלת הסרטן. המשפחה כולה התגייסה לעזרה. דובי, שהיה בשירות צבאי 
סדיר, עבר לשרת בקרבת הבית וסייע לאלקה בטיפול ביהודה, שאיבד מכוחותיו מיום ליום. 
זהבה הגיעה מערד אחת לשבוע לביקור ומיכל וקובי, שגרו בסמוך להורים, ביקרו ותמכו 

כמעט מידי יום.
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וטיפלה באבא  כולם  “בימים הקשים האלה אמא אלקה התעלתה מעל  זהבה מספרת: 
ולמיטה,  למקלחת  גלגלים  מכיסא  אותו  העבירה  סיוע:  בקשת  ללא  עילאית,  בנאמנות 

האכילה, רחצה, סעדה ודאגה לתנאים הכי טובים שיכול חולה לקבל”. 
יהודה סבל מאוד. בלילות פקדו אותו סיוטים ומראות מימי השואה. בראש השנה שנת 
1978 החזיר את נשמתו לבורא, כשסביבו כל בני המשפחה. חודשים ארוכים העיב עצב כבד 

על חיי אלקה, זהבה, מיכל ודובי. 

אלקה התמודדה באומץ ובחוסן עם המציאות החדשה. היא עזרה למיכל בגידול ילדיה 
ונסעה לערד לעזור לזהבה עם הילדים. בשבתות ובחגים ארחה את המשפחה בביתה.

יום הולדת 70 לאלקה
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שנתיים חלפו. עמליה, ידידת המשפחה )שכנה של צביה(, הכירה לה את שמואל קשיביצקי, 
ומאז, זה 26 שנים, שמואל הוא חלק אינטגראלי מהמשפחה. הילדים עודדו את הקשר בין 

השניים מתוך רצון להיטיב עם אמם. 
שמואל, שעלה לארץ באונייה אקסודוס עבד באותם ימים כמדריך חקלאי בכפר הנוער 
שפייה הסמוך לזיכרון יעקוב. אלקה עברה להתגורר עמו במקום. חוויות נהדרות זכורות לבני 
משפחות שרמן וקשיביצקי לדורותיהם מכפר הנוער. יחד חגגו חגים, אירועים וימי הולדת. 
בחלוף חמש שנים, חזרו אלקה ושמואל לרמת גן ומסורת המפגשים המשותפים נמשכת עד 
עצם היום הזה. למרבה הצער נאלצו בני המשפחה להיפרד משני ילדיו של שמואל, פרידה 
וצביקה, שנפטרו ממחלות קשות. המשפחה שומרת על חוסנה בזכות התמיכה ההדדית בין 
חבריה. קשר אמיץ נשמר בין משפחתה של אלקה לבין לייזר, בנו של שמואל, וכלתו סוניה 

וילדיהם.

בימים אלו עוברים אלקה ושמואל להתגורר בדיור מוגן ברמת אפעל. התנאי לכך היה, 
שארוחות השבת המשפחתיות, יימשכו גם יימשכו כמיטב המסורת...

זהבה <<<
זהבה הבכורה נישאה לאורי לבית פרידמן )1971(. השניים החליטו לנסות את מזלם בעיירה 
ערד שבנגב, שם התגוררה משפחתו של אורי. עד מהרה התאהבו בעיר )בה האוויר צלול 
במיוחד...( והחליטו להקים במקום את ביתם. הבית של זהבה ואורי הפך למוקד משיכה של 
לבקר,  ירד  חיים  לאורך כשלושים השנים הבאות: סבא  לדורותיה,  זברובסקי  כל משפחת 
הדודים שניצלו את הנסיעה לביקור בים המלח )היו שנים בהן זהבה ואורי נסעו לחוץ לארץ 
וכל האחים לבית זברובסקי התארחו יחד בביתם משך שבוע ימים(, בני הדודים וילדיהם 
שעצרו בערד בדרכם לאילת. כשהתקיים פסטיבל ערד הגיעו לביקור וישנו עם עוד עשרות 

צעירים על כל רצפה פנויה.
באותו מפעל  לעבוד  דורון החל  בערד.  לחיות  ושרל’ה  דורון  עברו  ואורי  זהבה  בעקבות 
בו עבד אורי. לימים הפכו להיות שכנים בשכונת הווילות בערד ובין המשפחות התפתחה 

מערכת חברות חמה ותומכת, שנמשכת עד היום.
הייתה  השמחה  שרמן.  לבית  הבכורה  והנכדה  הבכורה  הבת  מירב,  נולדה   1972 בשנת 
עצומה. בשנת 1975, שלושה שבועות לאחר מותו של סבא חיים, נולד הבן יוחאי. יום לפני 

שנפטר חיים שאל אותו אורי מתי יגיע לערד. “אגיע לברית” השיב. 
השם יוחאי מורכב משמו של סבא חיים ומשם אמו של אורי, יוהנה. 
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בשנת 1982 נולד יהודה, הבן הצעיר למשפחת פרידמן, שנקרא על שם סבו. בגיל צעיר היה 
קשה לו עם שמו, אך בגיל 13 כשביקר בקבר סבו אמר שהוא מקבל ברצון רב את שם סבו 

ונושא אותו מתוך כבוד והערכה לאישיותו. 
31 שנים התגוררה משפחת פרידמן בעיר ערד. זהבה עבדה כמחנכת, מורה ומנחה, למדה 
והשלימה שני תארים. אורי עבד בקריה למחקר גרעיני כטכנאי וכל השנים למד והשתלם. 
הקהילה  חיי  ההחלטות.  מקבלי  על  ונמנו  התנדבו  העיר,  בחיי  מעורים  מאוד  היו  השניים 
בעיר תאמו את תפישת חייהם והם רכשו הרבה חברים, עמם פיתחו קשרים חמים ומסורים 

הנשמרים עד היום. 
בשנת 2002 עזבה המשפחה את ערד והשתקעה ברעננה, קרוב למשפחה ולנכדים. מאז 
הם פנסיונרים מאושרים, הממשיכים במסורת המשפחתית, נפגשים מדי שבת אצל אלקה 
ושמואל בחברת הנכדים והנינים וסועדים יחדיו ממגוון המאכלים מעשה ידי המשתתפים. בני 

המשפחה, צעירים ומבוגרים, כה שמחים להיפגש, כך שאיש לא מוכן לוותר על המפגש. 

במסגרת  ואירועים  הולדת  ימי  חוגגת  המשפחתי,  הגרעין  על  לשמור  ממשיכה  זהבה 
ומספק.  נפלא  כולם  בין  הקשר  משלה.  הווי  ומפתחת  הגדלה  שלה,  הגרעינית  המשפחה 
ילדיה של זהבה מעידים, שהמשפחה היא אחד הערכים שיובילו אותם בהמשך. מעניין ממי 

ספגו זאת...
בביתה של  חגיגית  לארוחה  וקשיביצקי  נפגש שבט משפחות שרמן  בערב ראש השנה 

זהבה. מיכל ודובי מארחים בביתם את מפגשי ליל הסדר. 

והקימו את ביתם בפתח תקווה. מירב בוגרת  נישאו בשנת 1998  בן מויאל  ונועם  מירב 
נועם, מהנדס אלקטרוניקה  ומכירות.  שיווק  עובדת בתחום  וחינוך,  ראשון בספרות  תואר 

וחשמל, עובד בענף ה’היי- טיק’ .
למירב ולנועם שני ילדים : זיו )2000( ועילי )2004( והיד עוד נטויה...

אוהבים,  הם  שבועות  כמה  מידי  לערך המשפחתי.  רבה  חשיבות  מייחסים  ונועם  מירב 
ממנה  ולבקש  אלקה,  סבתא  של  התמונות  מגירת  את  להוציא  הדודים,  בני  כל  בחברת 

שתספר להם על ילדותה ועל ימי הילדות של ילדיה.
על  לה  ומודים  אותה  ומעריצים  אוהבים  אלקה,  סבתא  של  הנכדים  כל  גם  כמו  מירב, 

ההשקעה שהשקיעה בהם בילדותם ועל החוויות הנפלאות שחוו בביתה.



100

יוחאי נישא ליפית לבית דעי )2004( ומזה שנתיים גרים השניים בגני תקווה. יוחאי, בוגר 
תואר ראשון, עוסק כיום בשירות לקוחות בחברת תקשורת ותכניותיו לעתיד רבות. יפית, 
בוגרת תואר ראשון, עוסקת במשלוחי תערוכות לחו”ל. יוחאי ויפית רואים בערך המשפחה 
ערך חשוב מאוד. יוחאי מבקר את אלקה ושמואל ונהנה להיזכר בחוויות הילדות הנהדרות 

שחווה עמם. 

יהודה, הצעיר שבחבורה, עזב בימים אלו את בית ההורים ועבר לגור בתל אביב. הוא לומד 
ביותר  לו  חשוב  המשפחה  ערך  תקשורת.  ללימודי  להירשם  ומתכנן  מצלמה  מול  משחק 
והוא קשור מאוד למשפחתו, לאחיו, ולמשפחה הרחבה. יהודה מקפיד להגיע לכל האירועים 

המשפחתיים, זה צורך אמיתי שלו. 
“הזרעים שנזרעו בדורות הקודמים נקלטו היטב באדמה ושולחים שורשים רבים ועמוקים” 

מסכמת בסיפוק זהבה. 
מיכל <<<

מיכל נישאה לקובי ידוב בשנת 1973 ומאז קבעו מקום מגוריהם בר”ג. בעקבות השניים 
עברו, כאמור, ההורים לגור בסמוך, במטרה לעזוב את בני-ברק המתחרדת ובכדי לשמש 

כעזר בגידול הבנות שנולדו במהלך השנים.  
בכוחות  יהודה, אך  בני המשפחה לאחר מותו של האב  על  תקופת משבר קשה עברה 

משותפים התאוששו וסייעו לאלקה לפתוח פרק חדש בחייה.

סבתא אלקה סייעה בגידול שלוש הבנות של מיכל וקובי: לירון )1975(, עדי )1978( ומור 
.)1984(

הנכדים  עם  יחד  בביתה,  אותן  ולארח  לאסוף  דאגה  ומביה”ס  מהגן  החופשות  בכל 
הנוספים. הקשר שנוצר במהלך השנים בין הבנות לאלקה מתבטא כיום במערכת יחסים 
הדוקה וחמה. בנוסף הייתה אלקה מופיעה לפי הזמנה בכל פעם שאחת הבנות חלתה, 
ביקרה איתן בטיפת חלב ובמרפאה, ולאורך שנים נהגה לבוא ולבשל מטעמים ביתיים לפי 
אדומים...  ובעיקר תבשילים  גדולים  בסירים  בישלה  כהרגלה של אלקה,  הבנות.  הזמנת 
)ברוטב עגבניות(. בכל חג הייתה אלקה לוקחת את הבנות לחופשה בכפר הנוער “מאיר 

שפיה”. הן זוכרות זאת כחוויה מיוחדת. 
מיכל עובדת שנים רבות בבנק הפועלים )קודם לכן בבנק אמריקאי ישראלי בע”מ שהתמזג 
עם בנק הפועלים(. בתפקידה הקודם שימשה כסגנית מנהל סניף ולאחרונה עברה ליחידת 
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מטה במנהלת אזור המרכז של בנק הפועלים. במהלך עבודתה בבנק סיימה לימודי תואר 
ראשון במדעי החברה.

ראשון  תואר  בעל  הוא  ברחובות.  אלקטרו-אופטית  בתעשייה  רבות  שנים  עובד  קובי 
במתמטיקה ומדעי המחשב.

קובי עוסק מזה כ-25 שנים בחקר גנאולוגי, מתוך הכרה בחשיבות שמירת קשרי המשפחה, 
ביסודיות  משפחתם.  כל  את  שאיבדו  להורים  וכבן  לשואה,  שני  דור  היותו  עובדת  לנוכח 
ובהתמדה הוא מלקט אינפורמציה מזקני המשפחה, על מנת לשמר נתונים שללא רישומם 

ילכו לאיבוד. חשוב לו שבני הדורות הבאים יכירו את שורשיהם.
קובי הקים אתר באינטרנט המפרט את קשרי המשפחה, לאור האינפורמציה שליקט במהלך 
משפחותיהם,  את  המרחיבים  המשפחה  מבני  נתונים  ולקבל  להמשיך  מבקש  הוא  השנים. 

לצורך עדכון שוטף של אילנות היוחסין.
קובי מרבה לטייל ולסייר בארץ לאורכה ולרוחבה במסגרת חוג מטיבי לכת. בנוסף משתתף 

מזה כ- 15 שנה ב”חוג אוהבי ירושלים”, אליו הצטרפה בשנים האחרונות גם מיכל.
המשפחה עברה מרמת-גן לגבעת-שמואל שם בנתה את ביתה. כולם מרוצים מהמעבר 
ממרכז העיר הסואנת למקום שקט, אך בכל זאת קרוב למרכז ת”א. שעות הפנאי מוקדשות 

לעבודות גננות הנעשות באהבה. 

לירון גרה בת”א ועובדת כמזכירה במשרד עורכי דין בת”א. היא קשורה במיוחד לסבתא 
אלקה. המפגשים המשפחתיים עומדים בראש סדר העדיפויות של לירון.

עדי שירתה בצבא כמאבחנת פסיכוטכנית, כיום גרה בת”א עם בן זוגה. היא סיימה לימודי 
תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת ת”א ועובדת בחברת היי-טק במרכז 
כמנהלת פרויקטים. במסגרת עבודתה מרבה עדי בנסיעות לחו”ל. גם בנסיעותיה התכופות 
שומרת עדי על הקשר עם הבית ובכל שבת מקפידה להשתתף בארוחת צהריים משותפת 

עם המשפחה המורחבת.
מור סיימה את שירותה הצבאי כקצינת קישור באוגדת עזה בדרגת סגן. לאחר שחרורה עבדה 
ובניו-זילנד. עם שובה לארץ מתכוונת  בשתי מישרות על מנת לממן טיול מקיף באוסטרליה 
לימודיה  סיימה  )בתיכון  ומשחק  תיאטרון  במיוחד  חובבת  מור  אקדמיים.  בלימודים  להתחיל 
למשפחה  מאוד  קשורה  היא  פסיכולוגיה.  בלימודי  להמשיך  בכוונתה  אך  תיאטרון(,  במגמת 

ובמהלך טיולה הממושך בחו”ל מקפידה לשמור על קשר עם כל בני המשפחה המורחבת.
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דובי <<<
את הלן רעייתו, הכיר דובי עוד בימי בית הספר: דובי בן 19, תלמיד מכללת ‘אורט טכניקום’ 
בגבעתיים והלן בת 17, תלמידת תיכון ‘קלעי’ באותה עיר. היה זה חודשים ספורים לפני מותו 
של סבא חיים והלן אף זכתה להכירו. כשאלקה הבינה שלדובי יש חברה רצינית וקבועה, 

שאלה אותו לילה אחד: “יש לך חברה?”
“כן” אישר דובי.

“ואיך קוראים לה?”
“הלן” ענה דובי. 

“והיא יהודיה?” שאלה אלקה בחיל וברעדה. 
“לא!” ענה דובי בניסיון למתוח את אלקה. “והיא הבת של השגריר האמריקאי”. אבל תיקן 

מיד...
הלן היא יהודיה “כשרה”, בת ליוסף ורינה טישלר מגבעתיים. את אבא יהודה הכירה הלן היטב. 
לפני שנודע דבר מחלתו רצו הלן ודובי לערוך פגישה בין ההורים, אך יהודה הרגיש לא טוב וביקש 

מדובי לדחות את הפגישה “עד שירגיש טוב יותר”. לצערם של כולם פגישה זו לא התממשה.
דובי מספר שעל מיתת חוליו דיבר איתו אביו על העתיד עם הלן ועל כך שהיא “בחורה 

טובה”. 
יהודה. הלן השתלבה  נישאו בספטמבר 1981, שלש שנים לאחר פטירתו של  ודובי  הלן 
“יותר מדובי”, כך  היטב במשפחתיות של משפחת זברובסקי, אהובה ומקובלת על כולם, 

אומרים לעיתים במשפחה בבדיחות הדעת... 
הלן התחילה לעבוד במשרד ראש הממשלה )בתיווכו של עמיחי(, שם נמצאת עד היום. 
הנדסת  למד  דובי  ת”א.  באוניברסיטת  התיכון  המזרח  בלימודי  ראשון  תואר  סיימה  היא 

מכונות באותו מוסד. 
בשנת 1985 נולדה ליאור. דובי הספיק לסיים תואר שני ובשנת 1989 רוני נולדה. כשהייתה 
לימודי  לצורך  בקליפורניה,  אשר  ברברה  לסנטה  המשפחה  עברה  חודשים  חמישה  בת 
הדוקטורט של דובי. דובי טוען שהדחף ללמוד מקורו באבא יהודה, שהיה חוזר ואומר לו: 

“תלמד - תדע!” והטמיע בו מגיל צעיר את חשיבות הלימודים. 
הכלל  מן  היוצא  האירוח  הוא  לדורותיה  זברובסקי  משפחת  של  לחוזקה  מובהק  סממן 
דובי במשך שנות הלימודים  אנג’לס למשפחתו של  בלוס  ומשפחתה  שהעניקו רבקה’לה 
שמרבית  וטוען  והנדיב  החם  האירוח  על  ומשפחתה  לרבקה’לה  מאוד  מודה  דובי  בחו”ל. 

הדוקטורט שלו בזכותם.
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המשפחה  מארה”ב.  המשפחה  של  שובה  לאחר  חודשים  כמה   ,1992 בשנת  נולד  עמרי 
החוזרת עברה להתגורר בערד. דובי עבד בקריה למחקר גרעיני יחד עם אורי ודורון, ללמדכם, 

שוב, על חוזקה של המשפחה גם בקביעת עבודה ומגורים. 
במחקר  בטכניון,  אשר  חומרים  להנדסת  בפקולטה  לעבוד  דובי  החל   1993 שנת  בסוף 
הינו  דובי  כיום  באוהיו.  2000 שהתה המשפחה בשבתון בקליבלנד אשר  ובהוראה. בשנת 
פרופסור בפקולטה, חוקר כיצד סדקים מתפשטים בחומרים מסוימים, מנחה סטודנטים 

למאסטר ולדוקטורט, ו”מרביץ תורה” בסטודנטים צעירים.
ליאור סיימה את שירותה הצבאי בשנת 2005, עבדה ותעבוד עוד בפראג שבצ’כיה, ולאחר 

טיול שהיא מתכננת בקרוב לדרום אמריקה, תתיישב ותחל ללמוד. 
שונים  בתפקידים  ארוך  שירות  לאחר  לצה”ל,  וגיוסה  לימודיה  סיום  לפני  עומדת  רוני 

בצופים. 
עמרי גדל וגדל, רק בן 14 וכבר בגובה של דובי, משחק כדורסל ולומד היטב. נכון לעכשיו, 

עמרי הינו השרמן האחרון ממשפחת שרמן הענפה שמקורה בלודז’.

חיים  לציין שגם במשפחתו שלו מתקיים הבסיס המשפחתי שהטביע סבא  דובי שמח 
בכולם: האהבה למשפחה, ההכרה בחשיבותה ככוח מלכד ותומך, הרצון להיפגש ולהתרועע 
אחרון  ועד  אלקה  מסבתא  החל  כולם,  בין  השוררים  החמים  והיחסים  המשפחה  בני  עם 
לארוחת  אלקה  לסבתא  השבת  נוסעים  ש”לא  מודיע  כשדובי  בשבתות,  לעיתים,  הנינים. 
צהריים”, האכזבה הניכרת, מנת חלקם של הילדים )“מה, לא הולכים לסבתא?”( - היא מקור 

גאווה עבורו. 
דובי ומשפחתו נדדו מדירה לדירה, בארץ ובעולם, יותר מעשר פעמים, ועוד היד נטויה. 

הייתכן כי שורשי התופעה נעוצים במגורי הקבע הארוכים מדי בבני ברק?
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דברי ימי משפחת שי

יפה וזאב <<<
יפה וזאב מתגוררים בפתח תיקווה. משך כל השנים היה זאב, מדריך הטיולים, הרוח החיה 
מאחורי הטיולים המשותפים בארץ ובחו”ל שערכו הילדים לבית זברובסקי, בני ובת זוגם: 
צביה ופרץ, ישראל ורחל, אלקה ושמואל, רותי וטוביה. החבורה נהגה לצאת יחד לנופשים 
ולחופשות, אותם תכנן בקפידה זאב. “לנסוע כל המשפחה ברכב אחד לטיול בחו”ל זו חוויה 

אמיתית” מעידה יפה.   

אריק מספר: “סבתא יפה וסבא זאב הם שם דבר במשפחה... 
כל יום שישי חלה עלינו חובת התייצבות לארוחת שבת משפחתית בביתם. אי אפשר שלא 

להגיע מבלי להודיע וגם אז צריכה להיות סיבה טובה לכך.
כשכולם נאספים ניכרת התרגשות גדולה בעיניו של סבא זאב. הוא ויפה אינם מפסיקים 
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אנו מסתכלים  כל השבוע.  לכך  הם מחכים  כי  מגיעים  לומר שהם מאוד שמחים שכולם 
בהנאה על זוגיות מופלאה של הרבה שנים. סבתא יפה מתלוננת, שהיא לא רואה את זאב 
מספיק )יש לציין כי הם כל הזמן יחד( וזאת מפני שהוא מבלה שעות ארוכות ב”מקלט” - כך 

קוראת סבתא יפה לחדר בו מוצב “ידידו” המחשב. 
יפה וזאב מבלים ונוסעים יחד למפגשי פנסיונרים, מטיילים, משחקים קלפים ביום שישי 

ושונאים להפסיד, מאזינים להרצאות ולא נותנים לחוליים השונים להפריע להם בכך. 
השניים חובקים נינה כבת שנתיים וחצי ושמה תמוז, גם הנין הראשון בדרך. מה עוד אפשר 

לבקש, רק שירבו ימים יפים כאלו ביחד והעיקר הבריאות!”. 
אריק <<<

דור  ז”ל(,  ורבקה  )משה  ביגלמן  למשפחת  בת  )מאירה(,  למיקי  אריק  נישא   1973 בשנת 
תשיעי בישראל.

משך שנתיים התגוררו אצל סבא חיים וזוכרים זאת כחוויה מדהימה. 
שמונה  למשך  הירדן,  שבעמק  אלומות,  לקיבוץ  ומשם  לפתח-תקווה  עברו  סבא  מבית 

השנים הבאות. 
מהקיבוץ עברה המשפחה לכפר סבא, לבית דירות הסמוך לבית היולדות שברח’ גלר, שם 

נולד אריק, כמו גם כמה מבני הדודים.

חתונת מיקי ואריק
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בשנת 1976 נולד הבכור עמרי, שקיבל כשם שני את שמו של סבא אלכסנדר שטוסר.
ערן נולד בשנת 1980 ביום המהפכה הצרפתית )14/7/1880(. 

בשנת 1985 נולדה עטר וזכתה כשם שני בשמה של רחל, סַבתה של מיקי.

יצאה המשפחה  כ-10 שנים  ולאחר  דן  קואופרטיב  לשורות  כנכד ממשיך  אריק הצטרף 
ושירת  ישראל  למשטרת  אריק  התגייס  כך  בתוך  אלומות.  בקיבוץ  להתיישבות  הצעירה 

בתפקידים שונים ובתחנות שונות. לאחר 26 שנות שרות פרש לגמלאות )2006(.
בדגניה. במהלך השנים  החינוך  בבית  ועבדה  כמורה  הקיבוצים  סיימה את סמינר  מיקי 
השלימה תואר ראשון, למדה לתואר שני והתקדמה בסולם התפקידים. כיום משמשת מיקי 

כמפקחת על גני ילדים במשרד החינוך. 

עמרי והילה לבית קורן )מירושלים( נישאו בתאריך 5/6/2003. עמרי בוגר תואר שני במזרחנות 
ואילו הילה סיימה תואר ראשון בתיאטרון ובספרות. בשנת 1904 נולדה ביתם תמוז. 

 מידי יום רביעי בקודש לוקחים סבא אריק וסבתא פיקי )השיבוש במקור( את תמוז מהגן, 
כדי “לעשות חיים עם סבא וסבתא”.

ערן סטודנט שנה שנייה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה ועדיין אינו 
נשוי.

של  לקייטנות  ויצאה  “עוקץ”,  הכלבנים  ביחידת  צבאי  שרות  כשנה  לפני  סיימה  עטר 
הסוכנות היהודית בקהילה האמריקאית, וזאת כדי להנחיל קצת “ישראליות” לילדי הגולה. 
בימים אלו מסיימת לימודים לפסיכומטרי כדי להתקבל לאוניברסיטה ועדיין אינה יודעת 

מה רוצה ללמוד.

יום שישי נפגשת המשפחה המצומצמת בצהרי היום כדי לשמור על אחדות וגם  כמדי 
המשפחה המורחבת נפגשת בערב שישי לקידוש אצל סבתא יפה וסבא זאב. ניראה כי “צו” 

זה הוכתב מלמעלה וכל הדודות ושאר בני המשפחה משתדלים לשמור עליו.
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עמיחי <<<
עמיחי בחר בשיר “בית אבי” של חיים חפר לפתוח את הפרק על משפחתו. לתפיסתו נוגע 
/ שי. כמה  ושל משפחת שטוסר  זברובסקי  השיר בכל ההוויה המשפחתית של משפחת 
מהשורות התאים עמיחי למשפחתו המיוחדת. הוא מעיד: “לי באופן אישי ולכל המשפחה 

כתיבת הספר ו”הצורך” לכתוב מעוררים את כל החושים והזיכרונות”.

בית אבי / סבי
מקצווי אותה שכונה דרומית, רחוב הראשונים בבני ברק

בית אבי/סבי חוזר אל חלומי
עם שעות יפות של חסד

והקיץ במרפסת, כוסית הוודקה והצ’ולנט של אלקה
בית אבי/סבי חוזר אל חלומי.

בית אבי ביוסף הגלילי )ברמת גן(.

הירוק”. בצבא שירת בחיל  “הכפר  לימודיו התיכוניים למד עמיחי בביה”ס החקלאי  את 
השריון. 

בשנת 1976 נשא עמיחי לאישה את אורנה לבית סיסמן. לצערם של כולם, ימים אחדים 
קודם לכן נפטר סבא חיים, שלא זכה להגיע למעמד זה. 

עמיחי, בוגר תואר ראשון במדעי המדינה של אוניברסיטת ת”א ותואר שני של אוניברסיטת 
הכללי  הביטחון  בשירות  עבודה  של  ארוכות  שנים  לזכותו  זוקף  ציבורית,  במדיניות  חיפה 
ובמשטרת ישראל. בתפקידו האחרון שימש עמיחי כראש היחב”ל )היחידה הבין לאומית 
לחקירת פשעים בין לאומיים( בדרגת תת ניצב. בימים אלה ממש קודם לדרגת ניצב והתמנה 

לתפקיד ראש אגף כוח אדם. 
אורנה, מתעמלת בצעירותה, המשיכה בכיוון זה והיא מאמנת זה שנים את מתעמלות הפועל 
נציגת  וכן  וינגייט  בכירה בהתעמלות מכשירים, מלמדת במכללת  בינלאומית  ת”א, שופטת 
ישראל בוועדה הטכנית להתעמלות מכשירים נשים של ההתאחדות האירופאית להתעמלות. 

אורנה משמשת שופטת ראשית במשחקים האולימפיים, אליפויות עולם ואליפויות אירופה.

במשפחתם  רבות  ואורנה  עמיחי  השקיעו  הקרירה  ולפיתוח  האישית  לעשייה  במקביל 
והקימו קן חם לשתי בנותיהם: יעל )1978( ושירי )1983(.
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בוגרת תואר ראשון  יעל  יהודה.  נשואה לאורן קליין. השניים מתגוררים בישוב אבן  יעל 
במינהל עסקים של מכללת רופין ותואר שני בייעוץ משפטי לאנשי עסקים של אוניברסיטת 
בר אילן. יעל כיום בהיריון ויתכן שעם צאת הספר לאור יצא גם הרך הנולד לאוויר העולם 

ויעל תהיה אימא. אורנה ואני נהייה סב וסבתא.
שירי היא רקדנית בלט קלאסי מצטיינת, שאספה לא מעט פרסים בתחרויות באלט. עם סיום 

לימודיה התקבלה לרקוד בבלט הישראלי וכיום בוחנת אופציות להתקבל ללהקה בחו”ל.

“טעם זיכרונות, טעם זיכרונות
בלב תמונות שלא חולפות

מה שנשאר בי רק הזיכרונות”. 
)מתוך השיר “טעם זיכרונות” של דוד זיגמן(

מנת  על  לעוררם,  ניסיונות  גם  אלא  זיכרונות,  רק  יהיו  שלא  תקווה  “אני  מסכם:  עמיחי 
להשאיר טעם של געגוע, טעם של עוד”...

עופר <<<
עופר נישא לאורנה לבית זלצמן בשנת 1979 .

נולדו להם שלושה ילדים: סער )1980(, רשף )1982(, ושקד )1990(.
עופר הוא בעל סוכנות  ומתמחה בהוראת לשון.  ביניים  בחינוך בחטיבת  אורנה עוסקת 

דואר. המשפחה מתגוררת בכוכב יאיר. 
אסתר <<<

ישראל  אונו.  בן לחלוצי המעברה בקרית  נישאה אסתר לישראל איבניצקי,   1978 בשנת 
בשואה.  נספו  הוריו  מצד  משפחתו  קרובי  וכל  מאחר  מצומצמת,  מאוד  ממשפחה  הגיע 
צעד  ביצע   1980 בשנת  אולם  וכחובש,  אמבולנס  כנהג  עבד  אסתר  את  ישראל  כשהכיר 
שהיווה המשכיות למשפחת זברובסקי ונכנס כחבר מן המניין לקואופרטיב “דן”. כיום ישראל 
פנסיונר של האגודה. אסתר התמחתה ועוסקת בתחום של סחר בינלאומי ולוגיסטיקה. מאז 

שנת 1988 מתגוררת המשפחה בפתח תקווה.

"לכולנו זכורות לטוב הנסיעות לביתה של זהבה בערד, שהפך כאמור מעין מקום לעלייה 
לרגל. היה כיף להגיע לערד ולזכות בקבלת הפנים החמה בה התקבלנו וליחס הנעים של בני 

הבית כולם” מספרת אסתר. 
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שני ילדים הביאו לעולם אסתר וישראל: עמית )1979(, נכדה ראשונה ובת יחידה למשפחת 
איבניצקי כולה ושירן )1982(. 

והיום הנה שף קונדיטור. היא עושה את הדבר שאותו היא הכי  עמית למדה קונדיטוריה 
אוהבת, ברוח החינוך במשפחת איבניצקי שגורס: “עשה רק מה שהנך אוהב לעשות ואל תיכנע 
לתכתיבי החברה, בכדי שתהנה מכל רגע בחייך ולא תצטער בגיל מאוחר יותר שנסחפת עם 

הזרם”. עמית מתגוררת בבית, משום שלדעתה מקום טוב לא עוזבים כל כך מהר...

“שירן הנו אדם יוצא דופן מכל הבחינות” מעידה אמו. “הוא חי את חייו לפי ראות עיניו, 
לומד  תל-אביב,  באוניברסיטת  סטודנט  שירן,  מדרכו”.  אותו  להטות  אדם  לאף  נותן  אינו 
את תרבות מזרח אסיה, השפה היפנית והיסטוריה, ועוד היד נטויה. במקביל עובד כתומך 

רשתות פרטיות בחברת אינטרנט, וגם הוא עדיין מתגורר בבית.

במשפחת איבניצקי, נהגו תמיד להוסיף תוכן לחייהם בדמות חיות בית שונות. הכלבים 
והחתולים, בלעדיהם “המשפחה לא יכולה”, הם חלק מהמשפחה. 

בני המשפחה קשורים מאוד האחד לשני. “כולנו חיים כיחידה אחת בלתי נפרדת” מספרת 
אסתר. “במהלך הימים השוטפים אנו דואגים לשמור על קשר טלפוני והאחד קשור לשני 

כפי שקיים בכל תא משפחתי בו האחד דואג לשני”.

במשפחה  החיים  אופי  על 
בביתנו  “החיים  אסתר:  מספרת 
מעט יוצאי דופן מאחר ואנו חיים 
לפי דרכינו ולא נכנעים לתכתיבים 
חיצוניים של העולם. לעיתים זה 
מה  אולם  מקובל,  ואינו  קשה 
טוב  בהכרח  אינו  עבורנו  שטוב 
טובים  לחיים  הנוסחה  לאחרים. 
ומאושרים הנה עשה מה שטוב 
זהו  הספר.  לפי  ולא  בלבד  לך 

המוטו של המשפחה שלנו”.
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דברי ימי משפחת מלין

רותי וטוביה <<<
שמעידים  כפי  לשנה,  משנה  משביחים  טוב  יין  וכמו  שנים   53 נשואים  וטוביה  רותי 

ילדיהם:
“אם נגדיר את רותי וטוביה במילה אחת, נאמר – אוכל.

בשתי מילים - אוכל טוב
בהרבה מילים – האנשים הכי טובים בעולם...

הבית של רותי וטוביה בבני ברק היה אבן שואבת לכולנו. או יותר נכון המטבח. היום קשה 
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נכנסנו  ולא  ימים שכמעט  היו  היו מתנהלים שם.  כל החיים  אז...  לזה מטבח אבל  לקרוא 
לסלון.

כשרותי וטוביה התחתנו הם עברו שנים לא קלות של מגורים עם אנשים נוספים באותה 
דירה וחיים קשים של עובד במאפיה וחבר דן גם יחד.

במרוצת השנים התנאים השתפרו והיום החיים הרבה יותר קלים.
בבני ברק חגגנו המון אירועים. לכל ארוחות החג נהגנו לצעוד ברגל מרמת גן, כי לא ניתן 

היה להגיע אליהם ברכב בשבת. הבית היה קטן אולם הכיל תמיד את ‘ככככככככככווולם’.
תמיד שמח שם, תמיד רעש ותמיד תמיד יש אוכל טוב.

בקיץ של שנת 1988 עברו רותי וטוביה לפתח תקווה.
מכיוון שדירתם לא הייתה מוכנה, גרו שלושה חודשים אצל חנן וחגית. באותם ימים נולדה 

הדס. חגית, שכה נהנתה מעזרתה של רותי, לא רצתה לתת להם ללכת...
עם  וכמובן  הנכדים   12 כל  לאורך  והמשיכה  פנינה  עם  התחילה  שנולדו  לנכדים  העזרה 

הנינים.
בכל פעם שנולד תינוק נקראו רותי וטוביה לדגל. 

לא הבת וכמובן לא הכלות ויתרו על הזכות לארח אותם וליהנות מהעזרה שלהם לרגל 
הרך הנולד החדש.

כשהחלו להגיע נינים זה היה רק ברור שהעזרה הכי טובה תגיע מהם והם אף פעם לא 
אומרים לא.

תמיד עוזרים, עם המון כיף ולעולם לא נותנים הרגשה שקשה להם. אגב, בגיל 62 הוציאה 
רותי הנמרצת רישיון נהיגה ובגיל 68 התחילה ללמוד על המחשב ועוד היד נטויה.

 
מבקשים.  שהם  האוכל  עם  תפריט  לרותי  מכינים  הילדים  לחו”ל,  נוסעים  וחגית  כשחנן 

וכשהם מגיעים לרמי ולמיכל הם תמיד באים עם אוכל.
כששיר מגיעה מחכה לה צלחת ופנינה תמיד מקבלת שעורי בישול.

ולנושא החשוב באמת – הטשולנט.
הטשולנט של רותי היה מפורסם בכל בני ברק.

בימים שחיממו אותו במאפיה, אנשים ברחוב הריחו אותו בדרך מהמאפיה הביתה והחלו 
ללכת אחריו. 

כשהוא הגיע לשולחן עשינו: למקומות!!!! היכון!!!! צא!!!!!!!!!!!!
ותוך 10 דקות השולחן ריק.
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כשמשפחת מלין ליד שולחן עם אוכל - לא נשאר כלום.
מי ייתן שרק נמשיך כך, נאכל, נשמח ונצחק. או כמו שרותי אומרת אחרי שלא נשאר אוכל 

על השולחן: ‘רואים שהיו כאן אנשים בריאים’...”.
אורנה <<<

הארץ,  שבצפון  רואי  אל  במושב  נולד  יהודה   .1973 בשנת  ששון  ליהודה  נישאה  אורנה 
ויהודה בקריית טבעון משך שלוש  בסמוך לקריית טבעון. לאחר החתונה התגוררו אורנה 
שנים. הם קיוו שאת המשך החיים המשותפים יממשו באזור המרכז. “את הקרדיט למעבר 
ממשיך  יהודה  את  לראות  מאוד  שרצה  חיים,  סבא  לזכות  לזקוף  יש  הארץ  למרכז  שלנו 
במסורת המשפחה בחברת דן” מספרת אורנה. ואכן, יהודה נכנס לדן כחבר מן המניין והזוג 

עבר לגור במרכז הארץ.
 )1990( ושיר   )1978( דרור  נולדו  הבאות  בשנים  פנינה.  הבכורה  הבת  נולדה   1975 בשנת 

היפהפייה. 
פנינה נשואה ליוסי גל ואמא לספיר )2003( ולתאומים מאור וזיו )2005(. המשפחה הצעירה 
מתגוררת בנס ציונה. יוסי הינו אקדמאי, בעל שני תארים בכלכלה ובמנהל עסקים ועובד 

בנות המשפחה בחתונתה 
של אורנה
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בחברת השקעות. 
וכנהג אמבולנס במגן דוד אדום מאז  דרור, מתגורר ביהוד, עובד כחובש רפואת חירום 

שנת 2000 ובימים אלה מסיים תואר ראשון במשפטים. 
שיר ה”קטנה”, לומדת בתיכון בבית ברל ופעילה בתנועת “הנוער העובד”, שם משמשת 

כמדריכה. בנוסף לוקחת שיר חלק פעיל מאוד בעזרה לפנינה בגידול הילדים. 
אורנה יהודה ושיר גרים במושב “ שדי-חמד”. אורנה עובדת כדוורית. 

משפחת ששון המצומצמת משתדלת להיפגש כמה שיותר בחגים ובאירועים משפחתיים 
וכמו כן כולם מסורים מאוד לסבא טוביה ולסבתא רותי המקסימים. 

רמי <<<
“ספר זה עיסוקו בשורשים” מעיד רמי. 

“כשאדם מחפש את שורשיו, הוא למעשה מחפש את זהותו: מי אני? למה אני קשור? למי 
אני משתייך?

אנו מאמינים כי שורשינו עמוקים מאוד ותחילתם באברהם אבינו מייסד האומה. 
זהותנו ברורה לנו מאוד- זהותנו יהודית.

מהי זהות יהודית? במה היא ניכרת ובאה לידי ביטוי? מה ייחודה? 
ההיסטוריה מלמדת שהעם היהודי - עם ישראל , שמר על יחודו וזהותו בזכות המסורת 

שהועברה מאב לבן: קיום אורח חיים ע”פ התורה, שמירה על החוקים והמצוות.  
אין עוד עם בעולם ששמר על זהותו במסירות נפש כמו עם ישראל.

ההשקפה,  היהודית,  האמונה  בבירור  גם  עוסקים  אנו  התורה,  בלימוד  עוסקים  כשאנו 
ההדרכה המוסרית, האידיאלים. כל אלה מועברים מאב לבן, מדור לדור, ומצרפים אותנו 

כחוליה בשרשרת הדורות”.

רמי התחתן עם מיכל לבית רייס בשנת 1986. את ביתם בנו בירושלים, שם נולדו ששת 
ילדיהם:

אפרת )1988(, אסף )1990(, איתי )1992(, אליעד )1995(, חגי )1998( והדר )2002(.
רמי ומיכל מקיימים אורח חיים תורני ומחנכים את ילדיהם לתורה ולמצוות.

בשנת 2003 עברה המשפחה להתגורר בישוב הקהילתי “נוף איילון” שליד מודיעין.
רמי עוסק בחינוך לא פורמאלי ומרכז את פרויקט “של”פ” )שמיניסטים לעיירות פיתוח( 

מטעם תנועת בני עקיבא. מיכל עובדת כקלינאית תקשורת בבית החולים הדסה עין-כרם.
התיכונית  בישיבה  לימודיו  את  מסיים  אסף  בשדרות,  לאומי  בשרות  נמצאת  אפרת 
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הספר  בית  תלמידי  הם  וחגי  אליעד  תמיד”,  “נר  תיכונית  בישיבה  לומד  איתי  בשעלבים, 
היסודי בשעלבים והדר החמודה בגן.

רמי מבקש לסיים את הפרק על משפחתו בסיפור קצר שיש בו כדי להמחיש את חשיבות 
הקשר עם עברנו:

“שני חברים הלכו בדרך וסמכו על השילוט שינחה את דרכם. כשהגיעו לפרשת דרכים, 
מצאו את השלט, אך לצערם הוא היה מונח נופל על הארץ. לא ידעו כיצד עליהם להמשיך. 
כיצד  נדע  לנו הדרך ממנה באנו. אם נכוון את השלט בהתאם,  אמר האחד לחברו: ברורה 

להמשיך”. 
חנן <<<

חנן גדל בבני ברק ועם השנים התפתחה אצלו תודעה של אהבת הארץ והיהדות. בשונה 
מאחיו, אמנם לא חזר בתשובה, אבל במהלך מפגש של תנועת גשר – תנועה לקירוב בני 

נוער דתיים וחילוניים –פגש את חגית לבית פרידמן מרמת גן. 
“נוער התחייה” ופעלו ידביד בניסיון לעצור  נוער קטנה של  השניים הקימו מעין תנועת 
את הנסיגה מסיני. במהלך שירותו הצבאי, במלחמת לבנון הראשונה, נפצע חנן בגבו ועבר 
ניתוח שנותן את אותותיו במהלך חייו. מפוליטיקה עברו חנן וחגית לאהבה, חתונה וילדים. 

הם נישאו ב-1986 וחנן עזב את בני ברק לטובת רמת–גן.
תואר  סיימה  חגית  איכות.  כמהנדס  לימודיו  את  חנן  השלים  נישואיו  טרם  עוד 

בהיסטוריה.
לאחר שהיה  כחייל.  לעבוד בתעשייה הצבאית, שם שירת  חזר  חנן  הלימודים  סיום  עם 
שנים  במשך שש  הישראלי.  התקנים  במכון  לעבוד  עבר  באחד המפעלים,  האיכות  מנהל 

שימש כעורך מבדקים בכיר באגף איכות והסמכה וכמדריך הראשי.
במהלך 2001 הקימו חנן וחגית את חברת “שיא האיכות”, אשר מתמקדת בהדרכות בנושאי 
ניהול איכות ותקני איכות, איכות הסביבה ובטיחות. בשנת 2004 הוקמה חברה בין לאומית 
בשם BPC המתמחה בייעוץ והקמת מערכות ניהול משולבות בתעשיית היהלומים בעולם.

בשנת 1988 נוספה למשפחת מלין בתם הבכורה של חנן וחגית: הדס.
בשפע  נכדים  לצוץ  התחילו  היחידים,  הנכדים  היו  ודרור  פנינה  בהן  שנים  הרבה  לאחר 
מכיוונם של רמי וחנן. הדס נולדה כתינוקת יפיפייה, עם עיניים כחולות ועור לבן. כיום היא 
חיילת בחיל החינוך, משרתת כמדני”ת מרחב, וממשיכה את דרכם ה”ציונית” של הוריה. היא 
עוזרת לנערים בסיכון לשקם את חייהם ולהתגייס לצבא כאזרחים התורמים לחברה. הדס 
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סיימה את לימודיה בבית ספר לאומנויות א’ בתל אביב ומצפים ממנה לגדולות ולנצורות 
בתחום האומנות והאופנה. זכרו את השם...

בשנת 1992 נולד ירון, תינוק חייכן ומקסים. כבר בגיל שנתיים התברר שיש כאן ילד מחונן 
וירון, שכיום לומד בתיכון  גדל  המלמד את עצמו את אותיות הא-ב. עם השנים האי. קיו 

“בליך” ברמת גן, משתתף גם בלימודי מתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן.
ירון הוא נער בעל אוספים רבים. הוא אוסף מחזיקי מפתחות, שאקלים בכל הגדלים והצורות 

ואניות מכל סוג. האוסף הכי מעניין שלו - לוחיות רישוי של מכוניות שעפו מרכבים.
בשנת 1996 נולד אלון, ילד שאמר: אני כאן ואני האחרון – אחרי אין יותר. תעבדו קשה!!!

וגם  גם מבפנים  נקי  ניקוי – הוא  והנפלאות קרו איתו. פעמיים שתה חומרי  כל הניסים 
מבחוץ, נעלם בבית חברים ונמצא בתוך מדיח, בגיל חמש היה מאושפז שבועיים עם חיידק 
אלים, נתלה על מדרגות נעות מהצד החיצוני שלהם ועוד היד נטויה... כאחיו, גם אלון התגלה 

כילד מחונן, וכיום לומד במסלול מחוננים בבית ספר הילל ברמת גן.
משפחת מלין הצעירה מתגוררת כיום בשכונת קריית קריניצי ברמת גן ונהנית מכל רגע.

“משפחה סוערת, צוחקת אבל בראש ובראשונה תומכת” מעיד חנן. “אצלנו הכל עולה וצף 
ולא משאירים שום דבר בבטן. הקשר בתוך המשפחה חזק לא פחות מהקשר עם הסבא 

והסבתא. רוב החגים נחוגים בביתם והשמחה רבה”.
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7 | סוף דבר

 “שתלתם ניגונים בי אימי ואבי ניגונים מזמורים שכוחים...”
שורות אלה פתחו את ספרנו, והזכירו לכולנו כל אותם ניגונים מופלאים, הטמונים בלבותנו, 

רוחשים חיים, מתנגנים להם לעיתים אף מבלי שנרגיש. 
עם השנים למדנו, כי לכולנו מזמורים משותפים. כל אחד מאתנו שר את אותן המילים, 
מנגן את אותה המנגינה. בה בעת, יצרה כל משפחה ומשפחה מזמורים משלה, בחרה את 

המילים המתאימות לה, השתמשה בניגון ההולם.
לניגון  הייחודיים,  ואלה  כל המזמורים, אלה המשותפים  להם  וכבמטה קסם, מתחברים 

מופלא, הרמוני ומלא חיים. חגיגה של קולות וצלילים. סימפוניה משפחתית שלמה !

מי ייתן והמנגינה הזאת תתנגן לה כך לעד.
שלכם באהבה

ישראל זיו
זהבה פרידמן
דובי שרמן

יוזמי ועורכי ספר המשפחה
יוני 2007
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8 | ולסיום הפתעה...

שתשאל כל אחד ואחת מצאצאי משפחת זברובסקי מהי המשפחה עבורו, יאמרו בוודאי כ
מילים מלשון קשר או קירבה: קשורים, קרובים, קשרים, קירבה, תקשורת, מתקרבים 

ועוד.
בעקבות  שהתפתח  הקולינארי,  לתחום  הסתם,  מן  ינדדו,  כך,  אחר  שיבואו  המחשבות 

המפגשים המשפחתיים האהובים.
נדמה, כי ספר זה לא יהיה שלם, אם לא יכלול ולו בודדים מבין המאכלים האהובים.

בתיאבון ובאהבה! 

הקוגלה של צביה
מבשלים חבילת אטריות עם מלח, שוטפים ומסננים.

מוסיפים לאטריות המבושלות 2 ביצים, בצל מטוגן, מלח ופלפל.
אופים בתנור או בסיר פלא על הגז עד שהקוגלה משחים.

הטשולנט של אלקה
מטגנים 2 בצלים ומניחים בתחתית הסיר.

מניחים מעל שעועית לבנה וגריסי פנינה. מעליהם מניחים בשר מעט שמן ומעליו תפוחי 
אדמה מקולפים. מוסיפים מים מתובלים במלח ופלפל. מעל כל זה מניחים את הקיגלה.
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קיגלה
בוחשים היטב: קמח, בצל מטוגן, ביצים, תוספת של שומן עוף )שומן שמתקבל מבישול 

איטי של שומן עוף(, מלח ופלפל. 
מהעיסה המתקבלת יוצרים שתי גלילות ומניחים בחלק העליון של הסיר.

את הטשולנט מניחים בתנור מיום שישי בצהריים עד שבת בצהריים.
בשנים האחרונות סיר הטשולנט לא הספיק לכל הסועדים, לכן אלקה קנתה סיר ענק, 
אותו הלבישה ב”בגד” מיוחד והניחה על פלטת שבת. הסיר עמד במרפסת כי אי אפשר 

היה לעמוד בריחות שנפוצו.

עוגת התפוחים של רחל
לבצק:

2 כוסות קמח רגיל
1/2 כוס שמן

1/2 כוס מים חמים
קורט מלח

לשים את החומרים עד לקבלת בצק אחיד. מניחים על תבנית משומנת.

למילוי:
1 ק”ג תפוחי גרנד

ריבה
צימוקים, אגוזים, קינמון

3 כפות סוכר
חותכים את התפוחים לפרוסות ומפזרים על הבצק. מורחים מעל ריבה, ומפזרים 

צימוקים, אגוזים וקינמון ומעליהם את הסוכר. 
דוקרים את העוגה עם מזלג ואופים. כשהעוגה מתקררת מפזרים מעל אבקת סוכר.

עוגת הגבינה של יפה
3 גביעים של גבינה לבנה 5%

1 לבן או דנובה
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1 אינסטנט פודינג וניל
3 כפות קורנפלור

5 חלבונים 

מערבבים את כל המוצרים.
מקציפים 5 חלבונים עם 3/4 כוס סוכר ומוסיפים לתערובת.

אופים 50 דקות בתנור שחומם מראש בחום של 150 מעלות. לאחר 10 דקות מורידים
את החום לאט לאט.

העוגיות של רותי 
4 כוסות קמח
1 אבקת אפיה
1 תמצית וניל

1 מרגרינה )לא מומסת(
1/2 כוס מים פושרים

1/2 כוס סוכר
מערבבים את כל המוצרים לבצק אחיד.

מחלקים ל-4 חלקים, מרדדים כל חלק ומגלגלים לגלילות.
מסמנים פרוסות, חותכים ומניחים על תבנית. אופים בחום בינוני כ-20 דקות

עד שהעוגיות משחימות. 

המלצה חמה:
זכרו כי חשוב מכל להכין את המטעמים באהבה... זהו סוד ההצלחה...
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9 | אלקה שלנו איננה

בבוקר יום שישי, ה-18 במאי 2007, הלכה לעולמה באופן פתאומי יקירתנו אלקה. כדרכם 
של צדיקים, עברה אל העולם הבא תוך כדי תנומה, ללא  כאב וייסורים, בדרכה השקטה. 

נדמה כי במותה, כמו גם בחייה "לקחה את הכל בקלות", אמרה קרובת משפחה. 
המפגש  את  לתכנן  מנת  על  להיפגש  הדודים  בני  היו  עתידים  היום,  אותו  של  בערבו 
המשפחתי המורחב, לרגל צאתו לאור של ספר זה. למרבה הצער, הפכו נסיבות הפגישה 

מצערות ורוויות כאב. 
זה מכבר אמרנו כי מנגינת המשפחה תימשך לעד, וברוח זו, לצד העצב המר, יראה הספר 
אור בסמוך ליום השלושים למותה של אלקה. מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק...

מילים חמות לזכרה של אלקה, שנאמרו ביום הלוויה, על קברה הטרי:

אמא יקרה,
רבות אני תוהה על עוצמתה של משפחתנו: על הדרך הנאה שעשינו כולנו, על דור ההמשך, 
ילדים, נכדים ונינים, על רצונות ושאיפות, הישגים והגשמות, על המקור של הכל. על היחסים 
הטובים, הקשרים העמוקים, הביחד הטיפוסי כל כך שלנו, ארוחות משותפות, שבתות וחגים, 

שמחות והצלחות שכולנו חולקים. על החום הרב בינינו, בעולם שהוא לעיתים קר ומנוכר.
הדוגמה,  את  נותנים  הדרך,  את  שמתווים  ההורים,  הם  ואלו  זו  לעוצמה  אחד  מקור  יש 
אלה  היו  משפחתנו  של  דרכה  בתחילת  והרצון.  הכוח  את  נותנים  האווירה,  את  משרים 
את ואבא שנתתם את העוצמות, הכוחות והדרך. בעת מחלתו נתת את כולך לאבא ללא 
פשרות, חיית עם הידיעה שהסיכוי נמוך ויחד עם הכל הצלחת לשמור עלינו כמשפחה. עם 
הסתלקותו של אבא, עוד מעט לפני שלושים שנים, היית זאת את. את ששמרת עלינו, את 
היית הדבק המחבר, את העוצמה של כולנו. פורשת כנפיים, מאחדת וקושרת, על הילדים, 

הנכדים ועכשיו גם על הנינים.
עוצמתך בפשטות שבך, עוצמתך באינסטינקט האנושי והאימהי שלך, שיודע לגשר על 
פערים, שיודע להרגיע ולנחם, שיודע לנפות את המוץ מהתבן, לגעת בעיקר ולהשמיט את 
התפל. עוצמתך בפשטות שלך, ביכולתך לקבץ ולאחד את כולם, להפגיש, לתת משמעות 
למסה המשפחתית, להבין שהכוח לעשות דברים בא מבראשית, בא ממך. רגועה תמיד, 
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מרגיעה תמיד, מתפשרת, מפשרת. עמלה ללא ליאות למען המטרה, פותחת הבית והלב, 
בטל  הכל  כי  כאבים,  מסתירה  קשיים,  מחביאה  מתלוננת,  לא  לעולם  מאכילה.  מפגישה, 
ביום הולדתך  והעובדה שהדברים נאמרים בלשון הווה, לא  בשישים לעומת הביחד הזה. 

אלה ביום הסתלקותך מאתנו, רק ממחישה את עוצמת הכאב והמיאון להאמין במציאות.
בין שתי המשפחות, אלו גם אלו קראו לך  בנית לך מסגרת חדשה עם שמואל. חיברת 
סבתא ולשמואל סבא, הכל בזכותך, בזכות רוחך, בזכות עוצמתך. ידעתם לחיות את החיים, 

לנסוע לחו"ל מדי שנה, לטייל, לבקר ובעיקר לארח. כמה טוב להתארח אצלך.

באחת השבתות שאלו הילדים אם נוסעים גם השבת לסבתא. עניתי שהשבת נשארים 
בבית וראיתי את האכזבה הכנה על פניהם. בשנייה הזאת התחוור לי הרבה. רק אז הבנתי 
בני  כל  אצל  משפחתי  לקשר  הרצון  את  שבנית,  המשפחה  את  השפעתך,  את  כוחך,  את 
המשפחה שמקורו בך. מה מקשר בין ילדים מודרניים לסבתא מן הדור הישן? רק אז נוכחתי 
שהרבה מאוד. שגם בעולם שלנו אנו זקוקים לחום ולאהבה, לקשרים אנושיים, למסגרת, 

למסורת. וזאת נתת לנו בשפע.
בשנים האחרונות ידעת סבל ומכאוב, רופאים ותרופות, אבל שמרת על חיוניות, על הציניות 
כשהתהלכת  שלעיתים,  יודע  אני  שם.  בדיחה  כאן,  התחכמות  וחיוך,  אופטימיות  העדינה, 
לאט לאט, כשהגוף בוגד אבל הרוח עדין איתנה וזוכרת, היו לך מחשבות קשות, אבל תמיד 
המפעל שבנית פיצה על הכל. האושר הנסוך על פנייך, כשכולם סביבך, היה בעל עוצמות 

מפתיעות. 
ואל  אלייך  כולם  הגענו  השבוע,  במהלך  אתך  זאת  שקבענו  ולאחר  תמיד,  כמו  אתמול, 
שמואל, לארוחת השבת המסורתית שלנו. כל אחד עם תבשילו, כל אחד עם רעבונו, עם 
הסיפורים והקורות. ואת היית שם, מסתכלת עלינו בקורת רוח רבה, בסיפוק רב, בגאווה 
רבה. תראו תראו את אומרת, כל אלו שלי הם, כל אלו אני יצרתי, אני חיברתי, הם אני. אבל 
בצורה מעוררת  בצורה מעוררת השתאות,  לפתע,  לך  אינך, הסתלקת  כבר  לא אמא, את 
כבוד ותדהמה, ללא טורח, ללא כאבים, בעוצמה האופיינית לך כל כך. אנו נמשיך אמא, בדרך 

שהתווית, נעביר זאת הלאה לדורי דורות, כמפעל הנצחה לזכרך.

ובשבילים שם למעלה, תפגשי את אבא, ספרי לו הכל. שמרו עלינו.

דובי
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אלקה יקרה:
זה לא נתפס. זה נורא.

נכון, ידענו. זה יקרה, את כבר לא צעירה.
תמיד שידרת אופטימיות.

לא שומעת כל כך טוב, לפעמים לא זוכרת
קצת חולשה, קשה ללכת.

צחקת על עצמך- אז מה, "יהיה בסדר",
גם עם זה אני מסתדרת.

אבל לשכב ולא לקום - זה יותר מדי המום.
אלקה יקרה - נכנסת לחיינו לפני עשרות שנים

מיד התחברנו אליך והרגשנו שאי אפשר בלעדייך.
היה לנו אך טבעי לקרוא לך סבתא אלקה.

ידעת לעטוף אותנו- לחבק
לעשות בשבילנו כמה שיותר.

עברת איתנו תקופות קשות, את היית הסלע,
הכתף שעליו יכולנו לבכות.
שמרת על סבא והוא עליך

הייתם זוג שלא נפרדים.
חציתם אוקיינוסים בטיולים,

היו לכם חיים מאושרים.
ידעת תמיד לוותר, להחליק עניינים,

ידעת להעריך את כל מה שעושים, להיות הדבק לכל המשפחה,
לא לחסוך בשום ארוחה - לטרוח עבור כולנו בחגים,

כן, שתמיד נהיה ביחד - לא מופרדים.
כנראה שהגעת למסקנה

אחרי שהעבירו אותך לדירה החדשה,
שכל-כך שמחת והיית גאה

שזהו הגעת לשלווה ולנחלה.
מיצית - את לא תפלי למעמסה
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כן, מתאים לך אלקה יקרה.
עשית זאת ביותר מדי חופזה .

אני כבר מתגעגעת וכבר את חסרה.
יודעת את אלקה - אומרים שמוות ביום ו'

ועוד כתוספת בראש חודש,
שזה צרוף נדיר,

שייך רק לצדיקים. כמה שהם צודקים.
צדקת גדולה היית, ללא תחפושות ומשוא פנים.

רעיה נפלאה לסבא שמוליק,
אם מסורה, סבתא שאין עליה, 

פשוט גדולה מהחיים.
אוהבת אותך ואוהב אותך לעולמים.

רוחלה קשיביצקי, כלתו של שמואל
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סבתא אלקה אהובת ליבי:
מיום שישי אני לא מוצאת לעצמי מנוחה.

לך  ואלגנטית, בדרך שמתאימה  לנו פתאום, בצורה שקטה  איך הלכת  אני מנסה לעכל 
כל כך. אני מנסה לארגן את כל הזיכרונות והמחשבות, כדי שאצליח להעביר את דמותך 

והווייתך בזמן כל כך קצר.
שני דברים אפיינו אותך יותר מכל:

אהבת החיים והמשפחה מעל הכול.
עבור המשפחה, היית מוכנה לעשות כל דבר ולהגיע לכל מקום. שום דבר לא היה קשה 

מדי, מטריד מידי או בלתי ניתן לביצוע.
מעולם לא עשית חשבונות, היית נדיבה, חשבת על כולם וביתך היה תמיד פתוח.

בשבילנו, נכדיך, היית "מוסד סבתא" – בכל חופשה ובכל הזדמנות הגענו אליך וכל חברינו 
הכירו אותך.

את עדי לימדת לתפור כשקלטת שיש לה פוטנציאל, ללירון שימשת כאמא שנייה ודאגת 
לה כבבת עיניך. כולם זוכרים את התחפושות שתפרת לרוני בכל שנה. מי לא זוכר את סיר 
ולא משנה כמה אנשים הגיעו. למרק האטריות  לכולם  החמין המפורסם שתמיד הספיק 
שלך לא היה תחליף. בכל פעם שרצית לעודד אותי, גם כשכבר בגרתי, חיכה סיר על השולחן 
נינתך  בתי,  זיו  כשנולדה  אטריות.  מרק  היה  ולא  חבר  עם  כשהגיע  התאכזב  יהודה  וכמה 

הראשונה, לקחת שני אוטובוסים, כדי להגיע אלי ולעזור לי לעשות לה אמבטיה ראשונה. 
כל חתן או כלה חדשים, ידעו שבכל שבת הולכים לסבתא לאכול צהריים והמפגש הזה 

הפך לחלק משגרת חיינו.
וסבלנות  אהבה  והרבה  צחוק  חיוך,  של  זיכרונות  שמעלים  סיפורים  וכהנה  כהנה  ועוד 

ומשקפים את מערכת היחסים שלנו איתך.
אני בטוחה שעדיין אנו לא מודעים לכל ההשלכות של מותך הפתאומי, אך באותה המידה 
מפרגנת  משפחה  של  בה,  להתגאות  שצריך  מכובדת,  מורשת  לנו  שהשארת  יודעת  אני 

ותומכת. אנו נעשה כל מאמץ כדי לשמר זאת כך ולהעביר זאת לילדינו.

בשמי ובשם כל הנכדים, אני נפרדת ממך לשלום.

מירב
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תמונות מן האלבום המשפחתי

החמישייה לבית זברובסקי: צביה, ישראל, אלקה ז"ל, יפה ורותי
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משפחת הלפרין

צביה

ילדים, נכדים ונינים

משפחת רבקה דורי )צילום: מיכאל לונד, ל"א(
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משפחת שרמן

אלקה ז"ל ושמואל קשיביצקי יבל"א

הילדים

הנכדים והנינים

הנכדים
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ישראל יבל"א ורחל ז"למשפחת זיו

משפחת נילי רשף

משפחת אמיר זיו

ילדים ונכדים

משפחת רונית עציץ
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משפחת שי

חסרות תמונות וכיתובים...

יפה וזאב
משפחת שי
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משפחת מלין

הילדים והנכדים

רותי וטוביה

משפחת רמי מלין

משפחת חנן מלין


