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ת ינבארץ ישראל חיים אנשים שנולדו בארץ והינם ״צברים״, כמוני. בנוסף, חיים במד

ישראל גם הרבה מאוד אנשים שהגיעו מארצות אחרות והם בחרו לעשות עלייה ולגור 

  בישראל.

 

המשפחה שלי מורכבת מעולים ומצברים. כל הסבים והסבתות שלי לא נולדו בארץ, כל 

 אחד הגיע לישראל מארץ שונה ומסיבות שונות. 

 

סבא משה, אבא של אמא שלי, נולד בעיר מוסול שבעיראק. הוא עלה לארץ ישראל 

ו מספרת משפחתמהחיים בעיראק.  תזיכרונוכשהוא היה בן חודש וחצי, ולכן אין לו הרבה 

היו טובים. לאבא שלו היה בית חרושת לצביעת בדים, שטיחים וצמר.  שם הםחיים שלשה

במסגרת  נעצר ע"י השלטונות העיראקיים, לאחר שניסה לברוחאבנר, אח של סבא משה, 

מוות בתליה, בזמן  -לישראל. לאחר שנגזר דינו  פעילות המחתרת היהודית בדרך לא דרך

ההורים של סבא משה שילמו שוחד ישיבתו בכלא נולדו סבא משה ודוד אהרל'ה. 

, הם 0950, בשנת מיד לאחר מכן .והבריחו אותו לישראלם /לשופטים ולסוהרילשוטרים

ום אאת טקס ברית המילה לסבא משה ולת ו לישראל מחשש לנקמה מצד הערבים.לע

בישראל הועברה המשפחה למחנה עולים "שער עליה" נחתו כשהם  .רושליםשלו, ערכו בי

ולאחר שנת לילה באוהל, נסעה המשפחה לירושלים והפכה לפעילה מרכזית בקהילת 

 קימו את מעברת "תלפיות" בירושלים.העולים שה

 

סבתא טובה, אמא של אמא שלי, נולדה בעיר אוג׳דה שבמרוקו. היא עזבה את מרוקו 

במרוקו היו . אחים ואחיות 01בין מועלתה לארץ בגיל ארבע. היא הילדה הכי קטנה 

למשפחתה חיים מאוד טובים, הייתה להם מתפרה ועסקים נוספים. הם חיו בסוג של 

ארמון ורמת החיים שלהם הייתה מאוד גבוהה. בזמן ההוא הערבים והיהודים חיו בשלום 

עלו לישראל עוד לפני  ,אחות של סבתא טובה ,אח של סבתא טובה ומרים ,דוד במרוקו.

. דוד שירת בצה"ל וגר בקיבוץ ומרים עלתה עם משפחתה 0996קום המדינה, בשנת 

 למרוקו וגרה בבית אבנים יפה בשכונת מקור חיים. בתחילת שנות החמישים נסע דוד
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 ,. כשהערבים שמעו שהוא באואת האחים ואחיות שלו רבאלבקר את סבתא וסבא 

רצו להתנקם בו על היותו ציוני מישראל. בדרך לא דרך הצליחו  הפנאטים מוסלמיםה

ותר על ושליחי העלייה להבריח אותו בחזרה לישראל. ההורים של סבתא טובה החליטו ל

שכבר עשו עלייה דים נוספים שלהם לליהחיים הטובים במרוקו ולעלות לישראל להצטרף 

ה ההורים של סבתא טוב. סבתא טובה ומשפחתה עשתה עלייה 0956בשנת  קודם לכן.

ההורים של סבתי טובה הגיעו לארץ . ת רק יומיים ואז שכרו דירה בעכוגרו במעברה בצפ

בשכונת מקור חיים,  ,לרכוש בית בקרבת בתם מרים ,יוסף פשר לסבא רבאיעם כסף שא

  בירושלים, שם גרו עד יום מותם.

 

מון וסבתא קטסבא משה גר בשכונת  גרו בירושלים רוב חייהם.סבא משה וסבתא טובה 

. הם גרו בארץ , ואחרי שהם התחתנו הם גרו בשכונת גילהטובה גרה בשכונת מקור חיים

שם הם גרים עד הם בחרו לעבור לגור במיאמי, פלורידה,  0991שנים רבות, אבל בשנת 

  היום. הם מבקרים את ישראל הרבה וגם אני לפעמים נוסעת לבקר אותם במיאמי.

 

סבא מוטי, אבא של אבא שלי נולד בעיר קרקוק בעיראק. הוא עלה לארץ כשהוא היה בן 

חמש. החיים של היהודים בעיר הולדתו היו טובים ליהודים. רוב היהודים היו סוחרים, 

 0950ותורה ב״חדר״. משפחתו בחרה לעלות לארץ ישראל בשנת  עברית למדוחלק מהם 

ט מאוד יהודים בחרו כשהייתה עלייה גדולה מאוד של יהודים מעיראק לישראל. מע

  בתקופה זו.  קלהישאר בקרקו

 

סבתא יעל, אמא של אבא שלי, נולדה בעיר סלמניה שהיא בגבול של עיראק וכורדיסטן. 

מהחיים בעיר הולדתה מלבד  תזיכרונולה הרבה  היא עלתה לארץ בגיל חמש. אין

כשהתחיל גל העלייה הגדול שאורגן על  0950העובדה שהיו להם שם חיים טובים. בשנת 

 ידי הסוכנות היהודית, משפחתה החליטה לעלות לארץ.
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סבא מוטי וסבתא יעל עלו לישראל עם המשפחות שלהם. סבא מוטי גר בהתחלה 

יעל גרה בהתחלה בעיר עפולה. כיום הם גרים במעלה במעברה בירושלים. סבתא 

  אדומים ואנחנו נפגשים בערך פעם בשבוע.

 

ר וגם אמא שלי עשתה עלייה. כאמור, ההורים שלה, סבא משה וסבתא טובה, עברו לג

, כשאמא שלי הייתה בת שש. היא למדה שם את כל שנות בית 0991במיאמי בשנת 

למדה בבית ספר יהודי, ובבית הוריה תמיד חינכו אמא הספר, מכיתה א׳ עד כיתה יב׳. 

, אחרי 09בגיל וישראל תמיד נשארה מאוד מחוברת לאמא לאהבת הארץ וציונות. 

, שנת שסיימה תיכון, היא בחרה ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. באותה שנה

  היא החליטה לעשות עלייה ובחרה להישאר בירושלים, והיא גרה כאן מאז., 0999

 

  שלים וגרים כאן כל חיינו.אבא שלי, אני, ואחותי כולנו נולדנו בירו

 

יש לי משפחה מיוחדת מאוד. המשפחה שלי היא דוגמא לקיבוץ גלויות, יהודים שהגיעו 

  לארץ ממגוון ארצות בגולה.
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 אחותי נעהסבתא טובה וסבא משה איתי ועם 

 סבתא טובה עלתה ממרוקו וסבא משה עלה מעיראק

 

 איתי ועם אחותי נעה יעלא תוסב מוטיסבא 
 סבא מוטי עלה מעיראק וסבתא יעל עלתה מכורדיסטן
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 אבא שמוליק, אחותי נעה ואני
 כולנו נולדנו וגרים בירושלים

 

 אמא מיקה
 4991עשתה עלייה בשנת 
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גדלה  וסבתא טובה ליד הבית ב  
 בשכונת מקור חיים

 

 מעברה בירושלים
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 משהסבא             

 שלו במעברה בירושלים ההורים, אחים ואחיותעם 

 

 אהרון ואחיו התאום משהסבא             

 עזרא ואחים נוספים במעברה בירושלים סבא רבאעם 


