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את סיפורה של סבתא זהרה נתחיל במונולוג ששמעתי מפיה זמן  

 קצר טרם מותה. 

עמדתי היא שכבה אז במיטתה בבית החולים שערי צדק ואני 

תוך כדי שהיא מפנה מבטה לתקרה החוצצת  , כאשר מראשותיה ל

 לומר בקול:  בינה לשמיים שממעל התחילה 

ראיתי נינים, נהניתי מאד , גידלתי ילדים, ראיתי נכדים ..."תודה לאל

"ואם אתה אוהב אותי  הוסיפה: אז ווהייתי שמחה ומאושרת" 

 אני רוצה שתיקח אותי עכשיו".  ,אלוהים

ָמקֹום שבו אחרים מבקשים ישועה ורחמים ֶּ היא בוחרת להודות   ,ב 

כדי  ,בנועם ובארשת פנים נינוחהברוך ולאלוהים ופונה אליו 

 להגיד לו שהגיע זמנה למות. 

מי שיתעמק במונולוג הקצר הזה יגלה שהוא ֵמָמצֶּה בתוכו 

לווה, אצילות נפש, תעצומות נפש, חכמת חיים, שמחת חיים, ש

ְכדִּי אני פותח בו.ו ִּ  הכרת תודה, ולא ב 

מושא  ,ועודנהָמסֶּכֶּת חיים מרתקת של אישה שהייתה לרבים 

  . להערכה והוקרה

   שאת חוכמתה רכשה בבתי ספר של החיים.  , אשת אשכולות 

  ת לחמה עם פָ שָחְלָקה את ביתה ו    , אישה של צדקה ומתן בסתר 

 עניים וחלשים, 

 סיפרנו על שלמה דירובין ז"ל שהגיע לנחם בימי השבעהכבר 

האישה  עליה, כשהוא זועק בקול גדול "אתם לא יודעים מי הייתה
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שחסה עלי  הזאת", "היא זאת שהושיעה אותי ואת ילדי", "היא זאת

   "...ש"היא זאת וועל ילדי", 

 שבארץ גר בבית מפוארזה הסתבר לנו כי אדם  ,מאוחר יותר

  בחדר עלוב ללא ,אבו טור, גר במרוקו בשכנות לסבתאבשכונת 

 וסבתא הציעה לו ולילדיו את השירותים של ,חשמל וללא שירותים

בקיר   היא ביקשה ממנו לקדוח חור ,הבית שלה ואם לא דאי בכך

 של הבית שלנו ולמשוך כבל חשמל לביתו. 

אובדן  עד כדי כך היה אסיר תודה, שגם כאשר הוא ישב שבעה על

שבאו לנחמו,  ה ושמחה בנותיה של סבתא זהרהנָ בנו והבחין בנו  

למען ידעו כל  ,י קולותלספר בקול והחל  ,אבלו שלוהניח להוא 

    .ומה היא עשתה למענו , מי הייתה סבתא זהרה ,המנחמים

שנפטר הכהן סקלי ) שמעוןסיפרנו גם את הסיפור המופלא על 

לקחו אותו  , שסבא יוסף וסבתא זהרה (104הוא בן כשלאחרונה 

אותו כאילו היה בנם, אחרי שאביו ודודו נרצחו   גידלולביתם ו

  לילה ע"י פורעים ערבים.  באישון

 שבהיותה ילדה קטנה ,אילולא הזיכרון המופלא של דודה שמחה

אסתר י( תִּ מְ )עְ המבוגרת  באזניה מלמול חרישי של הדודה  הקלט

סבתא  בימי הצנע במרוקו ש ,היינו יודעיםשגרה בביתנו, גם לא 

במגבת שאחזה  מהבית כשהיא מסתירה   נוהגת לצאתזהרה הייתה 

 קחת למשפחת עניים.כדי ל ,דברי מזוןידה  תחת

לאחר   את סיפורו של שלמה דירובין ז"ל שמענו לראשונה רקגם 

  ז"לסיפורו של שמעון הכהן גם  ,מהי נתינה בסתר  ללמדנו, ומותה

לראיין אותו על רצח  תיבעת שהלכנודע לנו רק לפני מספר שנים, 

   אביו ודֹודֹו,

והליכותיה הותירו בי   חוכמתה שצלילותה אותו ראיון שבו אשתו 
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 "אימא שלך היה לה לב גדול גדול" אמרה לי,  ,רושם עז

ֶָּמקֹום שהמצווה היא להפריש ָמָעשֶּר לָעניִּ סבתא   אתו    זהרה חולקת ב 

סבתא   , יתום ואלמנה   ְלעֲנֹות את ביתה, ובמקום שהמצווה היא לא  

 ,  כאילו היה בנם מגדלים אותו  ו   וסבא נוטלים את היתום לביתם 

י וְלָשלֵח יָדֵיהָ "   כי דרכה ומנהגה  ָה לֶָּענִּ ָפ     . " לֵָאְביֹון   לפרוש כ 

  היא לא הייתה לבד, הבית של סבא וסבתא היה בית של נתינה

חלש לעני ול יחסה ששררה ביניהם לגבית הדעים ימו  מִּ וחסד. תְ 

   והם פעלו בהרמוניה מלאה. הייתה מוחלטת

ֵלשֶּ ,הזר שחלף בלעיוןיהודי ה בסיפור של דוד אחי על ,כך למשל צ    נ ִּ

קודש מבית  כליאת הכנסת האורחים של יהודי העיירה, כדי לגנוב 

 , הכנסת

  הגנב על טילו חרם מוחלטוה נידו   ,כל יהודי העיירהבשעה ש

שנתפס במרדף והושם בכלא, סבא יוסף וסבתא זהרה ראו לנגד  

ותחת מעטה אל ליבו" של הסוהר  דיבר סבא " .עיניהם אדם במצוקה

ד בנו להעביר מידי יום ארוחת צהרים שסבתא י טיל על דוסודיות, ה

את אותו דוד לימים יפגוש ...הנמק בכלא. )המנודה הכינה לאסיר 

   .בישראל ומה רבה הייתה השמחה והכרת התודה של האיש(אדם 

בכפיפה  סבתא דָרִּים אצל ,נדיבות הלב והחסד הרב שהיא נוטה

 ככתוב:  עם תכונות אופי של נחישות ונֹועזו ת ,אחת

יָה;   יהָ  ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתנֶּ ץ, זְרֹוֹעתֶּ ֵ ַאמ  ְ  .וַת 

ְ יָדֶּיָה, שִּ  ְמכו  ָפלֶּך ָ ֶּיָה, ת  יׁשֹור;  ְוַכפ  ִּ ְָחה ַבכ   .ל 

אך ורק במלאכות הבית  עוסקות בימים שבהם מרבית הנשים ,וכך

היא מעסיקה מלאכה שבו  בית  פותחת סבתא ,ובגידול ילדים

מעבירה עבודות   גםתקופות של ביקוש יתר היא תופרות וב

 .משנה"  ותל"קבלני
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מכונות טבען להתקלקל מעת לעת, ובעיירה לעיון הקטנה 

מחליטה   , תושייתהוהמרוחקת אין "שירותי תיקונים", סבתא ברוב 

הופכת היא  , תוך זמן קצרו שברשותה  המכונותללמוד את רזי 

  לְָעיו ן.של   "singer"תפירה המכונות של כל  לטכנאית 

הוא של סבתא  ,מרוקוכילד באחד המראות האחרונים שאני זוכר 

כשהמוני ערבים   ,זהרה כשהיא עומדת בפתח בית המלאכה שלה

משולהבים מתגודדים סביבה והיא מתדיינת איתם, על דגלים שהם 

לצורך התהלוכות וההפגנות שלהם לכבוד  ,אצלה ביקשו לתפור

   .תלקראת קבלת העצמאוו  ,למרוקו המלך ששב

ר;  "  פסוקמייחס את ה אחד הפירושים שנתקלתי בו ֹ ְמכ  ִּ ָתה, וַת  ְ ָסדִּין ָעש 

י  ַנעֲנִּ ְ  . "יוזמת" להיותה של האישה  "וַחֲגֹור, ָנְתָנה לַכ 

וכמו לתת יתר תוקף לדברים שאני כותב על בית המלאכה של  

גיע אלי דוד הבן של  ה ,סבתא, בעודני עסוק בכתיבת שורות אלה

על הזכרונות שלו מסבתא ועוד בטרם הספיק לי עליזה כדי לספר 

להתישב הוא מתחיל לספר בהתרגשות רבה על . . . . . . . . .  בית 

 ( מעיניו הזולגת ה)רחל הבחינה בדמע המלאכה של סבתא.

מתפעל ונהנה  ,ארוכותאיך כילד קטן הוא היה יושב שעות 

   .מנהלת את בית המלאכה שלה ביד רמהלצפות בה 

הייתה גוזרת את הבדים, מחלקת את העבודה בין התופרות  היא

ולאחר התפירה בודקת את איכות העבודה "וכל אותה עת אני 

 , מספר דוד. צופה בה ונהנה"

אבל לא רק זה, דוד שכולנו מכירים כאיש טכני מהמעלה  

כאשר שואלים אותו מניין  ,ד על עצמו שעד היוםהראשונה, מעי

"מסבתא  ,הוא משיב בלי היסוס ,שאב את הכישורים הטכניים שלו

 שלי" ומיד מספר על בית המלאכה שלה.  
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"הייתי יושב וצופה בה מתקנת את מכונות התפירה שלה ולא 

"ואפילו אימצתי את האופן שבו הייתה  ..מפסיק להתפעל", וממשיך

את כלי העבודה ועד היום אני מחזיק את אוחזת בידיה 

 ". עושה המספריים ואת המשמנת בדיוק כמו שראיתי אותה

 ואם כבר תושייה ונועזו ת, מעת לעת היא הייתה בונה מעבדה

שאותה הפיקה מתאנים, ענבים או ביתית לייצור "מָאְחיָא" )ָעָראק( 

קו הייצור הכימי  ואני עדיין זוכר את המראה שלצימוקים. 

רִּימו ס, הצינורות, בנתה במו ידיה ש ְ והטיפטופים של טיפות   עם הפ 

 .העראק בסוף התהליך

במה שקשור לחינוך ילדים,  היא כנראה הקדימה את זמנה גם  

בימים שבהם עונשים של מלקות ש ,את זה אפשר להסביראיך אחרת 

שאיש לא העלה בדעתו  ,מקובלת לתלמידים סוררים היו לנורמה

הרב  את הזהירהו ,הדברים אחרת לערער עליה, היא ראתה את

 אני ולא אחר(....את בנה ) כך ענישלבל י

עשרות שנים לפני שוֶּרֶּד ואבנר נכדיה של סבתא, קיבלו את התואר  

לא הייתה לה  .מעשית עסקה ברפואהשלהם ברפואה, סבתא זהרה 

קליניקה, אבל היה לה בית מרקחת שבו רקחה מיני תרופות,  

 תחליפי גבס ושאר מיני ירקות )תרתי משמע(. 

תחת הקטגוריה "לעיון" של אתר המורשת הוספנו דף בשם "תרופות 

סיפורים מדהימים הסבתא של סבתא זהרה" שבו אפשר לקרוא על 

יכוך מיגרנות וכאבים  ָמסָזִּ'ים ופיזיותרפיה לשממקור ראשון על 

 אחרים, טיפול בשברים, כוויות, טיפול בדלקות, מערכת עיכול ועוד.

 אולי היה זה מגע הקסם ואולי חוכמת החיים, מכל מקום

הצלחה, היא האישוש המדעי הטוב   100%הסטטיסטיקה שמדברת על 
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ביותר ליעילות הטיפולים והתרופות שלה ואין פלא שהיא הייתה 

 של כל יהודי לעיון."רופאת המשפחה" 

עד לעליתנו ארצה ידענו על הזוגיות המיוחדת של סבא וסבתא 

שבאה לידי ביטוי, בכבוד הרב שרחשו זה לזה ובהרמוניה המלאה  

ששררה ביניהם. ידענו שסבתא אישה נאמנה, מסורה ודואגת אבל 

 .להגיע לדרגה כה גבוההלא יכולנו לשער שמסירות יכולה 

דנו בעיצומם של חבלי הקליטה, לקה סבא , בעולארץמיד בהגיענו 

תמימות הוא שכב שבע שנים  שבעקבותיויוסף באירוע מוחי קשה 

 היהשבהן אפשר . שבע שנים שבמקור חיים נובמיטת חוליו בבית

שבה היא דאגה וטיפלה בו  ,ממסִּירו ת הנפש הטוטאליתלהשתומם 

היו באותם ימים כל דעתה וכל מעשיה עד ליום מותו.  וליליומם 

 נתונים להקלת סבלו. 

בזרועותיה    אם כך נגזר גורלו של סבא יוסף ָאְשרֵהו  שזה קרה לו 

      של אישה מסורה ונאמנה כסבתא זהרה.

 מחלתו ארוכת הימים של סבא הייתה רק אחת מתלאות רבות

 .שסבתא ידעה בחייה

, הייתה  באחד מתאי ארנקה הנסתריםשרק לאחר מותה גילינו 

  בת בהיותהשנפטרה בפתאומיות   ,תמונתה של הבת סָעו דָה חבויה

אינני זוכר ולו פעם אחת שהיא סיפרה עליה או אפילו   .14

 הזכירה אותה,       

תקופה קצרה לאחר מותו של סבא יוסף, נפטר גם אחיה )היחיד( 

יוסף שאותו אהבה אהבת נפש, האח שכל חייו היו לטרגדיה  

אומללה, אותו ליוותה פעם אחר פעם כשאיבד את כל שלוש 

 את אשתו. ן לאחריהובנותיו בזו אחר זו 

החיילים של קצין העיר  הגיעו, חלףוכשנדמה היה שגל התלאות 
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 ע על מותו של מימון בנה שהיה בשירות מילואים. כדי להודי

היא סירבה לקבל ממשרד הביטחון את הגימלה שהייתה  במשך שנים

היא לקבל  זכאית לה כאם שכולה, ואפילו על הטלפון שהגיע לה

 ויתרה.   

  ים הנצור   ים הרבים וכמו התמונה החבויה בארנק כך גם הכאב 

   .באשר תלך איתה  אך הם    בלב, הם נסתרים מעין 

הגוזלים טובה ואברהם  אחרוני וכש שלושה עשר ילדים היא גידלה 

 .בביתה שבמקור חיים היא נותרת בגפה, את הקן זבוע

אחורית  הכניסה ההבית עם עץ התאנה שכה אהבנו לטפס עליו, 

המנדט, חצר עם מדרגות בטון מתקופת הששימשה ככניסה ראשית, 

  ששימשו כספסל לבאי ה"פרלמנט" שהתכנס בו כמעט מידי יום

ובלתי ניתנים  קטנטן שהפיק ניחוחות בלתי נשכחים המטבח וה

   לחיקוי.

יכולה להפוך בית עם חדרים שבנויים כקרונות  , רק אישה כסבתא

מטבח ושירותים מחוץ לבית, למקום שגם טובי הכניסה דרך  ,רכבת

ְֶּנג שו   השלווה והרוגע  תהיו מתקנאים באוויר יאֵ המומחים בפ 

 שהוא השרה על הבאים אליו.

ן ההשכמה, דרך זמני התה, הארוחה ושטיפת  סדר יום מתו קָתק, למִּ

ֹוב " החצר היומית ,.... ככתוב  ֹו ַמה ט  עִּת  ְ  ", )משלי ט"ו(. ְודָָבר ב 

 אפשר היה למצוא אותה משחקת בריבוע קסם, בשעות הפנאי שלה 

או מנסה לאתגר את עצמה בהשחלה של חוט תפירה לקוף המחט 

היא  מפתיע באופן ו)כמו בימים עברו( ומיני שעשועים אחרים, 

י  ִּ פ  )בהם  . w.w.fה  בליגתקרבות ההיאבקות  שלגם הייתה גרו 

 נהגה לצפות עם שמואל חתנה ז"ל(.

 למטבחה, אותו אימצה מידיצא לשוק היא כשהמנגל החשמלי 
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ין )ְתְרָפס( הגיעה היא  ֵמהִּ ְ לבאר שליחים ל מיד דאגהוכשעונת הכ 

 שבע, הכל כדי שתוכל לפנק את יקיריה.

ולא נשכח את השכנים שכה אהבו, העריכו וכיבדו אותה, את 

המטפלת בבית האבות שכאשר נודע לה על מותה של סבתא, סגרה  

ואת מנהל בית האבות שגם  עליה את החדר והתיפחה בבכי

      .עתה נפטרה עליה כאילו זה דיברחצי יובל  בחלוף

של  למענה שנדמה שכל אחד מפסוקיו נכתב  "אשת חייל" וכמו בשיר

ָערִּים  "  כדי , הנה אנחנו ילדיה ונכדיה באים היום סבתא ׁשְ ִּ ֵל ב  ְלַהל 

ֶּיהָ  ְ    "לך אמא וסבתא יקרה לומר ו "   ַמעֲש  ו  ָחיִּל ְוַאת  נֹות ָעש  ָ ֹות ב  ַרב 

ָָנה  ֻּל      : בבחינת  " ָעלִּית ַעל כ 

                   

נֶּיהָ    ָקמו  "  ָ רו הָ וַ  ב  ְ  " יַאׁש 


