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ת שימרון  החיים במעבר  
ישי -נצקי מרמת נכתב ע'י שרה סר   

הפיתוח    1957עד    1950המעברה עמדה על תילה החל משנת   עיירת  עולים עבור הקמת  להביא  על מנת 
ישי רמת  ועבור  העמק  בפרט    , מגדל  העמקלאך  ברמת  .מגדל  גם  עולים  -כי  המון  עם  מעברה  היתה  ישי 

 .מתימן

החמישים • שנות  בתחילת  התחיל  את   ,כנותהסו   .הכל  הקימו  מנהלל  מינימלית  ועזרה  הממשלה 
בעמק  יפה  הכי  במקום  כלניות  ,המעברה  בטבע  עטוף  כולו  כאשר  לנוף  המשקיף   ,איריות   ,מקום 

 . אורנים וברושים למכביר ,שיטה לבנה ,זעטר ועצי חרוב

אלה    200 • בשנים  למעברה  הגיעו  תוניס,  –משפחות  פרס,  של   רומניה,  עירק,  ממרוקו,  רב   ערב 
 . יהודים

בגו  .)הבטונדות נמצאות עד היום(  שפחה קיבלה צריף שעמד על בטוןכל מ •  25  -20ל של  ד הדירה 
חדר   ,מקלחת  ,מטבח  –  בעצם הצריף היה הכל  –צריפים    2אם הגיעה משפחה גדולה קיבלה    .מ"ר

קיבלנו מיטות סוכנות כבדות וחלודות עם שמיכות אפורות שגרדו את   –הכל באותו חדר    ,שינה
 .ים היו בעצם מותרות כי סדינים באותם ימ ,ורהע

אבל האוכל )כלומר המעט שהיה( היה   ,באותו חדר גם בישלו עם פתיליה שהיה לה ריח של עשן •
אסור לשכוח שזאת היתה תקופת צנע והאוכל חולק על פי תלושים ועל פי כמות   –טעים להפליא  

במשפחה   הי   האנשים  בהריון  אישה  היתה  הקצבה    אאם  יותרקיבלה  בעי  –  גדולה  לי   קר זכור 
 רק עם מצרכים חיוניים. ,בשלב מאוחר יותר נפתחה מכולת קטנה .הסוכר החום

לצאת בלילה לשירותים זאת היתה   –משפחות היה ברז אחד בחוץ + שירותים בול קליעה    4לכל   •
 . גם חשמל לא היההיה קר ו .משימה בלתי אפשרית

אז באחת הפינות של שפכו לגיגית ו  ,ם על הפתיליהחיממו את המי  –להתקלח כמובן לא כל יום   •
הצעירים של היום עושים את   ה סיוט.תמבחינתי כילדה המקלחת הי–הבית התקלחו בעזרת כוס  

 . אותו הדבר בהודו ולא מקטרים

משהו   , עם סבון של שמן  , כולם באו עם הגיגיות מהברזל לברז השכונתי  .יום כביסה היה יום נחמד •
אז שמו   ,עליו את הכביסה ולמי שלא  היה משהו ממתכת ששפשפויותר  ירים  לעש  –בצורת מרובע  

לאחר מכן עשו את אותה פעולה עם מים   –את הכביסה בגיגית והילדים פשוט דרכו על הבגדים  
 . )גיבוש חברתי להפליא( ממש חגיגה וכיף לכל ילדי השכונה –ללא סבון 

 . סוכנות בהחלט פתרו את הבעיהיכות האך שמ ,בחורף היה מאד קר  .שום אמצעי חימום לא היה •

בנוסף בגינה גידלנו   .סבא שלי היה השוחט  –בשר    גלל תקופת הצנע החזקנו תרנגולות לביצים +ב •
)כאשר גודל   במיה ועד היום אני יודעת איך נראה כל ירק ופרי  ,גמבה  ,חצילים  ,מלפפונים  ,עגבניות

כמו   העלים של כל הירקות נראים להם  אומרים שכל      י. מרבית חברבזכות אותה תקופה  בגינה(
 עשבים.

בהגלמותו   • הטבע  ופשוט  למכביר  היו  הסתובבו   –מרחבים  הזמן  כל  הערבים  של  ופרות  כבשים 
 בשדות והכל נראה כמו גלויה. 

עיתון   • לקרוא  מנת  על  מזכוכית  ועששיות  למפה  הדלקנו  ספרישן  בערב  להתחמם   ,או  ולפעמים 
 . בגלל שלא היה חשמלכמובן שהלכנו לישון מוקדם  ,לידם

לא זוכרת בדיוק אם זה הגיע עם חמור או סוס בכל אופן הנפט נימדד עם   . קנינו נפט לקול הפעמון •
 את הנפט.  יםמחלק וואז עם המשפך הי ,עם מיכל קטן

ה שום אפשרות לאחסן  תולא הי  , מקרר כמובן שלא היה ופשוט אכלו את מה שבישלו באותו יום •
 . אוכל 
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אוטובוס ישן    ,פהחיועד הכביש המחבר את נצרת    ,כמובן מרחק לא גדול  ,ץהלכנו בבו    -  הסעות •
 . , אבל האמת שלא היה לנו כמעט צורך בלצאת ממקום מגורינועם פיח עבר בערך פעם בשעה

כמובן שזה זרז את הלידה    -  שם היה אמבולנס  ,ת הלכה ברגל לרמת ישידאשה שהיתה צריכה לל  •
 לעניות דעתי.

 זיתים,  שם נקנו פעם בחודש טחינה, ,ת תחתית בשוקמרכז הקניות הגדול היה בעיר התחתית בנצר •
 הכל הוכנס לשק שזה בעצם היה הסל.  .פירות, דגים, וממש לפעמים בגד או נעליים ,ירקות

העוף נוקה בבית ובעצם   . את העוף )סבא שלי( שחט    תרנגולות נקנו בנהלל פעם בשבוע והשוחט •
 . כלומר כל חלקי הפנים של העוף הם כמו שלנו ,תי את גוף האדםדרך העוף למד

בזכרוני   • העמק  -היטב  סיפור שחרוט  ממגדל  מרוקאי  בחור  עם  התחתנה  הפרסיות  הבנות    , אחת 
ומרביץ לה   בוגד בה  מזרחית   .אחרי תקופה קצרה הם התגרשו  –שהיה  בשנות החמישים אישה 

זקן  ,הנשא שוב שהתגרשה היתה משהו מוקצה ולא היה לה סיכוי ל  ,אלא אם כן עם איזה אלמן 
 רק לא עם מרוקאי.   ,עתי בבית תתחתני עם מי שאת רוצה ולפיכך כל הזמן שמ

כבישים בתים יפים וגדולים גינות עם פרחים טרקטורים    -  כשהגענו לנהלל ראינו בעצם עולם אחר •
 מאד.  עצי נוי ואנשים נחמדים

  , חינתי זה לחיות עם הטבע ואם היום הייתי יכולהמב  –מאד אהבתי את החיים של אז    ת אני אישי •
 ם.ביתי שהייתי בונה את 

כי אצלנו בבית אף פעם   , ברק ביקש סליחה מאנשי המעברות  אהוד  עד היום אני לא מבינה למה •
קיטרו על המצב היה    ,מבחינת משפחתי  ,ובעצם  ,לא  ישראל  .טובהכל  ארץ   ,העיקר שאנו בארץ 

 . הקודש

 .יתעל התל עצמו הוקם מגדל תצפהיום    ,. בסמוך לו שוכן היישוב הקהילתי תמרת תל שימרון אינו מיושב
רכס   יזרעאל,  עמק  התחתון,  הגליל  שולי  אל  לצפות  נוכל  מהתל  העמק.  אל  רמת והכרמל,  הרי  הצופה 

 . מנשה

הוא עלה    .בדקתי עם משפחתו שעדיין מתגוררת ברמת ישי  .קבור בבית קברות בנהלל  ,הרב זכריה מנהלל 
היה לו אח נוסף    .בעקבותיו הגיעו אחיו הרבים והוא עזר להם להקלט בארץ  .מתימן והגיע לנהלל  לארץ

  שהתגורר ברמת ישי. ,שהיה הרב שלמה כהן
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שכאשר היה צריך לחתן ומספרים     ,זכריה ואשתו ברכה גרו בנהלל כי החקלאים חיפשו רב שיבין לרוחם
זה   -  ותשובתו היתה  ,כשהיא בהריוןאישה  אתה מחתן  ך  אי  -  אמרו לו חבריו  ,כשכרסה בין שיניהאישה  
 . היא עדיין בתולה  ,בסדר

אחיו אומרים שהחיים פסקו   .הרב מת בצורה טרגית  ...כי כל אחד יכול להקשות  ,תה בהיתריוגדולתו הי
לימים   .הרכב התהפך והוא נהרג  -  ברכבה  הסיעה אותו  (גפן  אביבה גפן )אמא של יהונתן  .יומלכת לאחר

אם   .היו לה קשיים ולא יכלה להתמודד עם תאונת הדרכים  .אישה יפיפיה ושברירית  -התאבדה  ה  אביב
אבל מי   -כי טיפול פסיכולוגי היה עוזר ואולי מונע את ההתאבדות    ,קל יותר   היה   ,זה היה קורה היום  
 . על שם סבתו ,לבנו אביב אונתן גפן קרהלימים י ?יודע

 חל( ר   )הנכדה של האחות   מה שתמי הוסיפה 

 . והרב של נהלל ,היה הרב האזורי. באותה תקופה חיתן זוגות רבים בעמק ובסביבה והיה מוהל

)חיים, שמעון, שלמה, משה( ואחותו    אחיו  4לארץ מתימן והגיע לנהלל. בעקבותיו הגיעו הוריו,    הוא עלה 
 ישי. -, חוץ מהאח חיים כולם גרו בתחילה ברמתוהוא עזר להם להקלט בארץ .רחל

 

 . תמיי  מדבר 

  . " אביבה גפן )אמא של יהונתן( הסיעה אותו ברכבה, הרכב התהפך והוא נהרג    -מכיוון שרכבו התקלקל  "
 , למיטב ידיעתי זה לא נכון. הוא מעולם לא נהג ולא היה לו אוטו. מכיון שהיה הרב של תנועת המושבים

יה חבר "אגד" ולכן הוא נסע ה  ,אביב ונהג לנסוע באוטובוס. חתנו, נפתלי בירגר-הוא עבד כל השבוע בתל
 ..אביב-היא פשוט הציעה לו טרמפ לתל באוטובוסים חופשי.

 


