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 ( סקירה לבית (ןרז ע אסולין סימי

 על יזמות נשית בתנאי מעברה סיפור אמיתי 
 רשם: בני אשר 

 
 

 
 

ב ,    1956-כשהחליטו  ניסו לרצוח את אב המשפחה  נגמר, כי  שהסיפור שלהם במרוקו 
ארצה לעליה  במהירות  עצמה  להכין  במהירות,   .החלה  שאספה  הציוד  למעט  בנוסף 

(, כי שמעה שבישראל של    5הכינה    ? ) מיובש  גדולות של בשר משומר  קופסאות פח 
  !תחילת שנות החמישים אין מה לאכול.... לא שמענו סיפור כזה

 
 
 
 
 

 
יגרום הייעוץ הזה...  במעברת ק. טבעוןאחותה   ל נוסעי האניה כ  אמרה לה לדרוש להגיע לשם ולא לוותר. לא ידעה מה 

ירדו,   לסימי מצרפת  לנמל  ומשפחתה  פרט  מחוץ  )בויה(  למצוף  ונקשרה  הרציף  את  עזבה  כשהאניה  גם  נשארה  היא   .
היא תגור    --ימים. ביום הרביעי התקרבה סירת מנוע לאניה ועליה אחותה מטבעון ופקיד העליה. הושג הסכם    3במשך  

     .ת ניצחהו. העקשנק. טבעון  ת למעברורק אחר כך תעבור   במעברת שימרוןבתחילה 

                                                
   סימי ושלמה אסולין                                                סימי עם אחותה מסעודה              

 
 ) סיפורו המעצים, יובא בנפרד( .   יצחק אשלבזיכרונו של   זכורות לטובה  במעברת שימרוןהשנתיים 

 א. הוא ואחותו זכו ללמוד בבית הספר בנהלל. הכי ישראלי שיש!      
  הראשון ) אולי..( בישראל.  שירות הקייטרינגב. היא הקימה את     
 ...בישלה ונתנה להם להגיש ,ג. היא היתה השפית של הקיבוצים בסביבה לאירועים הגדולים. באה למטבחם    

 ! בכבוד --ילדים  11  --פירנסה את משפחתה          
 

על מעבר   ויתרה   , ישילימים  עם    לרמת  או    4לבית  לה מעבר אל אחותה    --  למגדל העמק דונם,    --  בק. טבעוןהבטיחו 
 .התעקשה שיקיימו את ההבטחה

 
ה ס, אחרי שירדה ברגל מן הגבעה, תפהבן הראשון של מעברת שימרוןילדה את    ,11-לחדר הלידה הגיעה עם בנה בן ה
  .בלי לעשות מזה ענין  מונית חולפת והגיעה לחדר הלידה
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 ! הילדים היה חחשוב לה ביותר  ךחינו
 . דוגמא ?! בבקשה

 
לשיחה  כשחנן למנהל  נקראה  היא  לבית הספר,  מדי  יותר  הקדיש  לא  השיער  יכול  .  ארוך  לא  חנן  לה שלצערו  אמר  הוא 

 . התיישבה מחוץ למסדרון, עד סוף היוםר. היא שתקה ויצאה מהחד. להמשיך בתיכון ולא יסיים אותו עם תעודת בגרות
  

, עד שתחזיר את חנן  אני יושבת כאן "ר.  תמה המנהל שרצה לנעול את בית הספ  ,?!" גברת אסוליןמה את עושה כאן   " -
  .ענתה בעקשנות האופיינית והמפורסמת שלה  !"ללימודים

 אחרי שהמנהל ראה שאין לו ברירה, הסכים לדרישתה.  
 :או אז דרשה דרישה נוספת 

 ..." ! שיסתפרתגיד לו שזה בתנאי  " --
 

עסקים בארץ  ניהל  ואחר כך איש משפחה ו   פ "מ, היה    התגייס לגולניחנן הסתפר, סיים את לימודיו כנדרש ולמעלה מזה,  
  .ל"ובחו

 
 .כל ילדיה נושאים את הגנים היזמיים של סימי

 


