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 מעברת קריית טבעון  - מאיר )מירו( כהן 
 תיעוד: נאוה חזות 

 

בשנת   כהןבעיר    1947נולדתי  וחנניה  לסעדה  .  קזבלנקה שבמרוקו 

נולדו  אהרון   אחרי  נולדתי.  כשאני  שנתיים  בן  היה  הבכור  רפי  אחי 

של  ופרוספר במתפרה  עבודה  מנהלת  היתה  אימא  עובדות.    180. 

המתפרה ייצרה שמלות, חליפות ובגדים שהוזמנו  על ידי סוחרים וגם  

 באופן פרטי.  

 

וגרנו בשכנות יחסי     -השכונה שלנו היתה מעורבת  ומוסלמים.  יהודים 

השכנות היו טובים ואני כילד לא זוכר התנקשויות או סכסוכים אלא יחסי  

 ם.  כבוד ושלו

 

דוד    .התגברה פעילות הסוכנות היהודית בעיר   50  - בתחילת שנות ה  

  לעלות לארץ ישראל שיכנע את הורי    ,, שעבד בסוכנותיעקב כהןשלי,  

 ורשם אותנו ברשימת ההמתנה לעלייה לארץ ישראל. 

 

עזבה    קבלנו אישור, ההורים ארזו את כל רכושנו בארגזים גדולים שנשלחו לישראל וכל המשפחה  1955בשנת  

 את הבית והשכונה בהתרגשות גדולה לקראת הבאות.  

 

בן   הייתי  " 7אני  בבית הספר  נפרדתי מחברי  למדתי את השפה    ,"אם הבנים.  יסודי, שם  לגילאי  חינוך  בית 

 העברית, תורה, פיוטים הקשורים לחגים ולשבתות ולימודי קודש.  

 

לים. אימא הכינה לנו אוכל מכיוון שאבא סירב  . במחנה המעבר ישנו באוה לקונדרס שבמרסייהגענו    מקזבלנקה 

.  לנמל חיפה . הגענו  עלינו באנייה לארץמחשש שמא הוא אינו כשר. לאחר כשבועיים    , לאכול את האוכל שחילקו

דאג לנו וקיבל את פנינו. בתדרוך קצר שנתן לאבא אמר:    , שהתגורר בחיפה  )כהן(   דוד שמעוןאח של אבא,  

יתנו טבעון אל תרד מהאנייה!" מעברת טבעון  "חנניה אחי, אתה מבקש רק את  שמעון     . . תתעקש!! אם לא 

 . הוסיף: "לא בגבול, לא בנגב, שם יש נוף, מזג אוויר טוב, רק לשם וגם תהיו לא רחוק ממני!" 

   

ההתעקשות  .  אבל אבא עמד על שלו: "אם לא טבעון, תחזירו אותי למרוקו!" שלומי  בהתחלה רצו לשלוח אותנו ל 

 .  רמת הדסה בטבעון עזרה ונשלחנו למעברה שליד 

 

קבלת הפנים שערכו לנו העכברים, העקרבים והנחשים בצריף זכורה לי היטב. קירות הצריף נבנו מקרשים דקים  

  - שהרווח ביניהם איפשר לקרני השמש לחדור אליו בקיץ ולטיפות הגשם לטפטף פנימה בחורף. בתוך הצריף  

להאיר אותו בלילה הדלקנו עששיות נפט. הארגזים שנשלחו ממרוקו הגיעו לצריף. פרקנו את  רצפת בטון וכדי  

 השמיכות, הכלים והבגדים ומאותו ערב פרשנו מזרנים על הרצפה וישנו יחד כולנו.  

 

משפחות. לכל משפחה הזמן שלה והכמות הקצובה לבישול, רחצה,    12-השירותים וברז המים היו משותפים ל

ון וכביסה. פעם בשבוע אימא היתה עושה כביסה. מעמידה את הדוד הגדול על הפרימוס,  מרתיחה  שתייה ניקי 

היתה נתלית    ,במים את כל הכביסה המלוכלכת ועל החבל שנמתח באלכסון, מלמעלה למטה, מהצריף ועד הגדר

הגבוה.  בחלק  לה  עוזר  ואבא  הנמוך  בחלק  תולה  הנמוכה  אימא  הנקייה.  לתחזוקת   הכביסה  הצריף    נוסף 

במשק בית בטבעון כדי לפרנס את המשפחה. לאחר זמן מה אבא קיבל אישור וצריף    עבדה   אימא   , והמשפחה

להקים בו חנות ירקות. כולנו התגייסנו לעזור לו. אחי הכין מדפי עץ בשיפוע כדי  לשים את הסחורה, אני סידרתי  

והפ הירקות  מחירי  עם  פתקים  הכין  אבא  נעץ  י את המדפים,  ועם  להביא  רות  על הסחורה שנהג  אותם  קבע 

עם   למעברה  חוזר  היה  ובטנדר  סחורה  הזמין  לעיר,  באוטובוס  בבוקר  השכם  נסע  אבא  בחיפה.  מ"תנובה" 

לכל השכנים שביקשו  כי המצב הכלכלי של כולם היה לא פשוט.     ,הארגזים העמוסים. כמובן שמכר בהקפה 
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ואני תמיד עזרנו להורים. בזמן המלחמה  גם מכר בהקפה לאנשי המעברה. שלושת א  שמחון מהמכולת חיי 

 על פי הוראה מהמועצה.   , זכור לי שחפרנו שוחות עם המבוגרים 1956בשנת 

 

הייתי טוב במשחקי גולות. בכל משחק הרווחתי מספר לא מבוטל של גולות שחלקן היו "שוות",     8אני, ילד בן  

 שתקנה בזה מצרכים לכולנו.    ,כבוד נתתי לאימא אותן הייתי מוכר לחברים ואת הפרוטות שהרווחתי ביושר וב

למדתי בבית ספר במעברה. המבנה היה שורה ארוכה של צריפים עם כיתות בגילאי יסודי.  לארוחת עשר דאגה  

אבל בצהריים היינו מתאספים בחדר האוכל בבית הספר ואוכלים יחד ארוחה חמה. גם אם האוכל לא    ,אימא 

  -  המורה מיכאל אתקיןלימד חשבון,   המורה יחזקאל נים וידענו שזה מה שיש.  לא היינו ברר ,היה כל כך טעים 

הזכור לי לטובה. תמיד דאג לנו ואהבתי ללמוד אצלו תנ"ך   והמורה והמנהל היה מנחם גולןמורה לחינוך גופני 

ת  . הוא עבר לנהל את ביבקליטה שלנו בטבעוןועברית. גם כשפינו את המעברה היה מגיע לבתים ומתעניין  

כשסיימתי    , " ובאופן אישי תמיד גונן עלי, נתן לי תשומת לב ואף סידר לי עבודה בבניין נרקיסים הספר החדש "

 בית ספר יסודי.  

..  היה  שמעון וחנניה קדוש, אלול, האחים מור יוסף   -   אהבנו לשחק בכדורגל ליד המועדון. כל ילדי המעברה

ובעטנו בו שעות ארוכות. יום אחד כשעמדתי ליד תחנת האוטובוס עצר  לנו כדורגל מרופט שמילאנו בסמרטוטים  

נהג האוטובוס ששמו גרשון, פתח את הדלת וקרא לי לבוא. ניגשתי לפתח האוטובוס. הוא התכופף והרים משהו  

שהיה מונח לצידו. כדורגל מעור חדש. "בוא, קח, זה בשבילך! לך שחק עם החברים שלך!" לא היה גאה, שמח  

 ממני. להגיע למגרש במעברה עם כדורגל חדש זו חוויה שלא אשכח כל חיי.   ומאושר

 

הצהריים   ארוחת  של  הנפלא  טעמה  לי  זכור  ארוחה.  מכינים  וחתיכה  שארית  מכל  נזרק.  לא  מעולם    - אוכל 

, ריחני ונפלא. ליד הצריף הוקמה גינת ירק קטנה.  קוסקוס משאריות לחם שחור וסלט ירקות טרי  - "  אמפווייר"

ענו ושתלנו פטרוזיליה, כוסברה, נענע ומעט ירקות. למדנו את עבודת הגינון מהשכנים. ליד כל צריף נשתלה  זר

גינה קטנה בתקווה שהאדמה תניב משהו להאכיל את בני המשפחה. יום אחד נכנסה  כבשה  לשטח הגינה  

ה לצריף, אם עד הערב אף  שלנו והחלה לאכול את השתילים  שהחלו לצמוח. אבא נתן מיד הוראה: "תכניסו אות

 . נשחט אותה ונכין לנו ארוחת מלכים!" , אחד לא יבוא לחפש

   

ומתן   משא  איתו  ניהל  אבא  חזרה.  אותו  וביקש  שלו  שהכבש  הסמוך שטען  מהכפר  בדווי  בחור  הגיע  בערב 

יו  לך לשלום!" הנער הלך וחזר כעבור שעה עם  אב   -   לשחרורו:  "כסף תמורת הכבש! תביא את הכסף ואם לא 

 ועם הכסף. אבא קיבל פיצוי הולם והבדווי יצא מבסוט עם הכבש בזרועותיו.  

 

במעברה היו יחסים טובים בין השכנים, תמיד עזרו אחד לשני, היתה ערבות הדדית ואחווה. בימים של שמחה   

במעגל  שחט את העופות וכל האימהות  ונשות המעברה " נתנו את ידיהן", ישבו יחד    רבי שלמה עמור  - השוחט  

או החתונה המצווה  בר  לקראת  טעימים  מהן תבשילים  ולהכין  הנוצות  הכנסת    ,למרוט את  בבית  שהתקיימו 

. שלמה ניגן על העוד, דויד בטמבורין  האחים אזולאי מנתיבות  -להקת הנגנים  שבמקום. נהגנו להזמין את  

פולקלוריסטית.   ושירה  אפריקאית  צפון  יהודית  מוסיקה  בקמנג'ה  ניגן  התזמורת  וישועה  את  ייסד  לימים   (

האנדלוסית(. הנשים במשפחת קדוש ואסולין היו בשלניות והאוכל שלהן היה מעדן. בימים של אבל וצער תמכו,  

 הכינו אוכל, ביקרו וסייעו באהבה ובנתינה גדולה.  

 

בנים.   גדולה למשפחה שיש בה ארבעה  לנו אחות. התינוקת שנולדה במעברה הביאה שמחה  נולדה  לימים 

 . )אם אבי( על שמה של סבתי   תמר הורים קנו לה עריסה  והחליטו לקרוא לה בשם ה

   

בבית   הבוקר  בשעות  בילתה  הפעוטה  ותמר  בית  במשק  לעבוד  לחזור  נאלצה  אימא  חודשים  מספר  לאחר 

 התינוקות שמעברה.  

ה. כשהראו  לידה נוספת אצל השכנים שלנו. האימא שילדה תינוקת בריאה התבשרה לאחר יום שהתינוקת נפטר

ולקח את התינוקת הבריאה שלה. היא חזרה שבורה   ומישהו החליף  לא היא  לה את גופת בתה טענה שזו 

 למעברה אך טענותיה לא נענו וכנראה שהתינוקת נמסרה לאימוץ.  

 

. השכנים והחברים שבמעברה  לרחוב הברושים בקרית טבעון לאחר שנתיים פינו את אנשי המעברה ביום אחד  

. אבא הקים  מפתן" שביקנעם לידנו. אני עליתי לכיתה ד'. אחי הגדול אהרון יצא ללמוד מסגרות ב"   נשארו לגור 
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שידעה שש שפות והייתה אישה משכמה    ,את ה"בסטה" בחצר הבית והמשיך להתפרנס ממכירת ירקות. אימא 

 נאלצה להמשיך לעבוד במשק בית.   ,ומעלה 

 

  5שנים. יש לנו   57חותה הקטנה.  אני המשכתי לעבוד בבניין  לימים נישאתי לחנה, ואחי אהרון נישא לעליזה א

 נכדים. כולם גרים באזור.   10-ילדים ו

הזיקה והאהבה לדת ולפיוטים נשתמרה בי ואני מוזמן בחגים ובשמחות של המשפחה והחברים  לשיר פיוטים  

 בבית הכנסת.  

 

 


