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 שלמה כנפי מעברת טבעון
 

 תיעוד: נאוה חזות 

 

הדליקו נר ראשון של חנוכה. באותו ערב מלא אור היתה    שבעיר סאפי שבמרוקו ברחוב היהודים  .  1942דצמבר  

כל בני המשפחה    שלמה.. בסימן טוב ובמזל טוב  נולד בנם הבכור  דויד וסימה כנפושמחה גדולה בביתם של  

ממקומה  שותפים לחגיגה. אף אחד לא שיער בנפשו שבעוד מספר שנים תיעקר  " היו  דרב אל יהוד שגרה ב"

מרבית אוכלוסיית היהודים שגרה דורות בשכונה. בעוד שנה ינסו הגרמנים לפלוש למרוקו וסכנה גדולה תרחף  

מעל ראשם. הם חיו שם שנים רבות, ניהלו חיי קהילה יהודית סגורה, נפגשו בחגים ובשבתות בבית הכנסת,  

 פרנסו ממסחר וחיו בכבוד.  הת

 

וילדים עזבו את      1943בנובמבר   גברים, נשים  יהודי השכונה,  כל  התפשטה השמועה על פלישת הנאצים. 

 ומשפחתו לארץ ישראל.   שלמה כנפיכך מתחיל סיפור המסע של בתיהם וברחו ליערות. 

 

אותם ונכנסו לסאפי לפני    י עטפו אותי ונסו על נפשם. לאחר מספר ימים התבשרו שהאמריקאים הקדימו הור

 הגרמנים. רק אז חזרו כולם לבתיהם.  

 

עלי והחלה  ה   זה היה האות הראשון ליהודים שבמרוקו לחפש מקום בטוח. הפעילות הציונית תפסה תאוצה 

קיוסק, אימא היתה בבית ותפרה שמלות לנשים באופן פרטי. בשנת    -לארץ. בשנים אלו לאבא היתה מכולת  

 .  ניסים - יוסי ואחרון , אחריו ןאחי שמעונולד   1944

 

שליחי הסוכנות רשמו  אותנו  ועוד משפחות רבות מהשכונה לעלייה לארץ ישראל. זכור לי אותו    1950בשנת  

ערב שבו התקבצו כל בני המשפחה בביתנו כדי להיפרד מאיתנו. סבתא נענעה את העריסה של ניסים, ובכאב  

דה היתה קשה. לקחנו מעט בגדים במזוודה. בחצות חיכתה לנו  גדול היא וסבא חיבקו ונישקו את כולנו. הפרי 

בדרך לפאתי   גדולה של שכנים  ובחשאי עזבנו עם קבוצה  היהודים  קזבלנקהמונית  עם  . שהינו שם בפרדס 

מעבר במרסיי עשינו בסירה עד לב  המהשכונה כשבוע ימים. אנשי הסוכנות דאגו לנו למזון. את דרכנו למחנה  

 .  צרפת ה והפלגנו לו לאנינ יים, שם בסולם הועל

במחנה המעבר שוכנו בצריפים, ישנו על מזרנים ומיטות ברזל. אבא עבד במחסני המזון. בימי ראשון האחראים  

רות עסיסיים וירקות טריים. אמא הלבישה אותי  י הנוצרים לא עבדו ואבא היה לבד במחסנים שהכילו שפע של פ

עשיתי כמצוותה    .נים ותגיד לו שייתן לך כל מה שאפשר!"במעיל ארוך מלא בכיסים ואמרה: "לך לאבא למחס

וצעדתי לבד לכיוון המחסנים הרחוקים. כשהגעתי למקום עייף מהדרך הארוכה ביקשתי מאבא שימלא את כיסיי  

אינני יודע אם בגלל שלא רציתי לאכזב את  .  במה שאפשר. אבא כעס ואמר: "בשום פנים ואופן, אפילו לא אחד!"

רות וירקות מתוך שפע  י רות, חיכיתי שאבא יתרחק ואז במהירות הוצאתי פיכך חשקתי בפ אימא או בגלל שכל  

לאתי את כיסיי. לרוע מזלי לפתע הופיע אבא וכשראה את המעיל התפוח והכבד, רוקן את  מהארגזים  במקום ו

לחיים,  כיסיי ובפעם הראשונה הרגשתי את נחת זרועו. נפלתי לרצפה וברחתי בבכי הביתה. זה השיעור שלמדתי  

 מהו יושר ואיך לא מועלים באמון של אנשים.  

 

ל" לישראל. הועברנו  "ארצה"  באניה  חודשיים הפלגנו  לכפר  שער עלייהלאחר  נשלחנו  ומשם  המרוחק  גורן  " 

שנמצא סמוך לגבול לבנון. המצב הביטחוני והכלכלי היו קשים מנשוא. התקשינו להשיג מזון. לא היו גנים או בית  

. בלילות נהגנו ללכת בכביש החשוך והמסוכן  ולהתפלח לגן הירק  שומרהבשתילת טבק ב   ספר. הילדים עבדו

לגנוב כמה ירקות כדי להשביע את הרעב. אבא עבד בהכשרת הקרקע, סיקול אבנים וייעור.    שבקיבוץ אילון,

 אימא היתה עסוקה בגידול התינוקות.  

 

הובילה    הסוכנות בחיפההתפתח להפגנות מול  המצב היה בלתי נסבל וביקשנו לעזוב את המקום. את המאבק ש

שגרה איתנו בכפר. בזכות התעקשותה, התמדתה ונחישותה והובלת   דודתי הצעירה והאמיצה סוליקה בראש 

 .  למעברת טבעוןהגברים למאבק העבירו אותנו כקבוצה  
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ו המואר  מהגבול,  למקום המרוחק  להגיע  ח השמחנו  הסוכנות  חזרה.  הביטחון  מזרנים,  מגודר. תחושת  ילקה 

מ"ר. בפינה מטבחון ובו פתיליה    9. שש נפשות בצריף של  'רגל -ראש '   –   מיטות ושולחן עץ. ישנו שני ילדים במיטה

לבישול. בחורף שמנו קופסאות לאיסוף המים הדולפים מהגג ובקיץ יצאנו החוצה כדי לנשום אוויר. חלקנו ברז  

 ם שהוקצבו לנו.  למקלחת עם שמונה משפחות,  קנינו  אוכל במכולת בתלושי

 

וגלגלי ברזל, להתגנב לגינת   חבורת הילדים במעברה אהבה לשחק בכדורגל סמרטוטים, לבנות עגלות מעץ 

 ולקטוף חסה, גזר, ושאר ירקות. בבית אכלנו לחם ומרגרינה, ביצה ומעט קטניות.    ברמת הדסההירק 

 

 נינו קיבלו רק שני ימי עבודה.   ימי עבודה בייעור בזכות המראה האירופאי שלו. שכ  4אבא הצליח לקבל 

   אלי, מאיר וגבי.   -  אחייבמעברה נולדו 

 

כיתה רב גילאית. בבוקר למדנו ובצהריים קיבלנו ארוחה חמה. המחנכת  במעברה   בנכנסתי ללמוד בבית הספר ש 

  לימדה אותנו עברית, חשבון ומולדת. אהובה היתה מחלקת לתלמידים שהצטיינו, ענו תשובה נכונה   אהובה קצב 

או השקיעו בלמידה בולים כצ'ופר. מהר מאוד התמלאה המחברת שלי בבולים שהעידו על הצטיינותי והשקעתי  

 בלימודים.  

 

 
 

 .  שלמה בשורה השנייה באמצעבכיתה הרב גילאית עם המורה אהובה קצב.   1953
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עם ילדי הוותיקים    בטבעוןבביה"ס "רימונים"  המליצה שאעזוב את הכיתה במעברה ואעבור ללמוד  אהובה  

שוב. אמנם זו הייתה גאווה אך שם לא נהגו הילדים להישאר לאכול ארוחת צהריים. זו הסיבה שלא רציתי  בי

הבינה את הסיבה מיהרה להגיע  אהובה  בעבורי. כש   יתור גדול מידילעבור. לוותר על ארוחה חמה ביום זה היה ו

ה אחרי יום הלימודים, חיכתה לי בקביעות, על מדף בפינה, מנת  להסדר בינינו ובכל צהריים כשחזרתי למעבר

 הארוחה החמה שלי.  

 

בכל בוקר הייתי מתעורר מוקדם ויוצא ברגל לבדי מהמעברה דרך הוואדי. בדרך פגשתי את רועי הצאן הבדואים  

ות של לחם   במערות מפני הגשם. אימא ציידה אותי בכריך משתי פרוסות עבולא פעם נאלצנו יחד לתפוס מחסה  

ובתוכו קציצות בשר. ביום הראשון ללימודים  בהפסקת האוכל, כשכל התלמידים הוציאו את הכריך עם השוקולד  

יואב  או הגבינה התביישתי להוציא את ארוחת העשר שלי ואמרתי שלא הבאתי אוכל. חברי לספסל הלימודים,  

יואב שני    . , זה בשבילך!" , בצע את הכריך שלו לשניים, שם על השולחן ואמר לי: "קחזכאי יום הביא  מאותו 

ביקשתי ללכת לקיבוץ. בגלל גילי הצעיר    12אחד שלו והשני בשבילי. לאחר שנה, בגיל    -כריכים לארוחת עשר

הפקיד בסוכנות סירב לרשום אותי. כשחזרתי למעברה וסיפרתי לדוד שלי על כך, לקח את תעודת הזהות של  

ולבסוף אמר:  אבא, שינה את שנת הלידה ושלח אות י למחרת לאותו פקיד. הפקיד התבונן ארוכות בתעודה 

   . להכשרה!"   לרמת הדסה"עכשו זה בסדר, אבל קודם נשלח אותך  

 

שמחתי כל כך להגיע כתלמיד למקום. סוף סוף חדר מסודר, אוכל, בגדים נקיים, נערים ונערות נחמדים, והעיקר  

ביקש שאגש להנהלה. נבהלתי, לא הבנתי מדוע קוראים  בדרך לקיבוץ. בבקר שלמחרת המדריך העיר אותי ו  -

 .  הכפר הירוק בחדר ישב פורום ההנהלה, מזכירות ומנהל  לי למנהל? מה כבר עשיתי?  

". לך תתארגן, הטקסי מחכה לך  כפר הירוק לצאת ללימודים ב"  רמת הדסה"שלמה, אתה נבחרת מבין כל ילדי  

 . בכניסה!" 

   

  - חדר נקי ומסודר, ארוחות, מרחבים, חברים, יחס נפלא מאם הבית    לא היה מאושר ממני… בכפר חיכה לי 

ולימודים מעניינים. פעם בשלושה חודשים חזרתי הביתה. בשבתות נשארתי לעבוד    אשתו של יגאל מוסינזון

לשעה. זה היה בשבילי הון. חסכתי את הכסף והבאתי אותו לאימא    גרוש בשדות. הרווחתי לירה ועשרים וחמש 

 ברה.  בביקוריי במע 

 

כשהגעתי לכיתה י' נגמר התקציב למימון לימודיי ואז הציע מנהל הכפר שתמורת עבודה בחופש אוכל להמשיך  

 ללמוד. כך המשכתי ללמוד עד הגיוס.  

עזב    שמעון .  ברחוב התאנה שבטבעוןעזבה משפחתי את המעברה לבית קטן    בכפר הירוק במהלך לימודיי  

 .  לאשדות יעקב, אלי לנהלל, מאיר וגבי נשארו עם ההורים   לגניגר, יוסי לכפר הנוער הדתי, ניסים

 

  1968ויום כיפור. נישאתי ב    ההתשהששת הימים, מלחמת  בצבא עברתי קורס קצינים, השתתפתי במלחמת  

 שנים עד הפנסיה.    21ושם עבדתי    התעשייה הצבאית בנוף הגליל ילדים. הייתי בין מקימי    3ונולדו לנו    דרורה ל

 .  נה בחיק המשפחה, הילדים והנכדיםכיום מתגורר בטבעון ונה

 


