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מושב שדה יעקב

חדשות

המעברות  יום   ,2021 בדצמבר   7 שלישי,  ביום 
ערב   18:00 בשעה  צוותא  באולם  נקיים  השנתי, 
ולקולטיהם.  בטבעון  המעברה  לבוגרי   הוקרה 
ונאיר את הנחישות, התושייה  נדליק נרות חנוכה 

וההקרבה שנדרשו כדי לצלוח תקופה זו. 
רואה  המעברות  מורשת  לשימור  העמותה 
הדורות  למען  המשפחות  סיפורי  בתיעוד  חשיבות 
האישיים  סיפוריהם  את  לתעד  ומבקשת  הבאים 

והמשפחתיים שטרם סופרו. 
היתה  בוהדנה  ופרחה  שמעון  של  בביתם 
התאספה  המשפחה  כל  גדולה.  התרגשות 
לקראת הנסיעה והפרידה מאנט ובעלה עמרם. 
ניסים ויצחק לא עצרו את הדמעות, מומי טיפס 
אותה  נישק  מרדכי  אנט,  בשמלתה של  ואחז 
על הראש. אימא, אבא וסבתא כבר לא לשנות 
דבר. הזוג הצעיר החליט והתעקש לעזוב את 

קניטרה ולעלות לארץ ישראל. 
נרשמו  חודש  לפני  רק  שנישאו  ועמרם  אנט 
יחד  לעלות  מזמן  ותכננו  הסוכנות  במשרדי 
לישראל, אך שמעון, אבא של אנט לא הסכים 

והתנה את עלייתם רק כזוג נשוי.
התכונה וההתארגנות בבית לקראת עזיבתה של 
אנט לוו בהתרגשות. אימא ארזה בארגז גדול 
שמיכות, כריות, כלי מטבח, את הסיר להכנת 

הקוסקוס, תבלינים ומצעים. 
אנט ועמרם ארזו מעט בגדים בשתי מזוודות. 
יומיים אחרי יום הכיפורים 1954 התארגנו על 

פי התכנית. 
ההיכרות ביניהם היתה לפני כשנתיים כשאנט 
 14 בת  הכל  בסך  הספר,  בבית  למדה  עדיין 

והוא בן 19. 
עמרם אטיאס עבד כאינסטלטור בבסיס הצבאי 

האמריקאי שהוקם בעיר קניטרה - עיר נמל 
בצפון מערב מרוקו. המקום שימש מקור עבודה 
לאנשי הסביבה. בעיר גרו יהודים בשכנות עם 
המוסלמים תוך קיום מצוות הדת באופן חופשי, 

שמירה על המסורת וציון החגים היהודים. 
עמרם התגורר אצל אחיו והבחין באנט, הנערה 
הצעירה שגרה בשכנות והיא מאוד מצאה חן 
בעיניו. חברו, שהכיר את המשפחה אמר לו: 
היא  קשוח,  מאוד  שלה  אבא  עמרם,  "תיזהר 
ילדה!" אנט הצעירה הגיעה לבקר  בסך הכל 
יום  באותו  לשם  שהגיע  ועמרם  חברתה  את 
מצא הזדמנות לפתוח עמה בשיחה. היתה שם 
אהבה ממבט ראשון. הם המשיכו להיפגש בסתר 
וחלמו להתחתן, לעלות לארץ ישראל ולחיות 
חיים טובים במדינת היהודים כפי שסיפרו להם 
ושכנעו אותם אנשי הסוכנות. אנט היתה בת 

16 כשנישאה לעמרם בן ה21. 
לאחר הפרידה הקשה מהמשפחה ובתקווה שהם 
יגיעו בעקבותיהם תוך זמן קצר, אנט ועמרם 
יצאו עם מספר משפחות נוספות לקזבלנקה. 

את חג הסוכות חגגו במחנה. למרות מחאותיהם, 
הופרד זוג הנאהבים - היא נשלחה ללון בצריף 

למגורי נשים והוא - בצריף לגברים.
לאחר חודש של המתנה הפליגו למחנה המעבר 
משם  הפליגו  ימים  עשרה  וכעבור  שבמרסיי 
לנמל  הגעתם  עם  לארץ.  באוניה"הרצל" 
כשלאנט  החגיגיים  בבגדיהם  התלבשו  חיפה, 
לשמלתה.  מתחת  קטנה  בטן  מבצבצת  כבר 
העולים ירדו מן האוניה בתחושת שמחה ואושר 
שהתחלפו עד מהרה בהלם מוחלט. רסס משפיל 
של די די טי קיבל את פניהם והם הועלו על 

משאית מבלי לדעת לאן פניהם מועדות.
לאחר שש שעות של הטלטלות בדרכים, ללא 
למושב  הערב  בשעות  הגיעו  ושתייה,  אוכל 
על  הירדני.  הגבול  ליד  שנמצא  נטופה  בית 
שולחן ארוך הוצעו לעולים החדשים לחם שחור 
וגבינה לבנה. אנט ועמרם חיכו עד שהמבוגרים 
עם הילדים יכנסו לצריפים. הם היו אחרונים. 
ובו שתי  וקטן  לצריף מעופש  נכנסו  ביד  יד 
מיטות ברזל ומזרני קש. שמיכות צמר שחורות 
שולחן  על  המיטה.  על  הונחו  הסוכנות  של 
וקופסת  אורז  קטן מעץ - לחם שחור, קצת 
שימורים. בחוץ יללו התנים והרוח הקרה חדרה 
דרך קירות הצריף. הארגז ממרוקו עדיין לא 
הגיע. המציאות טפחה על פניהם. הדי פיצוצים 
זה להתחבק  ומה שנותר להם  נשמעו מרחוק 
גרונם  את  חונקות  כשדמעות  זו  בזרועות  זה 

ולחכות לבוקר שיגיע. 
שהתגורר  משפחה  קרוב  ימים,  מספר  לאחר 
בחיפה ושירת בחיל הים הגיע למושב המרוחק 

ושל  שלו  לצריף  לחיפה  אותם  ולקח 
בהיריון  היו  הנשים  שתי  אשתו. 
ובאפריל 55 בהפרש של 5 ימים 
שהצטרפו  בנות  שתי  ילדו 

למשפחות בצריף הקטן. 
עבודה  מצא  לא  עדיין  עמרם 
ומצרכים  מזון  להשיג  וכדי 
אנט  מכרה  התינוקת  לרבקה 
בלב כבד את עגילי הזהב שלה 

ואת הצמיד שענדה. 
לגור  מקום  חיפשו  ועמרם  אנט 

ושוב  הלוך  בנסיעות  טורטרו  הם  בו, 
באחת  ובירושלים.  אביב  בתל  המשרדים  בין 
הפעמים כשנסעו לתל אביב ונדחו בשרירות לב 
על ידי אחד הפקידים, מסרה אנט את רבקה 
התינוקת לידיו של עמרם, נכנסה רותחת מכעס 
למשרדו של הפקיד האדיש, דפקה בחזקה על 
השולחן והרימה את קולה: "הפעם אנחנו לא 
חוזרים הביתה! יש לי תינוקת שגדלה בצריף 
עם עוד משפחה, כסף אין לנו, אין לכם טיפה 

רחמנות?"
ההתשה  המצטברת,  העייפות  והעלבון,  הזעם 
גופה  בכל  לרעוד  לה  גרמו  המזלזל  והיחס 
כשהדמעות  בבכי  הוסיפה  לעצור  ומבלי 
באוטובוסים  נוסעת  "אני  פניה:  את  שוטפות 
פעם אחר פעם עם תינוקת, כמעט שנה אנחנו 
בארץ, אני מתחננת שתמצאו לנו מקום, מה 

כבר ביקשנו?" 
לאנט  ונתן  הפעם  השתכנע  הנדהם  הפקיד 
ועמרם את האישור המיוחל ואפשרות בחירה: 
מעברת טבעון, קריית עמל או מגדל העמק. 

את  לבדוק  כדי  מהבית  יצא  עמרם  למחרת 
המעברות שהוצעו ולבחור באחת מהן. בתחנת 
האוטובוס שבחיפה פגש את שכנתו מקזבלנקה, 
איתה  לבוא  בחום  לו  המליצה  זו  דדון.  גב' 

למעברה בטבעון. 
בטבעון  האחרונה  לתחנה  באוטובוס  כשהגיעו 

פנו לעבר שורות הצריפים.

עמרם וגב' דדון ניגשו למנהל המעברה ולאחר 
ונטוש,  קטן  עץ  צריף  קיבלו  מרים  ויכוחים 

ללא חלונות, מלוכלך וריק. 
עמרם חזר לאנט ובישר לה: "יש לנו צריף! 

עוברים למעברת טבעון!" 
צינור  השיג  החלונות,  את  תיקן  עמרם 
לצריף  צמוד  מקום  ארגן  סידר,  ניקה,  מים, 
ובתם  אנט  את  והביא  ומקלחת"  ל"שירותים 
הארגז  במעברה.  החדש  לביתם  התינוקת 
ובגדיהם  הגיע  לא  עדיין  ממרוקו  הציוד  עם 
המעטים ארוזים בשתי מזוודות. אבל סוף סוף 

יש להם פינה משלהם.
קרח,את  בלוק  שמו  "מקרר"  שהיתה  בקופסה 
בסיד  שבוע  מדיי  מרחה  אנט  הצריף  ריצפת 
ניקיון.  תחושת  לתת  כדי  שטפה  ולמחרת 
בחפירות  החדשה  מעבודתו  שקיבל  בתלושים 
בגבעת זייד קנו במכולת שבמעברה חלב, לחם 

וגבינה. 
המתקדם  ההיריון  בזכות  יותר,  מאוחר 
של אנט הם קיבלו את ה"בונוס" - 
קילו וחצי סוכר ו200 גרם קקאו 
הפלא  בסיר  להכין  אפשר  מהם 

על הפתילייה עוגה טעימה.
משפחתו  עלתה   1956 בשנת 
ושוכנה  לישראל  עמרם  של 
במעברה ביקנעם. אנט ועמרם 
כדי  גדולים  מאמצים  עשו 
להעביר אותם לגור לידם. לאחר 
ממנהלי  ונשנות  חוזרות  בקשות 
המעברות הדבר צלח והם קבלו צריף 

במעברת טבעון.
בשנה זו נולדה רותי. אנט נשארה בבית לגדל 
נאלצו  במעברה  אחרות  אימהות  הבנות.  את 
התינוקות  את  בית.  במשק  ולעבוד  לצאת 
או  השכנות  אצל  השאירו  הקטנים  והילדים 
שהביאו אותם למעון שבתחילת רחוב הברושים. 
וכובסו בדוד מים גדול  חיתולי הבד הורתחו 
את  הפתילייה.  על  לחימום  הרימה  שבקושי 
על  ולייבש  לתלות  צריך  הנקייה  הכביסה 
החבלים בין העצים לצריף, הבישול במטבחון 
נעשה על הפתיליה. תוך כדי החיים במעברה 
למדו לדבר, לקרוא ולכתוב בעברית. אימא של 
אנט שלחה לה מכתבים בהם ביקשה בגעגועים 
בחזרה  שלחה  אנט  למרוקו.  הביתה  שתחזור 
מכתבים ותמונות. אבל היא כבר השאירה את 
מרוקו מאחור. יש לה משפחה, חברים וחברות 
במעברה ועמרם מצא עבודה ב"תנובה". לאחר 
מספר חודשים נותק קשר המכתבים עם הוריה 
ולאנט לא היה שנים שמץ של מושג מה עובר 
עליהם. בשבתות נפגשו תושבי המעברה בבית 
הכנסת שהיה בצריף המועדון. הגברים התפללו 
בתוך הצריף והנשים - בחוץ, מצאו הזדמנות 
אחת  שכל  מהכיבוד  לטעום  לצחוק,  לפטפט, 
היומיומית  זמן מהעבודה  פסק  לקחת  הביאה, 
ובעיקר להתקרב, למצוא אוזן קשבת, להבין 
הוא  שהמחסור  בזה  ולהתנחם  קשה  שלכולם 

נחלת הכלל. 
לשעות  עד  לצריף  מצריף  עוברים  במימונה 
ב"תרבחו  מברכים  הלילה,  של  המאוחרות 
ותסעדו" טועמים מהכיבוד הדל על השולחן, 
שותים כוסית עראק, מתחילים לשיר, לרקוד 
לתופף בקצב וחוגגים יחד בהרבה שמחה עד 

אור הבוקר. 
לכבוד שבת היו קונים דג מלוח, משרים אותו 
המליחות  את  ממנו  להוציא  כדי  יממה  במים 
החריפים  בטעמים  אותו  מבשלים  כך  ואחר 
סיר  על  המרוקאי.  הבישול  של  והפיקנטים 
מרק "לחשו" העשוי ממים, שום, סולת והרבה 
במעברה,  החברים  עם  לשבת  אפשר  כוסברה 

להתחמם בחורף ולהעביר שעות ארוכות בשיחה 
ובהעלאת זכרונות. 

במרכז טבעון היה בית קולנוע. אם התאפשר 
לצפות  יחד  הולכים  היו  שמרטפית,  והשיגו 
מעט  כשהיה  בקיוסק.  משהו  ולקנות  בסרט 
כסף קנתה אנט לאחת הבנות חליפה יפה עם 

שכמייה אצל בקימר מחנות הבגדים. 
יום  מדי  מגיעים  היו  הבדווים שגרו בשכנות 
"שזיפים,  מרכולתם:  את  למכור  למעברה 
ואנשי  צועקים  היו  שזיפים..!"  אבטיחים, 
המעברה היו יוצאים מן הצריפים וקונים מהם 
את הסחורה תוך יצירת קשרי חברות והיכרות. 
הצריף  את  ועמרם  אנט  פינו   1959 בשנת 
ברחוב  חדרים  שני  לדירת  ועברו  שבמעברה 
הברושים. שנה לאחר מכן נולד ילדם השלישי 

דודו, אחריו יורם, לאה ז"ל, מוניק ושי. 
עמרם התחיל לעבוד כימאי שנים רבות דבר 
עמו  להפליג  ואף  ברווחה  לחיות  להם  שעזר 

לחו"ל מספר פעמים.
בהפלגה  היה  כשעמרם  השבת,  מימי  באחד 
ואנט עסוקה בארוחת הערב והשכבת הילדים 
לישון, הגיע משה, אח של עמרם לביתה. הוא 
קרא לה בהתרגשות: "אנט, אנט, בואי מהר!" 

והוציא תמונה של אנט עם בתה.
-"מזהה?" שאל אותה. 

תמונה זו נשלחה לפני שנים ע"י אנט מהמעברה 
להוריה שבמרוקו. אנט לקחה את התמונה, לא 
מבינה איך הגיעה לידיו. הפכה אותה לראות 
בצרפתית  כתבה  שעליה  התמונה  זאת  האם 
"הוריי האהובים, אני ורבקה הקטנה בישראל, 

מתגעגעת, אנט.."
משך  הוא  לתשובה.  חיכה  לא  הנרגש  משה 
שלך  המשפחה  כל  מהר,  "בואי  ואמר:  בידה 
פה, הם הגיעו ביום שישי באוניה" פלמניה", 
חיכו לצאת השבת ובאו לחפש אותך במעברת 
טבעון. מישהו שמע אותם מחפשים את עמרם 
הם  אליי.  אותם  הביא  ומייד  אטיאס  ואנט 
הראו לי את התמונה הזאת ואני לקחתי מונית 

והבאתי אותם לכאן". 
מבולבלת  מהתרגשות,  רועדת  ההמומה,  אנט 
במהירות  יצאה  אזניה  למשמע  מאמינה  ולא 
כל  בריצה  ואחריהם  משה  אחרי  מהדירה, 
הילדים. אין מילים שיכולות לתאר את המפגש 
החיבוקים,  הבכי,  הצהלה,  קולות  המרגש, 
הרגע שחיכתה  הגדול.  האושר  ואת  הנשיקות 
לו אחרי שמונה שנים הגיע בהפתעה מוחלטת. 
הקטנה  בדירה  התכנסה  המאוחדת  המשפחה 
חוויות,  חלקו  הלילה  וכל  ועמרם  אנט  של 
זיכרונות וסיפורים שלא סופרו אחת לשנייה כל 
שנות הנתק. משפחת בוהדנה קיבלה אסבסטון 
ולמים,  לחשמל  מחובר  היה  הבית  במעברה. 
באה  כשאנט  ושירותים.  מקלחת  גם  וכן.. 
לבקרם היתה מתבדחת: "אתם עליתם בדרגה!" 
לגור  עברו  הוריהם  חודשים  מספר  לאחר 
ועמרם  אנט  אליהם.  סמוך  בטבעון  בשכונה 
הרחיבו את ביתם, הילדים גדלו, נישאו ונשארו 
כימאי  לעבוד  המשיך  עמרם  בסביבה.  לגור 
עד פרישתו לגימלאות. היום הם עדיין גרים 
חבריהם  עם  טובה  בשכנות  הברושים  ברחוב 
מהמעברה וקרובים למשפחה, לילדים, לנכדים 

ולנינים. 

אנט ועמרם אטיאס - סיפור חייהם במעברת טבעון
תיעוד: נאוה חזות

אנט עם חברותיה ביום חתונתה
עמרם, אנט ורבקה התינוקת ליד צריף המעברהספטמבר 1954 אנט ועמרם ביום חתונתם
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