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 עוז-סיפור המעברה של ד"ר אהרון בר
 נאוה חזות-תיעוד

 

כחמש מאות שנים. משפחה של למדנים ורבנים  במוסול שבעירקחיה  ברזני משהמשפחתו הענפה של 

ברזני ששלטה בזוהר ובקבלה,  - אסנת אדוני, שתולדותיהם מגיעים עד לרבנית ה"תנאית" ששמה הלך לפניה

הסמיכה רבנים וכתבה שירי קודש ופיוטים. בני המשפחה הנהיגו דורות בקהילה והיו בעלי תפקידים חשובים: 

היה אלמן ולו חמישה ילדים. הוא שירת את קהילת היהודים  משה ברזנימוהלים, שוחטים, סופרי סת"ם וחזנים. 

שם התארח  ,צות שונות, קשר קשרים עם אנשים בעולם ואף הגיע להודוכמוהל, שוחט וחזן, הירבה בנסיעות לאר

 אחד מעשירי המקום. דויד ששון ונתן את שירותיו לקהילה היהודית ויצר קשר הדוק עם 

, בחורה ממשפחת משכילים. אביה למד משפטים בקושטא והיה קצין בכיר בצבא סלימהנישא בשנית ל משה

נשלח ללימודי פיזיקה גרעינית בפריז  אחיה אליהוספר אליאנס במוסול, היה מנהל בית  אחיה צביהטורקי, 

סיימה לימודיה בביהס אליאנס ונישאה למשה  סלימהובגין מלחמת העולם השנייה נאלץ לעזוב ולחזור למוסול. 

 האלמן בגיל צעיר. 

שתרם כסף רב  ע"ש אותו דויד ששון דויד-אהרוןנולד לסלימה ומשה בן. הם קראו לו  1936 בדצמבר 25ב 

 לקהילה במוסול בזמן זה בנו משה וסלימה את ביתם החדש.

אהרון למד בגיל צעיר מאביו משה את סיפורי התורה, קרא כבר בגיל ארבע, למד את השפה העברית בנוסף 

לערבית. אהרון יועד להיות ממשיך דור הרבנים הלמדנים של הקהילה. בגיל שש נרשם לבי"ס" אליאנס" שם 

היהודים. הוא למד בביה"ס עד לכיתה ו'. משה אביו עסק בשנים אלו בפעילות ציונית. הוא סייע באיסוף  למדו ילדי

והברחת נערים ונערות לישראל באופן בלתי לגאלי.  הבחורים והבחורות שהגיעו למרתף ביתם מכל רחבי עירק 

ו סכום נאה והבריחו אותם שוכנו שם מספר שבועות, קיבלו מזון ומקום מקלט עד שהגיעו המבריחים שקיבל

 בדרכים שונות לגבול סוריה ומשם לישראל. 

בשעת ערב מאוחרת נעצר משה על ידי  1948במאי   14 -ביום שבו הכריז בן גוריון על הקמת המדינה, ב

 תלייה.  -השלטונות בביתו ליד בני משפחתו, באשמת פעילות ציונית והברחת יהודים. העונש הצפוי 

תינו סלימה וילדיה המודאגים לגזר הדין. הקהילה היהודית ביקשה ועשתה למען הצלת חייו. שלושה חודשים המ

במשפט הכחיש משה כל קשר להברחת יהודים ולפעילות ציונית בטענה שביתו מאז ומתמיד היה פתוח 

ני לאורחים, וערך הכנסת האורחים ידוע ומתקיים בקהילה דורות רבים. במשפט פנה משה לשופט בתעוזה: "א

מבקש לשאול את הקצין שעצר אותי מדוע סטר לי?"  באופן מפתיע נזף השופט בקצין וגער בו על שהיכה אדם 

הערכה לחכם משה וקירבתו בעבר לאנשי שלטון מוסלמים שאף מל את בניהם, זוכה משה הדתי. תמורת שוחד, 

וד בבגידה במולדת ובסיוע , יהודי ממשפחה עשירה מאשפיק עדסברזני ושוחרר לביתו. באותה שנה הואשם 

 לאויב הציוני. למרות המאמצים ונסיונות הסיוע  הרבים , נידון עדס לתלייה.

אהרון ואחיו שותפו בסוד הפעילות הציונית ואף סייעו בריכוז המועמדים לעלייה , בגיוס משפחות לעלייה בעוברם 

מו, הוכנו להם דרכונים  והם נאלצו מבית לבית ורישומם בבתי הכנסת. היהודים שנרשמו לעלייה לארץ הצטל

לוותר על נתינותם העיראקית ורכושם. אחיו הבוגר יעקב היה פעיל בתנועה הציונית ותרומתו לעליית היהודים 

 לארץ היתה רבה ומשמעותית.

נשארה בין האחרונים כדי  משפחת ברזניבכל פעם התארגנה קבוצה של כמה מאות אנשים שנשלחה לישראל. 

אהובה, מחלוף שיך לתת את שירותי הדת לקהילה הקטנה שנותרה. האחים הגדולים של אהרון, שמשה האב ימ

, האח הבוגר חש אחריות גדולה. בתחילת מאי בשנת אהרוןהוברחו והגיעו לארץ בעלייה הבלתי לגאלית.  ויעקב

 .בגדדרכבת לועלו ל משה, סלימה וילדיהםבאחד הערבים התאספו אחרוני היהודים בקהילה, ביניהם   1951

במאי הגיעו  25-כל הלילה נסעו ובבוקר הגיעו לעיר. היהודים המתינו בבית הכנסת בבגדד כשלושה שבועות  וב

למעברת כפר לתקופה קצרה ולאחר מכן  למעברת פרדס חנהעלייה״, הועברו הלישראל. הם התקבלו ב״שער 

 משהיסודי דתי וצריף של המרפאה.  . המשפחה נכנסה לגור באחד האוהלים. במעברה היה בית ספרחסידים

 מטופלת בילדיה הקטנים חיפשו דרך להתפרנס.  סלימהמחוסר העבודה והאם 
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 .משפחת ברזני במעברה. אהרון מימין למעלה

 

שם מצא קרוב משפחה  ,לקח על עצמו את עול הפרנסה. מדי בוקר נהג לנסוע באוטובוס לחיפה 14אהרון בן ה 

בעל חנות קטנה לדברי סידקית. הוא נתן מעט סחורה לנער וזה  הציג את מרכולתו על מגש עץ ורצועת בד 

נחוש למכור לכל עובר ושב את המסרקים הקטנים, שקיות הנפטלין  ,ברחובות חיפהשתלה על צווארו והסתובב 

ו את כל מה שהרוויח כדי שתוכל לקנות אוכל לאוהל שבמעברה ונתן לאימ אהרוןוהרוקח. בסוף היום חזר 

חלם להמשיך את לימודיו בבית הספר. במהלך יום עבודתו  אהרוןבצרכניה, אבקת ביצים, לחם, מרגרינה וריבה. 

כשעבר ליד שער בית הספר "אליאנס" שברחוב הרצל הביט בתלמידים הנכנסים ויוצאים ממנו,  באלה שמשחקים 

הפציר באביו להתלוות אליו ולרשום אותו לכיתה ח׳. הם  אהרוןם ללמוד בכיתות. בחצר הגדולה ובצלצול נכנסי

יצאו בשעת בוקר מוקדמת מהאוהל במעברה, לבושים במיטב בגדיהם וכשהגיעו לשער הכניסה בהתרגשות 

ואביו נכנסו לבניין המפואר ועלו במדרגות הרחבות בצפייה אהרון רבה ירדו במדרגות בדרכם לחדר המנהל. 

 שלו בצד ושניהם נכנסו ביראת כבוד לחדר המנהל. הניח את ה״בסטה״ אהרוןות. לבא

 במוסול.על לימודיו וציוניו הטובים בביה״ס אליאנס אהרון בחדר התקיימה שיחה ובה סיפר 

המנהל הסביר להם ששכר הלימוד גבוה, הנסיעה מהמעברה לחיפה יקרה וארוכה ומנה את הקשיים הצפויים 

 .אהרוןל

הביט באב המאוכזב, הצביע על הבניין היפה  אהרון יצאו בשקט מהורהרים ונעצרו מול השער. אביואהרון ו

״אבא, אתה עוד תראה, יבוא יום ואני אהיה מנהל בית הספר הזה!״ אבא החזיר לו חיוך. הוא הכיר  ואמר לו:

 את הבן החרוץ והשאפתן ששום דבר אינו עומד בפני רצונותיו.

בבית החרושת ניקה את בקבוקי הזכוכית ובסוף כל שבוע  פת בבית חרושת לגזוז בנשר.מצא עבודה נוסאהרון 

קיבל את משכורתו. ההורים שכל כך אהבו את הארץ לא באו בתלונות על מצבם הכלכלי, שמחו בחלקם והסתפקו 

 במועט. 

ללימודי ידיעת שמטרתה התערות בארץ, נשלחו אהרון וחבריו לשלושה שבועות  בכפר חסידיםבפעילות גדנ״ע 

כחניך מצטיין. המוטיבציה להצטיין, ללמוד ולהנהיג בלטה בכל  אהרוןהארץ והיסטוריה. בסיום הפעילות הוכרז 

 מקום אליו הגיע.
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לקבוצת חניכים של הנוער העובד והלומד. המדריכים מקיבוצי הסביבה העבירו להם  אהרוןלאחר מכן מצטרף 

אהבת הארץ, שרו איתם את שירי הארץ ולימדו אותם לרקוד ריקודי  פעולות בכל שבוע והחדירו בהם את ערכי

המדריכה בחרה בו כנציג  שולההעריץ את המדריכים, התאהב ברעיון ההצטרפות לגרעין נח"ל וכש אהרוןעם. 

הקבוצה לגרעין ״יפתח״ לא ידע את נפשו מרוב אושר. הוא רצה לייצג את קבוצתו אך מזג האוויר סוער וגשום. 

 ונתנה לו את ברכתה.אהרון פשטה את המעיל שלה, הושיטה אותו ל שולהאין מעיל. אהרון ל

בחברי הגרעין החדשים. רובם בוגרי תיכון. הוא היה מודע לפער ביניהם  אהרוןפגש  גבעתייםבכנס שהתקיים ב

״ עבד בדיר והחל הגושריםוהיה נחוש להשלים אותו ולא להישאר מאחור. בתקופת ה״הכשרה״ שבקיבוץ ״

הסקרן גילה עולמות חדשים, הרחיב את ידע העולם שלו, הוויכוחים  אהרוןלקרוא ספרים. ספרי עיון וסיפורת. 

הקשיב ואף היה  אהרון ערכי הקיבוץ וההתיישבות שהיו זרים לו הפכו לחלק מחייו.-על קומוניזם וסוציאליזם

 לשותף בר ויכוח ודעה שווה להם.

ייתן  ר צעירים ממנו, יצא למרעה עם הצאן כשתמיד בתרמילו ספר שיפתח בפניו עוד עולמות,הוא הדריך בני נוע

 לו רעיונות לפעולות שהעביר.

אהרון למד על סוציאליזם, קפיטליזם ולימים הפך לחבר בוועדת החברים של הקיבוץ.  אפעלבקורס הדרכה ב

 התגייס לנח״ל ואף שירת במבצע סיני.

חה בכפר חסידים הצעה שאי אפשר היה לסרב לה והם עברו למעברת טירת באותה תקופה קיבלה המשפ

הכרמל. לאב משה הוצעה עבודה כשוחט ומגורים בשני צריפי עץ. משה לימד את השוחטים במקום מהי שחיטה 

. בד בבד הוכר על ידי המדינה כאסיר ציון ותוגמל בסכום שבטירת הכרמלכשרה והחל לעבוד בבית המטבחיים 

 חודש. כסף מדיי

 

 

 

 
 שהפכו למנהלות בבתי ספר בטבריה  רותי והדסה בנותיו של יעקב,  -משה וסלימה עם שתי הנכדות 

 

לאחר שהשתחרר מהצבא. המשפחה חיה את חייה הצנועים שם  ולאחר  שבטירת הכרמלחזר למעברה  אהרון

 .שבפתח תקווה״ שעריהמספר חודשים הם עברו לדירת שיכון ב״

במקביל עבר קורס למורים בלתי  ות המוקדמות כדי להמשיך במסלול לתעודת בגרות.נרשם לבחינ אהרון

צליח השתלב בהוראה, נהנה ממנה וההוא  בכפר ענה )אור יהודה(.מוסמכים והתקבל לעבודה בביה״ס דתי 

הוא ״. ניר עציוןעובר ללמד ב״ בטירת הכרמל ואהרוןלהביא את תלמידיו להישגים טובים. ההורים חוזרים לגור 

 שלים את כל המקצועות.המשיך להיבחן במבחני הבגרות עד שהנרשם לאוניברסיטה כתלמיד שלא מן המניין ו

 מד שם מקרא והיסטוריה.יול טבריהתקבל לעבודה בבית ספר תיכון בהבהמשך 
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שהיתה מורה חיילת ולימים הם נישאים  אריאלהכיר את המקבל מגורים במתחם המורות החיילות שם  אהרון

 1976ובשנת  למנהל בית ספר ביקנעםממשיך בדרך ההוראה והחינוך הופך  אהרוןועוברים להתגורר בחיפה. 

 .בית ספר "אליאנס" שבחיפהמתמנה למנהל 

לחדר המנהל כאורח של כבוד ושניהם סוגרים מעגל בהיזכרם בהבטחה של הנער משה אהרון מזמין את אביו 

 המעברה על מדרגות בי״ס.מ

 

 .ענבר,שני וענרנולדו שתי בנות ובן:  לאהרון ואריאלה בר עוז

דברים. בסוף דבריו ניגשו אליו שתי  אהרוןבטקס סיום התיכון ולרגל פרישתו לגמלאות נשא  2002בשנת 

ולם המלא , המנהל הנרגש, פנה לקהל היושב באאהרוןתלמידות והלבישו אותו בגלימת בוגר תיכון ובכובע. 

״יש לי תעודת בגרות, תואר ראשון, שני ואף דוקטורט במינהל חינוכי. אך מעולם לא למדתי בתיכון.  מפה לפה:

 .היום השלמתם לי את התמונה!״

להתנדב והיה נשיא מועצת ארגון המורים, יו״ר התאגדות המנהלים העל יסודיים,  אהרוןתוך כדי עבודתו המשיך 

״ על יקיר חיפהה, ייצג את המדינה בכנסים בינלאומיים בנושאי חינוך, קיבל אות ״פעל בתנועה למען א״י טוב

קיבל תואר כבוד  אהרון מכללת ״גורדון״.תרומתו לקידום החינוך, ועד היום משמש יו״ר חבר הנאמנים של 

 מממשלת צרפת על תרומתו להנחלת השפה הצרפתית.

שפחתו בעירק עד עלייתה לישראל וכתב מאמרים פירסם ספר ״מקודשת״ המתאר את חיי מ אהרון בר עוז

 בתחומי יהדות, חינוך וחברה.

 

 

 עוז-ד"ר אהרון בר                           כיכר על שם האב משה ברמת השרון

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                 

 


