
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תלמידים יקרים שלי,

 

 

אותם יפורים בשמחה ובהתרגשות רבה קראתי את הס
ו על פרקים תיעדתם.  סיפורים אלה מלמדים אותנ

 משמעותיים בתולדות המדינה.

שנה" הוא פרויקט חשוב מאין  70הפרויקט "איפה הייתי 
כמוהו, ואתם לקחתם בו חלק חשוב מרכזי בתיעוד 

 הסיפורים למען הדור שלכם ולמען הדורות הבאים.

תודה גדולה לחברים במרכז "יום לקשיש" שפתחו את 
 ליבם וסיפרו לכם את סיפורם.

ת התיעוד שלכם גיליתם אחריות רבה, במסגרת עבוד
מסירות ואהבת אדם באשר הוא אדם. יישר כוחכם, מי 

 ייתן וִתְזּכו וְתַזּכּו אותנו במפעלים חשובים נוספים.

 

 ב ב ר כ ה,

                                                             

 אלה ספיר גונן            
 מנהלת בית הספר            

  



 תלמידים יקרים שלי,

 

עברנו השנה הרבה דברים. עם חלקם התמודדנו יחד, 

 עם חלקם לחוד. 

אחד הדברים המרכזיים שעשינו השנה יחד היה 

 המפגשים הכיתתיים עם הקשישים מ'מכרז יום לקשיש'.

אני יודעת שבהתחלה זה נראה לכם מוזר, ולא הבנתם 

בכלל היה רעיון של כיתה אחרת. מה רוצים מכם, וזה 

אבל אחרי שהמפגשים האלה החלו הבנתם כי הכרתם 

אנשים מדהימים שבנו את המדינה, ובשום דרך אחרת 

 לא הייתה פוגשים אותם.

השיחות שניהלתם יחדיו עוררו התרגשות בכל פעם 

 מחדש... בהחלט עשיתם שינוי!

עזרתם, ולו לרגע, להפיג בדידות של אדם אחר, וזה 

 מון!ה

 אני גאה בכם! באנשים שאתם! בלב שלכם!

 אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם להמשיך 

לשים לב לאחר, לבודד, למי שנמצא  –ולעשות שינוי 

 לידנו ואנחנו לוקחים כמובן מאליו.

 שלכם תמיד,

 שרית דרוקמן

  



 .ולמורה שרית ץ"שב ס"בי ילדי

 בפרויקט השתתפותכם על לכם להודות רוצים אנחנו

 לקשיש היום מרכז חברי עם יחד" הייתי איפה"

 . בגבעתיים

 שקרו דברים על לשמוע הזדמנות הייתה זו בשבילכם

 ממקור נומדינת של ההיסטוריה של החשובות בנקודות

 זו היום מרכז חברי עבור. ההיסטוריה מספרי ולא ראשון

 שמקשיב מי שיש, משמעותי להרגיש הזדמנות הייתה

 . להם

 איזה ורואים שלהם והנינים הנכדים את בכם רואים הם

 דברים, דמקה משחק, חיוך,  שיחה.  אתם נפלא דור

 . קשר ויוצרים. הלב את שמחממים פשוטים

 .  הלאה זה את קחוישת מקווים

 מהחופש והנאה בלימודים הצלחה לכם מאחלות אנו

 .  ובא הקרב

 . במועדון אצלנו שוב לראותכם נשמח

 . לקשיש היום מרכז מנהלת רון שרית מאחלות

         לקשיש היום מרכז סוציאלית עובדת לוין מיכל

 ב"לה עמותת

 

 

  



 

 

 תעודת זהות

  : ישראל ארןשם

  19/9/1931: תאריך לידה

 : רומניה. אזור מולדובהארץ לידה

                                                                              נינים  2נכדים.  5 בנות. 2: אלמן. מצב משפחתי

            

 כרון ילדות משמעותייז

. היה מסוכן לצאת מהבית כיוון שהרומנים הרביצו 14-12בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי בן 

ל. בכל פעם שיצאתי מהבית ליהודים שהסתובבו. יום אחד הייתי מוכרח לצאת מהבית כדי לקנות אוכ

קיבלתי מכות בראש ואפילו שברו לי את הברך. החיילים הגרמנים היו מסתובבים בעיר ובכלל לא נגעו 

ביהודים. לא ידענו על השואה המתחוללת. לקראת סוף המלחמה ראינו שיירה של חיילים פצועים, 

צועים ומלוכלכים. אחרי שהשיירה הם היו במצב נוראי. בעבר הם היו לבושים יפה, ואילו עכשיו הם פ

עברה הגיעו טנקים רוסים וידענו שהמלחמה עומדת להסתיים. אחד הטנקיסטים הרוסיים היה יהודי 

 ודיבר יידיש. הוא דיבר על ישראל. לימים, לאחר שעליתי לארץ ישראל נעשיתי טנקיסט.

 בך גאווה וררדבר שעשית שמע

כנסת לעלות לתורה. בבית הכנסת התנכלו לנו חוליגנים בזמן המלחמה הלכנו לבית ה 13כשהייתי בן 

והרביצו לכולם. קיבלתי הרבה מכות. שלושה בחורים תפסו אותי, תלשו לי את מגן הדוד ולקחו ממני 

מעלות. הם הרביצו לי, אבל אני  -10את המעיל שלי, מעיל חם שהגן על גופי מפני הקור המקפיא של 

 ח. זה רגע שהייתי גאה בו.הצלחתי לתת לאחד מהם אגרוף ולברו

 רגע שהיית רוצה לחזור אליו

כשהייתי בקיבוץ שמענו את ההכרזה של בן גוריון על הקמת מדינה ישראלית ויצאנו לרקוד. כל כך 

 שמחנו. אחר כך הביאו לנו אוכל.

 ?איך היה לגור בגבעתיים

לדירה שקנינו מהשופט אשתי ואני שמחנו מאוד לעבור לגור בגבעתיים. עברנו עם שתי הבנות שלנו 

אליקים רובינשטיין, דירה טובה מאוד. מולנו היה הקן של הנוער העובד. האוכלוסייה בעיר הייתה 

 טובה. הבנות שלנו למדו בתיכון קלעי.

 מה היית רוצה שילמדו ממך

הייתי רוצה שהדור החדש ילמד ממני על האהבה לארץ ישראל, ועל הרצון לחיות כאן. לאהבה שלי 

 אין גבולות עד היום. למדינה

 מה היית רוצה שיזכרו ממך

שיזכרו שעשיתי הכול למען המדינה. למרות הקושי ולמרות ההתנגדות של הוריי עליתי לארץ ושירתי 

 בצבא.

 מסר אישי שהיית רוצה להעביר לדורות הבאים

אני המסר שלי הוא לאהוב את הארץ ולהתגאות בה, וגם לעזור לזולת עד כמה שאפשר. זה מה ש

 עושה בגיל שלי.

 תלמידים המלווים:

 נדב כהן ורוברט רובין

 מצרים עם לחימה. התעלות ליד הימים ששת



 

 

 

  תעודת זהות:

            אסתר לוי                                                                                                                      שם:

                                                                                                                       18/12/1927תאריך לידה: 

                                                                                                                                   גרמניה ארץ לידה:

 ילדים 3 מצב משפחתי:

        זיכרון ילדות משמעותי:                                                                                                        

'. הנאצים הגיעו אל ביתנו בלילה ורצו להרוג את 33אני זוכרת את הבריחה מגרמניה. זה היה בשנת 

                                                                                                      גלל שהיה עשיר. זה היה מפחיד מאוד.אבי ב

לאחר שעליתי לארץ, אני זוכרת את הטיולים עם משפחתי, צעדות שבהן השתתפתי ואת תנועת 

 הנוער שבה הייתי חברה.

גאווה:                                                                                                   דבר שעשית שמעורר בך 

 בעבר, טיפלתי בילדים חירשים במרכז ויצ"ו.                                                                                      

 ם כמה שאפשר. השתדלתי לעשות את זה על הצד הטוב ביותר.נהניתי לטפל בהם ולעזור לה

כיצד השתנתה העיר גבעתיים במהלך השנים?                                                                 

               בעבר, גבעתיים הייתה ממש כמו משפחה. היינו מאוחדים.                                                     

בבניין שבו גרתי, הילדים גדלו יחד. השכנים ואני היינו חברים קרובים, יצאנו לטיולים משותפים, בילינו 

                                                                                                בפניהם ולהפך. תמיד נו הייתה פתוחה יחד. דלת

 . . אני פחות אוהבת את השינויים שחלו בעירהשתנהעתיים הפכה לעיר עירונית יותר, והמצב כיום גב

              מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                                                               

ים, להתעניין באחר ולעזור במה שאפשר.                                            הייתי רוצה שילמדו ממני להיות חברותי

אני רוצה שיזכרו ממני איך להיות בן אדם. איך להתנהג כמו שצריך ולבצע משימות על הצד הטוב 

 ביותר.

                                      איפה היית בזמן המלחמות?                                                              

במהלך המלחמות, נשארתי עם משפחתי בזמן שבעלי התגייס למילואים.                                                           

אני זוכרת שבמלחמת יום הכיפורים, הייתי בבית כנסת ולפתע נשמעה אזעקה. בבהלה רבה כולם 

 מס גדול בכביש כי כולם יצאו להילחם.יצאו החוצה. היה עו

 

 

 

 

           התלמידים המלווים:                                                                                                            

 זיו רודה וראובן ברמי

 



 

 

 

           תעודת זהות:                                                                                                                  

                                                                                                                   יעקב חגואלשם: 

                                                                                                              4/6/1932תאריך לידה: 

                                                                                                      3נשוי + משפחתי:  מצב

 יווןמקום הולדתו: 

                                                                                                                     זיכרון ילדות משמעותי: 

בבית הספר היסודי קפצתי כיתה והתחלתי את לימודיי בכיתה ב. נוסף על כך, אני זוכר שבזמן 

טו בירושלים, עליתי במסגרת שירות מילואים להר הצופים, שהגישה אליו הייתה קשה שהירדנים של

 זו הייתה חוויה. זה היה שירות בן חודש ימים. –

 דבר שעשית שמעורר בך גאווה:                                                                                                   

המבוגר ביותר , הסטודנט 67יבלתי דוקטורט מטעם אוניברסיטת בר אילן. הייתי אז בן ק 1999בשנת 

 .זה הישגתואר דוקטור. הייתי גאה בעצמי על  מבין כל הבוגרים שקיבלו

                רגע שהיית רוצה לחזור אליו:                                                                                          

 הייתי רוצה לחזור לחתונה שלי שהתקיימה בבית כנסת. זה היה אירוע מרגש ושמח מאוד.

כיצד השתנתה העיר גבעתיים במהלך השנים?                                                                 

                                                                           גבעתיים של פעם הייתה שונה מאוד מגבעתיים של היום.             

העיר הייתה קטנה יותר, רועשת פחות, אנשים הכירו זה את זה. היום, המצב שונה לחלוטין. אני לא 

                                     אוהב את השינויים שקרו בעיר.                                                                  

 אני מתגעגע לימים שבהם גבעתיים הייתה פחות צפופה ועמוסה, ללא פקקים בכבישי העיר.

                                                                                                   יזכרו ממך?/מה היית רוצה שילמדו

ילמדו להסתפק במועט ושידעו כי כסף זה לא הכול בחיים. הכי חשוב זה ליהנות עם הייתי רוצה ש

           המשפחה ולנצל כל רגע יחדיו.                                                                                                   

 ולא ויתרתי לעצמי בשום גיל.הייתי רוצה שיזכרו את הצניעות שבי ואת זה שלמדתי 

                                                                                       מסר אישי שתרצה להעביר לדור שאחרייך:

תזכרו לכבד כל אדם באשר הוא, להסתפק במועט, להפגין עזרה בכל רגע ולמלא את כל החובות 

 ירות צבאי, מילואים, היחלצות למבצעים לאומיים וכדומה(.שהמדינה מטילה על אזרחיה )ש

 

 

 

 

               התלמידות המלוות:                                                                                                             

 גל אייזן ונוגה ציון

  



 

 

 

                                                                                                        תעודת זהות:                    

    יעקב מוטולה                                                                                                                  שם: 

                                                                                                              7/7/1936תאריך לידה: 

 טורקיה                                                                                                                    מקום הולדתו: 

    דות משמעותי:                                                                                                                 זיכרון יל

 אני זוכר את עצמי בגיל שש הולך למכור ממתקים.

                                                                             דבר שעשית שמעורר בך גאווה:                                                         

, בשנה שבה עליתי לארץ. הייתי מלא גאווה וסיפוק 1949אני גאה בבר המצווה שלי שנערך בשנת 

 לחגוג בארץ ישראל את בר המצווה שלי ולהפוך מילד לנער בוגר. 

 רגע שהיית רוצה לחזור אליו:                                                                                                   

           בשנים שבהן עבדתי הייתי צריך לטוס לחו"ל כדי לייבא סחורה.                                                                      

 זה היה כיף לטוס לחו"ל מטעם העבודה ולראות עולם. 

כיצד השתנתה העיר במהלך השנים?                                                                         

            בצעירותי, גרתי בנס ציונה ומאוחר יותר עברת לנחלת יצחק.                                               

                                                כיום, אני גר בשכונת תל חיים ביד אליהו.                                                                                       

ם נעים יותר לטייל בו אני זוכר את רחוב דיזינגוף כרחוב מרכזי, רועש וסואן, יותר משהוא היום. היו

 אני אוהב את השינוי בעיר ואת העובדה שהיא התפתחה וגדלה. והרעש ניכר פחות.

                      מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                                                               

ם שלי יזכרו את מה שעשיתי ויכירו את הדרך שעברתי בחיי. אני מאמין בדרכים הייתי רוצה שהילדי

מלאות כוונות טובות והייתי רוצה שימשיכו להאמין בזה. הייתי רוצה שיזכרו שהייתי פועל בניין 

ומהנדס מצליח ואנשים רבים באו אליי כדי להתייעץ ולתקן שגיאות. עבדתי בעבודה זאת על אף 

 ה ה, כך שהכול אפשרי.שלמדתי רק עד כית

האם יש עוד דבר שתרצה לספר?                                                                                                

חליתי במחלת הסרטן ובעקבות המחלה הפסקתי לעבוד.                                                    2009בשנת 

בקים, גברתי על המחלה אך עד היום אני לא עובד.                                                 לאחר מא

 בזכות העבודה שלי, נסעתי רבות לתערוכות בחו"ל וצברתי חוויות שאני זוכר עד היום.

                                            איפה היית בזמן המלחמות?                                                              

שירתי בדרום בתפקיד חובש קרבי. היינו בתעלת סואץ במשך תקופה  19בזמן מלחמת סיני הייתי בן 

ארוכה והתכוננו לקרב. לבסוף, יצאנו מהתעלה וחזרנו לתל אביב. גם במלחמת ששת הימים חיכינו 

                                                                                                 זמן רב בתעלה.                            

בזמן מלחמת ההתשה, הייתי בתל אביב ועבדתי כחובש במרפאה בתל השומר. אני זוכר שמטופלים 

                                    רבים היכו רופאים, ולכן ישבתי ליד הרופא והגנתי עליו בעת הצורך.                

 במלחמת יום הכיפורים, הייתי בטבריה, וכשעלינו לכנרת, ראיתי טנקים שרופים של הסורים. 

  התלמידים המלווים: לירי עזרא, איתי אבני.

  



 

 

 

  תעודת זהות:

                                                                                                                                 יצחק רפפורט שם:

 1924תאריך לידה: 

                                                                                                                                    גרמניה ארץ לידה:

        זיכרון ילדות משמעותי:                                                                                                        

ישבתי בכלא בקפריסין עם היהודים שביקשו להיכנס לארץ ישראל. אחרי שהגרמנים  1947בשנת 

דו במלחמה היה באירופה בלגן גדול. רציתי לעלות לארץ ישראל ושטתי באנייה שהגיעה לארץ. הפסי

כשהתקרבנו לחופי הארץ הבריטים התנפלו על האנייה, כבשו אותה, והעבירו את כל הנוסעים למעצר 

 בקפריסין.

                                               דבר שעשית שמעורר בך גאווה:                                                    

  STAND-עבדתי בתע"ש, שם ייצרתי כלי לחימה: כלי נשק, תחמושת. הייתי חלק מהצוות שעבד על ה

 הנשק הישראלי הראשון שיוצר.

                                          מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                                   

תרמתי המון למדינה. אני זוכר כל רגע מהילדות שלי וכל דבר שלקחתי בו חלק. אני רוצה שהדור של 

 היום ידע מה עשינו כדי שהם יוכלו לחיות פה בשקט.

                                            איפה היית בזמן המלחמות?                                                        

במהלך המלחמות בגלל שהייתי בתעשייה הצבאית עשיתי הרבה דברים: במלחמת העצמאות הייתי 

אחראי על אספקת מזון לחיילים. ביתר המלחמות ובעיקר במלחמת יום כיפור, עסקתי בכל מה 

התחמושת הוא היה בא אליי. שקשור לכלי לחימה. אם מישהו היה צריך לתקן או לסדר את 

 התעסקתי גם בחומרי חבלה.

 

 

 

 

           התלמידים המלווים:                                                                                                            

 סתיו גבסו וירין אזולאי

 

  



 

 

 

                                                                                                                       תעודת זהות:

                                                                                                                         יהודה מאיר פולק שם:

                                                                                                           31/1/1930תאריך לידה: 

                                                                                                                      רומניהמקום הולדתו: 

         זיכרון ילדות משמעותי:                                                                                                        

 יום אחד הלכתי לגן הילדים מחופש לסנטה קלאוס וחילקתי לכולם מתנות. כשהגעתי 

 מתנות, אז נתתי לו את המזחלת שלי.ליהודה, חבר שלי, כבר לא נשארו לי 

              דבר שעשית שמעורר בך גאווה?                                                                                                   

                                                                                                בתותחנים.אני גאה בכך ששירתי בצבא בתפקיד רב סמל 

  נהניתי לשרת את המדינה ולתרום לה בכל אופן שיכולתי.

 רגע שהייתי רוצה לחזור אליו?

 הדרגות שלי. רגע סיום המלחמה הוא רגע מרגש שהייתי רוצה לחזור אליו. הרגע שבו קיבלתי את

 מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?

 הייתי רוצה שילמדו ממני איך לפקד. שיזכרו את כל מה שעשיתי למען המדינה.

  מסר אישי שתרצה להעביר לדורות הבאים?

 חשוב שיהיה פה מעניין. הייתי רוצה שהילדים שלי ילכו בדרכי.

 איפה היית במלחמות ישראל?

 העצמאות הייתי בעתלית ושם לימדו אותי להחזיק בנשק. במלחמת

 במלחמת ששת הימים נהגתי באוטובוס, והסעתי חיילים למלחמה 

 על הכותל. בתעלת סואץ הייתי עם הטנקים, עשינו מידי יום תצפיות 

 והייתי חלק מהצוות שלכד את השבויים ממצריים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 התלמיד המלווה: ניר קובלסקי.

  

 היצפי. הראשון העצמאות יום

 צה"ל במצעד

 מצרים שבויים

 סואץ תעלת על תצפית תצפית נקודת



 

 

 

                 תעודת זהות:                                                                                                                  

   : מאיר רגונס                                                                                                                 שם

                                                                                                                   1930שנת  תאריך לידה:

תל אביב                                                                                                                   מקום הולדתו:

  2: נשוי + מצב משפחתי

                                            זיכרון ילדות משמעותי:                                                                        

 הצטרפתי לאגודת ''זבולון'' בעקבות אחיי הגדולים, שם למדתי את כל הקשור בימאות. 12בגיל 

         דבר שעשית שמעורר בך גאווה:                                                                                                   

 מאז שהיו קטנים ועד האנשים שהם הפכו להיות.  –אני גאה בילדים שלי 

                                רגע שהיית רוצה לחזר אליו:                                                                                                    

ופה באגודת ''זבולון''. זוהי תקופה מאוד שמחה בחיים שלי, תקופה הייתי רוצה לחזור לילדותי, לתק

 שבה צברתי חוויות רבות וזיכרונות.

כיצד השתנתה העיר גבעתיים במהלך השנים?                                                                 

                                                            אהבתי יותר את גבעתיים כפי שהייתה בילדותי.                   

 היום, אני מרגיש שגבעתיים השתנתה לרעה, ונוצרו בה אפליות רבות.

מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                                                              

שאנשים ייקחו דוגמה מהאופי שלי, מהאמונה שלי. אני מרגיש שאני נותן יחס שווה לכולם הייתי רוצה 

          והייתי רוצה שככה אנשים יתנהגו.                                                                                               

ם חברותי שאוהב לעזור לאחרים. כזה שתמיד רוצה נוסף על כך, הייתי רוצה שיזכרו אותי בתור אד

 להצליח ולא רוצה שיכשילו אותו.

 התנהגו בצורה ישרה, היו נאמנים והתרחקו מצרות. מסר אישי שתרצה להעביר לדור שאחריך:

                    האם יש עוד דבר שתרצה לספר?                                                                            

     בצבא שירתי בתותחנים עוד בזמן שהבריטים היו בארץ.                                                                              

השירות הצבאי שלי, הרגשתי שהחוקים לא ברורים מספיק, וכל אדם בוחר מה לעשות ונוהג נהניתי מ

 כרצונו.

   

 

 

 

 

              תלמידים מלווים:                                                                                                              

 שגיא עמר, יונתן קארו, סתיו גבסו

  



 

 

 

                                                          תעודת זהות:                                                                  

מרים פרוש                                                                                                                     שם:

                                                                                                        24/12/1935תאריך לידה: 

                                                                                                                                בנים 3אלמנה +  :מצב משפחתי

 ירושליםמקום הולדתה: 

                                                                                                                    זיכרון ילדות משמעותי:   

                                              בילדותי כל המשפחה התגוררה בחדר אחד. בחצר הבית היו המטבח והשירותים. 

 שירותים עם נר וגפרורים.בלילות, היינו צריכים לרוץ ל

         דבר שעשית שמעורר בך גאווה:                                                                                                   

משפחה לתפארת שבה כולם בעלי השכלה.                                                     –אני גאה במשפחה שלי 

 הקמתי משפחה טובה, ואני שמחה שאני משאירה אחרי דור שחינכתי בדרך הזו.

                            רגע שהיית רוצה לחזור אליו:                                                                            

 הייתי רוצה לחזור חמש שנים אחורה, לשנים שבהן בעלי עוד היה בחיים. יחד נהנו 

  מהנכדים המקסימים שלנו, וראינו את המשפחה שלנו גדלה ומתפתחת.

                                                                                                                                            כיצד השתנתה העיר גבעתיים במהלך השנים?   

בעבר, גבעתיים הייתה כפר קטן. למשפחתי היו רפת, לול ופרדס.                                                      

יר היה ניכר, לא היו מכוניות רבות ולא היה עומס.                                                                        השקט בע

 כיום, אני מרגישה שהעיר סואנת, רועשת ולא נקייה במיוחד. צריכים לחול בה שינויים 

 רבים שיגרמו לה להידמות לדמותה בעבר.

שנעשו בעיר?                                                                                                     האם את אוהבת את השינויים

          אני אוהבת את חלקם.                                                                                                           

שדור צעיר מתפתח וגדל פה והעיר מלאת אנשים.                                                                     אני שמחה 

 עם זאת, אני חושבת שצריך לשפר את הניקיון של העיר ולטפל במפגעי הרעש.

                                                       מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                

                                                         .הייתי רוצה שהתושבים ילמדו לשמור על העיר כדי שהיא תמשיך לגדול כמו שצריך

                                               שכל אחד ידאג לניקיון האישי שלו וכך הניקיון והאסתטיקה של העיר ישתפרו.     

אם כל אחד ייתן מעט מעצמו, העיר תהפוך לטובה יותר.                                                                

 הייתי רוצה שיזכרו אותי בתור אדם טוב.

                                                                 מסר אישי שתרצי להעביר לדור שאחרייך:                         

תהיו אנשים טובים. תדאגו שהמשפחות שלכם יתחנכו כמו שצריך, כך הדורות הבאים יהיו       

 אנשים טובים שימשיכו לגדול ולצמוח.

 

 

 

 התלמידים המלווים: טל מלכי, נועם שמיל

 . הימים ששת מלחמת

 מקלט בפתח



 

 

 

 תעודת זהות:

   עזרא חברוני                                                                                                                   שם:

                                                                                                                 1933: שנת תאריך לידה

    : פרס                                                                                                                        ארץ לידה

 בנים ובת. 3 מצב משפחתי:

                                                 זיכרון ילדות משמעותי:                                                                    

הזיכרון המשמעותי שלי הוא בר המצווה שלי, אני זוכר שעשינו חגיגה גדולה והיינו מאושרים. 

 כשהגעתי לגיל המצוות, קיבלתי מהורי במתנה ספר תנ''ך. התרגשתי מאוד.

                                                                         דבר שעשית ומעלה לך גאווה:                                 

אני גאה במשפחה שלי: בהוריי ובמשפחתי.                                                                           

היות הכי טוב אני גאה בחינוך שההורים העניקו לי, חינוך טוב שמתמקד בעזרה לזולת ובשאיפה ל

שאני יכול. את החינוך הזה העברתי לילדים שלי.                                                                 

 ילדיי הם גאוותי הנוספת. הם עוזרים לי בכל הזדמנות ואני אוהב אותם.

                                                               רגע היית רוצה לחזור אליו:                                             

אין לי רגע ספציפי. אני לא מתחרט על דבר בחיים ואני חושב שכל מה שהיה צריך לקרות קרה,       

 אני משתדל להסתכל קדימה.

                                                                                                במהלך השנים?                                            תל אביבכיצד השתנתה העיר 

תל אביב של פעם הייתה שונה מאוד מזו של היום. הסביבה, האנשים והתרבות היו שונים.                 

זורמים בכל בית כמו היה קשה להתפרנס, לא היו הרבה מקומות עבודה, לא היה אוכל מגוון ומים 

                     היינו גרנו בצריפים ובאוהלים.                                                                                                  –כיום. המגורים היו שונים 

 שינויים שקרו בעיר.תל אביב של היום היא עיר מלאת חיים, כזו שיש בה הכול. אני אוהב את ה

מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                                                    

                 הייתי רוצה שאנשים לא יעזבו את משפחתם ואת הוריהם. שיעזרו לזולת ככל האפשר.

ו את העזרה שלי לזולת בכל דרך שיכולתי: לאנשים בעלי נוסף על כך, הייתי רוצה שאנשים יזכר

 נכויות שונות, כאלה שהיו חסרי אוכל ועוד... הייתי רוצה שימשיכו את דרכי לעזור לזולת.

מסר אישי שהיית רוצה להעביר לדור הבא:                                                                                     

תי רוצה להעביר לאנשים את שמחת החיים שלי. להגיד לכם, שגם אם קשה אל תוותרו, אתם היי

 חזקים יותר מהכול. תשמרו על תקווה ועל מצב רוח טוב. 

איפה היית בזמן המלחמות?                                                                                                   

היינו בכוננות בגבול ירדן, ונפצעתי מרסיס בצד ימין של גופי.  –מת סיני שירתי בחיל האספקה במלח

בעקבות הפציעה אושפזתי במשך שבועיים בבית חולים.                                                              

חד עם עוד כשישים חיילים. במלחמת ששת הימים ִתצפתי על הר הצופים, ושמרתי באזור במשך חודש י

 במלחמת יום הכיפורים חילקתי מזון למחנות של הצבא. במרוצת השנים בני היה לוחם בחיל שריון.

 

 תלמיד מלווה: תומר כזרי



 

 

 

 תעודת זהות:

         רות לוי                                                                                                                       שם:

                                                                                                                 30/1/1930תאריך לידה: 

תל אביב                                                                                                              מקום הולדתי: 

 בנים 2 מצב משפחתי: 

                                 זיכרון ילדות משמעותי:                                                                         

הזיכרון המשמעותי שלי הוא חגיגת בת המצווה שלי. קרובי משפחה הגיעו אלינו הביתה והייתה 

חגיגה גדולה: היינו מלאי שמחת חיים, רקדנו ריקודים עממיים, אכלנו והיינו מאושרים. הרגשתי 

                                                                                                                                  שהפכתי מילדה לנערה בוגרת ואחראית.

שנתיים לאחר מכן, הצטרפתי לנוער העובד. פעם בשבוע, הלכתי לפעולה, ובימי שישי כל חברי 

 הסניף היו נפגשים ורוקדים יחד. אהבתי מאוד להיות חלק מתנועת הנוער.

    דבר שעשית ומעורר בך גאווה:                                                                                                   

בילדים שלי ובנכדים שלי. אני גאה בהישגים שלהם, במקצועות שהם רכשו  –אני גאה במשפחה שלי 

, לרגעים שבהם הילדים שלי באים עם משפחותיהם אני מחכה לימי שישי ובאנשים שהם גדלו להיות.

 ואנו מבלים יחד.

                                                                                                      רגע שהיית רוצה לחזור אליו:

.                              , לתקופות שהייתי נערה מתבגרת בעלת מרץ ואנרגיה16הייתי רוצה לחזור לגיל 

 לחזור  ולחוות את הזיכרונות והחוויות שצברתי עם ההתבגרות שלי ובמשך השנים.

                  כיצד השתנתה העיר גבעתיים במהלך השנים?                                                                                        

היום היא עיר גדולה בניגוד לגבעתיים של פעם שרק החלה  להתפתח.                                        גבעתיים של

 העיר עמוסה, שוקקת חיים ופעילה מאוד, ולפיכך היא גם מאוד רועשת וסואנת.

                                      מסר אישי שהיית רוצה להעביר לדורות הבאים:                                                

אין לי מסר ספציפי. אני חושבת שהנוער היום הוא נוער טוב. הצעירים לומדים, גדלים ומתפתחים 

 והייתי רוצה שהם יישארו כמו שהם ושימשיכו להצליח.

                                        מה היית רוצה שילמדו/יזכרו ממך?                                                      

הייתי רוצה שיאמצו את היושר שלי, שיזכרו שהייתי אימא טובה, הכי טובה שאני יכולה, נתתי המון 

  למען ילדיי ואני עדיין נותנת כמה שאפשר.

 איפה היית בזמן המלחמות?                                                                                                      

במלחמת העצמאות שירתי בצבא, בחיל חימוש ופירקתי נשק שהגיע מצרפת.                                      

                        ימים. אני זוכרת שביקרנו בשוק ועשינו קניות.                                                                                    4-3עם הוריי למשך במלחמת ששת הימים, נשלחתי לעזה 

עם  במלחמת יום הכיפורים, כבר הייתי בעלת משפחה. בעלי היה בצבא וגויס למילואים, ואני נשארתי בבית

 הילדים שלי.                           

 

          התלמידים המלווים:                                                                                                            

 . רותם דוראני, גלי בן שושן וניצן דבוש



 

 

 

מסגרת מעורבות חברתית " נעשה בשנה 70איפה הייתי פרויקט "

 מתיכון שמעון בן צבי גבעתיים. 5קבוצתית של כיתה י'

התלמידים נפגשו מידי שבוע עם קשישים ממרכז "יום לקשיש" 

 גבעתיים שוחחו עימם, ותיעדו את סיפורי החיים שלהם.

בסיכום הפרויקט הציגו התלמידים תערוכה של סיפורי החיים של 

 יוחד.הקשישים במרכז באירוע מרגש במ

 יקט:השתתפו בפרו

טל מלכי, נועם שמיל, ניצן דבוש, גלי בן שושן, רותם  - 5תלמידי י'

שגיא דוראני, גל אייזן, נגה ציון, יונתן קארו, סתיו גבסו, ירין אזולאי, 

נדב כהן, רוברט רובין, תומר כזרי, לירי עזרא, איתי אבני, זיו עמר, 

 רודה, ראובן ברמי, ניר קובלסקי.

עזרא חברוני, מריים פרוש, מאיר רגונס,  רות לוי, – ם לקשישמרכז יו

יהודה מאיר פולק, יהודה מוטולה, יצחק רפפורט, יעקב חגואל, אסתר 

 לוי, ישראל ארן.

  


