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אפשרות ליצור קשרים חברתיים ורשתות תמיכה ותחזק את גאוות היחידה השכונתית בקרב בני הנוער והמשפחות בשכונה. 

גיוס המשתתפים נעשה מבית לבית עד שהתגבשה קבוצה הטרוגנית אך עם בסיס משותף והוא אהבת העיר והשכונה. 

ומאז, התושבים הוותיקים נפגשו אחת לשבוע ללמוד את תורת התיעוד ולעשות תיעוד בשכונה. ניטע גרעין של קבוצה אך 

משימותיהם של המתעדים, סיפורי האנשים וחיי השכונה, הדהדו גם לתושבים נוספים: לבעל הירקנייה, למאפייה, לשכנות 

ולשכנים, לילדים שציירו ושאלו. הכול כונס לספר זה מתוך הבנה שתיעוד הוא תנאי בסיסי לכך שהשלב הבא לא יתחיל 

מאפס, אלא עם ניסיון וחונכות של מחוללי הסיבוב הקודם. וזה בדיוק מה שקרה - העבר התבהר והפנים מופנות קדימה 

ביחד – כחבורה של אנשים עם ניסיון אישי ועם תמיכה קבוצתית ועניין משותף.

ריכוז התהליך עם התושבים נעשה על ידי מעיין בנימין, סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית; הנחיית הקבוצה וכתיבת 

הספר על ידי שרי גל, ולהן תודה והערכה על המעורבות הגבוהה והיצירתיות בבניית תהליך זה עימנו. 

אנו תקווה כי התהליך הקבוצתי, מהלך התיעוד, הספר והארוע הקהילתי המשיק אותו יהיו נדבך נוסף בפיתוח הקהילה 

בשכונה הדרומית.

ג'ני רוזן,

מנהלת השירות הסוציאלי בקהילה

ורכזת המיזם להפחתה והתמודדות 

עם תחושת הבדידות בזקנה, עלמה 

דינה רביב שסטצקי,

עובדת סוציאלית קהילתית, 

אגף הרווחה והשירותים החברתיים 

עיריית נצרת עילית

מהי שכונה? אנשים והיסטוריה

מהו סיפור? היסטוריה ואנשים.

וכאן בקבוצה המובילה הזו חברו יחד השכונה והסיפור, ההיסטוריה והאנשים.  הקבוצה הזו  מיזגה ומהלה את כל המרכיבים 

והנה נולד דבר חדש: חברות, שותפות וספר. 

שכונת שלום - השכונה הדרומית, היא שכונה ותיקה אשר בליבה פועם המרכז הקהילתי "גורדון". השכונה נוסדה בתחילת 

שנות השבעים של המאה העשרים על ידי זוגות צעירים, שהמדינה עודדה להגיע לעיר הנבנית, ומעולים מגרוזיה. במהלך 

השנים האוכלוסייה התבגרה, נהייתה מגוונת יותר אך הסולידריות ואווירת השותפות בין השכנים המשיכה לאפיין אותה. 

רבים מהתושבים המתנדבים בוועדי הבתים ובמרכז הקהילתי הינם תושבים ותיקים הדואגים לאיכות חיים בשכונה ובעיר. 

עשורים,  שלושה  מזה  מפתחת  עלמה  הקשיש".  למען  העמותה   – "עלמה  עמותת  של  השירותים  גם  מתרכזים  בשכונה 

מותאמות  פעילויות  של  רחב  ממגוון  ליהנות  להם  המאפשרים  עילית  בנצרת  הוותיקים  האזרחים  כל  לרווחת  שירותים 

במרכזי היום השונים במועדונים, כמו גם מדיור מוגן ובית אבות. 

והנה, באמצע שנת 2017, הגיע 'פרויקט שיקום שכונות חוזר' של משרד הבינוי והשיכון, לחדש את התשתיות החברתיות 

והפיסיות בשכונה. בהובלה של העירייה ואגף הרווחה החלה עבודה עם הקהילה. החשיבה והרצון ליצור תוכנית חברתית, 

השתלבה עם המיזם הניסויי של אשל-ג'וינט, קרנות הביטוח הלאומי ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – 

להפחתה והתמודדות עם תחושת הבדידות בגיל השלישי, המופעל על ידי "עלמה". ושוב התגלה, כי כאשר מאחדים כוחות 

ומשתפים ברעיונות –  נוצרים דברים מדהימים.

כך נולדה התוכנית "סיפור השכונה – קהילה מתעדת ומספרת", אשר מטרתה לחזק ולתת קול לתושבים הוותיקים שיספרו 

את סיפור השכונה. במהלך התוכנית נוצרה קבוצה שהמעורבות החברתית שלה בקהילה הפיגה את הבדידות, מינפה את 

פתח דבר
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ֶאְצֵלנּו ַּבְּׁשכּוָנה,

ֵיׁש ַמְנִּגיָנה ָּכל ַהָּׁשָנה, 

ָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת ֵּבין ֶהָעִלים,

ְּבִמְגַרׁש ַהַּכּדּוְרַסל -

ְיָלִדים צֹוֲהִלים,

ְצִליֵלי ְּפַסְנֵּתר, ִּכּנֹור ֻּתִּפים,

ְנִביחֹות ְּכָלִבים,

ִצּיּוץ ִצֳּפִרים,

ְנִגיַנת ַחִּיים ֲעָמִמית,

ַּבְּׁשכּוָנה ַהְּדרֹוִמית.

]שרי גל[



שמעון חנן עם רונן פלוט, ראש עיריית נצרת עילית

ציפי בנק

״היה כאן שיתוף מלא בין השכנים מכל 

העליות. כולם היו עם כולם״

סופיה  הבירה  מעיר   1948 בשנת  לארץ  הגיעה  פאני 

שנים  שש  במשך  שנתיים.  בת  היתה  היא  שבבולגריה. 

התגוררה המשפחה בלוד, בבית ערבי עם תקרות גבוהות 

מפלסים  לקיבוץ  המשפחה  עברה  מלוד  מצוירת.  ורצפה 

בנצרת  מוכרת  היא  וכך  לציפי,  מפאני  שמה  את  שינו  שם 

עילית: ציפי מקופת חולים. 

בשנת 1958, הגיעה ציפי כילדה בת 12, לנצרת עילית. הכול 

נראה לה יפה וחדש, העיר רק קמה, רוחות חזקות נשבו בין 

הילדים  כל  עם  יחד  גדלה  הילדה  וציפי  השיכונים  בתי 

המועצות,  מברית  מפולין,  ממרוקו,  מרומניה,  שהגיעו 

מאלג'יר ומעיראק. 

החולים  בקופת  לעבוד  והחלה  לארנון  נישאה  כשבגרה, 

כולם....  את  דקרה  והיא  אותה  הכירו  כולם  המקומית. 

ברחוב  אותה  עוצרים  והיו  אישי  יחס  ממנה  קבלו  אנשים 

רוטהולץ,  ציפי  שלהם...  הדם  בדיקות  מצב  מה  לברר  כדי 

ששם משפחתה היום הוא  בנק, זכרה הכול. לפעמים היתה 

מגיעה לבתים הפרטיים של החולים לקחת דם וכך הפכה 

מעורבת בחייהם של כמעט כל התושבים. היום היא כבר 

סבתא אבל הרבה אנשים עדיין מזהים אותה כציפי מקופת 

חולים... 

ציפי

צייר: האני חארדן, כיתה ו׳, בית ספר ״בגין״

קופת חולים

פלוט.  רונן  הוא   2018 בשנת  עילית  בנצרת  העירייה  ראש 

רונן צמח מתוך השכונה הדרומית, מרחוב הגפן 2 אליו הגיע  

ב-1978 כחייל. רונן אהב את המקום על מגוון האוכלוסיות 

שבו, התערה בו וכעבור ארבע שנים נבחר למועצת העיר. 

בתפקידו זה היה יו"ר מפקח של קופת חולים כללית. 

מקומי,  סניף  הייתה  הדרומית  בשכונה  החולים  קופת 

הראשונה  הילדים  רופאת  את  היטב   זוכר  רונן  משפחתי. 

והוותיקה ד"ר אוריקה שוורץ, שהגיעה בשנת 1972 לשכונה 

ממגדל העמק.

אוריקה מספרת שאהבה את הילדים ואת הוריהם, והכירה 

את כולם. יש לה הרבה זיכרונות מהשכונה, חלקם זיכרונות 

הצטרפה  והיא  צה"ל  חייל  שנהרג  במקרה  כמו  עצובים 

דרכים  תאונת  או  נפילתו,  על  להורים  שהודיע  לצוות 

במקרה  וגם  שלה  מטופלת  שהייתה  ילדה  נהרגה  שבה 

אלו   זיכרונות  בצד  להורים.  שהודיעה  היא  זו  הייתה  הזה 

שהתחושה  מציינת  היא  מרגשים.  זיכרונות  הרבה  לה  יש 

קרוב  היה  הקשר  מורחבת.  משפחה  של  הייתה  בשכונה 

בשמחות  שותפים  היו  וכולם  והוריהם  הילדים  עם  וטוב 

וברגעי העצב. במלחמת המפרץ הביאו כל אנשי הצוות את 

הילדים למרפאה והמשיכו לעבוד. "לא הייתה מרפאה כמו 

המרפאה שלנו בשכונה הדרומית", אומרת ד"ר שוורץ. 

גם בעיות. המרפאה  היו  לצד החיוב שבמרפאה שכונתית 

הייתה קטנה, לא היו בה רופאים מומחים ולא היה במקום 

מכון רנטגן. כאן בא רונן פלוט, בתפקידו כמפקח על קופת 

קופת  הנהלת  על  ולחץ  הפועלים,  מועצת  מטעם  החולים 

חולים כללית לפתוח מכון רנטגן בשכונה.

נפתח  השמונים  ובשנות  הצליחה  פלוט  רונן  של  פעילותו 

לעפולה  הנסיעות  מומחים.  רופאים  ונוספו  רנטגן  מכון 

וחיפה לצורך זה פסקו. המרפאה בשכונה היא מרכז רפואי 

כמו גם חברתי לתושבים.

כתבו: ציפי בנק ושמעון חנן

דר׳ אוריקה שוורץ
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מיריק ומושיק מילנר הגיעו לרחוב הגפן בשנת 1967. מיריק  

בשנת  בחיפה  נולד  מושיק   ,1947 בשנת  ברחובות  נולדה 

1942, הם נישאו ובשנת 1967 הגיעו לנצרת עילית.  מיריק  

מתארת הרגשה של חלוציות וראשוניות. כולם היו צברים 

של  תחושה  הייתה  שיש,  במה  הסתפקנו  אמרה,  כמונו, 

חברות אמתית ואווירה של משפחה אחת גדולה. התגוררנו 

ברחוב הגפן, הילדים שיחקו ביחד בחצרות הבתים וברחוב. 

חגגנו את החגים במשותף ובמיוחד את מדורות ל"ג  בעומר 

ואת חג הסוכות. מושיק מתאר גם הוא תחושה של חלוציות 

ודאגה למתיישבים החדשים. ימים ספורים לאחר שהגיעו 

וראש העיר דאז מוטקה אלון  למקום הלכו בערב להצגה 

פגש אותם ושאל את מושיק אם הוא מחפש  עבודה. מושיק  

השיב בחיוב וכבר למחרת היה לו ראיון עבודה בתע"ר  –  

תעשיות רכב. עשו הכול כדי להקל על קליטת התושבים 

החדשים.

שש שנים מאוחר  יותר הגיעו לרחוב  הגפן גם גדעון ונעמי 

ונעמי  תקווה  מפתח  גדעון  הארץ,  ילידי  שניהם  הדרי. 

בני  כשהיו   1972 בשנת  עילית  לנצרת  הגיעו  הם  מטבריה. 

שלושים בעקבות עבודתו של גדעון – מהנדס  בתע"ר.

פיתוח  לאזורי  הלשכה  דרך  נותב  עילית  לנצרת  המעבר 

ובהתחלה, במשך כשלושה חודשים, גר גדעון לבדו בדירה 

של המפעל ברחוב צבר בשכונה הצפונית. ערב  אחד  חדר  

קליע מהמפעל לדירה וגדעון דיווח על כך לקצין הביטחון 

של תע"ר.

שלושת  עם  נעמי  אליו  הצטרפה  חודשים  שלושה  כעבור 

ילדיהם. השכונה היתה בראשיתה. הכול היה דומה: בניני 

שיכונים - "רכבות", הגינון היה ראשוני והילדים הלכו לבית 

הספר היסודי גלעד שהיו בו שלוש כיתות בכל שכבה. היה 

ועד פעיל של השכונה והפעילות התרכזה במרכז הקהילתי 

שהיום הוא נקרא ״בית הלהקות״.

"לצרכן",  בחנות  העלייה  ברחוב  עורכים  היו  הקניות  את 

מעין סופרמרקט שכונתי  של אותם ימים. הילדים, שהפכו 

משלושה לארבעה, קנו אצל "בנימין" ולעיתים היו יורדים 

לקניות בשוק בנצרת. האוטובוסים היו של חברות ערביות  

ועברו בכל מקום על פי בקשת הקהל כי תחנות מוסדרות 

לא היו.

כתבו: אריה רווה, שמעון חנן

הבלוק ברחוב הגפן

1949 והוא היחיד בקבוצת  אריה רווה נולד ב-17 באפריל 

המתעדים שנולד בארץ. שמו במקור היה אריה רוטשפרכר 

אבל אשתו בקשה לעברת את השם והם בחרו בשם רווה. 

הוא שירת בצבא בשייטת ונפצע. במלחמת יום הכיפורים 

ניהל  ולאחר מכן  עבד באגף השיקום של משרד הביטחון 

מפעלי שיקום בבית שאן,  בטבריה ובחבל תענך.

עבורו   .1974 בשנת  מהקריות  עילית  לנצרת  הגיע  אריה 

ועבור אשתו כזוג צעיר זו הייתה התחלה חדשה והוא חשב 

ציונות". העיר הייתה קטנה, התחושה  "עושה  וחש שהוא 

התושבים  ושאר  שהוא  הרגיש  והוא  משפחה  של  הייתה 

ממש בונים את העיר מבראשית. הייתה עיר נקיה, הייתה 

מטרה  למען  ועבודה  אחדות  של  ותחושה  הדדית  עזרה 

משותפת.

״כשבאתי הייתה תחושה של עשיה ראשונית. 

המעבר לכאן היה מעשה חלוצי, ציוני.״

אריה רווה

אריה

ציירו: שון קליימן ודניס ברוניביצקי, כיתה ו׳, בית ספר ״בגין״
מיריק מילנר משמאל ברחוב הגפן בשנות השבעים, מאלבומה 

של מיריק מילנר
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שמעו  שם  קהילתי  מועדון  היה  הגפן  ברחוב   720 בבלוק 

הרצאות עם שקופיות מפי קריין שכינו אותו "אלימלך רם" 

עמוק   קול  לו  שהיה  זה,  בשם  המיתולוגי  הקריין  שם  על 

וייחודי. נעמי וגדעון גרים גם היום בחרוב הגפן. 

באותו בלוק  גרים סלים ג'ובראן ורעייתו מרסל. סלים נולד 

בנצרת בשנת 1950. כשנבנתה השכונה, דודו קנה בה בית 

 1984 בשנת  ריק.  עמד  והבית  בו  להתגורר  עבר  לא  אבל 

הגיעו סלים ומרסל לשכונה, לאותה דירה שרכש הדוד. הם 

נולדו  הנוספות  הבנות  שתי  אחת,  בת  ולהם  צעיר  זוג  היו 

האוויר  את  בשכונה,  והניקיון  הסדר  את  אהבו  הם  כאן. 

הטוב ואת יחסי השכנות הקרובים. סלים היה בעל נגריה 

מקבלני  עבודות  קיבל  הוא  עובדים.  מספר  בה  והעסיק  

משנה ועבד באזור וגם 

סלים  הארץ.  ברחבי 

הוא ממשפחה נוצרית 

רומנית אורתודוקסית 

קתולית  היא  ואשתו 

בנותיו  שלוש  לטינית. 

ילדים.  עם  נשואות 

פעיל  הוא  היום 

סלים ג׳ובראןבכנסייה.

12



״ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשֲאִני ָּכְך ְלַבִּדי

ֲאִני חֹוֵזר ְלִסְמָטאֹות ַיְלדּוִתי

ֶאל ְּנעּוַרי ֶׁשֶּנֶעְלמּו ִעם ַהָּׁשִנים

ַלֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ָהֵהם ַהְּיָׁשִנים 

ֲאִני חֹוֵזר ֶאל ַהְּצָבִעים ְוַהּקֹולֹות 

ֶאל ָהֵעיַנִים ַהְּתִמימֹות ְוַהְּגדֹולֹות 

ֲאִני חֹוֵזר ֶאל ַהְּׁשכּוָנה ַאל ֵעץ ַהּתּות 

ֶאל ֲעִפיפֹון ָאֹדם ָאֹדם ָקׁשּור ְלחּוט״

]יוסי בנאי[



נבילה אבו עטא

עילית  לנצרת  הגעתי   .1948 באפריל  בשפרעם  נולדתי 

ב-1981 לרחוב חרוד 4 וכעבור שנתיים וחצי עברתי לבלוק 

20 ברחוב יזרעאל.

)השכונה  שלנו  לשכונה  עילית  לנצרת  לעבור  רציתי 

נקייה  טובה,  שכונה  זוהי  לבעלי,  אמרתי  הדרומית(. 

ושנתיים אחרי החתונה עברנו הנה.

ביום  המנהגים,  את  הכרתי  לא  טוב,  היה  לא  בהתחלה 

כיפור, שכחתי לקנות לחם לילדים. הכול מסביב היה סגור 

מקום.  בכל  היה  והריח  כבש  שומן  על  פיתות  טיגנתי  אז 

השכנים כעסו ואמרו "הערביה הזאת באה לגור פה" ואני 

צם  לא  מכם  אחד  אף  צמה  כשאני  ערביה,  "אני  אמרתי: 

ונעשינו כולנו חברים  אתי..". מאז הדברים השתנו, הכרנו 

טובים. במלחמת המפרץ, החדר האטום היה אצלי פתוח 

היו  ואשתו  היהודים, מאיר שפיצר  לכל השכנים. השכנים 

באים אלי עם הילדים שלהם ואני הכנתי פיתות לכולם ללא 

הפסקה... גידלנו את הילדים, כאן למטה, כולם שיחקו עם 

כולם. גם היום למרות שעברו לעפולה אנחנו עדיין חברים 

טובים ומתראים בשבתות וחגים. 

את  "תשאלו  משהו  רוצים  אם  הבניין.  בוועד  אני  היום 

כולם  גז  לשירותי  חדשה  חברה  מזמינים  אם  נבילה", 

שכנה  יש  נחתום..".  אנחנו  חותמת  נבילה  "אם  אומרים: 

מבוגרת בבלוק ממול, היא עושה קניות לבד אז אני עוזרת 

לה להעלות את הסלים למעלה.

אני אוהבת  את הבלוק שלנו, עכשיו יש שיפוץ עם הרבה 

בלגן. כשיגמר השיפוץ וישימו בלטות נעמיד למטה שולחן 

עם פרחים ונחגוג.

כתבה: פרידה דואק סבתה,  שם  על  פריאן  הוא  המקורי  ששמה  דואק,  פרידה 

חלב  קהילת  ימים,  עתיקת  יהודית  לקהילה  שייכת 

כתר ארם צובא  שבסוריה, קהילה שספר התורה הקדום 

לבנון  דרך  ב-1946  לארץ  ברגל  עלתה  היא  לה.  שייך  היה 

ומשם הוברחו היא ומשפחתה לארץ באזור חניתה. פרידה 

הייתה ילדה כבת שלוש כשהגיעה לחיפה ביחד עם הוריה 

ואח בן שנה וחצי.

שלושה  עם  נשואה  עילית,  לנצרת  הגיעה   1970 בשנת 

עזבה   1990 בשנת  ילדים.  בגני  כסייעת  עבדה  היא  ילדים. 

את העיר לחיפה אלא שהאהבה לעיר הייתה חזקה ובשנת 

הדרומית.  בשכונה  עילית,  בנצרת  לגור  חזרה   2009

כשפרידה הגיעה לנצרת עילית לראשונה השכונה הדרומית 

עדיין הייתה בהקמה, ילדיה למדו כאן בבית הספר  חרמון 

נטועים  שכאן  מרגישה  היא   שנה,  שישים  אחרי  והיום, 

שורשיה.

״יש לי ֹּפה את כל העולם״

פרידה דואק

פרידה

נבילה אבו עטאציירה: ניקול גרימברג, כיתה ו׳, בית ספר ״בגין״ בלוק 20, רחוב יזרעאל
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מלכה  פטרה.  בעיר   1937 בשנת  ביוון  נולדה  יעקבי  מלכה 

לא זוכרת את ילדותה ונשענת על דברים שסיפרו לה. בגיל 

שני  עם  נשלחה  גרמני,  כיבוש  תחת  הייתה  כשיוון  חמש, 

כך עזבה את מחנה המעצר  אחיה למחנות. שנתיים אחר 

ויחד עם אחיה עברו ממחנה עקורים אחד למשנהו. בשנת 

1946 עלתה על אוניית המעפילים הנרייטה סולד, שנתפסה 

על ידי הבריטים ונשלחה למחנה המעצר בקפריסין. 

כשהגיעה סוף סוף לארץ נשלחה לנהלל שם אומצה על ידי 

משפחת שפטל שהייתה חשוכת ילדים. בנהלל נשארה עד 

בתינוקות  טיפול  ללמוד  כדי  אביב  לתל  עברה  ואז   17 גיל 

בבית החולים הדסה. 

ביולי 1958 הגיעה לנצרת עילית עם בעלה דניאל ז"ל. אלו 

ובעלה שהיה בצבא קבע  היו הימים הראשונים של העיר 

קיבל דירה בחינם. היא זוכרת את נצרת עילית בראשיתה 

כעיר עם מעט אנשים, עזרה הדדית ואכפתיות. לבעלה היה 

היולדות  הרכב הצבאי היחיד בנצרת. הוא היה מסיע את 

זוכרת  היא  הקברות.  לבית  הנפטרים  ואת  היולדות  לבית 

למדע,  גופתו  את  ציווה  שנפטר  התושבים  אחד  שכאשר 

רצה  לא  בעלה  לירושלים.  הגופה  את  להעביר  היה  צריך 

לנסוע לבד עם גופה מנצרת לירושלים והיא הצטרפה אליו. 

מלכה מתגוררת ברחוב יזרעאל מ-5.4.1970  ועד היום.

״מצאתי בשכונה אכפתיות, עזרה הדדית 

וחברת נפש״

החברות  מרחוב  יזרעאלמלכה יעקבי

שרה שכנתי וחברתי קרויה על שם סבתה מצד אמה. שם 

וילנה,  החיבה שלה הוא סוניה. היא נולדה בליטא, באזור 

כשזו עוד הייתה חלק מברית המועצות, ועלתה לארץ דרך 

פולין בעליית גומולקה, ישר לנהריה. לאחר נישואיה עברה 

יישוב  אז  שהייתה  עילית  לנצרת  הגיעה  וב-1963  לטבריה 

קטן שאט אט צמח להיות עיר גדולה.

סוניה בן יצחק ואני הכרנו בשכונה הדרומית. כמה חודשים 

אחרי שהגעתי לשכונה עברה אליה גם סוניה עם משפחתה 

בשנים  יזרעאל.  ברחוב  בבניין  השנייה  בכניסה  והתגוררת 

הראשונות לא התראינו הרבה. הייתה עבודה, נולדו ילדים, 

החיים היו אינטנסיביים ולמי היה זמן. הילדים חיברו ביננו. 

צמחה  והחברות  בנים  שני  ולמלכה  בנות  שתי  לסוניה 

כשהילדים למדו בבית הספר, בהכנת שיעורים, בקייטנות 

שיצאתי  לאחר  הרבה.  מתראים  היו  הילדים  ובחופשים. 

מדי  מתראות  אנחנו  והתהדקה.  החברות  הלכה  לפנסיה 

השכונה  מוותיקות  שתינו  בטלפון.  לדבר  ומרבות  יום 

ביננו  והשכנות  החברות  מראשיתה.  ממש  אותה  ומכירות 

היא עוגן חשוב ומשמעותי לחיינו בשכונה.

כתבה: מלכה יעקבי

מלכה

ציירה: ריאן חארדן, כיתה ה׳, בית ספר ״בגין״
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משה נולד בבוקובינה שברומניה ב-20 בינואר 1947. שלוש 

שנים אחר כך ב-1950 עלתה המשפחה לישראל. הוא גדל 

בעפולה והגיע לנצרת עילית בשנת 1972 כנהג ״אגד״. 

נצרת עילית הייתה עבורו בבחינת שינוי לטובה. מזג האוויר 

היה  זה  ובשבילו  יחסית  קטן  היה  המקום  יותר,  טוב  היה 

מקום עבודה קבוע. 

משה הגיע לרחוב החרמון 5 לדירה של 56 מ"ר. שנה אחר 

דירה  לרכוש  היה  יכול  ואז  ״אגד״  חבר  הפך  ב-1973  כך 

בבניין הגבוה בחרוד 16. המרצפות רקדו בכל הדירות, לא 

כל  ועוד  עקום  שהוא  עליו  שאמרו  בבניין  לגור  רצו  הרבה 

מיני צרות, מאז הוא גר שם עם יהודית אשתו, הילדים כבר 

הבניין  בשיפוץ  בועד  מאד  עסוק  הוא  כיום  ועזבו.  בגרו 

בחרוד 16 והוא לוקח חלק  פעיל בהובלת הפרויקט לשיפור 

המבנה.

״הגעתי לשכונה בעקבות האהבה ומאז 

אני כאן״

המאפייה של דאטומשה גולדשטיין

המשפחה  ושם  דוד  זה  דאטו  ב-1966.  בגאורגיה  נולדתי 

המשפחה  שמות  של  סיומת  היא   שווילי  בזזשווילי. 

הגרוזיניים. הגענו לנצרת עילית ב-1992. בשבילנו זה היה 

זוכר  אני  יהודים.  וכולם  טוב  אוויר  לגמרי,  חדש  מקום 

משחקים  ילדים  הרבה  עם  שכונה  ראינו  שכשהגענו 

ומסתובבים בחוץ. 

הגענו לארץ עם ההורים, גדלנו כאן, שירתנו בצבא, בגולני 

היחס  את  מההורים,  ירשנו  לאדם  הכבוד  את  ובמג"ב. 

לעבודה ולכבוד שהיא מביאה קיבלנו מהם. אצלנו תקיעת 

כף זה מחייב. יותר מחתימה. 

התחלתי עם חנות מכולת אבל זה לא הספיק לנו. היה לנו 

צ'יפורצ'קי  פירוצ'קי,  לחצ'פורי,  מהבית:  למאפים  געגוע 

את  להכין  לרצות  לנו  גרם  הזה  הגעגוע  גאורגי.  ולחם 

המאפים הללו בעצמנו והתחלנו לאפות. בהתחלה פתחתי 

בתנורים  אופה  אני  לאפייה.  עברתי  כך  אחר  אבל  פיצריה 

ולא כמו בגרוזיה בטאבון.

את המאפים אנחנו מכינים מוקדם בבוקר, ויכולים לספק 

הזמנות לארוחות עד  לחמישים איש. העבודה העיקרית זו 

המאפייה, הריח והטעם של הבית. טוב לנו כאן. יש אנשים 

אוויר  כאן  יש  ולנו  לכאן  להגיע  דולרים  אלפי  שמשלמים 

נהדר וההרגשה שהכול זה שלנו ועוד בחינם.

כתב: משה גולדשטיין

משה

צייר: גיא ניסן, כיתה ו׳, בית ספר ״בגין״
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זה ַהֲחלֹום ֶשָאנּו נֹוְצִרים ְּבִלֵּבנּו

ְּבִלי לֹוַמר ִמָּלה:

ֶשַׁמֶּשּׁהּו מּוְפָלא ִיְקֶרה ִּפְתאֹום,

ֶשֶּׁזה מּוְכָרח ִלְקרֹות,

ֶשַׁהְזַּמן ִיָּפַתח ְלָפֵנינּו,

ֶשַׁהֵּלב ִיָּפַתח ְלָפֵנינּו,

ֶשַׁהְשָּׁעִרים ִיָּפְתחּו ְלָפֵנינּו,

ֶשַׁהֶסַּלע ִיָּפַתח ְלָפֵנינּו,

ֶשַׁמְּעָין ִנְסָתּר ִיְפֹרץ ְלֻעָמֵּתנּו,

ֶשַׁהֲחלֹום ַעְצמֹו ִיָּפַתח ְלָפֵנינּו

ְוֶשֹּׁבֶקר ֶאָחד ְנַשֵׁיּט ְּבִלי ֵמִשׂים ְלתֹוְך

ִמְפָרץ ָקָטן ֶשֹּׁלא ָיַדְענּו ֶשָׁהָיה ָשׁם

ָּכל ַהְזַמן

]אולב האוגה[



המשפחה  שבטורקיה.  באיזמיר  ב-1936  נולדה  מרגלית 

עלתה לארץ ב-1949. מרגלית הייתה אז  בת 13. היא גדלה 

הראשונים  הישראליים  והזיכרונות  אביב  בתל  חנה  בבית 

מהחווה  זיכרונות   - אביביים  תל  זיכרונות  הם  שלה 

בה  הפרחים  מגינת  חנה,  בית  ליד  שהשתרעה  החקלאית 

בן  שדרות  להן  קוראים  שהיום  קק"ל,  ומשדרות  עבדה 

גוריון. 

בשנת 1975, כשהיתה בת 36, כבר נשואה עם ילדים, עברו 

היא ובעלה לנצרת עילית שם גידלה את ילדיה ומשפחתה. 

בעלה יוסף ז"ל עבד במקורות והיא עבדה בתע"ש במשך 

24 שנים. 

מרגלית זוכרת את התחלת הבנייה בשכונה הדרומית, היא 

אהבה את המקום, הוא היה חדש, ראשוני, ירוק והשיכונים 

רק החלו להבנות. הייתה תחושה של התחלה.

״בחיים לא עוזבת את השכונה - האנשים, 

הסביבה, מזג האוויר והחברה״

מרגלית כהן

מרגלית

ציירה: ליאל בן שנן, כיתה ה׳, בית ספר ״בגין״
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נולד בביירות בירת לבנון ב-11 באפריל 1944. באותה שנה 

שמעון  עלה   ,1949 בינואר  חמש,  בגיל  פסח.  ערב  זה  היה 

1957 הגיע לנצרת עילית. הוא  עם משפחתו לארץ ובשנת 

זוכר את שלושת הבלוקים הראשונים בעיר ברחוב החרמון. 

גרו  הראשון  ובבלוק  האמצעי  בבלוק  התגוררה  המשפחה 

מוטקה אלון, לימים ראש העירייה ומוסה כהן מהדמויות 

הבולטות בעיר. ילדותו עברה עליו בעיר והוא זוכר את גלי 

והשיכונים  המראות  המקומות,  האנשים,  את  העלייה, 

שנבנו. לאחר שירותו הצבאי היה שמעון רכז נוער, אחר כך, 

בתי  כל  של  עירוני  רכז  להיותו  עד  הנוער  בית  את  ניהל 

הנוער בנצרת עילית. לאחר  22 שנה בתפקיד עבר להורות 

היסטוריה, אזרחות וחינוך תעבורתי בתיכון שרת בעיר. 

הוא  לתפארת.  משפחה  גידלו  ויחד  לטובה  נישא  שמעון 

קהילתי  במרכז  הרצאות  ונותן  ערבית  המלמד  פנסיונר 

״גורדון״ ובמקומות נוספים בהתנדבות. 

״אני כאן מההתחלה, עם גלי העליות, השיכונים 

שנבנו והנוף הנהדר מסביב. אין מקום טוב יותר.״

שמעון חנן

שמעון

ציירה: יסמין דהן, כיתה ה׳, בית ספר ״כסולות״
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ְלָכל ָאָדם ֶיְׁשנֹו ְרחֹוב

ֶׁשּבֹו נֹוָלד ּובֹו ָצַמח

ְוהּוא זֹוֵכר אֹותֹו ְלטֹוב

זֹוֵכר ֵהיֵטב ִּכי ֵאיְך ִיְׁשַּכח

ַּגם ִאם ָעַזב ְּכָבר ֶאת ָהְרחֹוב

ְוִהְתַרֵחק ְּכמֹו ָּכל ֶאָחד

ְלָכל ָמקֹום ִיָּׂשא ִאּתֹו

ֶאת ָהְרחֹוב ֶׁשּבֹו נֹוָלד.

]דן אלמגור[



המכולת הגרוזינית

גן, מספרת סוניה, לנצרת  המעבר מעיר סואנת כמו רמת 

עזבנו  משפחתי.  ועבור  עבורי  פשוט  לא  צעד  היה  עילית 

חיים מסודרים, משפחה וחברים, אבל נקלטנו טוב. הייתה 

במהלך  מסביב.  ציפורים  וציוץ  שקט  רוגע,  של  אווירה 

ברחוב  הסתובבתי  השכונה  את  להכיר  שלי  הניסיונות 

ונתקלתי בחבית ענקית שמשהו התבשל בה.

שאלתי: "מה זה"?

או  ספירט  יוצא  ומהם  ענבים  מבשלים  שכאן  לי  הסבירו 

בגרוזינית: צ'ה צ'ה. 

גם מיריק מילנר זוכרת איך היו הגרוזינים פורשים יריעות 

על האדמה ומייבשים עליהם משמשים שמהם היו מכינים 

לדר. ברחוב חצב, ממשיכה סוניה ומספרת, מתחת לבניין 

סרגיי  היה  המכולת  בעל  מכולת.  הייתה  העמודים,  עם 

יורה, גיאה ודאטו-דוד.  ֶסְביה שעבד בה עם שלושת בניו: 

הם עבדו, כמו שאומרים, מצאת החמה עד צאת הנשמה. 

ועל כל אלה  מה לא היה במכולת הזאת? הכול מכל טוב 

פיקד סרגיי, האבא, שלא היה איש  גבוה אבל שלט בילדיו 

ביד רמה. 

המכולת עצמה לא הייתה גדולה אבל היה בה הכול וסרגיי 

ידע בדיוק איפה נמצא  כל פריט. המכולת הזו פרנסה היטב 

הבאות  העליות  עם  וגדלו.  צמחו  הילדים  המשפחה,  את 

עברה החנות לרחוב השקמה והיא כבר בבעלות שונה.

כתבה: סוניה פאר

ליטא,  בירת  בווילנה   1946 בדצמבר  ב-28  נולדה  סוניה 

הידועה בשם "ירושלים דליטא". היה זה ממש עם סיומה 

העולם  מלחמת  לאחר  הראשונה  האזרחית  השנה  של 

השנייה. ב-1960 עלתה לארץ כנערה עם משפחתה בעלייה 

דאז  הפולני  החוץ  שר  שם  על  גומולקה,  עליית  שנקראה 

שחתם על הסכם שאיפשר ליהודים מפולין לעלות למדינת 

ישראל.

הייתה  שלא  כיוון  אבל  עילית  לנצרת  הגיעה  המשפחה 

ליפו. ב-1975 חזרה סוניה לנצרת עילית, בה עבודה עזבו 

נשואה לויקטור ז"ל עם שני ילדים. העיר כבר הייתה גדולה 

יותר וסוניה ומשפחתה עברו לגור בשכונה הדרומית, ברחוב 

פסטורלית,  אווירה  הייתה  נוחה,  הייתה  השכונה   .6 חרוד 

מזג אוויר נהדר ואוויר צלול. סוניה מאד אוהבת את נצרת 

עילית, יש בה משהו טוב, והיא שמחה לגדל בה את ילדיה.

״השכונה זה מה שבלב״

סוניה פאר

סוניה

צייר: אורי פאר, כיתה ב׳, בית ספר ״יודפת״
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זינה דורפמן
נפגשו  הוריה  קרים.  האי  בחצי  ב-1949  נולדה  זינה 

כשהסתיימה  מהנאצים.  אביה  ברח  לשם  בסברדלובסק, 

המלחמה הם חזרו לסימפרופול, עיר הבירה של קרים. 

בנה.  בעקבות  ב-2003  יוסף  בעלה  עם  לארץ  הגיעה  זינה 

כשהגיעה הייתה בת 54, רופאה שאינה יודעת עברית. היא 

לא חשבה שתעבוד שוב במקצוע שלה אבל הבן אמר לה: 

"את רוצה לעבוד בניקיון? תשבי ותלמדי".

מהכיסא.  קמתי  לא  ולמדתי.  "ישבתי  זינה  אומרת  "שנה" 

השלמתי את לימודי השפה והמקצוע".

אחרי  אבל  השושנים  ברחוב  בתחילה  גרו  עילית  בנצרת 

שהחלה לעבוד כרופאה מרדימה בבית חולים העמק, קנו 

את  עילית,  נצרת  את  אוהבת  זינה  השקמה.  ברחוב  דירה 

הדירה שלה, את הנוף של העמק שנשקף מחלונות ביתה. 

הכול כאן, היא אומרת, שלה.

״אני מסתכלת מהחלון והכל מסביב שלי״

זינה

ציירו: האני חארדן וניקול גרימברג, כיתה ו׳, בית ספר ״בגין״

הירקן

בשנת  שמונה,  ובגיל  בגרוזיה  ב-1963  נולד  קוזשווילי  גבי 

נבעה  לארץ  העלייה  עילית.  לנצרת  לארץ  עלה   ,1971

ממניעים ציוניים. מכרים שהגיעו לפניהם המליצו להם על 

נצרת עילית והם הגיעו היישר אליה.

קטנטנה  פינה  הייתה  שלום  ושכונת  קטנה  הייתה  העיר 

באחד  גרו  והם  חרוד,  רחוב  אחד,  רחוב  בה  היה  בעיר. 

המשפחתית  התחושה  את  זוכר  גבי  ברחוב.  הבלוקים 

שהייתה במקום. כולם עזרו אחד לשני, הייתה אווירה של 

ביחד וזה זיכרון מאד חזק וברור שנותר לו כילד מן הימים 

הראשונים בעיר. גבי גדל כאן, למד  בבית ספר שרת, שירת 

הירקות  לחנות  וחזר  עבודות  מיני  בכל  עבד  בצבא, 

שלידה  מכולת   חנות  הייתה  זו  בתחילה  המשפחתית. 

הייתה מסעדה. אבא אריה היה מוסיקאי והייתה לו להקה 

אתה הופיע בחתונות. במהלך השנים החנות הפכה לחנות 

ירקות שמספקת את צרכי השכונה. ההורים של גבי גרים 

יונה אבל ברגע שיוכל יעבור  ברחוב יזרעאל והוא גר בהר 

לשכונה הדרומית. הוא אוהב את העיר, את השכונה, ורואה 

כמה היא משתנה לטובה. 

כתבה: זינה דורפמן

גבי קוזשווילי
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בסברדלובסק   1943 בפברואר  ב-13  נולד  פיניצקי  יולי 

במלחמת  הוריו  ברחו  לשם  לשעבר,  המועצות  שבברית 

לו אמו על שם מי שהציל  נתנה  העולם השנייה. את שמו 

אותה במלחמה.

בהרי  עיר  לחארקוב,  אתו  הוריו  חזרו  המלחמה  לאחר 

כמו  כבד  וציוד  מיכון  של  תעשייה  הייתה  שם  אוראל, 

בטכניון  למד  יולי  לתעשייה.  ומכונות  טנקים  טרקטורים, 

זה היה ב-28  בלבוב הנדסת מכונות. ב-1990 עלה לארץ. 

דלת  את  וכשפתח  וקריר  ממוזג  היה  המטוס  בספטמבר, 

את  שאף  הוא   מעלות.   30 של  חום  גל  בו  הכה  המטוס 

האוויר החם ובפעם הראשונה הרגיש: כאן זה שלי. 

כשחלתה  מסוים,  ובשלב  ים  בקרית  השתקעה  המשפחה 

סוניה, אשתו, במחלה נשימתית היה צורך לעבור למקום 

לרחוב  עילית  לנצרת  הגיע  בסביבה,  ונסע  בדק  יולי  יבש. 

״כשהגעתי ידעתי - הכל כאן שלי״

יולי פיניצקי

השקמה וידע שזה המקום בו יבלו את שארית חייהם. הם 

מטיילים באזור ואוהבים את הנופים שנגלים להם.

יולי

ציירה: מריה גריגורנקי, כיתה ה', בית ספר ״בגין״

האיש  עם היונים

העשרים  המאה  של  השישים  בשנות  שהגיע  העלייה  בגל 

ומשה  אסיה  ההורים  קפלן,  משפחת  לארץ  עלתה 

וארבעת ילדיהם: סימה, אהובה, יעקב ואריה, מבוברויסק 

גם  העולים  כל  כמו  הלבנה(.  רוסיה  )היא  שבבילורוס 

לא  ימים  ועברה  קליטה  קשיי  חוותה  קפלן  משפחת 

נפט  מוכר  היה  משה  מאד,  קטנים  היו  הילדים  פשוטים. 

עבדו  ומשה  אסיה  משחטה.  להם  הייתה  ובהמשך  וקרח 

קשה מאד והילדים למרות גילם הצעיר סייעו להם.

הבלוק  זה  היום  הדרומית,  בשכונה   734 בבלוק  גרו  הם 

ואולי דווקא  ליד הדואר בשכונה. למרות העבודה הקשה 

בגללה משה החל לאסוף ולגדל יונים כתחביב. היו לו יונים 

אחד   לתחרויות.  אתן  נוסע  היה  והוא  ונדירות  מיוחדות 

היה  היונים,  טיפוח  לתחביב  שותף  שהיה  שלו,  החברים 

קצין המשטרה ששון נוריאל.

לא  והשכנים  בבניין  חדר  בתוך  משה  גידל  היונים  את 

לא  שכלל  אנשים  היו  מיוחדת.  אהבה  הייתה  זו  התנגדו. 

ידעו את שמו של משה אלא הכירו אותו בתור "האיש  עם 

היונים".

כתבה: סוניה פאר
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מהי השכונה הדרומית אתם שואלים?

תלוי מי משיב..

ויולי   פי משה, שמעון, אריה, סוניה  על  השכונה הדרומית 

אריאל  דרך  לה  קוראים  שהיום  העמק  מדרך  משתרעת 

שרון, על שם מי שהיה ראש ממשלת ישראל, והיא הגבול 

המערבי עד פארק אלון.

שהיום  הציונות  משדרות  נמשכת  הדרומית  השכונה 

קוראים להן מעלה יצחק על שם יצחק רבין, ראש ממשלת 

ישראל שנרצח בשנת 1995, ועד בית הספר שרת שמולו היה 

מפעל פרמה שרפ. מהו מפעל פרמה שרפ? זה היה מפעל 

משה  בטורקיה,  מאיזמיר  באה  מרגלית  ישראל.  במדינת 

נולד בבוקובינה שברומניה, ציפי נולדה בסופיה בבולגריה, 

זינה  מיוון,  באה  מלכה  בסוריה,  בחאלב  נולדה  פרידה 

מקרים שברוסיה, יולי מסברדלובסק ברוסיה, שמעון נולד 

בבירות שבלבנון,  סוניה מווילנה בליטא ואריה, אריה נולד 

בארץ. 

התושבים  הגיעו  ומנהגים  שפות  תרבויות,  ארצות,  ממגוון 

נוף  על  הצופה  מקום  עילית.  בנצרת  הדרומית  לשכונה 

מרהיב, כפי שיעידו אריה, סוניה ומשה המתגוררים בבניין 

תעסוקה  מקום  היה  שרפ  פרמה  שנסגר.  גילוח  לסכיני 

מרכזי לתושבי נצרת עילית בשנות הששים והשבעים. כל 

זה עד לשכונת ברק, או גבעת ברק. תלוי מי עונה. 

בתוך  הדרומית.  השכונה  של  ליבה  היא  שלום  שכונת 

שקמה  יזרעאל,  חרוד,  גפן,  הרחובות  נכללים  השכונה 

ותמר. משה אומר: אנחנו על הגבול של השלום... 

שבילים,  כיכר,  ובתים,  רחובות  היא  הדרומית  השכונה 

אנשים,  של  מקבץ  היא  רק.  לא  אבל  וכבישים,  מדרכות 

סיפורי  מגוון  היא  וגעגועים.  זיכרונות  חלומות,  תקוות, 

ולתרבות הישראלית  חיים שמשיקים להסטוריה, לחברה 

הפנורמה  את  ומתארים   16 חרוד  ברחוב  הקומות  רב 

הנשקפת מגג הבניין שלהם. השכונה הדרומית היא קיבוץ 

גלויות המאגד בתוכו את כל מרכיבי החברה הישראלית. 

שמות  השנים,  במהלך  רבים  שינויים  עברה  השכונה 

התחלפו,  התושבים  שונו,  השכונה  פני  השתנו,  הרחובות 

והם  נשארו  חלק  במקומם,  אחרים  ובאו  עזבו  חלק 

יודעים לספר מה היה ומה השתנה, וחלק הגיעו, כמו יולי, 

בעשור האחרון והם לומדים להכיר, לחבב והכי חשוב הם 

מתחילים לטעת שורשים. 

השכונה הדרומית בנצרת עילית

אורית ואמיר מילנר בפארק בקצה רחוב חרוד, מתוך אלבום משפחת מילנרחגיגות יום העצמאות לילדי הגנים באצטדיון הישן מול הבנינים של רח׳ השקמה, לקוח מתוך אוסף התמונות של שמעון חנן
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אריה רווה

משה גולדשטיין

סוניה פאר

חרוד 16
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יזרעאל 20

ציפי בנק
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מלכה יעקובי

יזרעאל 14
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תמר 1

שמעון חנן

הגפן 6

יולי פיניצקי

זינה דורפמן

שקמה 14
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סיפור השכונה הדרומית הוא סיפור של שותפות והתגייסות 

חברי הקבוצה המתעדת, ילדי "פותחים עתיד", מחנכות ותושבי השכונה 

שחברו יחד לתהליך של כתיבת הספר. 

מימין לשמאל: משה גולדשטיין, גיא ניסן

מימין לשמאל: פרידה דואק, מרגלית כהן
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מימין לשמאל: ניקול גרימברג, לאה מישייב, האני חארדן, זינה דורפמןמימין לשמאל: אורי פאר, סוניה פאר, מריה גרגורנקו

מימין לשמאל: מלכה יעקבי, יולי פיניצקי, אריה רווהמימין לשמאל: שמעון חנן, יסמין דהן



מ"מ ראש העיר אלכס גדלקין - שעניינו בפיסי ובחברתי משולב ומקדם את העשייה ללא לאות.

סימה חמו ובני תמים ממשרד השיכון – אשר מכירים בחשיבות הבנייה וחיזוק הקהילה.

תניא מקרוב - המובילה העירונית של פרויקט שיקום שכונות.

סלי ברקוביץ' – מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים, שמכירה בעבודה קהילתית כמשאב לרווחה של אנשים. 

תמי בן חמו  – ראש צוות שכונה דרומית באגף הרווחה, על הראייה הקהילתית והתמיכה בחילוץ מן המהמורות בדרך. 

טלי שיטרית – מנכ''לית עלמה, על האפשרות, האמונה והדחיפה קדימה.

צוות עלמה – על ההתגייסות למיזם, סיעור המוחות והאוזן הקשבת.

והראייה  והתמודדות עם תחושת הבדידות בזקנה, על המעורבות  - מנהלת המיזם הארצי להפחתה  אילנית שטיינברגר 

הרוחבית.

צוות פותחים עתיד – לאה מישייב, כנרת קריספל, קרינה קרפליובסקי וחן שלייפר, על החיבור המיוחד מכל הלב.

צוות מרכז קהילתי ״גורדון״ - אנג׳לה, אולגה, דני וילנה, שותפים לכל רעיון ועוזרים בחום לבצעו.

טל בלינשטיין – אחראית המדיה בעלמה, על ההשקעה בפרטים הקטנים והגדולים.

תודות

מימין אריה רווה משמאל שמעון חנן, על גג הבניין ברחוב חרוד 16
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