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מרים משה דב ואליהו קפלן

דב             מרים              אליהו          משה



2

תקציר

,  אביה של מרים. ואח צעיר טוביה, למרים הייתה אחות בכורה בשם רחל. באוקרינהקיסליןבעירה 1.1.1914-מרים נולדה ב

אמה התחתנה בשנית אך הבת מרים סבלה בבית . בהיותה בת שלוש, נהרג כחייל במלחמת העולם הראשונה, אברהם קפלן

לימים פגשה  . שכרה חדר ולפרנסתה עבדה במתפרת פרוות, מרים הגיעה לווילנה. 13מאביה החורג וברחה מהבית בהיותה בת 

באחד הימים הוא  . מולה היה פעיל בווילנה במפלגה הקומוניסטית שהייתה אז מחוץ לחוק. קפלן בעלה לעתיד( שמואל)את מולה 

.  נולד בנם הבכור משה1933-ב. ומרים ומולה התחתנו1932-מולה השתחרר מהכלא ב. שנים3-נשפט ונשלח לכלא ל, נתפס

.נולד אליהו1940ובינואר , נולד דב1937במרס 

מולה  בביליבייבהיותם . שברוסיהביליבייהמשפחה ברחה למינסק ומשם לעיירה , עם פרוץ מלחמת העולם השנייה מחשש לחייהם

מרים קיבלה הודעה  , בהיותם בקולחוז. לצבא הסובייטי ומרים ושלושת ילדיהם הועברו לקולחוז בדרום מזרח רוסיהגוייסקפלן 

מרים ושלושת הבנים חזרו לפולין ומשם המשיכו , עם תום המלחמה. טופקישמולה יקירה נהרג ונקבר בקבר אחים ליד הכפר 

שאיבד את כל , ברייזבלטבמחנה הכירה מרים את חנוך . שבגרמניהדורנשטטלאוסטריה ובסוף הדרך הגיעו למחנה העקורים 

.  חודשים8-7-במחנה העקורים מרים והבנים שהו כ. כדקורטור בתיאטרון האידי של וורשה( בעבר)חנוך עבד . משפחתו בשואה

האונייה נתפסה על ידי הבריטים  . לארץ ישראל" הרצל-תאודור"משה עם קבוצת הנערים הבוגרים וגם חנוך עלו באוניית המעפילים 

-ז"תש" אירופה-יציאת"לאחר זמן מה מרים דב ואליהו עלו באוניית המעפילים . וכל המעפילים הועברו למחנה המעצר בקפריסין

.  ריבל-מרים והבנים היו על אניית הגרוש אמפייר. בגרמניהלהמבורגוהם גורשו , לאחר קרב, האונייה נתפסה. 1947אקסודוס 

מרים  . והגיעו לחיפה" קרינה"באוניה ', בעליה ד, מרים דב ואליהו עלו ארצה1948בינואר . אמסטאומנמל המבורג הועברו למחנה 

,  עם קום המדינה. מרים נשארה בחיפה. לבדה לא יכלה לפרנס את הבנים והם נשלחו לקיבוץ גינוסר ונקלטו היטב בחברת הילדים

בקרית ביאליק וחנוך  " אהבה"משה נשלח לפנימיית . שוחררו מהמעצר בקפריסין ועלו ארצה, בנה הבכור של מרים וחנוך, משה

. מרים וחנוך התחתנו וקיבלו דיור ביפו ושם נולד בנם המשותף נתן, עם שחרורו של חנוך. ל"גויס לצה

.1973חנוך נפטר ממחלה בשנת . התפרנסו בכבוד, מרים וחנוך שיקמו את חייהם, סוף דבר

מרים זכתה להנות  .  95בת והיא , 2009מרים נפטרה בשנת . לחיות ליד בנה אליהו ומשפחתו1991מרים עברה לגינוסר בשנת 

.חנוך ומרים קבורים זה ליד זו בגינוסר. מנכדיה הרבים

https://bit.ly/2V0RhBfאו על הלינק כאןלקריאה הקישו , מרים סיימה לכתוב את ספר קורות המשפחה1977בשנת •

כאןהקישו בוידאולצפייה צוות יד ושם והמראיינת נאווה גיבורי ראיינו את דב ואליהו אודות סיפור משפחתם 2020בינואר •

https://bit.ly/2V0RhBf
https://bit.ly/2V0RhBf
https://youtu.be/ZrkEeSeBPVU
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ברייזבלט –שורשי משפחת קפלן 

2017-2019בשילוב מסע שורשים בעקבות ההורים ואקסודוס 



.  בעירה קיסלין באוקריינה1.1.1914-מרים נולדה ב

.  ואח צעיר טוביה, למרים  הייתה אחות בכורה בשם רחל

נהרג כחייל במלחמת העולם  , אברהם קפלן, אביה של מרים

.  הראשונה בהיותה בת שלוש

. היערות והפרחים, מרים אהבה מילדותה את הטבע 

. דקלום ומשחק, בבית הספר התבלטה בכתיבה

אך מרים לא הסתדרה עם , התחתנה בשנית, שיינה, האם

.  13אביה החורג והחליטה לעזוב את הבית והיא רק בת 

שהתה שם , היא נסעה לדודתה רייזל באוליק שליד קיסלין

,  כמה זמן ומשם ברכבת עברה לדֹוד שגר בעיירה איישישוק

. קרוב לווילנה

לכן החלטתי לנסוע לווילנה , אך היה עני מאד, הוא קיבלני כבת"

. ולהיות עצמאית

בווילנה שהיתי כמה ימים באכסניה ולאחר מכן מצאתי מגורים  

נהייתי מקצועית , בשכירות והתקבלתי לעבודה במתפרת פרוות

אברהם שר".הרווחתי את לחמי בכבודוכך רחל מרים
4



אברהם שר רחל מרים

אמא וסבתא–מרים קפלן 

אחותה של מרים, שר–רחל קפלן 

אברהם שר בעלה של רחל
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.בעלה של רחל אחות מרים–אברהם שר 

.  בת דודה של מרים–לאה גלייזר 

.לאה גלייזר היא הבת של מוטל אח של שיינה שהיא האמא של מרים

.אח של מרים–טוביה קפלן 

.ראחות של מרים אשתו של אברהם ש, רחל שר
.רחל וטוביה, אמא של מרים–שיינה קפלן 

טוביהלאה

משה

אברהם

מרים

שיינה

רחל

בלומה

שמוליק

,  מרים קפלן

–ברייזבלט 

אמא וסבתא  

.שלנו

בלומה  

–ושמוליק שר 

בני אברהם  

.ורחל שר
–משה קפלן 

הבן הבכור של 

מרים ושמואל  

אח של, (מולה)

6.  אליהו ונתן, דב



2017-ב

החלטנו שלושת האחים ונשותיהם לנסוע לטיול שורשים בעקבות סיפורה  
:  לגילוי שורשי משפחותינו" מסע"של מרים 

.  נתן וגילי ברייזבלט, אליהו ונועה קפלן, דב וניצה קפלן

משמאל לימין

,  גילי

,נועה

,דב

,אליהו

,נתן

,ניצה



אליהו ודב קפלן, וילנה

אחד הבתים בו גרה מרים בווילנה

בווילנה התקבלה מרים לעבודה במתפרת  

נעשתה מקצועית ויכלה לשכור  , פרוות

באותו בית שכר . חדר בבית של משפחה

. חדר גם מולה קפלן לימים בעלה

כולנו עם אישה שגרה היום במקום–בפתח האכסניה 

2017



דברים קישור לטקס בטיול שורשים

שסבתא מרים כתבה נגינה ושיר

הגן הברנרדיני בוילנה  בו טיילו מרים ומולה

https://photos.google.com/search/_tv_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%
D7%A0%D7%99%D7%9D/photo/AF1QipOx2Xx6mLBEknGIqudrE19ECbximQiL
jibjgg-U

האנדרטה 

בפונאר

https://photos.google.com/search/_tv_%D7%
A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99
%D7%9D/photo/AF1QipPC0Bpws9zpKAA1conl
VubOMd4m7NtnS6jSaJEI

2019לשיר פונאר בטיול מזמר קישור

2017

https://photos.google.com/search/_tv_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/photo/AF1QipOx2Xx6mLBEknGIqudrE19ECbximQiLjibjgg-U
https://photos.google.com/search/_tv_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/photo/AF1QipPC0Bpws9zpKAA1conlVubOMd4m7NtnS6jSaJEI


.  מולה היה פעיל בוילנה במפלגה הקומוניסטית שהייתה אז מחוץ לחוק

נאסר בבית  , הוא נתפס כאשר חילק כרוזים לקראת הפגנה בוילנה

מרים הציגה עצמה לשלטונות הכלא כבת משפחתו  . הסוהר לוקישקס

.  ולכן אפשרו לה לבקרו בכלא( היה קפלן, למזלה, גם ֵשם משפחתה)

באחד הימים נאמר לה שהוא נשפט לשלוש שנים והעבירו  אותו 

. סוהר מרוחק מוילנה ויותר לא יכלה לבקרו-לבית

בית הסוהר בוילנה והכנסיה 

2017שבתוכו 



מולה קפלן -שמואל

לאחר שאשתו רחל , רוס בעיר דוליהנוב-אבא של שמואל משה חי בבלה

ילדים  6נפטרה עבר לעיירה דוקשיץ התחתן שנית עם שרה ונולדו להם 

.מולה עבר לוילנה ושם הכיר את מרים. מולה אחד מהם-ושמואל

.את חתונתם ערכו בדוקשיץ אצל אחותו עטל

11

טרקטור ומאחוריו  –בדוליהנוב 

פעם הייתה , בית הכנסת העזוב

.עיירה יהודית היום אין בה יהודים

בור הריגה בדוליהנוב 

בית ישן בדוקשיץ 

היום הארכיון של העיירה

2017



,  הם התחתנו, 1932-מולה השתחרר מהכלא ב

.נולד בנם הבכור משה1933-וב

משה ומרים  , מולה–שמואל 

12

מרים לקראת החתונה

1937דב נולד במרץ 

1940ואליהו בינואר 



.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הסכנה לקומוניסטים בפולין הייתה  

הנסיעה  . לכן ברחה המשפחה למינסק ומשם לעיירה ביליביי, רבה

.  ארכה שבועות

מרים  . רק התרגלו לחיים בביליביי ומולה גוייס לצבא הסובייטי

.  ללא מכר ומשפחה תומכת, נשארה עם שלושת ילדיה הקטנים לבדה
,  לקולחוז–הסובייטים העבירו את מרים ושלושת ילדיה לעומק רוסיה 

שם קיבלה בקתה קטנה מעץ וחלקת אדמה לגידול  איבנובסקה-אוסיין

כך הצליחה בדוחק לקיים את עצמה ואת שלושת  . תפוחי אדמה

.הבנים בכל חמשת שנות המלחמה

13

2017

דב

בכניסה לקולחוז

אנדרטה לזכר הלוחמים בכניסה לביליבי



בדרך לצריף 

המשפחה לימים  

,נשרף ממכת ברד

היום סבך שיחים

קיבלה מרים הודעה מהצבא האדום שמולה יקירה נפל בקרב  1943במרץ 

. נגד הגרמנים

רשימת תלמידי הכיתה של משה 

'בסיום כתה ד

רשקיבלנו מראש הכפ

2017

,איבנובסקה-בקולחוז אוסיין

היום כמעט ללא שינוי



אבא  –ביקור בקבר האחים ובו מופיע גם שמו של מולה 2017

בכפר טופקי, דב ואליהו, של משה

בקבר האחים 

האנדרטה 

ניצה ונועה ליד  

השם של מולה

מקשיבים  

לסיפור הקרב  

בו 

הדפו הרוסים  

את הגרמנים 

עם גדוד 

ליטאים ביניהם  

שליש יהודים

, נגינה ליד הקבר

לחיצות ולפתוח2ללחוץ 

סרטון - תמונות Google.html


,  באחת העצירות של הרכבת

,  רצתה מרים לרדת ולנסוע לוילנה

אך הנוסעים שכנעו אותה לחזור 

כיוון שכל משפחתה נספתה , בה

הם המשיכו לאוסטריה  . בשואה

.  ומשם לדורנשטט שבגרמניה 

זה היה מחנה פליטים שקובצו בו  

יהודים אשר הסוכנות היהודית 

.  הכינה אותם לעליה לארץ ישראל

,  במחנה הכירה מרים את חנוך

אשר איבד גם כן את כל משפחתו  

הם מצאו אוזן קשבת זה לזו  .  בשואה

.ונקשרו

אפשרו הפולנים את שובם של , 1945עם סיום המלחמה במרץ 

.לפוליןששה שבועות נסעו ברכבת.אזרחי פולין לביתם

אליהו  משה  דב  מרים

16במחנה העקורים בדורנשטט



4.9.1914חנוך נולד בפולין 

הוא היה אדם סגור ולא , מספר נתן, אני יודע מעט מאד על אבא"

שמואל )סבא שלי :   "כמה דברים הזכורים לי מסיפוריו. דיבר הרבה

.אדם קשה וקפדן ולא איפשר לי ללמוד, היה סוחר בהמות, (נתן

זה  , ורשהאבא למכור בהמה בעיירה לידכשהייתי ילד שלח אותי

הקרח נסדק ,בדרך חזרה הביתה דרכתי על קרח. היה בחורף

אבל הצלחתי     , הגעתי הביתה כולי רטוב וקפוא. ונפלתי לבור

להחזיק את הכסף ביד מורמת ולהביאו לאבא 

למרות זאת קיבלתי מכות מאבא על  . יבש

...."שבגדי נרטבו

יום אחד הסתובבתי בעיירה  : "ועוד סיפר

הלכתי אחריהם  , וראיתי גוי שנטפל ליהודיה

הוא נפל  ... למקום צדדי וחבטתי בו בנעלי 

ואני הצלחתי לברוח מהקהל שהתאסף  

" ומהמשטרה

17.          חנוך התחתן וחי בוורשה ונולדה לו בת

חנוך

בריזבלט



.  חנוך עבד בתיאטרון האידי של וורשה כדקורטור לתפאורות

איננו בטוחים אם היה קרוב  )ברייזבלטבתיאטרון היה שחקן ששם משפחתו 

והשכנים סיפרו לו שהגרמנים  לפארצפיום אחד חזר חנוך מהעבודה (. שלנו

הוא חצה את הנהר בשחייה מהצד  . הם הציעו לו לברוח. ובתואישתולקחו את 

הפולני לצד הרוסי הרוסים גילו את חנוך וגרשו אותו לסיביר לעבודת פרך  

נדרס  , יום אחד בזמן העבודה התחלק חנוך מתחת למשאית. בכריתת עצים

צלע , לא היה במקום טיפול רפואי ראוי ומההזנחה של אז. וֶעֶצם הירך נשברה

.  חנוך עד סוף ימיו

נתן בנו ליד שלט התיאטרון בוורשה-2017

18



בעקבות אבא של נתן חנוך ברייזבלט2017

פארצפ  

בית הכנסת סגור  

,  מקום בית הקברות-פארצפ 

ליד המצבה היחידה שנותרה 

בכניסה  

לפארצפ 

גילי  , נתן, דב 2017



אליהו

שלושת האחים בדורנשטט

משה

דב



מרסייביקור בסביבות –סיפורה של אקסודוס 2018

:וזה הסיפור–" אקסודוס"באניהעלו , דב ואליהו, מרים

ולאחר מלחמת העולם השנייה  , ב"שימשה כספינת נהר בארההאניה

'  ב על ידי המוסד לעלייה ב"היא נרכשה בארה. עמדה למכירה לגרוטאות

. במטרה להעלות את פליטי השואה לישראל

הושטה לנמל  האניה. אהרונוביץאייקהיה הישראלי האניהרב החובל של 

. עולים4554סט שבצרפת לתיקונים והכנתה לקליטת 

1947ביולי 11יום שישי 

יוצאת האקסודוס 00:06בשעה 

. מנמל סט אל הים הפתוח

. באופק אניית קרב בריטית

מעפילים 4554על האקסודוס 

גיבורים ששרדו את השואה 

באירופה ופניהם מועדות 

. אל עבר חופי ארץ ישראל
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הטכס בנמל סט2018

,  14הייתי בת : סיפרה, כרמן

הייתי  , לוויתי את אבי לנמל

לא  84כשאני בת , והיום, שם

מה  , כולם אז בכו. שכחתי

שהתרחש כאן היה בלתי  

.  אנושי

ראיתי את אבי  , לראשונה

קשה היה לראות את  . בוכה

התמונה של אלפי האנשים  

.  העצובים האלה

תודה לכם שארגנתם מפגש 

היום ההוא נחקק בלבי . זה

סוף  , שנה והיום71במשך 

אני יכולה להביע לכם  , סוף

.את כל ידידותי

מחזיקים תעודת מעפיל–אליהו  קפלן , נועה, ניצה, דב

אליהו ודב ליד השלט בנמל סט
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באונית  

הגירוש 

רייבל-אמפייר

את  מלחמה אניות6ביולי לקראת אור ראשון תקפו 18יום שישי 

במהלכו נהרגו  , לאחר קרב הרואי של המעפילים. ספינת המעפילים

הוחלט על  . אייקשל סגנו: ואיש הצוות האמריקאי, שני מעפילים

המעפילים אל חוף חיפה והועלו  המעפילים הורדו . הפסקת הקרב

או  " ההגנה"שעל כל אחת מהן הופקד מפקד של , גרושאניותלשלוש 

מרדכי  -"פארק-ראנימד", מיכה פרי-" רייבל-אמפייר: "מעפיל

ביולי בשעה  19בבוקרו של יום שבת . מאיר שוורץ-" ויגור-אושן",רוזמן

.בוק בצרפת-דה-יוצאות שלוש ספינות הגרוש אל נמל פורט00:06

אליהו קפלן



24

בוק אליה הובלו שלושת אניות  -דה-הטקס מול העירייה בפורט2018

. הגירוש במטרה לשכנע את העולים לרדת ולהישאר בצרפת

-דה-לוחץ יד לתושב פורט, מימין איציק רוזמן 

וניסה לעלות על אניית  13בוק שהיה אז בן 
אך הבריטים עצרו , למעפיליםהגרוש כדי לעזור

.והיום בא להזדהות, בעדו

בוק בטקס  -דה-העיר פורטראשת
קבלת פנים למעפילים מול 

בית העירייה

ראשת 

העיר

המעפילים
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בוק  -דה-שבועות על הים יוצאות שלוש אניות הגרוש מפורט6-לאחר כ

כרעה  , בעת המעבר במפרץ ביסקאיה. לכוון נמל המבורג בגרמניה

התינוק לא שרד ונערכה לו קבורה  . ללדת, ויגור-על האושן, מעפילה

כל  , הדגל האנגלי הורד לחצי התורן, שלוש האניות עצרו. ימית

.  הצדיעו לקרבן" הוד מלכותה"וחיילי , המעפילים עמדו דומם על הסיפון

". העם ושליחו"על האירוע כתב נתן אלתרמן את השיר 

2019
–דב המעפיל וניצה ברציף נמל המבורג 

עם המארח הגרמני

–ברציף נמל המבורג 

יענקלה המעפיל עם בני משפחתו
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בכניסה לנמל 

המבורג

השלט להנצחת אקסודוס 

בכניסה 

לנמל המבורג 

המעפילים לשעבר שרים את המנון 

אקסודוס והתקוה נמל המבורג ומי 

שעבר נעמד גם הוא דום

פתח קישור לשירת התקוה

2019

דב קפלן

https://photos.google.com/share/AF1QipOsGXgN6N9AL5W1puttSUS6ZU1n
n9K-
gVR2TLl9eff05Dnshru4y69yqiiE5fOGrQ/photo/AF1QipPj4z2Viy4A89fVwYAsk
gvJUY5OPjARGLa76A9T?key=VWtoQnY1MFRtaUY1SmpuR0FkTGVjOGtjN201
SS1R

https://photos.google.com/share/AF1QipOsGXgN6N9AL5W1puttSUS6ZU1nn9K-gVR2TLl9eff05Dnshru4y69yqiiE5fOGrQ/photo/AF1QipPj4z2Viy4A89fVwYAskgvJUY5OPjARGLa76A9T?key=VWtoQnY1MFRtaUY1SmpuR0FkTGVjOGtjN201SS1R
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המעפילים בתחנת הרכבת 

בליבך ממנה פוזרו המעפילים  

לארבעה מחנות מעצר 

בסביבת המבורג

סיפור אקסודוס בתחנת הרכבת בליבך–השלט 2019

שרים את המנון אקסודוס והתקווה בפפנדורף

קישור להמנון אקסודוס

https://photos.google.com/share/AF1QipOMz
zNgBCVW7MRAZ_OFYDAcNIrLrGijZzqZhJRWm
6K_xQbKcvud5EpopruKNghGyg/photo/AF1Qip
Nz9lA3yRkYpFPV9tc0AKC6UHWrM43I7GYrE6J
F?key=dXFUWHRvSzNTUjdoQ1dZclhOUG1sT1F

2LWhYLTR3

https://photos.google.com/share/AF1QipOMzzNgBCVW7MRAZ_OFYDAcNIrLrGijZzqZhJRWm6K_xQbKcvud5EpopruKNghGyg/photo/AF1QipNz9lA3yRkYpFPV9tc0AKC6UHWrM43I7GYrE6JF?key=dXFUWHRvSzNTUjdoQ1dZclhOUG1sT1F2LWhYLTR3
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מספר דב קפלןאמסטאו/זיכרונות ממחנה 

,  בוק-דה-לאחר כשישה שבועות של המתנה בפורטאמסטאולמחנה הגענו 

הרימו עוגן והפלגנו  –ומשהבינו הבריטים שלא יצליחו לשכנע אותנו לרדת 

בהמבורג הורידו אותנו בכוח  . לאזור שהיה בשליטתם, להמבורג בגרמניה

.  והועברנו למחנה מעצר שהיה מוקף גדרות תיל ועמדות שמירה ביום ובלילה

כאשר בכל חדר , גרנו בצריפים ארוכים ובהם חדרים גדולים ללא כל פרטיות

כאמור המחנה כולו היה מוקף בכמה שכבות של גדרות. גרו כמה משפחות

דב מספר

2019-בעקבות האניה אקסודוס 

שבצידן החיצוני מגדלי , תיל

שמירה דמויי מגדלי השמירה  

על כל מגדל . של מחנות הריכוז

קטור 'היה מותקן פרוז

רב עוצמה וכל הלילה השומרים 

הבריטים האירו את כל המחנה 

כך שאם יצאנו החוצה

היינו צריכים , לעשות צרכינו

. להתחמק מאור הזרקורים



2019מספר דב קפלן / אמסטאוזיכרונות ממחנה : המשך

מספר פעמים בשבוע בשעות הבוקר הייתה מגיעה למחנה משאית קטנה עם  

מערכת הגברה רבת עוצמה ומלבד הנהג ישב שם יהודי דובר יידיש שהיה  

:  ובדרך כלל בסיום ההקראה היה מוסיף ביידיש, מקריא את הנחיות הבריטים

וכך ידעו  , לא לבצע את מה שהודעתי–!! כלומר לא–" לוי מיט האלף-א "

כעבור מספר חודשים עזבו  . מנהיגי המעפילים הנצורים מה לבצע ומה לא לבצע

הבריטים באופן מפתיע את המחנה והשליחים מהארץ הבריחו אותנו במשאיות  

עם  ( 'עליה ד)סגורות בברזנטים בחזרה לצרפת ומשם עלינו בעליה חצי לגלית 

. 1948תעודות מזויפות לארץ בראשית 

בפפנדורףאסתר המעפילה מספרת  פפנדורףדב מספר במחנה 
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בעיר סנגוורדן שבגרמניה 2019

מציבים שלט זיכרון לאקסודוס בכיכר  

,  בהשתתפות ראש העירהעיר 

.התושבים והמעפילים

הטקס במחנה בסנגוורדן שהיה מחנה של 

כך  -אחר, חיל הים הגרמני בזמן המלחמה

המקום אוכלס במעפילים והיום שוב של חיל 

. הים הגרמני 

בסיום גילוי השלט בבסיס חיל הים 

אירח אותנו  , בהשתתפות מפקד הבסיס

.המפקד במרק חם ושתייה



,  חנוך ומשה עלו באוניה תיאודור הרצל

.הוגלו לקפריסין ומאוחר יותר הגיעו ארצה, י הבריטים"נתפסו ע

1948בינואר , עלו לארץ בשנית באניה קריניה, דב ואליהו, מרים

באונית 

הגירוש  

1947יולי 
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דב ואליהו  . הגיעה מרים עם שני בניה לארץ1948בינואר 

. מרים גרה זמן קצר בחיפה. הגיעו כילדי עליית הנוער לגנוסר

. מקפריסין והם החליטו להקים משפחה, גם חנוך הגיע לשם

דב             מרים              אליהו          משה

1949
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הבית בן ארבע הקומות . שניצלו ממנו בנס, ביפו חוו אירוע קשה

בזכות תושייתו של משה  . מדייריו נהרגו19. התמוטט, בו גרו

.  שרץ במהירות להוציא את נתן ומרים מהבית הם נפצעו קל

.המשפחה קיבלה דירה קטנטונת ברמת החייל

1952חנוך ונתן    מרץ 

1951חנוך          נתן              מרים  

33

כחייל קיבלה  . ל והשתתף במלחמת העצמאות"חנוך גויס לצה

.1949נתן בנם המשותף נולד ביולי .   המשפחה דירה ביפו



1962חנוך ומרים 

לפרנסתו עבד חנוך כשכיר בחנות וילונות בתל 

למכירה  : "יום אחד ראתה מרים מודעה. אביב 

במאמצים  ". תקוה-חנות וילונות קטנה בפתח

את  .ודירה קטנה לידה, הצליחו לרכוש את החנות

,  הנסיעות לתליית הוילונות עשה חנוך באוטובוס

ורק  , עם הוילונות וציוד ההרכבה, או ברגל

הרשה לעצמו  , כשהייתה הזמנה גדולה במיוחד

.בחופשים נתן היה עוזר לו בעבודה. לקחת מונית

34

מרים ניהלה את 

קנתה את , החנות

קיבלה את , הבדים

.  ההזמנות ומכרה

. תופרת את הוילונות

חנוך היה לוקח 

.מתאים ומרכיב את הוילונות, מידות

חנות הוילונות פירנסה אותם בכבוד



דב  ניצה           אליהו מרים ואמיר  חנוך

: עומדים

,  נתן, גור-אליהו בן, חנוך

,  סבא טוביה ואמיר

.נועה, דב ושמוליק

:  יושבים

,  יוסף לוי, שושנה

ניצה, אליהו קפלן

1962

נ, 

, מרים וחנוך עם הבנים

הכלות והנכדים הראשונים

נתן



,    1973תחילת , כשהייתי בטיול באפריקה: "מספר נתן

".אבא מאד חולה חזור מיד הביתה–קיבלתי טלפון מנועה 

ומאד אהב את נתן וילדיה ונכדיה , חנוך ייזכר כאיש טוב לב 

היה אדם סגור וקשה עם עצמו ולעתים  , יחד עם זה. של מרים

.  למרבה הצער הוא לא זכה להכיר את נכדיו מבנו נתן. עצבני

36.יהי זכרו ברוך,  16.5.1973-חנוך נפטר ב 



כתבה מרים ברייזבלט  הכנרת
ל"זי שלמה יניב"תרגום השירים מאידיש נעשה ע* 

על שפת  מעייניך העמוקים

התעורר בתוך לבבי ועלה

ניגון חרישי על שפתי

,הכנרת, כעל פלא נופלות עיני עליך

לא אוכל מבטי ממך לגרוע

,עם ניגון גליך על המים

.כנרת, מרחפות מחשבותי לחופך

!איזה שקט נפלא, מה טוב כאן

,רוח צפרירית מתנגנת

רחש לב רענן מתלבה בקרבי

!באלפי רצונות מתמלאת שמחתי

כנרת, בהסתכלי עליך

,שומעת אני ממרחקים

.מתנשא אלי ניגון מלא צלילים

מוקסמת אנוכי-ועל הכול 

,האחרונה, משקיעת השמש בך

.זיכרונות אין קץ–ומתעוררים בי 

,  בולעת אני את האוויר

צחות ההרים, וריח המים

.בעמקים–והטל הלח 

37משה, מרים, דב

מרים וחנוך

ליד הכנרת



מסיבה לרגל הוצאת 

:  הספר שכתבה מרים

".צער ושמחה בחיי"

1976
של המהדורה המקורית באידיש

, מרים, אליהו: מימין לשמאל

, משה ויוכלה שינולד, דב, דבורה

.גור-שרה לוי בן

נועה   , ניצה: עם הגב

,ביניהן, חברות של מרים: עומדים

.נתן ומשה

אליהו ונועה, מרים, ניצה, דב
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מרים חלתה  

.1990בפברואר 

בהיותה עדיין  

בבית החולים  

–ים -וולפסון בבת

נפטר יהושע ציגל חברה

.לחיים

כשהחלימה  

עברה לגנוסר

שם חייתה 

,  כעשרים שנה

.עד יום פטירתה

מרים

באומנית

בגנוסר

1992

39



בבת מצווה של  

נכדות–תמר וטליה 

של דב וניצה  

עם סבתא מרים

2007במכמנים 

40
אליהו          דב    מרים 



2006-ביקור בבית סביון 

:רבא מרים-אצל סבתא

,  ארבל הנכדה של אליהו ונועה קפלן

הבת הבכורה של יעל קפלן ודורון  

שוקרון

מרים ונתן, ארבל

41



מרים נפטרה

17.2.2009

95והיא בת 

–עברה לבית הסיעודי , לאחר שהדרדר מצבה הבריאותי של מרים

.      לטיפולו של הצוות המסור, בית סביון בגנוסר

.יהי זכרה ברוך

42

, עם כל התלאות והקשיים מרים זכתה לחיים ארוכים

נינים31נכדים 16לארבעה בנים 



:מספר נתן–סגירת מעגל 

טיול לאחר  )ביקרו אצלי באוסטרליה שתי בנות 1997בשנת "

.הן שהו אצלי כחודשיים ונהנו מאד, (צבא

כשהגעתי לארץ אבא של אחת מהן הזמין אותי אליו לביתו

תוך כדי דיבורים נזכרה הבת שיש לה חברה  . יעקב-בזיכרון

(.  שם לא שיגרתי)שקוראים לה שלי ושם משפחתה ברייזבלט 

נוצר קשר , לשלי ברייזבלט ולאב יוסי-באותו הרגע טילפנה 

.ונפגשנו

התברר שאבא של יוסי היה שחקן ידוע בתיאטרון האידי  

ויתכן מאד שהם ( באותו המקום בו עבד גם חנוך)בוורשה 

.קרובי משפחה שלנו

אבל  , עדיין לא הצלחתי בוודאות לאשר את קרבת המשפחה

.הקשרים נוצרו והדהדקו ואנחנו נפגשים כקרובים
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ו44מלאנו את בקשתם של ההורים לנוח מנוחת עולמים האחד לצד רעהו בגנוסר2010במאי


