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 ת"פ

 אבן השהיית, האשה החייכנית ומאירת הפנים , הלכה לעולמה מרים בנאורד"בחודש אלול תשס

 ומספר 100ם נפטרה כשהיא בת ימר . במשך השנים)ו.ע (שואבת לרבים מהסיפורים שסופרו לי

  .)100-ימים מספר אחרי שחגגה את יום הולדתה העמה ערכתי פגישה האחרונה את  (.חודשים

 נישאה בה, למדהבה,כל ימיהבה התגוררה ,וחנוך  בפתח תקוה) יפה(מרים נולדה להוריה שיינה 

  . בעירעד היוםמתגוררים   אשר ששימש כמוכתר המושבה ילדיה ,ל"לבן פתח תקוה ראובן בנאור ז

בגיל ארבע התחלתי לבקר בגן  ":פרת היא מס"כיצד נראו חיי ילדותה בפתח תקוה"לשאלתי 

, גרנו בסמוך לגן המייסדים. עד מלחמת העולם הראשונה" ישראלנצח "המשכתי את לימודיי בו

עצי פרי מכל בחצר היו  .הבית ואף יותר מכך רפת שסיפקה את כל צרכיו חצר ענקית עםבבית 

  .כל צרכיהם את ושקיבל,היינו ילדים מפונקים. עשרות פחים עם חמוצים וריבותוהסוגים 

 לא מעט ההיית. בעצמנו שהכנו  מעץקוביות,מקלות , חמש אבנים, קלאס :רבות שיחקנו בחצר

 , סבתםדייל  שהוכנו ע,לחלק מחברותי היו בובות,בובות לא היו לרובנו  .קונדסות במשחקנו

ו נ לא פעם הצטרפ.בחצר הסמוכה נהג שכננו ליצר מטבעות מפח. כפתורים לקישוט ומםמגרביי

  .קהילה למתוך הרגשה של תרומה, למלאכה

  צעירה בת מאה -מרים בנאור 

 

  ? שופכים אור על החיים במושבה באותם ימים,מסיפורה של מרים, אילו פרטים  -
  .ה של מרים השוואה עם תיאוריכו במקורות מידע נוספים על התקופה הנזכרת וערובדק -

גם משם גורשנו ועברתי ,בית אחותי לעברתי לכפר סבא . מלחמת העולם הראשונה והגירוש מפתח תקוה קטעו את לימודי

 .א"ס פיק"חברותי בביה בקשתי להמשיך בלימודי יחד עםו שנתיים חזרתי למושבה לאחר . בתקופה זו לא למדתי. לחדרה

. עשרה תלמידים בכיתה,א" ארבע שנים למדתי בפיק.) אך משעמדתי על דעתי נענה אבי, התנגדות למהלך זהההייתבתחילה (

ס " נישאתי לראובן אותו הכרתי בביה21בגיל  .ודיאלה היו כל לימ..ל היום עם הפסקה לשעתיים בצהרים כנמשכו הלימודים 

  .א"פיק

 אני זוכרת את  .התורכים כדי לתפוס בחורים ולגיסם לצבאבימי מלחמת העולם הראשונה לי במיוחד הפשיטות אותם ערכו  זכור

דמותו  זכורה לי מאדכן . הרעבים המחפשים לחםםהחיילי ואת מוך לביתנו התורכים בגן הסםהחייליי " שהולקו ע,אנחות האנשים

 לנות עם יואחיותיבכל פעם שנעדר הרב מביתו בלילה היינו אני . , בבית בכר מול ביתנוההשניישל הרב ציטרון שהתגורר בקומה 

  . אשת הרב בביתה

 
היה יופי רחוב ל,למעלה משמונים שנה  ברחוב רוטשילדהתגוררתילאחר נישואיי 

  ,עצים ופרחים ובחצרות הבתים היו מטופחים,  לכל אורכו שדרת דקלים:מיוחד

שהיתה מקובלת על פקידות .אורכו של הרחוב נשמעה רבות השפה הצרפתיתל

   .בחלק זה של הרחוב אני מתגוררת כשמונים שנה .הברון והאצולה המקומית

   . שנים45ת אני מתגורר נבנה על חלק מהחצר המשפחתיתשבבית הנוכחי 

בשבילי פתח .עד לפני שנים מעטות נהגתי לבקר מדי פעם בשוק וברחוב חובבי ציון

, בית הכנסת הגדול, השוק הקטן, הלילות בגורן: ובזכרונותי. תקוה נשארה מושבה

  ".קול העדר החוזר מהמרעה וצלצול פעמון המושבה
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