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   שושנה ישראלית–" אם הבנים"                                      
  

י רבים בסביבתה "היא כונתה ע. שושנה ישראלית היתה ללא ספק מהדמויות הבולטות בפעילותן בעיר
                                            . במלחמת השחרור , אריה ויעקב, לאחר נפילת שני בניה" אם הבנים"

  
למעט מספר .   למשפחת יהלום ונכדה של הרב פרומקין1909 -שושנה ישראלית נולדה בפתח תקוה ב
וברוח זו של אהבת הארץ חינכה גם . מעולם לא עזבה את הארץ, שנים בודדות שחיה בלונדון בילדותה

  .את ילדיה
לאחר ". לוינסקי "אחרי מלחמת העולם הראשונה התגוררה עם משפחתה ביפו ולמדה בסמינר למורים

.  רוטשילד והתעקשה ללמד רק בעברית-ש אוולינה דה"ס ע"סיום לימודיה עבדה בירושלים בביה
שאין ביכולתן לשלם את שכר הלימוד נשארות מדי יום כדי לנקות את בית , כשהתברר לה שתלמידות 

מורים שיצעדו ו בשבט ארגנה "בט. נשארה עמן ועזרה במלאכת הניקוי שהפך לאירוע חברתי, הספר
בעקבות  מעשה זה נקראה למנהלת . עמה בתהלוכה תחת הדגל הלאומי ולא תחת הדגל הבריטי

שושנה לא ". אם לא תסתלקי מרעיון זה אפטרך בסוף החודש, את מארגנת מרד בבית הספר... "וננזפה
  . היתה נכונה לוותר והודיעה על התפטרותה

בבית זה גידלה את ארבעת . ביתם מעבר לתחנת הרכבת בגבולה הצפוני של המושבהשושנה נישאה לנחמיה ישראלית וביחד הקימו 
  . בלול העופות שבחצר הקים נחמיה סליק. לא עזבו את ביתם,למרות הריחוק מבתי המושבה , "מאורעות"ילדיה גם בימי ה

עסקה בהוראת עברית ובסיוע לעולות צו ו"שושנה היתה פעילה בוי. שושנה ונחמיה סייעו לכל דורש. בית ישראלית היה פתוח לכל 
  . ח"ילדיהם הצטרפו לפלמ". הגנה"נחמיה היה פעיל ב. חדשות

הבן הבכור . נפל בקרבות הקסטל,  שנתמנה למפקד בחטיבת הראל, בנם הצעיר יעקב , במלחמת השחרור פקד אותם האסון הראשון
בעת שערך סיור לאורך קו המים , שבעה חודשים אחרי אחיו, נפל בערב ראש השנה, שנתמנה לקצין המים הגדודי בנגב הדרומי, אריה

  .שחובל
. חיינו בשביל הילדים ובתנאים קשים גידלנו אותם. אך בפנים הכל היה שבור, לא בכינו: "רק לבני משפחה קרובים סיפרה שושנה

.". היה לשמור  על מוראל גבוה למענםצריך , גם לחברים יש ילדים בחזית. אבל אסור שבחוץ ידעו, כשנפל אריה ידעתי כי חיי נגמרו
וכשיצאתי מחדרי לא , רק בלילה בחדרי בסתרי הכתלים נוכח תמונותיהם של בניי בכיתי): "...ו.ע(ברגע של גילוי לב נדיר סיפרה לי 

  ". כלפי המשפחה הייתי מוכרחה להיות חזקה, נראה מה שעבר עלי
הבנתה וערנותה לצרכי , רגישותה. כחברת מועצה בעיר"  משפחות השכול  "את נחמתה מצאה בפעילותה למען הציבור ובמיוחד למען

ועל אף השיתוק , למרות פציעתה, אחרים סייעו בידיה לתפוס את מקומה בפעילות הציבורית בכלל ובנושא ההנצחה והשיקום בפרט
  . כל חייה" בית,ת השושנה היתה מהיוזמים להקמת בית יד לבנים ולוותה את פעילו. פעלה ללא לאות, ממנו סבלה

על אחד המגרשים הוצב צריף ובו שכן שנים בית כנסת על שם . נחמיה ושושנה תרמו  עוד בחייהם שני מגרשים לעירית פתח תקוה
  .על המגרש השני הקימו שנתיים אחרי מותה מבנה  אליו הועבר בית הכנסת. אריה ויעקב

בסמוך למקום בו עמד , רכבת הקרויה על שם בניהשליד תחנת ה, " האחים ישראלית"המבנה מצוי  בשכונת 
  .בית המשפחה

טיפוח גינות נוי ונטיעות ברחבי " במפעל הירוק"במשך שנים ארוכות הנציחו שושנה ונחמיה  את זכר בניהם 
  . מדי שנה הועבר גביע בין תלמידי בית הספר הזוכה. העיר על ידי תלמידי כל בתי הספר

עוד ילדים "בעומדה במטבחה עם נכדתה אמרה . בנון לא עמד לה כוחה  עם פרוץ מלחמת ל1982ביוני 
על קברה . שושנה הלכה לעולמה. וצנחה!" לא עוד, נהרגים

בגבורתה סימלה את האם ..."ספד לה ראש העיר דב תבורי 
ובטוחני שאני מבטא את הרגשת הרבים באמרי , היהודיה

תהיה נשמתה של שושנה . שאת אמנו אנו מלווים היום
  ".ישראלית צרורה בצרור החיים וזכרה יכון אתנו לעד

  
  :ביבליוגרפיה

  ה"תל אביב תשנ" קרן פרומקין", לביא-אתי לובכינסקי, " משפחה ישראלית "-
  .  עליזה וורם,  " הכאב המוסתר של שושנה", "אתרים "-

 

  "משפחה ישראלית"כריכת הספר 
תצלום הכריכה הוא חזית בית המשפחה 

  המשפחה
  1944משפחת ישראלית  

תוך התיחסות לנסיבות ,הכינו תעודת זהות,חפשו  וציינו מיהן, ניתן גם לאמהות אחרות" אם הבנים"י  הכינו-
  .בהן קיבלו את הכינוי

 .ברר על אישיותה במוסדות בהן פעלה?  חשוב מדוע?  כיצד ניתבה שושנה את חייה לאחר נפילת בניה-


