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שם פרחיה אהרון

גיל 86

מוצא עיראק

בדירה משנת 1957

כתובת רחוב שמואל, רמת יגאל ידין 

)שיכון דורה(, נתניה.

תיעדה יונת ראונר

“אני מאוד מרוצה מהבית שלי, ואוהבת לגור פה. אני חושבת שהוא במילה אחת: מעולה!

אין מדרגות, אין מעלית, יש קומת קרקע וחצר רחבה. השתמשנו הרבה בחצר, ישבנו הרבה 

על המיטה בחוץ, נהנינו מהאוויר, נהנינו מהגינה שטיפחנו עם השנים. כיף לי! הדירה קטנה 

אז אין הרבה לנקות! גם הבנייה חזקה וטובה. אם לא היה לי טוב הייתי עוברת!”

השיכון הוקם בשנת 1952. יחד עמו הוקמה שורה שלמה של בתי-שיכון דו-קומתיים 

לארבע משפחות ברחוב שמואל, הכוללים חצר גדולה עבור נטיעת עצי פרי וגן ירק 

לשימוש עצמי. כיום גרים בשיכון ארבע משפחות: 3 משפחות ממוצא תימני - ילדי עולים 

שהוריהם קנו את הבתים, והם ירשו, שיפצו והרחיבו אותם; ומשפחה אחת ממוצא 

עיראקי - משפחת אהרון שהתגוררה בדירה בקומת הקרקע במשך השנים. כיום נשארה 

להתגורר בדירה האם והסבתא - פרחיה אהרון.

“שמי פרחיה אהרון. נולדתי בשנת 1924 בעיר ח'ילה שבעיראק להורי שרה וצדוק דאלי. בגיל 18 

נישאתי לעובדיה אהרון, שהיה מבוגר ממני ב-22 שנים. הנישואין באותה תקופה נערכו באמצעות 

שידוך, מאחר ולא היו יהודים רבים בקהילה. לאחר החתונה התגוררנו בעיר ח'ילה יחד עם שני אחי 

ואמו של עובדיה בעלי.”

נוצרה רחבה גדולה, בה התנהלו כל חיי המשפחה במשך היום והערב: בצד, 

לאורך הגדר עם השכנים, הוצבה מיטה, והיו כיסאות מתקפלים. בימי הקיץ, 

היינו מוציאים את שולחן האוכל מההול החוצה, כדי שיספיק המקום לכל 

המשפחה, והיינו אוכלים שם. בכניסה וברחבה שלפני הבית אירחנו גם בני 

משפחה שבאו לבקר. לא היינו מארחים בסלון, מאחר והוא שימש כחדר שינה. 

רק לאחר שהשכנים מהדירה למעלה הרחיבו את דירתם )בשנת 1980 לערך(, אולצנו לעקור את 

עצי הפרי שהיו באזור ההרחבה. כתוצאה מכך נוצרה רחבה מקורה בצד המערבי של הבית, 

ובימים חמים היה נעים יותר לשבת שם. וכך, בשעות הבוקר והצהריים, כאשר השמש החמה 

כיסתה את רחבת הכניסה, נהגנו לשבת באזור המערבי המקורה, בו נשבה רוח קרירה ונעימה. 

ובערב עברנו לשבת ברחבת הכניסה כי שם הייתה תאורת חשמל שהותקנה מעל דלת הכניסה”.

“בשנת 1975, כאשר השכונה השתייכה לפרויקט שיקום השכונות של משרד השיכון, נבנתה 

מסביב לחצר חומה וגדר, הוקמו שני שערים: בחלק הצפוני והמערבי של המגרש, ונבנה לכל 

משפחה מחסן בפינת המגרש. בנוסף נבנו מדרגות יציאה אל השטח שמעבר לשער המערבי, 

ובכך נוצרה כניסה נוספת לחצר- כניסה שלא הייתה בשימוש לפני כן. 

"ההול הכיל תמיד מיטה, מקרר ושולחן עם כיסאות. 

נהגנו לאכול שם כשחלק מהמשפחה יושבים על המיטה, 

ואחרים יושבים על הכיסאות בצד השני, מול המיטה. 

בעצם המיטה שימשה גם לשינה בלילה, גם כספה 

לאירוח, וגם ככיסאות לאכילת הארוחות. 
בהול ישנה הסבתא רבא - אמו של בעלי, ועם מותה עבר לישון שם הבן הגדול שהתגייס לצבא. אפשר לומר שהלינה בהול אפשרה מידה מסוימת של פרטיות, על אף 

שהחדר אינו סגור, מאחר וישנו בו תמיד אדם אחד-שניים, לא יותר. בד”כ היו אלה הילדים הגדולים, שלא רצו לישון עם הקטנים או עם ההורים. במהלך היום שימש ההול 

כחדר המגורים המרכזי. בו התרחשו רוב הפעילויות שלא התאפשרו בחוץ באותו רגע: הכנת שיעורים, אכילה, אירוח”.

סידור הלינה בבית לאורך השנים

שנות ה- 50: 

המשפחה עברה להתגורר בדירה בשנת 1957. בדירה גרו אז זוג ההורים + 6 ילדיהם, סבתא- אמו של עובדיה הבעל, דוד- 

אח של הסבתא ועוד דוד צעיר - אח של פרחיה. סידור הלינה באותה תקופה: בסלון ישנו המבוגרים על מיטות )הסלון 

היה ממש חדר שינה אז(, בחדר ההורים ישנו שלושה ילדים )מיטת תינוק ו2 ילדים במיטה אחת( ובהול ישנו עוד 2 ילדים.

שנות ה- 60: 

לאחר שנת 60, כאשר הדודים כבר לא שהו בדירה )אחד נפטר והשני עזב( ונולד בן הזקונים, סגרו את המרפסת. 

סידור הלינה השתנה: הסבתא ישנה לבדה בהול ושלושה ילדים ישנו בסלון: אחד במרפסת, ו 2 הקטנים עם ההורים.

שנות ה- 70: 

בשנות ה- 70 הילדים גדלו, חלקם התחתנו, חלקם למדו בפנימיות או היו בצבא והגיעו רק בסופי שבוע מעטים והסבתא 

נפטרה. כתוצאה מכך התפנה מקום בדירה: הילדים הקטנים ישנו בסלון, הבן הגדול ישן בהול, הבת הגדולה ישנה 

במרפסת הסגורה, ההורים ישנו לבדם בחדרם.

שנות ה- 80: 

בשנות ה- 80 הבית התרוקן: הילדים התחתנו ועזבו את בית ההורים, ונשאר לגור עמם רק אפריים ז”ל, בן הזקונים, 

שישן אז במרפסת הסגורה. בשנת 1988 נפטר אפרים ממחלה, וההורים עובדיה ופרחיה נשארו להתגורר בדירה. 

כיום לאחר שנפטר בעלה, מתגוררת בדירה פרחיה לבדה.

“החצר הקדמית תוכננה במקור 

לשמש ככניסה לבית, והכילה שתי 

שורות שיחי הפרדה ושביל גישה 

מרוצף. החצר תוכננה לשמש גם 

כבוסתן וגן ירק לשימוש הדיירים. 

במהלך השנים גזמנו את שיחי הנוי, 

על מנת להגדיל את רחבת הכניסה, 

כמו כן, ריצפנו את הכניסה לבית 

והחצר הקדמית במו ידינו. 

"החצר האחורית הייתה מלאה בעצי פרי ובערוגות גינה, בה גידלנו: חצילים, 
כרפס, פטרוזיליה, נענע, מנגולד וכו' ששימשו לבישול מאכלי העדה.

"המשפחה בעיראק הייתה עשירה מאוד. ברשותנו היה בית גדול, וילה של 3 קומות 

הכוללת 6 חדרים וגג פתוח. היו 2 חדרי שירותים ומקלחות בתוך הבית וחדרים 

ומרפסות רבים. לא היה סלון, אלא רק חדרי מגורים, כאשר אזור האירוח והשהייה 

העיקרי היה בחצר פנימית )בית "ליוואן"(. במרכז החצר הייתה באר מים, והחדרים 

היו מסודרים סביב החצר. למשפחה היו משרתים רבים ועוזרים, שהביאו את 

הסחורות מהשוק וטיפלו בבית. היהודים בעיר היו מבלים את זמנם הפנוי בישיבה 

בבתי קפה, שם שיחקו דומינו".
גג פתוח עם אזור מקורה

2 קומות מגורים

תוכנית הבית בעיראקחתך הבית בעיראק

6 חדרי מגורים

2 מקלחות ושירותים

מרפסות

באר מים בחצר הפנימית

1960 - סגירה המרפסת 

הפונה לחזית

1974 - השכנים הרחיבו 

דירתם ותחמו את חצר 

המשפחה מצד דרום

 1980 - השכנים בקומה 

העליונה הרחיבו דירתם 

ויצרו חלל מקורה לישיבה 

בימים החמים

עצי פרי ששימשו גם 

למאכל נעקרו


