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 ניסים וסמרה סחייק. להוריה  קאבעיר בגדד שבעיר ,1924בינואר  15-בסבתא פרחיה נולדה 

 תמיד מלא במשפחה ובחברים.שהיה ופתוח חם בחינוך יהודי מסורתי, בבית  והתחנכ, אשר ואחיות אחים 9לסבתא 

עוד בילדותה אהבה לסרוג  . יתה תלמידה מצטיינתיד והי מנות ועבודת  וסבתא למדה בבית ספר יהודי, אהבה א

 תביא גם לקיבוץ בהמשך. שרון שיולתפור בגדים לבובות, כ
 

. תשעה חודשים לאחר התחתנו בבית הכנסת בבגדדהם  1947, ובשנת סבא יוסף חיזר אחרי סבתא עד שנענתה לו

 שנתיים שושי.   מכן נולד ראובן, וכעבור

לאור החינוך הציוני שקיבלה ועל רקע  ," ונחמיה אעזר" במבצע  עם הוריהארצה  סבא וסבתאעלו  1951בשנת 

ברחו לישראל עוד טרם מבצע זה, וסבתא מספרת שבמשך תקופה ארוכה הצעירים . אחיה קאהפוגרומים ביהודי עיר

   לא ידעו מה עלה בגורלם. 

תא אמרה לעצמה שלא תגדל בסעברה קרו במאסונות ש מספר  לאחר. שם נולדה לינדה ,במעברת חולוןבארץ נקלטו 

, שם 1953שנת כך הגיעו לקיבוץ נען ב לילדים. יםהטיפול והחינוך המיטבי עמדונגד עיניה לילדים בתנאים כאלה. 

  נולדה גילה.

,  'נעלי יוסף' המיתולוגי שבנה את המותגסנדלר היה סבא יוסף   – מקצועותיהם המבוקשים הקלו על קליטתם בקיבוץ

 )!(  שנה  28שימשה כטבחית הקיבוץ במשך  ובהמשךבתחילה עבדה בנען כתופרת, אכן, ו. ומבשלתוסבתא תופרת 
 

.  1966 -ב הביא אותם לאמץ ילדים של קרובי משפחה שהוריהם נספו בתאונה טראגית סבא וסבתאהלב הרחב של 

 דיהם. הם טיפלו בהם כאילו היו יל 

יון ודאגו לבלות עם ילדיהם,  משפחה כערך עלערך ה לשמר אתסבא וסבתא  הקפידו  גם במסגרת הלינה המשותפת

 להאכיל בחדר ולהשכיב בבית הילדים. 
 

של סבתא   בקרבתםנכדיהם  12גם  גדלו  ובזכות זה, בסמוך לובקיבוץ או לחיות בבגרותם ארבעת ילדיהם נשארו 

 שהרגישו חלק מהרגע הראשון.  ,והחתנים ההכלאהבה למשפחה את בוחום  אימצו ב הם. וסבא

נפגשה כל המשפחה בביתם של סבא וסבתא לתה, פופקורן, וגלידה , חדר האוכלהארוחה בר יום שישי לאחבכל 

 (. לבוא )ובעצם לא באמת היה צריך, כי רצינו ,לא להגיעמאוד כדי טוב . היה צריך תירוץ חורף או קרמבו ב קיץב

 הת שלהם מהווה דוגמ. הזוגיומעולם סקלא פוהגעגוע אליו   ,סבא יוסףנפטר בפתאומיות , 74, בגיל  2001בשנת 

 לכולנו עד היום.  

 ויטמינים שלה עד נשימותיה האחרונות.  ו שהיו ה ,נינים 24 סבתא פרחיהנולדו לבהמשך 
 

בשנים האחרונות הלכה סבתא ונחלשה ונזקקה לעזרה. אז הגיע המלאך בדמותה של אנה, שהפכה בן רגע לבת 

לארח,   –להמשיך לקיים את הסבתאות במלוא מובן המילה  סבתאאפשרה ל, לדודה של כל הנינים, ובעיקר משפחה

 לבשל, להאכיל ולשמר את הקשר עם הנינים.  

עם לק מטופחת,  ,יפה תמיד לבושה ;להיראות במיטבה תמיד הקפידה, סבתא על אף הקשיים הבריאותיים

 אודם וחיוך על השפתיים. בציפורניים,
 

, תומחוברת. תמיד דואגת לכל ילד וילדה, נכד ונכדה, נין ונינה, לכלו  המשפחה אוהבת, תומכתסבתא, בזכותך 

"השבט של פרחיה" תמשיך לפעום בזכות היסודות  של אפ סטלחתנים ולכל מי שנמצא קרוב לממלכתך. קבוצת הוו

 והערכים שהטמעת בנו.
 

 מון אהבה.  בחיק משפחתה, מוקפת בה ,בביתהבשיבה טובה,  98בגיל סבתא נפטרה 

 ים, מעריצים, ואוהבים עד אין קץ. מוקיר

 השבט 
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