חנה טכורק  -ליברמן
בת הרב "הגאון הגדול" הרצל נפתלי טכורק ,ראש ישיבת חסידי אלכסנדר בירושלים ויוכבד מרים לבית סוחצבסקי .חנה
היא נצר לאדמו"רי חסידות אלכסנדר .נולדה באוגוסט  1917בטשכנוב או מלאווה ,פולין .עלתה לארץ באביב  1925עם
משפחתה .המשפחה גרה ברחוב מאה שערים בירושליים ,מרכז החרדיות.

חנה בצעירותה

תמונות שצילם הצייר ליטווינובסקי
חנה למדה תפירה ועבדה כתופרת מגיל צעיר .ידוע כי יש היסטוריה של חייטים במשפחה – סבה מצד אביה והאבא שלו.
חנה סיפרה כי עבדה כתופרת אצל הצייר ליטווינובסקי ,בתפירת בגדים לאשתו ובנותיו .ליטווינובסקי צילם אותה מספר
פעמים ועל פי הצילומים צייר ציור שמן שלה .הצייר ,שהיה מאד ידוע אבל רוב הזמן חסר פרוטה ,מיסגר את הציור במו
ידו בחבל עבה ונתן לה אותו במקום תשלום .היות והציור חשוף חזה ,חנה כיסתה את החזה בצבעי מיים .הכיסוי הורד
לאחר פטירתה .חנה עמדה בתוקף על כך שלא ישבה לפני הצייר אפילו לציור הפנים והוא צייר על פי התמונות בלבד.
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הציור של ליטווינובסקי
בשיחה עם לו-אסתר סיינפלד (ראה בעץ משפחת טחורק) ,לו סיפרה כי כאשר באה לירושליים אחרי שאביה נפטר בניו
יורק ,חנה תפרה לה מעיל צמר לבן יפה שהציל אותה מהקור בירושליים.
במלחמת העולם השנייה התנדבה חנה לצבא הבריטי ליחידת אי-טי-אס( 1יחידת נשים בצבא האנגלי) ושרתה  4שנים ,רוב
הזמן כאחות בבית חולים שדה (באוהלים ,באמצע המדבר) ליד קהיר .פעם אחת הלכה בלילה בין האהלים ,נתקלה בחבל
ונפלה ושברה יד .בפעם אחרת נסעה באופנוע מאחורי קצין אנגלי ,לא החזיקה בו ונפלה מקפיצה של מהמורה בדרך.
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עם פצועים ,חולים ואחיות

שלש מדליות של הצבא הבריטי
חנה בשנת 1946
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לאחר המלחמה פגשה את חיים (משה) ליברמן ,הם נישאו ונולד בן אחד ,הרצל נפתלי ליברמן .הם גרו ברחוב גיבורי
ישראל  ,54כיום רחוב יגאל אלון  54בתל אביב .הבניין הוא טור של  10דירות קרקע ולכל דירה חצר מלפנים ומאחור.
הדירה היתה השלישית מרחוב יגאל אלון ,כיום לאורך רחוב יד לבנים 10% .משווי הדירה שולמו על ידי חנה וחיים ,ואילו
 90%מהשווי שולמו על ידי הצבא הבריטי כפיצוי עבור  9שנות שרות של חנה וחיים במלחמה .שטח הדירה היה כ40-
מטר רבוע ,המים החמים באו מדוד שהיה צריך לשים בתוכו פרימוס (מכשיר מסוכן מאד) ולאחר כמה שנים הותקנה
אמבטיה .במטבח בישלו על פתיליית נפט ,והמקרר עבד על קרח שהיה צריך לקנות מדי יום מרוכל שעבר עם סוס ועגלה.
חוץ מהמטבח והשרותים היה חדר אחד ארוך שניתן היה לחלקו לשניים בעזרת דלת זכוכית גדולה .בתחילת החורף ציפו
את הגג בזפת שחורה למניעת נזילות ולחימום בקרני השמש ,ובתחילת הקיץ צבעו את הגג בסיד לבן על מנת שיחזיר את
הקרינה .בתקופת מלחמת השחרור חיים שירת בצבא וחנה והרצל היו רוב הזמן לבד .לקראת בר המצווה של הרצל נבנה
חדר נוסף.
הבית היה תמיד פתוח לחתולי רחוב שבאו לבקר ,נכנסו ,ביקשו וקיבלו את מעט שאריות האוכל .תמיד היו  2-3חתולים
מוכרים .ערבי שבא לטפל בגינה חצי יום עבודה אחת לשבועיים תמיד קיבל בנוסף על שכרו ארוחת צהריים.
חנה עבדה בתחילה כתופרת ,אבל כאשר חיים התקדם בעבודה הפסיקה לעבוד והחלה להתנדב במגן דוד אדום בתל אביב
כאחות וכמדריכה .בבית היתה תמיד מכונת תפירה זינגר מופעלת ברגל.
בשנת  1968עברו לרחוב פיליכובסקי  ,9דירה ( 5קומה שניה) ברמת אביב.

חנה ואחיות בערך בשנת 1960
עומדות מימין :חנה ,פנינה ,חוה
יושבות מימין :מלכה ,דבורה ,יפה
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חנה נפטרה בשנת

ונקברה בבית קברות ירקון ,גוש  ,13אזור  ,9שורה  ,13מקום .37
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