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  ס"מ.  5X15X21החפצים השמורים בארכיון, ישðה גם קופסת פח משוðה קצת, בגודל של  בין 
  מהי הקופסא הזאת? מדוע ðשמרה בארכיון? 

  שאלה. עם סימðי   מלכה ארצילמרבה המזל, לא השאירה אותðו 

היא    אחד בקבוצת השרון.  חייל" של אדם"ועד למען ה   מלכהבשðות מלחמת העולם השðייה היתה  
הבריטי   לצבא  המתðדבים  עם  רצוף  לקשר  הקבוצה    –דאגה  וחðיכי  בבריגדה    –חברים  רובם 

גלויות ומכתבים אישיים.   ðלאית  וכתבה בשקידה בלתי  עלון הקבוצה  היהודית: שלחה להם את 
החגים   וציור לקראת  מכתבים  ובהן  חבילות  גם  הקבוצה  בשם  למגוייסים  מהילדים,  שלחה  ים 

שי בעל ערך רב לחיילים    –ים, וספר עברי חדש  לפעמים אלבומים קטðים של צילומים מהווי החי
  במרחקים.  

ימים   באותם  הארוכה.  הדרך  בטלטולי  מעמד  שתחזיק  קופסא  היתה  ðחוצה  חבילה,  לשלוח  כדי 
יימצא. היה צריך   ל ל ייראה ובַ בðייר. אריזות קרטון עמידות היו בבחיðת ּבַ  היה בארץ מחסור חמור 

ר פתרון. בצד האחורי של קופסת הפח השמורה בארכיון השאירה מלכה לדורות הבאים את  לאלּתֵ 
  הסיפור של פתרון הבעיה: 
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  / מלכה ארצי   הזו   ההיסטוריה של הקופסא 

הבריגדה   לחיילי  שי  חבילות  שולחים  הייðו  השðייה  העולם  מלחמת  בשðות 
  היו לðו.  קופסאות לא למדבר לוב, למצרים ולסוריה.

הלכðו לשק"ם פעם בשבוע בשבת והייðו מקבלים את הקופסאות מהסיגריות 
  האðגליות, חותכים אותן כדי ליצור מכסה ובהן שלחðו שי לחייליðו.

  

אט סגירה  איפשר  בקופסא  החיתוך  פתוח  שðשאר  זה  כולל  צדדיה,  מכל  הפח  קופסת  של  ומה 
ש  המקורית המארזים  הכðסת  לאפשר  מðת  הסיגריותעל  ש  ,ל  במכסה  להיזרק וðסגר  אמור    היה 

מהחיתוך כתוצאה  מ  בפתיחה.  הקופסא  גובה  לתוכן    5- ל  10- קטן  התאים  הדבר  אך  ס"מ, 
  וח. והוזיל את עלויות המשל   –מעט המחזיק את המרובה  –המצומצם של החבילה 

 

  

  על קופסת הפח הישðה אפשר עדיין לראות את הכיתוב המקורי: 

Kensitas חברת סיגריות בריטית (תודה לסיימון מדליה, שהשלים   = שמה של
  )עבורי את קריאת המילה שאותיותיה הראשוðות חסרות

N.A.A.F.I. STORES FOR H.M. FORCES  

N.A.A.F.I  ) הוא השק"ם הבריטיNavy, Army and Air Force Institutes .( 

H.M. FORCES ) הכוחות (הצבאיים) של הוד מלכותו =His Magesty ,(  מלך
  ג'ורג' השישי. בריטðיה 

  

  מרים אהרוðי 
  2014שבט תשע"ד, יðואר 

   

   

 


