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הגרי קולמן
17.12.1983 – 31.7.1909

ללמד מטעם  לאוסיק  ונשלח  מורה  היה  אביו  בנים.  בין שלושה  )יוגוסלביה(, הצעיר  באוסיק  נולד  קולומן 

לימד  הוא  בסוף  עיירות.  בכמה  לימד  והאב  להונגריה  עברה המשפחה  כעבור שנה  ההונגרית.  הממשלה 

בבודפסט. בזמן הקומונה של בלה קון היה אביו של קולומן קומיסר לחינוך. בעד הפעילות הזאת הוא נידון 

למוות שלא בנוכחותו. הוא הסתתר במשך ארבעה חודשים וניצל. המשפחה עברה לסודטים )צ׳כיה( ושם 

היה האב בהתחלה מורה ואח"כ רב וחזן.

כשקולומן היה בן 13 נפטרה אימו. שנתיים אחר-כך התחתן אביו שנית, ומהנישואים האלה נולדה עוד בת.

וגם  בתנועה  פעיל  היה  תקופה  באותה  שירטוט.  להנדסאי  מקצועי,  בבית-ספר  ברייכנברג,  למד  קולומן 

בהכשרה. אחרי גמר הלימודים שירת בצבא הצ׳כי ואחר־ כן עלה ארצה לגבעת־ חיים בשנת 1933.

הוא עבד בעבודות שונות, בעיקר בבניין בחדרה עם קבוצת חברים. כעבור שנתיים התגייס למשטרה מטעם 

הקיבוץ)1935־1937 (. באותו זמן התקבלה תוכניתו לבניין בית התרבות )המועדון של היום(.

כאשר חזר הביתה מן המשטרה התחיל בעבודה בשדה, במספוא, והמשיך בה 17 שנה, ב־5 השנים האחרונות 

כמרכז הענף.

מנישואיו הראשונים עם מימי נולדו דפנה ואילן. מנישואיו השניים עם עדה נולדו עומר, נירית וורד.

ב־1957 קיבל קולומן התקף לב, ונטש את העבודה בשדה. הוא חזר למקצוע שלמד בחו״ל — הנדסאי בניין. 

במשך שנתיים עבד אצל האדריכל אלכס קסטן, חבר גבעת ־חיים־ איחוד ואחר־-כך במחלקת התיכנון של 

התנועה הקיבוצית המאוחדת במשך 14 שנה.

בשנה האחרונה לחייו עבד ב״גבורות״ — מפעל הקשישים. במשך שנות חייו התמודד עם מחלות שונות וגבר 

עליהן, ואף תאונת דרכים קשה )1977( לא הכריעה אותו.

אביו, אימו החורגת, אחיו ואשתו, ואחותו, ניספו בשואה. אחיו הבכור עם אשתו ושני ילדיהם חיו 13 שנה 

השאיר  קצרה.  מחלה  אחרי  ב־17.12.84  נפטר  קולומן  ב-1980.  נפטר  האח  לארה״ב.  היגרו  ואח"כ  בארץ 

אישה, 5 ילדים ו ־10 נכדים.

מדברי חברים
תמיד התרשמתי מאהבת החיים שלו, מאהבתו לבני אדם, צעירים ומבוגרים. תמיד תשומת לב, תמיד מילה 

חמה. קולומן ידע לשוחח עם צעירים ומבוגרים מתוך הבנה, מתוך סובלנות ופיקחות — פיקחות של אדם 

ניסיון חיים רב, היודע שיש המון דברים חשובים בחיינו הקיבוציים. אבל הדבר שהיה בעיניו  מבוגר בעל 

חשוב מכל — היה כיבוד הזולת כיבוד מחשבותיו ורגשותיו, אפילו אם אינם זהים לשלו. התרשמתי מיכולתו 

להקשיב, מתוך מעורבות עמוקה. דיבר במשפטים קצרים, שקולים, תיבל את דבריו בהומור הומור, רגיש 

מפרק מתחים. בחברה שבה כולנו מקמצים בדברי הערכה היה ניגש ואומר מלה טובה.
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הגרי עדה
10.07.1999 – 28.05.1909

 

ופסנתרנית  יפיפייה  היתה  לודויקה  אמה  להוריה.  רביעית  בת   .1909 במאי  שבפולין  בורשה  נולדה  אמא 
הרוחני של  למנהיגה  ונחשב  ורשה,  רבה הראשי של  היה  פוזננסקי,  ד"ר שמואל אברהם  אביה,  מחוננת. 
יהדות פולין, שהיתה אז בשיא פריחתה. הוא זכה לייצג את יהודי פולין בקונגרס הציוני הראשון והשתתף 
כשותף בכיר בקונגרס הציוני השנים עשר אשר תכנן את הקמת האוניברסיטה העברית, והיה אמור להיות 

בין מקימיה.
אביה, הקים את הסמינר למורים בני דת משה בורשה וכן יזם את הקמת הספרייה היהודית בורשה, שנותרה 
העברית  באוניברסיטה  הלאומית  לספרייה  בשלמותה  הועברה  הפרטית  ספרייתו  היום.  עד  בשלמותה 
בירושלים. הוא נפטר לפתע כשאמא הייתה בת 12. אחיה הבכור, אדק היה ממיסדי האוניברסיטה העברית, 

ושימש בה שנים רבות כמזכיר אקדמי ומרצה לפילוסופיה.
בתום לימודיה בתיכון למדה  אמא פסיכולוגיה במשך 7 שנים, 6 שנים בורשה ושנה אחת בוינה אצל פרופסור 
שרלוטה בילר. במהלך שנות לימודיה ולאחריהן עבדה אמא בבית היתומים של יאנוש קורצ׳אק, אותו אדם 
שהיה מושא להערצתה, והשפיע על עיצוב דמותה הרוחנית והמקצועית משך כל חייה. יאנוש קורצ׳אק 

וסטפה שעבדה עימו לאורך כל הדרך היוו עבורה תחליף להוריה, אותם שיכלה בגיל צעיר.
ב- 28 לאוגוסט 1939, שלושה ימים טרם כניסת הגרמנים לורשה, הגיעה אמא ארצה בעזרת הסרטיפיקט 
אותו השיג בעבורה אחיה הבכור אדק. היא הותירה בפולין עבודת דוקטורט מלאה, אליה הייתה בטוחה 
שתשוב. אך הרבה יותר מכך היא השאירה מאחוריה את משפחתה, את בית היתומים עם יאנוש קורצ׳אק 

וסטפה, שכה תמכו בעלייתה ארצה, למען ינצלו חייה, וכן ידידים רבים.
את ראשית חייה בארץ החלה בירושלים ולאתר מספר שנים הגיעה לגבעת חיים. פה הקימה את ביתה עם 
קולומן הגרי, שהיה אב לאילן ודפנה. יחד נולדו להם שלושה ילדים - עומר, נירית וורד. גם את שמואל, בנה 
של סטפה אחותה, אימצה לה לבן וראתה בילדיו את נכדיה. בשנים הראשונות עבדה כמטפלת, כשהיא 
מקדישה את זמנה לגידול ילדיה ולהכרת הקיבוץ. בשנת 1955 חזרה למקצועה והחלה את עבודתה בתחנה 
להתפתחות הילד באורנים ובתל אביב, שם עבדה כפסיכולוגית לגיל הרך - מקצוע ייחודי ומבוקש בימים 
ההם, במשך 28 שנים. במהלך עבודתה הגיעה לכל קצוות הארץ, ממשגב עם ומנרה שבצפון ועד הדרום 
הרחוק. כל זאת עשתה כשהיא מכתתת רגליה באוטובוסים ובטרמפים לרוב. בשנים שלאחר מכן עבדה יחד 
עם תקווה נתן בתחנה פרטית בחיפה. לאורך כל השנים כתבה מאמרים רבים אותם פרסמה בכתבי עת 
שונים של התנועה הקיבוצית ובכתבים מדעיים. במהלך שנים אלו, ערכה מחקר נרחב על השפעת החינוך 
המשותף על גידול הילדים ועיצוב דמותם. בד בבד עם זאת, פרסמה מאמרים רבים וערכה מחקרים על 
בית היתומים של יאנוש קורצאק, והשפעת החינוך שלו על החניכים שנותרו בחיים, ועל מהלך חייהם. היא 

תרגמה למעלה ממאה מכתבים של סטפה וילצ׳ינסקה - שותפתו של קורצ׳אק בבית היתומים.
האיש   - קורצאק  ״יאנוש   - ספרה  לכתיבת  אמא  התפנתה  בחיפה,  בתחנה  עבודתה  את  שסיימה  לאחר 

העקשן", בו נתנה ביטוי להיכרותה האמיתית עם האיש שמאחורי הסמל.
ידיה נוצרו עבודות  את כל חייה ליוותה גם עשייה יצירתית, אמא לא הניחה את המסרגות לעולם ותחת 
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נפלאות, אותן חילקה לכל יולדת, זוג טרי וכיוצא באלה. עם השנים נישאו הילדים: דפנה ליאיר, אילן לשולה, 

עומר לרבקה, נירית לקובי, ורד לגבי ושמואל למיכל. נולדו לה נכדים רבים שהביאו לה שימחה, גאווה ואושר 

המקצועית  בקריירה  גם  אותה  ליוותה  הקימה  אותה  המשפחה  מן  וגאווה  סיפוק  של  תחושה  אותה  רב. 

שפיתחה, בה זכתה להצלחה והכרה מרובה.

בערוב ימיה, כאשר לא עמדו לה כוחותיה, זכתה אמא להיות מטופלת בבית שקמה, על ידי אנשים מופלאים, 

שטיפלו בה במסירות ובאהבה אין קץ. אין מילים שיכולות לבטא את הכרת התודה שאנו רוחשים על כך 

לצוות.

אמא זכתה להיות אדם מאושר וחיה תמיד בתחושה כי ממשה את חייה במלואם, כרעיה, כאם, כסבתא, 

כאשת קריירה וכחברת קיבוץ נאמנה.

 

יהי זכרך ברוך.

מילדייך
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הדר אפרים   
30.07.2001 - 16.08.1926

האח יקיר לי אפרים.

מותך בא עלינו פתאום. כחטף נחטפת. הטלפון עוד חם על אוזני מאז ששוחחנו בשבוע שעבר.

עשית תוכניות לחגוג את יום הולדתך ה-75, גיל שנחשב בימינו צעיר. עוד לא היית צריך ללכת, עוד יכולת 

לחיות, אבל...

אפרים היה הילד הרביעי בין עשרת הילדים במשפחתנו.

מילדות הוא ניחן בשמחת חיים, אהב לשמח את סביבתו. טוב לבו אפיין אותו. כשהיה נער, נלקח אפרים 

לעבודת כפייה בזמן השואה, ולא נחסכו ממנו קושי וסבל.

בשנת 1947 הוא הגיע לחוף חיפה, שם חיכו לאונייה שלו האנגלים, ולאחר מאבק בעולים המותשים הובילו 

אותם למחנות המעצר בקפריסין.

לבסוף, אפרים הגיע ארצה, לקבוצת כנרת. עד היום הוא הזכיר את שהותו שם כתקופה מאושרת בחייו. שם 

הוא שמח להיות קרוב לשתי אחיותיו הצעירות.

ופיתות  יצר אפרים לחמים שונים  הנפלאים שבקעו מהמאפיה של הקיבוץ, שם  הריחות  לא אשכח את 

מתובלות. לשם היו באים ילדי הקיבוץ ומקבלים ממנו פיתות טריות.

לאחר ניסיונות היקלטות במספר קיבוצים, הקים אפרים משפחה עם מזל ז"ל. שרה'לה הבכורה, אחר כך 

נולדו יענקל'ה ואיילת, משוש חייהם. הוא, יחד עם מזל גידלו את שלושתם באושר ובאהבה רבה.

לאפרים היה קול נהדר. הוא אהב מאוד לשיר ולהופיע. בשנים האחרונות הרבה להיזכר בשירים ביידיש 

וברומנית, עוד מהבית. הוא אהב חזנות וידע להפיק מקולו ממש מזמורי חזנות.

בשנים האחרונות אפרים נטה לשמור על המסורת הדתית. הוא ערך קידוש ביום שישי לנכדיו, לבניו ולאורחים 

מזדמנים.

אפרים עבד בגבעת חיים בעבודות שונות, תמיד במסירות ובלי פינוקים.

הוא היא גאה על חריצות הכפיים שלו וכיצד הוא מצליח לתקן כל צינור גז וכל אנטנה של טלוויזיה. הוא 

פשוט אהב לעזור לחברים.  מאז שמזל נפטרה, אפרים חש בודד מאד. הוא לא ממש חזר אל עצמו. גם הגיל 

עשה את שלו, הוא כאב נפשית ופיזית.

ובכל זאת, קשה לנו לעכל את העובדה המרה.

אפרים, נוח בשלום
                                   עמליה, בשם כל אחיותיך ואחיך האוהבים ומשפחותיהם 
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הדר מזל    
07.02.1999 - 30.09.1917

 לאמא 

מזל, בתם של ויקטוריה ומשה נחום, נולדה בעיר איזמיר, בטורקיה - ילדה שלישית בין ששת  ילדי המשפחה. 

בשנות ילדותה הראשונות חלתה מאוד והייתה נתונה בסכנת חיים. שנות מחלתה פגעו קשה באפשרותה 

ללמוד בבית הספר. כשהבריאה ממחלתה הקשה נרתמה לעבודות הבית ולטיפול באחיה הקטן, דוד, שנולד 

בהיותה בת 15.

בית משפחת נחום היה בית חם ומלוכד. המשפחה חגגה תמיד יחד את כל החגים.

הקשרים בין האחים לבין ההורים היו תמיד הדוקים. בשנת 1949 עלתה מזל עם אחיה הבוגרים, לישראל, 

לעיר לוד. את לוד עזבה והתקבלה  לאחד הקיבוצים. שם נישאה לאפרים. באמצע שנות ה־50 באו אפרים 

ומזל לקיבוץ גבעת חיים, עם ילדיהם שרה ויעקב.

עם בואם נולדה איילת, בתם הצעירה. לאחר תקופה קצרה נכנסה מזל לעבוד במטבח, בו עבדה עד יומה 

האחרון. תנאי העבודה במטבח של אז לא היו נוחים והעבודה הייתה קשה, ובכל זאת מזל התמידה בחריצותה, 

לא דרשה תנאים מיוחדים ולא התפנקה בחופשות מיוחדות, גם כאשר ארועים לא קלים  קרו במשפחה

הייתה במזל  שמחת החיים, עם הניצוץ הממזרי בעיניים המתאימה לכל מצב, מין שובבות פלפלית, מין 

מזליקו שכזו... הכרנו את חום לבה של מזל, בנכונותה לעזור ולעשות מעל ומעבר למען אלה שאותם אהבה.

הייתה נאמנה למשפחתה, נאמנה עד בלי גבול לחבריה, נאמנה ומסורה לעבודתה. לעצמה לא ידעה לפרגן. 

גם כאשר הרגישה רע וידעה שהיא חולה אנושה, לא הרשתה

לעצמה להתפנק, או להיעדר מהעבודה. אפילו הקרובים לה ביותר הופתעו ממותה.

בחודשים האחרונים התפללת שתזכי לראות את חתונת נכדך אופיר, ולא זכית  לכך. נזכור אותך, אימא מזל, 

הסבתא, הרעיה, השכנה, השותפה לעבודה, החברה המסורה.

נזכור את היופי שבפשטותך, את הצניעות והענווה שהיו בך תמיד.

יהיה זכרך ברוך

המשפחה
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הוכמן יוסף     
23.01.2005 - 13.07.1913

יוסף - היסטוריה מעל 91 שנים זה דבר שהמוח מתקשה לתפוס.

אנחנו מדברים על זה אבל אנחנו לא ממש מבינים. אנחנו מבינים וחשים רק את ההווה, רק את העכשיו, רק 

את הרצון להמשיך. שרדת הרבה תלאות, בזכות הרצון להמשיך, והיה גם מזל.

יוסף נולד בעיר מנהיים, גרמניה ב־1913. הוריו הגיעו מגליציה בתחילת המאה. המשפחה התגוררה במרכז 

מאוד,  אדוקים  היו  הוריו  יומין.  עתיקת  יהודית  קהילה  היתה  במנהיים  בבדים.  ממסחר  והתפרנסה  העיר 

אך יחד עם זאת מעורבים בחיי הקהילה והשתייכו לתנועות ציוניות. בית משפחת הוכמן היה תמיד פתוח 

ליהודים שעברו בעיר ולא היה להם היכן ללון.

יוסף היה השני מבין ששת ילדיהם והגדול מארבעת האחים. בגיל חמש בערך התחיל ללמוד בחדר, ובגיל 

שש חווה את תלאות מלחמת העולם הראשונה: הפצצות, אבא פטריוט שיצא למלחמה וכמעט לא שב, 

אינפלציה ומצב כלכלי בכי רע. כילד עבר את משמרות הצרפתים על גשר הריין וצעד מרחק לא קטן כדי 

להביא מהעיר השכנה חלב כשר למשפחה. לאחר שסיים בית ספר יסודי עבר לגמנסיה הכללית שהיתה 

מעורבת לגויים וליהודים. גאוותו לימים היתה על כך שבאותה גמנסיה היו אף מורים יהודים. באופן כללי 

העיר מנהיים התאפיינה בסובלנות כלפי יהודים והוא תמיד זכר אותה בחיבה.

כילד דתי למשפחה ציונית הצטרף, בגיל עשר לתנועת "עזרה" של הזרם הציוני דתי. בשלב מסוים עבר 

לשומר הצעיר. תנועת הנוער היהודית היתה פעילה מאוד. היו מפגשים רבים, טיולים ואף עיתון בהדפסה 

עצמית, שיוסף היה העורך שלו. לאחר סיום לימודי הגמנסיה ובחינות הבגרות התחיל ללמוד בהיידלברג 

רפואת שיניים. בשנת 1933 החלו מנשבות רוחות רעות בגרמניה ובגלל המגבלות שהוטלו על היהודים נאלץ 

לעזוב את האוניברסיטה. לשמחתו מצא עבודה כמתלמד בבית מלאכה של יהודי שעסק בתיקון מכונות. 

השומר  בתנועת  חבר  להיותו  התאים  וגם  הטבעיים  וכישוריו  האישיים  מאווייו  את  להפליא  תאם  הדבר 

הצעיר המתכונן לעלות ארצה. בהמשך התקבל לבית ספר טכני גדול ושם רכש את המיומנות ואת הדייקנות 

המרביים. בניגוד לרוב המשפחות היהודיות, החינוך הדתי-ציוני בבית אבא הועיד מסלול ברור ליוסף ולאחיו: 

"יש לעלות לארץ ישראל ולהתחיל בחיים חדשים". כל ששת הילדים היו חברים בתנועות נוער והתכוננו 

ל״הגשמה". יוסף היה מדריך בתנועת החלוץ וראה עצמו עושה דרכו לקיבוץ בארץ ישראל. בשנת 1936 

ומשם  יצאו ברכבת למרסיי  להיפרד מההורים  ומבלי  הצטרף להכשרה במגדבורג, שם פגש את פאולה, 

באונייה לארץ ישראל.  )הוא נופף לשלום להוריו מחלון הרכבת, וזו הפעם האחרונה שראה אותם. ההורים  

הצליחו למלט גם את האחים הצעירים דרך עליית הנוער אך נסיונם לעזוב את גרמניה לא צלח ויחד עם רבים 

מיהודי מנהיים נספו באושוויץ(. בארץ, הקבוצה סייעה בהקמתו של קיבוץ משמר הנגב, שם נישא לבת זוגו 

פאולה ז״ל.

חודש לאחר שעלו נשלח יוסף לעבוד בסדום כחרט מתכת, שם עבד שלוש שנים בתנאים קשים במיוחד. 

היא התגאה בעבודתו ומעולם לא התלונן. כמה שמח ב-1995 כאשר קיבל הזמנה לטקס במלאת 70 שנים 



לייסוד מפעלי ים המלח, כעובד ותיק וכאחד ממקימי המפעל. בסדום פגש לראשונה חברים מגבעת חיים.

יוסף נשאר עם חברי הקבוצה, ויחד שהו 7־6 שנים באזור גדרה, בקשיים רבים. בשנת 1942, כשהקבוצה 

עמדה לעלות לקיבוץ כפר סאלד בחר שלא להצטרף ונדד עם המשפחה לירושלים ויותר מאוחר לתל אביב.

טרם מלחמת השחרור גויס יוסף לתעשייה הצבאית ועסק בייצור נשק. העבודה היתה כרוכה במשטר קשוח 

במיוחד ובחשאיות. יוסף נחשב לאיש מקצוע מעולה ביותר, והוגדר כבעל מקצוע א׳-א׳.

בשנת 1952, עת עבד כמכונאי בנגריה משוכללת בתל-אביב, באו חבריו מכפר סאלד, שלאחר הפילוג עברו 

לגבעת חיים איחוד, והציעו לו להצטרף אליהם. כיוון שמעולם לא ניתק מהתנועה הקיבוצית, נענה להם 

והצטרף להקמת הקיבוץ החדש, גבעת חיים איחוד. בקיבוץ עבד יוסף בחבתניה ולאחר מכן במסגריה. באותה 

תקופה התחיל לעסוק בספורט באופן אינטנסיבי ואף היה מדריך ספורט. בשנת 1959 נפטרה פאולה.

עשר שנים לאחר מכן הכיר את ציפורה ועבר לגור בגבעת חיים מאוחד. הוא עבד במסגריה, ולאחר שעבר 

קורס טכנאי מונות תפירה שימש כאיש אחזקה של מכונות המתפרה. הוא חיפש פתרונות להקל ולייעל את 

עבודת התופרות ונהג לומר שהעבודה היא גם התחביב שלו. גם כאן המשיך לעסוק בפעילות ספורטיבית, 

הדריך, שכנע לשחק טניס וטניקט. בהשפעתו קמה קבוצה גדולה, 50 - 60 איש שעסקו בספורט הזה. שנה 

אחת אף הוענק לו התואר ״ספורטאי השנה״. בנוסף למכונות ול״פיצ׳פקס״ יוסף היה ידוע כאיש הגרמושקה, 

שניגן לחברה בקומזיצים ובריקודים. בסבאותו היה מפליא את נכדיו במנגינות לכבוד ימי ההולדת. מעת לעת 

עסק גם בהובי של גילוף בעץ, יצר קישוטים ובנה רהיטים. במשפחה המורחבת שיוסף וציפורה הקימו גילינו 

אהבה גדולה, ואם כי יוסף לא היה דברן גדול, תמיד ראינו כי יש לו נחת מהמשפחה ובעיקר מהנכדים. יוסף 

התמיד בעבודתו עד אחרי גיל 80. כשבריאותו החלה להתרופף, עבר לבית שקמה.

בשבת הלך מאיתנו איש נעים הליכות, צנוע, שקט, פעלתן ואוהב בריות.

אהבנו אותך.

אוהבים כל בני המשפחה.

אופיר, אורי וכל המשפחה
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הוכמן חיה
1942 – 1869

חיה פייגה בת שמעון הוכמן נולדה ב - 1869 באוקראינה אשר ברוסיה. שם עברו עליה תלאות ופוגרומים 

נגד היהודים, שארגנו השלטונות בהשראת הצאר. לאחר מכן עברו עליה מהפכות ומלחמת האזרחים , בימיו 

הראשונים של השלטון הסובייטי.

יחד עם משפחתה היא ברחה משם בחוסר כל. לאחר זמן קצר השתקעו בארה״ב. החיים באמריקה לא היו 

לפי רוחה. געגועים עזים עברו עליה. דאגה מאד לגורל בתה שעלתה ארצה ובכל מכתב שהגיע מארה"ב 

ביקשה להצטרף לבתה במשק הצעיר בארץ.

ואמנם כשהמצב בקבוץ אפשר זאת, עלתה ארצה בשנת 1936. חיתה כמה שנים מאושרות בקבוץ, בקרב 

משפחת דבורה בתה. עבדה שעות מספר במטבח. אהבה לעבוד עם החברות הצעירות של אז ולהתבדח 

איתן.

חלתה במחלת הסרטן, נותחה וחיתה עוד מספר שנים בשלווה. בשנה האחרונה לחייה החמיר מצבה וסבלה 

היה רב. נגאלה ממכאוביה ב- כ״א תשרי תש״ג  1942 בגיל 74.
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הופמן שבתאי 
)אוסקר(

5.11.1933 – 13.7.1911

אוסקר - בעודו נער הצטרף ל "תכלת-לבן" בצ׳כיה, בין ראשוני "תכלת-לבן'׳ הפורצים להם ולתנועה דרך 

להכשרה. הוא היחידי בעיירתו שהלך להגשמה.

מתגלה כטיפוס חלוצי מובהק. מקבל כל קושי באהבה וברצון. בארץ הוא עובר את כל תחנות גדודי הקיבוץ: 

עין טבעון, חיפה, חדרה, עד להתיישבות בוואדי. עבד כל השנים בעבודות שונות בבניין.

רפיונו הגופני אינו מונע ממנו לעשות ככל שיוטל עליו. נאמן לעצמו ולתנועה, טוב לב, נעים הליכות, החיוך 

הטוב אינו סר מעל פניו. היה רושם כי היכה שורש, כי טוב לו בחברה הצעירה, הבונה בשממה. ענין אישי 

סבבו ולא עצר בו הכח להתגבר על מצוקת נפשו.

היה זה קברנו הראשון. הוא נכרה במקום ארעי, וכעבור זמן הועבר לבית העלמין שלנו.

מדברי חברים
"לא נוכל לשכוח אותו. לא רק קברו הראשון יזכיר אותו בתוכנו. גם אישיותו היפה, הישרה, המרץ הקנאי יהיו 

לנו למופת. מה שיצר פה יישאר זיכרון נצח בגבעת - חיים"
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הורנר     נורית
11.09.2014 - 18.04.1936

אמא יקרה שלנו.                                                                                                                                         
כיצד ניתן לסכם בקיצור חיים שלמים שלך? מה אספר? מה אומר? אספר על אמא מיוחדת במינה, אמא 

לקום  להיכשל,  להתנסות,  איפשרה  ותמכה.  דרך  התוותה  אשר  אמא  ערכים.  שלווה,  לאהבה,  שחינכה 

ולהמשיך הלאה. אמא שידעה לדרוש, להציב גבולות אך לתת חופש וביטוי עצמי. אמא שתמיד נמצאת כדי 

לסייע, ליעץ ולהשגיח. אמא שהגנה כמו לביאה על גוריה. אמא שמרכזת את כל המשפחה סביבה ומעניקה 

לכל אחד לפי צרכיו.

אמא שבקורות חייה זמנים לא קלים. תמיד ידעת להביט ישירות במציאות ולהתגבר על כל מכשול.  מרגע 

שפגשת את ג'קי, לפני ארבעים ושמונה שנים, בניתם יחדיו בית שאין שני לו. הזוגיות שלכם הינה, בעיני, 

נדירה, מהווה השראה ויצרה את המשפחה הכל כך מיוחדת שלנו. יחד הענקתם לנו את כל מה שתיארתי, 

את כל מה שילד יכול לבקש.

הדרך  את  הסובלנית  בדרכך  למצוא  ידעת  חינוך.  ובראשם  רבים  בתחומים  שפעלה  אשה   אמא,  היית 

לתלמידים רבים וללמדם לקרוא גם שהדבר נראה כאינו אפשרי.

חיינו כמשפחה במספר מקומות, כולל בדרום אפריקה. ויחד עם ג'קי לימדתם אותנו להסתגל ולרכוש כלים 

לחיים עשירים יותר. בדרך רכשתם חברים ומכרים רבים כל כך שרובם ככולם כאן איתנו לחלוק לך, אמא, 

כבוד אחרון.

אספר עוד עלייך שגם כשקרה לך הנורא מכל – מותה של רונית בתך הבכורה שכה אהבת – ידעת לאסוף 

את שארית כוחותייך ולהפנותם אלינו – ילדייך החיים.

אמא, בשנה שעברה, לאחר שבץ מוחי – חייך וחיי כולנו השתנו. נותרת משותקת בצידך השמאלי ויותר לא 

יכולת להיות עצמאית. נדרשת לסיוע צמוד. ראינו את ההידרדרות האיטית ותמכנו בך ככל שניתן. ראינו את 

המסירות המופלאה של ג'קי שנעזר בחנה, קארין ושלומית. יחד כולם סייעו לך כדי שתרגישי הכי טוב שניתן. 

חנה כבר איתך כעשרים שנה, ועם קארין נוצרה קירבה מיידית והיא הצליחה בדרכה לאושש את מצב רוחך.

ביום שלישי כשג'קי קרא לנו לבית בידיעה שימייך ספורים הספקנו להיפרד ממך, ישבנו ליד מיטתך ואת כבר 

רק שמעת ובקושי דיברת. בלילה, אכן ליבך נפגע קשות ונחמתנו היא שלא סבלת.

אנחנו ניפרדים ממך אמא, אך לא ניפרד לעולם. הותרת בנו את חותמך – את מי שאנחנו. נשמור על הערכים, 

השורשיות, האהכה והאמיתות אותם ינקנו ממך.

באהבה – בנך זיו
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היימס בנימין )ג׳ון(
7.7.1980 – 20.10.1907

בנימין )גיון( היימס נולד ב-1907 בבומביי להוריו חיים ודינה בסטקאר, אשר גם הם נולדו בבומביי. הוא היה 

אחד הצעירים מבין 8 ילדים, אביו מת בהיותו בן 10וגם אמו נפטרה בהיותו צעיר. הוא למד חשמלאות ועבד 

במשך שנים בבית מלאכה ממשלתי. לאחר מכן עבר לעבודה מסחרית בחברה הנדסאית והמשיך בה עד 

עלותו ארצה.

היה פעיל בתנועה הציונית ובמשך שנתיים שימש בהתנדבות כ״מזכיר עליה". שלח את שני בניו הגדולים 

ארצה במסגרת עלית הנוער ועלה עם משפחתו ב־1958. אחרי כמה חודשים בבאר-שבע באה המשפחה 

לגבעת-חיים ובנימין עבד ב״גת". נתקבל לחברות ובניו הגדולים סיימו כאן את ביה"ס.

ב-1962 עברו ההורים והילדים הצעירים לאשדוד, שם בנימין הצליח, אחרי כמה שנים קשות, למצוא עבודה 

וכבוד עם חבריו לעבודה, עד  ידידות  יחסי  10 שנים, תוך  עוד  והמשיך בה  כישוריו, כמחסנאי בנמל,  לפי 

יציאתו לגימלאות ב-1976.

ב־1979 חזרו הוא וערה לגבעת־ חיים, כהוריו של דוד.

בנימיו אהב מוסיקה, ניגן פסנתר וגיטרה, ובשנותיו הראשונות בארץ גם המשיך בתחביבו האחר, צילום.

הניח אשה, 4 בנים ובת, ו־11 נכדים.

בנימין הצליח בדבר שהיה בוודאי גם לו החשוב מכל: הקים דור בנים, כל אחד שלם במקומו, וכולם יחד 

אגודה אחת, עוזרים ודואגים זה לזה וכולם יחד להורים, תוך כבוד ואהבה.
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היימס 
ירושה ערה

7.2.1994 – 2.3.1916

העיר  בסביבת  וגדלה  בני-ישראל  מעדת  למשפחה   1916 בשנת  בהודו  נולדה  דניאל,  לבית  היימס,  ערה 

במשפחה  הקובע  האדם  אמן.  נגר  היה  אביה  ממנה.  בוגרת  ואחת  צעירות  אחיות  שלוש  לה  היו  בומביי. 

היה האח הבכור, שהיה מהנדס רכבות. בהתאם לעיסוקו של האח השתייכה המשפחה למעמד" החברה 

האנגלו- הודית". הבנות הלכו לבית ספר פרסי אנגלי-נוצרי, וגם עסקו בספורט. בבית הספר התיכון למדה, 

בין השאר, גם את השפה הלטינית ובשלב מסויים עסקה בהוראת אנגלית.

בשנת 1941 נישאה ערה לבנימין היימס והקימה איתו משפחה בעיר הגדולה בומביי. בנימין ניהל את עסקיו 

אבל  הכלכלי של המשפחה,  היה מצבה  לכך  ובהתאם  בידיו  צלחו  הודי, עסקים שלא תמיד  של מהרג׳ה 

המעמד החברתי חייב וכל הילדים למדו בבתי ספר פרטיים אנגליים.

עלתה   1956 בשנת  העבריים.  החגים  את  וקיימו  ושבת  כשרות  שמרו  וציוני.  מסורתי-ליברלי  היה  הבית 

גם  עלו  יחד איתם  קודם(.  עלו  )השניים הבוגרים  יותר.  הילדים הצעירים  לישראל עם שלושת  המשפחה 

אחיותיה של ערה, עם משפחותיהן. המשפחה הגיעה לבאר שבע ומשם הביא אותם לגבעת חיים - מי שהיה 

אז רכז עבודה של הקיבוץ - יעקב קופלר.

ערה נכנסה לעבודה במטבח ואחר כך במפעל וקשרה יחסי ידידות עם חבריה לעבודה.

בשנת 1962 עזבה המשפחה לאשדוד וחיה שם למעלה מ-15 שנים, חלקן שנים קשות. בנימין עבד כשומר 

במפעלים ועיקר עול הפרנסה של המשפחה נפל על הבת שמחה, עד אשר קיבל אביה עבודה מתאימה 

בנמל. שני הבנים הבוגרים דוד ואליהו נשארו בקיבוץ. גם בתקופות הקשות ובתנאים קשים ידעה ערה לקיים 

בית נאה וחם ומכניס אורחים. הילדים התחתנו והמשפחה המורחבת מימשה את המושג "קיבוץ גלויות" 

במלוא מובן המילה.

בשנת 1979 חזרו ההורים לחיות בקיבוץ עם דוד. ערה טיפלה בבעלה, שהיה חולה ונפטר זמן לא רב לאחר 

מכן והספיקה לעבוד, עוד לפני שחלתה גם היא, במחסן ובחדר האוכל.

שבע שנים שהתה במרכז הסיעוד ונתמכה בעובדים המטפלים ובבני המשפחה. לאט לאט היא דעכה, עד 

שעצמה עיניה בשקט בשקט, כמו שחיה את כל חייה.
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היימס שולה     
19.05.1998 - 08.01.1941

שולמית, ששמה התקצר לשולה, נולדה ב- 8 בינואר 1941. בתם של פרנטו קליין ויעל רוקוטניץ. בהיותה בת 
שנה וחצי חלתה אימה בסרטן הדם ולאחר ששהתה חודשים ארוכים בבתי חולים, נפטרה. פרנטו, כדבריו, 
היה צריך להיות לה אבא טוב, וגם אמא. ואכן, אבא טוב הוא היה. מאמא יעל נשארה לשולה ירושה מיוחדת 
במינה - "אוממה" - סבתא רוקוטניץ, והיחסים בין השתים היו קרובים וחמים. כעבור שנתיים, אבא פרנטו 
הביא לה אמא חדשה, והיא, הילדונת, קבלה אותה בפתיחות ובפשטות, כפי שקבלה כל אדם במשך חייה 

היפים והקצרים מדי. עברו עוד כמה שנים, והיא אחות בכירה, אהובה ונערצת במשפחה גדולה.
בגיל קרוב ל- 9 חלתה והבהילה את כולנו - דלקת פרקים קשה עם פגיעה בלב. כמעט חודשיים היתה בחדר 
כי  ללימודים, אם  כולם, כעבור חודשיים חזרה  שלנו בשכיבה מוחלטת. החלמתה המהירה הפתיעה את 
נשארה לישון בחדרנו - וזה עשתה בשנים הקרובות בכל הזדמנות. שולה היתה שחיינית מצטיינת, לקחה 
אליפויות של ילדים בגילה, עד שהרופא הטיל  וטו - שתשחה כמה שהיא רוצה, אבל לא תחרויות. בשנות 
הנעורים היתה פעילה בחברה, בעיקר בועדת תרבות - אלה היו שנות ההתגבשות של שכבת הנעורים, הן 

בקיבוץ והן בתנועה.
בצבא הגיעה למה שנחשב אז לאחד הקורסים הקשים לבנות - קורס מדריכי גדנ״ע. בזמן השרות היא גרה 

במשטרת לוד או בישוב נידח ליד רחובות והדריכה במושבי עולים שזה עתה הוקמו.
לאחר הצבא יצאה לשנת שירות בקיבוץ משגב עם, ומכל תחנה בדרך, נשארים קשרים אישיים לאורך שנים. 
תקופת שירות נוספת היתה ביד חנה שהיתה מיושבת אז על-ידי מתנדבים מגבעת חיים. אחרי שהיא מלאה 
את חובתה למדינה ולקיבוץ, אוממה לקחה אותה לראות עולם אחר - שלושה חודשים תרבות ארופאית 

באטליה ובפריס - סבתא ונערה.
שולה יצאה לירושלים להכשרה ולימודים כמדריכת נוער, ודוד מצטרף כחתן ראשון למשפחה. פרנטו זוכה 

לנכדים המיוחלים.
שולה עבדה שנים בחינוך, כמדריכת חברות נוער וכמטפלת בבית הספר. כשהיא גרה בקצה הצפוני של 

המשק היה לה קו טלפון מאולתר מהכיתה אליה.
נראה שאת יעודה היא מצאה בעבודתה עם ה״מתנדבים" הבאים מחזורים - מחזורים מכל ארצות תבל, 
כשהיא יוצרת קשרים עם כולם באנגלית הרצוצה שלה והרבה פעמים, גם שלהם. יחד עם פדות, הן ידעו 
לתת לכל אחד הרגשת בית מכוונת ומפנקת, ויחד עם זה לעמוד על מילוי חובותיהם למשק. הילדים גדלו 
ובגרו, שולה ודוד ליוו אותם בכל אשר הלכו, מעודדים ותומכים, ואף פעם לא כופים את דעתם, והילדים 

החזירו להם אהבה ומסירות. והנה בא הנכד והוסיף אושר.
שולה היתה קשורה לגבעת־חיים בהרגשת בית חזקה. היא טיפחה את פינתה, ועץ האגוז היה מרכז השכונה 

בערבי הקיץ החמים.
בשנים האחרונות התרופפה בריאותה. תקופות קשות של אשפוזים התחלפו בתקופות התאוששות ושמחת 

חיים מחודשת - עד שפתאום היא עזבה אותנו. 

לילי קליין
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הילברנד אסתר
20.6.1936 – 1881

אסתר התחנכה וגדלה בבית סבא, רב מוסמך, בבית יהודי שרשי, ספוג תורה ודת. לאחר שנישאה לאבי זאב 

ז״ל, יהודי אדוק ושומר מצוות הקימה את ביתה בגליציה, ברוח מסורתית ניהלה את הבית.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הגרו ההורים לווינה. גמר המלחמה, המהפכה הרוסית, החיילים והשבויים 

החוזרים מבני המשפחה, אשר הגיעו לביתנו בווינה, השפיעו עמוקות עליה, וגרמו לשינוי קיצוני בהשקפת 

עולמה. היא התקרבה לחוג השמאל , עסקה באופן פעיל בהגשת סעד לפליטים ואסירים פוליטיים.

ב - 1935 עלו ההורים ארצה. אמא היתה כבר נתונה בתהליך של מחלה קשה וממארת. התייסרה מאד בשנה 

האחרונה לחייה בגבעת חיים.

נפטרה ב - 20.6.1936, א' תמוז תרצ״ו. בת 55 במותה.
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הילר אליקים 
23.01.1999 – 26.06.1906

שיצא  עד  והתחנך  גדל  שם  לורשה.  צפונית  עיירה   26.6.1906 ב–  שבפולין  צ'יכנוב  בעיירה  נולד  אליקים 

להכשרה כדי לעלות לארץ ישראל.

שם אימו רחל שיטקו ואביו יצחק מיכאל הילר. אימו חיה בגבעת חיים 35 שנה ונפטרה בגיל 90.  לאליקים 

היו עוד אח ושלוש אחיות.

הוא עלה ארצה ב– 1929, אחיו משה עלה ב– 1933 ואימו רחל עלתה ב– 1935. שנתיים אחריה עלתה אחותו 

רבקה ומכיוון שהיו לה בעיות רפואיות, ובהמלצת הרופאים, חזרה לפולין ושם נספתה בשואה. גם שתי  

אחיותיו, שרה והניה ניספו בשואה.

את אשתו שרה הלטר הכיר בהכשרה  "שחריה". הם התחתנו בינואר 1929 לפני עלייתם לישראל.

לאליקים ושרה נולדו שלושה ילדים, גינה )גינוסרה(, חגי ומיכאל.

כשעלו לארץ נשלח אליקים לחדרה. הם התמקמו על גבעה קטנה בשם "גבעת בוסל" ליד נחל חדרה. שם 

עבד בסלילת כבישים ובנטיעת עצים באזור.

ביולי, אותה שנה, נשלח לדגניה א'  לעזרה לעבודה בחקלאות.  משם עברו למגדל שליד הכנרת. שם נולדה 

בתם הבכורה גינה שנקראה בעצם גינוסרה על שם בקעת גנוסר בה שכנה קבוצת מגדל.

לאחר לידת גינה חזרו לקיבוץ ג' של השומר הצעיר שלימים היתה גבעת חיים.

אליקים התחיל לעבוד כחצרן ואחר'כ  עבד בחקלאות. הוא נשלח לעין חרוד להכשרה לגידול עצי פרי. ב– 

1940 נשלח מטעם אירגון מגדלי הפירות לעבוד במחסני הקירור בתל אביב. שם עבד עד 1945. בשנה זאת 

נבחר לריכוז משק בקיבוץ וגם היה חבר במזכירות ארגון מגדלי הפירות.  שימש כמרכז משק במשך שלוש 

שנים.

אליקים נשלח להכשרה במדרשת רופין ולאחר מכן עבר ללמד מקצועות מתמטיקה, כימיה וחקלאות.

נסגר, חזר אליקים הביתה  לנהל את תנובה חדרה. לאחר שהסניף  אותו  מינו  אותו בתנובה  והכירו  היות 

לקיבוץ. הוא הפעיל את המחשב של המטבח  ונהנה מאד לגלות את האפשרויות הטמונות בו. 

בחודש האחרון לחייו שהה בבית שקמה. 

לאליקים יש שנים עשר נכדים ושישה נינים.

בנו- חגי גבע



17

הילר שרה
2.12.1986 – 25.1.1905

של  ידועה  רבניות  ממשפחות  מוצאה  אשר  מתבוללת,  אמידה,  למשפחה  בלודג'   1905 ב-  נולדה  שרה 

הרבי מגור. בגיל צעיר התייתמה מהוריה וגודלה ע״י אחיותיה. כשהיתה בת 21 הצטרפה להכשרת החלוץ 

"שחרית". השפה הפולנית היתה אז שפת הדבור והמחשבה שלה. איך הגיעה לתוך חבורת בחורים ובחורות 

ששפת הדבור היתה אידיש והחזיקה מעמד ללא שפה משותפת וללא הרגלים זהים, בימים אלה הייתה שרה 

שמחה, תוססת ועליזה. שם פגשה את בעלה לעתיד "אליוקום". הם התחתנו לפני עליתם ארצה ועלו עם 

גרעין ההכשרה.

תחנתם הראשונה היתה בגרעין קיבוצי שבחדרה. שם עבדה שרה בפרדסים ליד בנימינה ובכבישים בהכנת 

חצץ ע״י שבירת אבנים בפטיש. לאחר מאורעות 1929 עברו ליבניאל לכיבוש עבודה עברית. תנאי העבודה 

אצל איכרי המושבה היו קשים ביותר וכעבור שנה עברו עם הגרעין למגדל. בשל חילוקי דעות אידיאולוגיים 

התפלג הגרעין והם עברו מן הקבוצה בראשית 1933 אל קיבוץ ג׳ השומר הצעיר )נצ״ח( אשר התיישב בגבעת 

חיים.

בגבעת חיים עבדה שרה בתקופה הראשונה בעבודות חקלאיות ואחר כך, במשך שנים רבות, כמטפלת בבתי 

ילדים. מבין העובדות בלטה בנתינת חום ואהבה לילדים. בשנותיה המאוחרות עבדה במחסן הבגדים.

שרה הייתה אדם טוב עם לב חם, הייתה פתוחה לפני כל אדם שהיה במצוקה נפשית. הכל מצאו אצלה 

סבלנות, אוזן קשבת והרגעה, נעשו פחות מתוחים ובפנים יותר צוחקות.

ומכאוביה. בעת מלחמת העולם השניה  לכך הצליחה להתגבר על סבלה  הודות  הייתה קשוחה,  לעצמה 

הושמדה משפחתה כולה ע״י הגרמנים, הדבר נשאר כפצע פתוח בנפשה עד ימיה האחרונים. במשך השנים 

הלך והורע מצב בריאותה, במיוחד סבלה בשנותיה האחרונות בשל עיניה שקהו.

וכך כותב בנה של שרה
אמא היתה צנועה, סימלה אם יהודייה קלאסית. במשפחה היתה מקור בלתי נדלה של חום ואהבה. היא 

היתה אמהית בכל ישותה להעניק לנו עוד ועוד, בלי גבול, אם רק ניתן... היה בה הרבה שכל ישר, שינק 

מניסיון חיים עשיר. אהבנו אותך מאד, אמא, ואנו ממשיכים לאהבך.
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הירשל 
גרשון  

01.10.1996 – 16.04.1922

סבא גרשון נולד ב– 16.04.1922 בעיר חופשית דנציג שבגרמניה, להוריו ביאנקה ויעקב. הוא היה בן שני 

במשפחה. כשנולד נקרא בשם גינטר. שם אחיו הבכור לוץ. את ילדותו עבר בדנציג עם משפחתו, שהיתה 

חילונית. גם את החגים חגגו בצורה חילונית ולא היתה אוירה דתית במיוחד.

סבא גרשון מספר:
גרנו בסביבה מאד מאד יפה ועשירה עם הרבה יערות גדולים וגנים פורחים, כשבמרכז נמצאת עיר הולדתי. 

בילדותי למדתי בבית ספר שבו למדו גם נערים גויים. בהיותי בגיל שש עשרה גורשנו בגלל האנטישמיות 

מבית הספר. התחלתי לעבוד בגננות אצל גוי הולנדי וגם למדתי ממנו. 

כנער בן שש עשרה הייתי חבר בתנועת "הבונים". תנועה שחינכה לעליה לארץ ישראל. בתקופת ההכשרה 

שהינו במחנה של עליית הנוער ליד ורשה. האנטישמיות הקשה שהיתה בדנציג השפיעה מאד על עלייתי 

ארצה. בערב עלייתי לארץ לא הצלחתי להיפרד מהורי ואחי. מהמחנה בו שהינו נסענו ישירות לברלין ושם, 

בתחנת הרכבת  פגשתי בפעם האחרונה את משפחתי. זו היתה פרדה מרגשת מאד.  בדיעבד נודע לי כי הורי 

הועברו למחנה ריכוז ושם נהרגו. אחי הצליח לעלות ארצה.

מברלין נסענו ברכבת לאיטליה ושם עלינו, קבוצה של חמישים נערים, על אוניה בשם "ירושלים". לאחר 

הפלגה בת ארבעה ימים הגענו לנמל חיפה. משם נלקחנו למושב כפר יחזקאל שבעמק יזרעאל. שהייתי 

בכפר היתה בתקופת המאורעות – 1939. הייתי שם כחצי שנה, עבדתי במשק של מושבניק וגרתי אצלו. 

בסוף 1939 פרצה מלחמת העולם השניה ואז עזבתי את כפר יחזקאל והתנדבתי לחיל האויר הבריטי בתפקיד 

של נהג למשך ארבע שנים. לאחר השחרור עברתי לגור בתל אביב ועבדתי בעבודות מזדמנות. מצבי הכלכלי 

היה בינוני מאד אך הסתדרתי כמו כולם באותם ימים קשים.

מבחינה פוליטית לא הייתי שייך לאף קבוצה. לאחר כשנתיים בעיר התגייסתי ל"אצל" ושרתתי שם כשנתיים 

וחצי. לפני קום המדינה התגייסתי למשטרת נמל חיפה והייתי שוטר מס' אחד במשטרה זו. עם קום המדינה, 

כשהבריטים עזבו את הארץ דרך נמל חיפה הייתי האחרון שסגר אחריהם את השער. אחרי שנה בנמל חיפה 

התנדבתי למשמר הגבול – חיל הספר, שם שרתתי כנהג וגם כמפקד כיתה. בחיל הספר היינו אחראיים לכל 

הפעולות שנעשו בגבולות ושכבנו הרבה במארבים. 

ב– 1950 היכרתי את אישתי סוניה ז"ל שהיתה אלמנה עם ארבעה ילדים. התחתנו ועברנו לגור בקיבוץ גלעד 

שם נולדה בתנו זהבה. לאחר כמה שנים בגלעד עברנו לעיר כשאני עובד לפרנסת המשפחה כנהג משאית 

ואישתי סוניה מטפלת בילדים.

ב– 1970 עברנו לגבעת חיים מאוחד, וגם פה עבדתי , במשך עשרים שנה,  כנהג בקואופרטיב "עמק חפר", 

עבודה שאהבתי מאד.  לפני שבע שנים נאלצתי לעזוב עבודה זו בגלל גילי, וחזרתי לעבוד בקיבוץ כאחראי 



על מחסן חלקים וציוד למשק. 

במשך כל חיינו המשותפים השתדלנו לחנך את ילדינו על ערכים של כיבוד אם ואב, עזרה הדדית, כבוד 

למבוגרים ועוד. ציפיותי מארץ ישראל התגשמו כמעט כולן. "שלא יהיה יותר גרוע והעיקר שנהיה בריאים"

סבא מקווה שאני אגדל ואתחנך כפי שהוא שאף לגדל את נכדיו.

יהי זכרו ברוך
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הירשל סוניה
2.12.1986 – 10.12.1917

סוניה נולדה בעיר פרוסקורוב ברוסיה בשנת 1917 למשפחה בת ארבעה ילדים. הוריה היו דתיים ציוניים.

בזמן  רבים  פליטים  כמו  הורים קשישים.  וזוג  ילדים  שני  עם  ונותרה  העולם השניה התאלמנה  במלחמת 

המלחמה, עברה מסלול תלאות ממושך וכואב, עד הגיעה בשנת 1949 לישראל.

סוניה זכרה באהבה את ימי ילדותה ברוסיה, בימים שלפני המשטר הקומוניסטי, כאשר חיה עם משפחתה 

בהתיישבות חקלאית יהודית. שם התחתנה ושם נולדה בתה הבכורה שוש. כאשר עזבו היהודים את הקולחוז 

ומשפחתה חזרה העירה, נולד בנה השני דוד. על ההתמודדות עם גידול ילדיה והטיפול בהוריה לא אהבה 

לספר. סיפרה רק על בריחתה מרוסיה, בעזרת גבר פולני שנישאה לו בנישואים פיקטיביים וסיפרה ששני 

ילדיה הגדולים עלו ארצה בעזרת עליית הנוער והוריה ניספו בשואה.

סוניה הגיעה לישראל בשנת 1949 עם שני ילדים רכים, ללא אבא ובנוסף למלחמת הקיום שלה נלחמה גם 

להשארת ילדיה אצלה, כי רצתה לגדל אותם בכוחות עצמה.

בשנת 1950 נישאה לגרשון הירשל ובשנת 1971 הצטרפה המשפחה עם שתי הילדות רבקה וזהבה לקיבוץ 

גבעת חיים, בו נמצאת בתה הבכורה שוש גלר.

מיד עם הגיעה לכאן מצאה המשפחה בית חם ואוהב. סוניה היתה מעורבת בחיים החברתיים ובעיקר אהבה 

להציג בכל הזדמנות שניתנה לה.

ידיה היו תמיד עמוסות עבודה יצירתית: אפיית עוגות שטורודל מעשה אמן, תחפושות מרהיבות לפורים 

והמון בובות שהכינה מכל פיסת אריג שהגיעה לידיה.

וירד כושר העבודה שלה, היתה מתוסכלת מאוד, כי תמיד רצתה להמשיך ולתרום.  כאשר חלתה קשות 

אפילו בהיותה בבית חולים מחוברת למכשירים, עוד קיוותה לחזור למלאכות היד שאהבה.

גרשון, בעלה טיפל בה בשנותיה האחרונות ודאג לשלומה עד בלי גבול. על כך מודים לו כל בני משפחתה 

הענפה.

סוניה נפטרה והשאירה אחריה 5 בנים ובנות, 15 נכדים ואף נינים. יהיה זכרה ברוך.
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המאירי יצחק   
 19.11.1998 – 07.01.1909

יצחק, אבא וסבא יקר, נולד בפשיבוז, להוריו עטי וחיים פוירשיין, צעיר משלושה אחים - וילי, ומרדכי יבדל״א.

ההורים עסקו במסחר, לא בהצלחה, לפי עדות סבא. ב־1914 גויס אביו ושירת כקצין תותחנים ,  אירוע שאבא 

ועברה עם המשפחה למורבסקה  זוכרו כטראומה משפחתית.  במלחמת העולם מכרה האם את החנות 

אוסטרבה, כשהיא חיה ממשכורת האב בצבא.

גבוה בפראג, ושם  וילי. אבא סיים בית ספר למסחר  יחד עם אחיו  ל ״תכלת-לבן"  14 הצטרף אבא  בגיל 

התארגן קיבוץ "רצון" ובאוקטובר 1929 עלה עמו אבא לארץ, וכאן הצטרף לקיבוץ ג' של השומר הצעיר, 

מאוחר יותר - גבעת חיים.

במרכז  חייו של אבא עמד תמיד צד העשייה בקיבוץ, בחקלאות - הקמת הפרדס הראשון, ובתעשייה - בית 

חרושת "גת", שראה בו תמיד את מפעל חייו.

רק בשנים האחרונות התפנה, פיסית ונפשית, לכישרונות ולמאוויים שנדחקו בשל צרכי הקיבוץ והארץ - 

אמנות, מוסיקה, ספרות. אבא צייר הרבה והציג את המראות והאנשים שראה, חושף בהם אמת מיוחדת 

לו ולניסיון חייו. גם לאחר מות אמא, המשיך לצייר ולטייל אתנו. חווה בעצמה רבה את הנופים, ואת אהבת 

ילדיו, נכדיו וניניו.

בשביל כולנו בא מותו כחטף, הוא נלקח מעמנו כאבר חי ופעיל שנכרת מן הגוף. והגוף כולו, משפחתו החיה 

והאוהבת, זוכר ושומר אותו, בין השאר, באמצעות ציוריו, פסליו והצילומים מעשה  ידיו.

המשפחה
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המאירי קלרה  
04.08.1998 – 01.01.1908

קלרה המאירי-גולדשטיין נולדה בעיירה צ'ורטקופ שבגליציה.

בהיותה בת 10 נפטר אביה שהיה משכיל ציוני. וקלרה עברה אל בית קרובים בלמברג. שם גם התקרבה 

לתנועת ״השומר הצעיר״. בהיותה בת 16, עברה לווארשה, ולמדה בסמינר לגננות "תרבות". היא התגוררה 

בבית החינוך של יאנוש קורצ׳אק. שם טיפלה ביתומים ושמעה הרצאות בנושאי חינוך.

בשנת 1931 עלתה לארץ ישראל, מוסוות כתיירת, והצטרפה לקיבוץ בית אלפא, אחר כך עברה לקיבוץ עין 

חרוד, ומשם לקיבוץ עין החורש. כאן הכירה חברים מקיבוץ ג׳ של "השומר הצעיר" שעלו באותו זמן על 

הקרקע ובנו את הקיבוץ שלנו, אליו קלרה הצטרפה ובו הכירה את יצחק המאירי והקימה עמו משפחה. 

לקלרה ויצחק נולדו 3 ילדים: מיכל, רחל וישראל. קלרה הייתה גאה בנכדיה, ואהבה אותם מאוד.

בתחילה עבדה קלרה כגננת ולאחד מכן  עבדה עם קבוצות של נוער עולה שהגיעו מטורקיה וממרוקו.

עד ימיה האחרונים דיברה קלרה על חינוך חברות הנוער העולה שאותם למדה וחנכה. כעל תרומתה החשובה 

ביותר לקיבוץ ולמדינה.

מאוחד יותר המשיכה בלימודיה באוניברסיטה ולימדה בבית ספר בקיבוץ.

יהודים שהגיעו לקיבוץ, אותם לימדה עברית בהתמסרות  וצעירים  לקלרה היו תלמידים רבים, מתנדבים 

רבה, שנים רבות.

קלרה הייתה פעילה בחיי התרבות והחינוך בקיבוץ. הייתה מעורבת מאוד בנעשה בארץ כמעט עד יומה 

האחרון. 

ידעתי. אך לא  לי שני דברים. שאמנם  לי עם אימא שבועות מעטים לפני מותה. התבררו  בשיחות שהיו 

בחדות כזאת.

ראשית. עד כמה היה תשוב לה הקיבוץ. היא דיברה על מקומה בקיבוץ ועל תרומתה, שראתה בה, כמובן, 

גדולה בתהליכים הקשים  גם תרומה למדינה-  אלה בעיקר חברות הנוער שחינכה. היא ראתה שליחות 

ובקשרים העמוקים שנוצרו עם בני הנוער האלה שבאו מרקע קשה ושונה.

היא קיוותה מאוד שהדבר ייזכר בקיבוץ שהייתה בו בין מניחי יסודות התרבות והחינוך, ובעיקר בלבותיהם 

של אותם חניכים הפזורים ברחבי הארץ. הדבר השני הוא, כפי שהתנסח, אצלי לפחות, היותה של אימא אדם 

ללא ילדות. אל קטעי התיאורים שפיזרה לנו, ילדיה, ואחר-כך לנכדיה, הצטרפו הדברים בימיה האחרונים, 

ויצרו תמונה קשה וחדה, שאולי אופיינית לרבים מבני דורה: התפוררות משפחתית, מצוקה כלכלית ומציאות 

גורליות  ולהחלטות  תובעניים,  עצמאיים,  לחיים   - ילדה  כמעט  בעודה  אותה  שדחפו  סוערת,  פוליטית 

שהביאו אותה, לאחר טלטולים רבים, אל מקומה בגבעת חיים. בילדות האבודה אפשר, אולי, להסביר את 

התביעה שהפנתה אל עצמה ואל זולתה - בני משפחתה, חברי קיבוצה, חניכיה, תביעה לדברים מוחלטים: 

ורחל,  גולדברג  יופי מוחלט. לכן הזדהתה כל-כך עם שירתן של המשוררות הגדולות, לאה  צדק מוחלט, 



עם הסבל ועם האידיאלים בשירים, שידעה בעל-פה וציטטה בכל הזדמנות. על חדות המחשבה והערנות 

האינטלקטואלית שמרה אימא גם כשהגוף כבר הוכרע. לצד תמונות מן העבר, עלו הערות המעידות על 

אותה מעורבות עמוקה בנעשה בארץ. ויותר מזה בפרטי הפרטים של מעשי ילדיה. נכדיה וניניה.

וכך כולנו נזכור אותה.

ישראל המאירי
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הנדוורגר 
פועה

27.10.1997 – 01.07.1909

דברים מתוך ספרה של פועה

הורי אבי חיו למעלה מ- 150 שנה בדרוהיצין. סבתא שלי מספרת שהוריה לא יצאו מהעיירה למעלה מ- 100 

שנה! היא הראשונה שיצאה את גבולות העיר וביקרה אפילו בוורשה, עיר הבירה של פולין. אחת האחיות 

של סבתא היתה ציונית, כפי שהבנתי מסיפורי המשפחה. בערוב ימיה עלתה ארצה. אני הייתי אדוקה עד גיל 

14. ההורים היו אדוקים. אחי היה ראש ישיבה בביאליסטוק. קראו להם "המוסרניקים". כשהיה מבקר בחגים 

ואני כבר חניכת השומר הצעיר, היו הוויכוחים בינינו סוערים. היינו שש אחיות ואח יחיד. אהבנו אותו מאוד. 

פעם בשעת ביקור קרא לו רב העיר וביקש ממנו שישא דרשה בבית הכנסת. הוא סירב. אבא שאל לסיבת 

סירובו, וענה: אם אני אדבר בפני אנשי העיר, אתה עלול להתנשא ואני אהיה הגורם לעבירה". אז כבר לא 

הייתי אדוקה ותשובתו מצאה חן. אהבתיו .

בעול  לאבא  לעזור  עלי  היה  ואני הבת הבכורה,  אבי  בדיוק חלה  ,להגשמה.  לצאת להכשרה  הגיעה העת 

הפרנסה.                                                                                                                                                                       

בת 16 הייתי כשנסעתי לוורשה לקנות סחורה. הייתי חותמת על שטרות. כמה פעמים נסעתי יחד עם אבי 

וכבר הכירו אותי. כשהגיע זמן הפירעון - נכנסתי לבנק לפרוע שטרות. מנהל הבנק הסתכל עלי ואמר ליתר 

העובדים: "הביטו מי אצל היהודים חותם על שטרות". האנשים חייכו. 

                                                                                        

סבתא יקרה
את גדלות הנפש ואת הדברים היומיומיים  המיוחדים לך - קשה לתאר. הם איתנו בזיכרון המשפחתי החם 

והאוהב שעליו גידלת את כולנו.

ישנן כל כך  הרבה אמירות שלך בביטוי המיוחד רק לך, שימשיכו ויחיו חיים משלהם גם אחריך.

החכמה המורעפת עלינו מילדות עד בגרות, עדינות הנפש, האבחנה הדקה וההומור. אתמול ישבנו במשפחה 

ואת היית קוראת לעצמך  וצחקנו על השם שבן עמי נתן לך  נזכרנו  המצומצמת כל כך בלעדייך, דיברנו, 

כשישבנו ביחד - "סבתאשבי"... בעודך בריאה, היית באה לבית של אימא, גם כשהיה לך כבד קשה ללכת 

)"בגלל הרגל הזקנה..."( ואז היינו זוכים לשמוע על סרט שראית והתרשמת ממנו, על ספר שקראת ) "זה מאוד 

חשוב שבן אדם יקרא ספרים..."( או להבדיל - את דעותייך על עניינים פוליטיים ועצותייך לפוליטיקאים מה 

ואיך הם צריכים לעשות... וקטעי העיתונים הגזורים ומותאמים לכל אחד במיוחד. את הסרט שעליו סיפרת 

הנקודות  את  למצוא  ידעת  תמיד  כי  המפורטים.  תיאורייך  בגלל  ולקרוא,  לראות  כבר  לנו  חסכת  והספר, 

החשובות והמרתקות המלוות בפירושייך המפתיעים.

בהשראתך - תמיד נראה שהזמן קצר, שתמיד עושים משהו. אוספים אגוזי פקאן מעץ הענקים שבפתח 



ביתך, לכל חבר חדש - שקית וברכה, לעולים החדשים וילדיהם, לשכנים ולכל מי שחשוב לשמח אותו. תמיד 

לתת משהו: תשומת-לב, מנחה, מטלית משאריות בד, שקית, מחשבה שלך, מחמאה, בדיחה, רעיון. תמיד 

לאסוף לחלק. תמיד אוספת ומחלקת... לתת - עוד תמשיכי תמיד. כמו בשיר הקטן שמצאנו: 

"מבשילים אגוזי הפקאן, 

אחרי הגשם  תבואו לאסוף. 

לא תצטרכו לומד לי שלום..." 

מחבקים אותך חזק, כל נכדייך ונינייך.

רוני בירן
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הפנר ציפורה
16.3.1951 – 20.10.1873

צפורה נולדה בעיירה קטנה בסביבת קרקוב - פולין - אז מונרכיה אוסטרו - הונגרית, להורים שומרי מסורת. 

לאחר שנישאה עברה לווינה, בירת המונרכיה.

בבית גידלה וחינכה שלושה ילדים, אם מסורה ודואגת. צנועה בהופעתה ובמעשיה - הבינה את הזולת, 

שקטה, עמלנית, ידידותית לכל הבאים במחיצתה, נהנתה מיחס טוב של הסביבה. עמדה בעוז בצרות החיים, 

איבדה בת שנספתה בשואה.

הספיקה עוד מספר שנים לחיות בשקט בגבעת - חיים בחיק משפחת בנה, סבתא טובה ומסורה. נפטרה 

בשבה טובה, בת 78 היתה במותה 
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הנדורקר פישל 
23.12.1953 – 1906

פישל נולד בשנת 1906 בעיר פיוטרקוב. בן למשפחה ענפה ועשירה מדורי דורות, כשלרשותה טחנת קמח 

גדולה ומשק חקלאי נרחב מחוץ לעיר. באווירה זו, של שדות ועבודה פיסית גדל הצעיר היהודי. אקלים חייו 

יצא להגשמה חלוצית,  ובנוהג. אחר שירותו בצבא,  בין המורדים במסורת  גרם שיהיה  בנעוריו הוא אשר 

)היום שער-הגולן(,  "עין־הקורא"  לקיבוץ  1932 הצטרף   - וב   1931  - ב  ארצה  עלה  ב״שחרית".  להכשרה 

נאלצו לעזוב את  הקיבוץ אליו היתה קשורה פועה. מתוך הכרח לעזור למשפחתה של פועה בחו״ל הם 

הקיבוץ כעבור שנה. עברו לשכונת בורובוב, תוך רצון להתבסס במקום.

פישל בלט ׳בהתמצאותו המהירה בכל עבודה ואף בהקמת צריף מגוריו, שהיה מכונה "הצריף היפה". עבד 

בבניין, טפסן סוג א,, מקובל על קבלני הבניין כאחד הפועלים המוכשרים.

הוא גויס לנוטרות ע״י ה ״הגנה״. ב - 1940 הגיעה משפחת הנדורקר למשקנו - הזיקה התנועתית גברה 

בין הראשונים שעבד בבית- - ראשית עבודתו היתה בענף הטרקטור, עבר לעבודות שונות בבניין, היה 

זה  וגם בשטה  בידיעות מושלמות בשטחים שונים  - הצטיין  לדוד הקיטור  רבות אחראי  החרושת, שנים 

ביקשו ממנו עצה והדרכה.

תוך כדי עבודתו, בתיקון דוד הקיטור, הותקף ע״י מחלה אנושה. נפטר מהתקף לב. הניח אחריו את אשתו 

פועה, בת: פוריה, בנים: בן־עמי ואהרון. משפחה בקיבוץ, בארץ ובגולה. לא זכה לראות בחיים את נכדיו.

מדברי חברים
פישל הושיט את עזרתו המעשית לחברים רבים בדברים קטנים, יום־ יומיים שהם למעשה החיים. היה לי 

ידיד נאמן. הצטרף לקיבוץ מתוך רצון לחיות חיים שלמים, חיי קומונה. בכל מקום התמצא ועבד ברצון, 

בחריצות ומתוך  אהבה. לא מאס בשום עבודה שחורה וקשה, אם כי ידוע ידע את סוד העבודה העדינה 

ביותר. אהב את העבודה לשמה. הנדורקר - כשמו כן היה. בעל מקצוע מלידה. ידיו, ידי זהב, בכל מה שנגעו 

- ברכה ותועלת בהן. אין שבח נאה יותר, מאשר כשחברה עובדת מציינת את הסגולות ואת המסירות של 

החבר בעבודה למען המשק והחברה. עם המחלה שפגעה בלבו - נפגע גם "לבו" של בית- החרושת, "לב" 

זה, בית הקיטור שהוא היה אחראי לו במשך שנים רבות.
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הקש סימה   
03.02.2012 – 26.04.1920

אמא נולדה בעשרים ושישה לאפריל שנת 1920, בעירה סיגט שבמחוז מרמורש- טרנסילבניה. בת בכורה 

בשם סידוניה את'לקה –להוריה צבי לבית בק ורבקה לבית מרכוס. 

ב-1921 נולד האח קלמן שנפטר בשנת 1970 בניו-יורק.

ב-1923 נולד האח משה  שנפטר ממחלת הטיפוס על אדמת רוסיה בעת היותו חייל בצבא ההונגרי.

ב-1925 נולדה האחות ריזה שנפטרה בשנת 2000 בקנדה.

ב-1927 נולדו התאומים – שרולי, שנפטר בשנת 2000 בקנדה ואנצ'י, שנפטר בשנת 2014 בקנדה והובא 

לקבורה בגבעת חיים.

אמא גדלה בבית דתי עם זיקה חזקה מאוד לפלסטינה. החיים לא היו קלים וכבר בסוף כיתה ח' נאלצה אמא 

לעזוב את הלימודים בגימנסיה ולצאת לעבודה כדי לעזור בפרנסת הבית. 

בתחילת אפריל 1944 בהיותה בת 24 נלקחה אמא יחד עם כל משפחתה לבירכנאו – אושוויץ. 

עד  במחנה  אחותה  ריזה  עם  נשארה  היא  ואילו  למנגלה  נמסרו  התאומים  למשרפות,  מיד  נשלחו  הוריה 

שבינואר 1945 נאלצה להיפרד מריזה שהיתה חולה מאוד ונשלחה במסע המוות למחנה הריכוז ברגן בלזן 

כשהם צועדים ברגל בשלג או בקרונות פתוחים. 

בברגן בלזן שרדה עד לשחרור המחנה באפריל 1945.

מה שנתן לה את הכח ותעצומות הנפש לשרוד בכל אותן תקופות קשות היו שני מוטיבים עיקריים:

א. "אני בלכלוך ובזוהמה האלה לא אמות"

ב. משפט של אביה שליווה אותה מילדותה: "כשתגדלו ניסע כולנו לחיות ולעבוד בארץ ישראל"

לאחר השחרור עברה עוד גלגולים רבים, עד שהגיעה למחנה מעבר של הג'וינט במילאנו שבאיטליה שם פגשה 

את שמחה)אבא( לראשונה ונקשרו קשרי ידידות ביניהם )אבא שידע רק הונגרית נעזר באמא כמתורגמנית(. 

יחד עלו על האוניה "טירת צבי" בדרכה לישראל, אך כשהגיעו באפריל 1948 לחופי חיפה, האוניה נתפסה ע"י 

הבריטים והם הוחזרו למחנות הפליטים בקפריסין. 

ביוני 1948 ניתנה הרשות רק לנשים לצאת בחזרה לישראל וכך נפרדו דרכיהם של אמא ואבא ונותק הקשר. 

מיד עם ירידתה מהאוניה בנמל חיפה, היות ונראתה צעירה ובריאה, גויסה לצבא והועברה למחנה שמונים. 

זה השלב שבו שינו בתעודת הזהות את שנת לידתה ל-1924 כדי שיוכלו לגייסה לצבא.

סיפור זה נשמר אצל אמא בסוד עד הגיעה לגיל 70. ביום הולדתה ה-66 כביכול )לפי ת"ז( התעקשה אמא 

שכולנו נבוא ביחד לחגוג, ואז נתנה קופסא קטנה לשי, בכור הנכדים, ובה היה כתוב – היום אני 

בת 70 ! וכך נתגלה לנו סיפור מדהים זה.

באפריל 1949 השתחררה אמא מהצבא ועברה לגור יחד עם עוד בנות במנזר ישן באזור המושבה הגרמנית 

בחיפה. בהמשך אמא עבדה כמטפלת בשני ילדים בבית פרטי. 

בסיפורי  כמו  הופיע,  ומולה  בחיפה  יפו  ברחוב  זלמה  דודה  הילדים של  עם  טיילה אמא  באחת השבתות 
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האגדות, שמחה)אבא(. כשראה אותה עם שני ילדים נדהם וסבר שכבר נישאה ואלו ילדיה...

מאותו יום נשמר הקשר ביניהם כאשר אבא מתגורר בגבעת חיים ואמא בחיפה. 

בראשון לספטמבר 1949 הצטרפה אמא לאבא בקיבוץ, וב– 06.09.49 נערכה חתונה צנועה בקיבוץ )אמא לא 

לבשה בגדי כלה לבנים לזכר הוריה שניספו בשואה(.

ב-29 לנובמבר 1950 נולד אהרון וב-5 לינואר 1954 נולדה רותי. 

כל השנים בקיבוץ עבדה אמא כמטפלת בילדים, ונודעה כמטפלת מדופלמת ומסורה )חניכיה היו פוגשים 

אותה בשבילי הקיבוץ ומברכים אותה בחום ומתעניינים בשלומה גם כשכבר בגרו והפכו להורים(. 

אבא עבד כנהג משאית. 

אמא אהבה מאוד לטייל בארץ ושניהם היו שותפים פעילים בערבי פורים. 

בשנת 1961 הפליגה אמא באוניה לביקור אצל אחיה ואחותה שגרו בקנדה וניו יורק בעזרת כספי השילומים 

מגרמניה, אחרי שלא התראו עשר שנים. 

ב-8 לדצמבר 1981 ארע השבר הגדול. אבא נפטר במפתיע והוא בן 63 בלבד. העצב והכאב היו גדולים מאוד, 

אך אמא, כמו שנהגה מאז ילדותה ולכל אורך מסלול חייה הלא קל, ידעה לאסוף את הכוחות, לא לוותר 

ולהמשיך הלאה.

במרץ 1994 נסעה אמא עם נכדתה גליה לביקור באושוויץ, שם סגרה מעגל של 50 שנות ציפיה להדליק נר 

במקום בו ניספו הוריה, אך גם ביקור זה לא הסיר את הפצע הנורא של הפרידה החטופה מהוריה על רציף 

הרכבת באושוויץ. כאב עמוק שנשאה עמה עד יום מותה.

לכל אורך השנים בקיבוץ שאפה אמא להשלים את החסך הגדול שהיה לה בלימודים: השתתפה בקורס 

אחיות מזורז לטיפול בתינוקות, בשנת 1980 למדה חצי שנה באפעל בקורס למבוגרים, למדה בחוגים לתנ"ך 

הקאמרית  התזמורת  של  ובקונצרטים  האזורית  המועצה  של  העיוניים  החוגים  בכל  והשתתפה  ואנגלית, 

הקיבוצית. עד שבאוקטובר 2007, עקב ארועי בריאות קשים, שגם אותם "ניצחה" בזכות תעצומות הנפש 

מפעילויות  מסור,  מטיפול  נהנית  כשהיא  שבקיבוץ  הסיעודי  בבית  להתגורר  לעבור  אמא  החליטה  שלה, 

תרבותיות ויצירתיות, וממשיכה לצעוד עם העגלה שלה בשבילי הקיבוץ למרות הקושי והמגבלות הפיזיות.

זוהי אמנו היקרה והאמיצה, אישה קטנה אך חזקה, שידעה תלאות רבות בחייה אך תמיד ידעה להיאחז בטוב 

ובתקווה, ובזכות זה הגיעה עד הלום. 

ב- 3/2/2012 נפטרה אמא והיא בת 92, כשהיא מותירה אחריה 6 נכדים שאותם אהבה יותר מכל ו- 2 נינים 

שאותם לא זכתה להכיר.

יהי זכרה ברוך

רותי לירז
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הקש שמחה
)בן-אהרון(

8.12.1981 – 26.6.1918

שמחה הקש נולד בשנת 1918בעיר בלשיורמט במרכז הונגריה. הוריו היו שומרי מסורת, אך לא אדוקים 

קנאים; בעלי חנויות מכולת, במצב כלכלי תקין. שמחה למד בבית ספר תיכון למסחר.

בפרוץ המלחמה ב-1939 היה בשרות סדיר בצבא ההונגרי. כשהחלו הקרבות בחזית הרוסית, נשלח עם 

כבישים, הקמת  - סלילת  לעזרת הצבא הגרמני  כפיה  היהודים ששרתו בצבא למחנות של עבודת  שאר 

מחנות, וכדומה. שם הוא נשאר עד סוף המלחמה. אביו נפטר בראשית שנות ה-40, אמו נשלחה לאושוויץ. 

האח הבכור חי בהונגריה.

עם גמר המלחמה חזר שמחה לבודפסט, עבד ב״גיוינט", והצטרף להכשרת "דרור". בדרכי ה״בריחה" פגש 

את סימה ששימשה לו, )שידע רק הונגרית, (תורגמנית עם יתר הניצולים ועם השלטונות בארצות המעבר. 

שניהם עלו באונית המעפילים "טירת צבי", הגיעו לחיפה באפריל 1948, ומשם לקפריסין. סימה הגיעה ארצה 

כבר ביוני, עם שחרור ה"בלתי לוחמים", והתגייסה לצה״ל. שמחה ״סגר את קפריסין״ ועלה רק בפברואר 

1949 עם חיסול המחנות.

אגמי  יצחק  ואת  פרנטו  הכיר את  וגם  ב-1946,  עוד  סינאי שעלה  בן אחותו  היה  כאן  לגבעת-חיים,  הגיע 

משליחותם בקפריסין. החליט כי כאן מקומו, הביא הנה את סימה, הקים בית. עשר שנים עבד ב״גת״, למד 

נהגות, עמד על דרישתו לעבוד במקצועו זה, ומאז 1960 עבד בקואופרטיב "עמק חפר".

איש משפחה מסור, חבר נאמן לידידיו ולשכניו, לא פעם ויתר על זכותו לנסיעות קצרות ונוחות וניצל הובלות 

לאילת למען ביקורים חטופים אצל רותי באילות. אחז בהגה עד יומו האחרון, וגם ליום המחרת עוד היה לו 

סידור להובלת דגים...

נקטף בחטף, תוך ביקור שגרתי במרפאה.

הניח את סימה חברתנו, בן ובת ו-4 נכדים.

מדברי חברים
שמחה הוא מניצולי השואה. פגישתי הראשוגה עם שמחה היתה במחנה המעפילים שבקפריסין. שמחה 

התגלה שם כאיש מסור, שכל דאגתו לעזור ולהקל על הקשיים של חיי יום יום, לחברים שבקיבוצו. תנאי 

החיים במחנה היו קשים מאוד, אבל הוא ידע להתגבר עליהם, ולהבטיח את כלכלתם היום יומית של החברים. 

עם הקמת מחנה האימונים, להכשרתם הצבאית של המעפילים על ידי הפלמ״ח, קיבל על עצמו את ארגון 

האספקה של המחנה, על כל צרכיו. כל המשתתפים במחנה, שיבחו אותו על דאגתו, ועל מסירותו לפרטים 

הקטנים ביותר. עם חיסול המחנות בקפריסין בא אלינו. הקים כאן את ביתו עם סימה, תיבדל לחיים ארוכים, 

עבד בעבודות שונות ובכולן הוא גילה את מסירותו וחריצותו. היה אב טוב, ומסור לילדיו. היה איש נעים 

הליכות, שטוב היה להימצא בחברתו.
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וולף דוד
06.07.2000 -  28.06.1913

אבא דוד נולד בפולין, בן שלישי למשפחה ובה עוד שלוש בנות. בהיותו בן שנה וחצי עבר עם משפחתו 

לווינה. עליית המפלגה הנאצית ואיתה האנטישמיות הגוברת גרמו לו להתחבר ליהדותו בניגוד לשאר בני 

משפחתו. הוא הצטרף לקבוצת הכשרה בתנועת "החלוץ".

בשנת 1933 עלה ארצה והיה בין מקימי קיבוץ שדה נחום. בזמן מלחמת העולם השניה, כאשר נודע גורלם 

של יהודי אירופה, קיווה להעלות את אימו לארץ, אך תקווה זאת לא מומשה ועובדה זו העיקה עליו עד סוף 

ימיו. בתקופת המלחמה שרת בצבא הבריטי בגדוד של ציוד כבד במצרים, בלבנון וכאן בארץ.

בשנת 1955 עבר דוד לגבעת חיים עם משפחתו - אשתו שושנה, בהריון, ובנו בן השנה - גדי. כאן נולדו 

זכריה, עמוס וארנון.

בגבעת חיים השתלב בצוות עובדי הבננות והאבוקדו. משם עבר לעבוד בנוי. הוא היה אחראי על טיפוח הנוי 

בשטח הברכה ובסביבות הגלעד, מהם יצר פינות חמד.

בזמנו החופשי השתתף בחוג הדרמטי שפעל בגבעת חיים עד 1967. כמו כן הקליט ספרים עבור ספריית 

של  לשירותיה  עצמו  הוא  נזקק  ימיו  ובערוב  ובמסירות  בהתנדבות  עשה  אותה  עבודה  בנתניה,  העיוורים 

ספריה זו. בחגים השתתף בקטעי קריינות. בכל נושא בו עסק היה חשוב לו להתעמק וללמוד.

זו הביאה להידרדרות כללית  כושר הראיה אילצו אותו להיפרד מהעבודה. פרידה  וירידת  בעיות בעיניים 

במצבו. בתחושת התסכול הלך והתכנס בתוך עצמו ובעולמו ההולך ונחשך. יומיים לאחר שחגגנו לו את יום 

הולדתו ה - 87 נפל ואיבד את הכרתו, אשר לא שבה אליו עד מותו.

יהי זכרו ברוך 

מבנך זכריה
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וולף שושנה   
  12.05.2015  –  01.02.1924

שושנה נולדה בתימן  בעיר סע׳ון.  לפני שנולדה, נדר אביה נדר שמיד עם מות אמו יעלה ארצה. רצה הגורל 

והאם נפטרה סמוך להולדת אימנו. ביקשה אמה להשהות היציאה בחודש, אולם האב פסק: יוצאים כעת 

ואם על הילדה למות, נקברה בדרך.

התינוקת עברה מסע קשה, צמודה לשד אמה, מסע רגלי, על חמורים ובאנייה. היא שרדה את המסע, אשר 

לו השפעה על יכולת שרידותה לאורך כל חייה, והגיעה לכאן בגיל חודשיים.

שם משפחתה הקודם הוא רצהבי, על שם מחוז בתימן שאבות אבותיה גרו בו. לפני שהגיעה לארץ היה 

שמה שמעה, בעברית נריה, כך קבע אביה, בגלל שנולדה ביום שישי עם הדלקת הנרות. שמה הוחלף בארץ 

לשושנה.

משפחתה של שושנה הגיעה לכרם התימנים שם היא למדה בתלפיות, בי״ס דתי לבנות. שושנה הייתה 

רביעית במשפחה. שני אחים ואחות בוגרים ז״ל ושתי אחיות צעירות ממנה שעדיין חיות בת״א.

בהיותה בת 28, הכירה את דוד כשהגיע להשתתף בחוג למשחק אצל מורה, בעוד היא עוזרת אצלה בעבודות 

הבית.

שלוש שנים לאחר מכן, מחליטה להתחתן כי הבטיחה לאחיה לעשות זאת עשרה ימים אחרי חתונתו וכך 

אכן היה. היא כותבת לדוד שנמצא בחופשה בפריס, הוא חוזר ארצה והם נישאים. שושנה מצטרפת לדוד 

לביתו בקיבוץ שדה נחום, שם חיו שלוש שנים ושם נולד גדי. הם עוזבים את שדה נחום ועוברים לגבעת חיים 

מאוחד בגלל החלטה מוסדית שקיפחה לדעתם, חברת קיבוץ.

שושנה עבדה כמטפלת בבתי ילדים ובנעורים, רוב שנותיה בקיבוץ. לאחר מכן עבדה באיזולטור ולבסוף 

וארנון. עם שינוי אורחות החיים  זכריה, עמוס  נולדו לה עוד שלושה בנים:  במחסן הבגדים. בגבעת חיים 

78, עזבה את עבודתה במחסן הבגדים והתמסרה לעזרה בעבודות הבית אצל בניה  בקיבוץ, בהיותה בת 

ובטיפול בנכדים.

במצבה  התדרדרות  חלה  מאז  מאחור.  בה  פגעה  קלנועית  כאשר  תאונה  עברה  בערך,   85 לגיל  בהגיעה 

שנמשכה עד יומה האחרון.

בבית שקמה שהתה ברציפות יותר משלוש שנים בהן שיבחה את הטיפול המסור בה, אולם בו בזמן, ביקשה 

וייחלה למותה.

שושנה נפטרה בלילה שבין האחד עשר לשנים עשר בחודש מאי, כשבבוקרו של אותו היום חזרה נכדתה 

יובל, מטיול ארוך בדרום אמריקה. 

יהי זכרה ברוך.
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אמא, הבאת אותי לעולם לפני חמישים ואחת שנים. היית כבר בת יותר מארבעים.

גילך, בתוספת המטפחת הקבועה לראשך, גרם לזרים לחשוב שאת סבתי וקצת התבאסתי כילד, שאין לי 

אמא צעירה כמו למרבית חברי.

לשמחתי, האופי הנוח, הנחמדות והאהבה שקיבלו ממך חבריי לכתה, שחלקם היו מטופלים אצלך בפעוטון 

ובחלקם טיפלת כשהיו חולים באיזולטור, הפכו אותך לזו שבזכותה קיבלתי מחמאות בשנות ילדותי וגם 

אחר כך. ידעת בחושייך המחודדים מתי להיות ומתי להרפות. אמא,

אז עכשיו, הילד שמעולם לא ידע להודות לך, לנשק ולחבק אותך מבקש סוף סוף לעשות זאת. גם לילדי 

הספקת להיות סבתא זכורה לטוב. אני דווקא זוכר בייביסיטר דעתנית ומפנקת שלא תמיד הסכמתי עם 

דרכה, אבל תמיד, גם בגיל שמונים פלוס, המשכתי לרצות בשירותיה. ואסנת, אשתי, אמרה לא פעם, שלא 

יכולה הייתה לבקש חמות טובה ממך. היא זוכרת לך את כל העזרה בבית, את רצונך חסר הגבולות לתת 

ולתת ולתת.

אמא,

כל מה שלא רצית קרה לך.

מתמיד ידענו שהיום בו לא תוכלי לעזור לזולת, יהיה היום בו תבקשי את מותך. את כבר שלוש שנים, אולי 

ארבע, אולי יותר, שנראות כמו נצח, מבקשת לקנות את המוות. בחוכמה רבה, השארת לנו כבר לפני עשרים 

שנה מכתב מפורש, שדורש לא להאריך את חייך באמצעים מלאכותיים,

אבל לאלוהים תוכניות משלו. הוא האריך את חייך הרבה מעבר לרצונך בלי כל אמצעי מלאכותי. סליחה 

על שעמדתי לצדך חסר אונים, ירא חוק וירא אלוהים ולא הצלחתי למצוא תשובה לרצונך הכן והנוגע ללב, 

למות.

אין לי יכולת להבין את דרכו של האל, אולי נדרשת לעבור השתלמות ארוכה בלקבל עזרה מאחרים, דבר 

שכשלת בו לאורך שנותייך המאושרות, אולי לשם כך הכניס לתסריט חייך את אותה קלנועית שפגעה בך 

מאחור? ההשתלמות הסתיימה.

היום אמא, את כבר מדופלמת בלקבל... ותודה לכל עובדי בית שקמה שהשתלבו כה יפה בשיעור חייך. הנה 

אמא הגיע היום המיוחל, המתנה שרצית לרכוש תמורת כל שיכולת לתת.

גם מול קהל אתאיסטי, לא תשתבש יכולתי לדמיין את הרגע המאושר בו עזבת את גופך, ריחפת מעלה 

משוחררת מכאב, מצינון, מליחה בגרון ובעיקר מן הצורך לעזור ולתת. תודה לאלוהים שחנן את נשמתך 

מכלא הגוף. עופי לך שושנה פורחת ומשוחררת למחוזות של שמחה.

ובעיקר צוחקת. נפרד ממך היום  אנסה לזכור אותך כמו לפני חמש או שש שנים, אמא נמרצת, פעילה 

באהבה ובהשלמה מלאה.

ארנון
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ויינר זכריה
26.2.1993 – 28.4.1911

זכריה נולד בעיירה קטנה בצ׳כיה בשנת 1911. בילדותו עברה המשפחה להתגורר בכפר קטן והיתה המשפחה 

היהודית היחידה בכפר. אביו היה עמיל מכס ומנהל חשבונות. אמו גידלה את שני הילדים במשפחה לבד, כי 

בזמן מלחמת העולם הראשונה אביו שהה מספר שנים מחוץ לארצו.

בסוף שנות העשרים הצטרף זכריה לתנועת "תכלת לבן" ולהכשרה. בתנועה הכיר את סטלה, איתה התחתן 

לאחר הצטרפותו לקיבוץ ג', בישראל.

בשנת 1932 עלה זכריה לישראל והצטרף לקיבוץ ג', שהיה אז בחיפה. משם עבר עם הקבוצה לחדרה ואחר 

כך היה מראשוני המקימים של הנקודה בוואדי חווארית. הוא עבד בפרדסי הדרייה ולאחר מכן בהדברת 

היתושים מחוללי הקדחת, בנחלי הסביבה. בשנת 1934 נולד בנם הבכור של זכי וסטלה - גיורא.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה נשלח זכריה לשירות בצבא הבריטי וגוייס לחיל החפרים. הוא קיבל דרגת 

קורפורל ויצא עם הגדוד למצרים, לאיזור הקרבות ומשם ליוון. בשנת 1940 נפל זכריה, יחד עם כל היחידה, 

בשבי הגרמנים, בו היה במשך חמש שנים. במחנה שימש מתורגמן, בגלל כשרונו הרב לשפות. הוא שלט 

ב-6 שפות.

לאחר המלחמה חזר זכריה לגבעת חיים ונכנס לעבודה במטעים, ממנה עבר לעבודה בפרדס. עד הכרזת 

גם לקיבוץ  ותפעול הסליקים.  כלי נשק  ועסק בהשגת  זכי פעיל ב״הגנה"  ישראל היה  העצמאות למדינת 

חניתה נשלח, שם עבד בהקמת ה״גדר הצפונית״ - גדר שהיתה הגבול עם לבנון. זכריה היה בעל תודעה 

גבוהה לבטיחות ועובדה זו הביאה אותו להקמה של תחנת כיבוי אש בגבעת חיים, בה ראה את מפעל חייו. 

בשנת 1946 נולד למשפחה בן נוסף - עומר.

בשנת 1962 יצא זכריה שנית לעזרת קיבוץ בשליחות גבעת חיים, הפעם לקיבוץ יד חנה, בו שהו באותה שנה 

בני גבעת חיים בוגרי בית הספר.

כשנישא בנו הצעיר עומר ובנה את ביתו בקיבוץ מרום גולן, נקשרה נפשו של זכי בישוב הצעיר והוא היה 

מגיע לשם מדי קיץ כדי לעזור בקטיף התפוחים.

מכה קשה ניחתה על זכריה עם מותה של אשתו האהובה - סטלה, בשנת 1971. זכריה היה אדם שאהב 

את הטבע, את החי והצומח והעביר את ידיעותיו ואהבתו לטבע גם לבניו. היה איש של עבודת כפיים, אדם 

משכיל וצנוע, שאהב את חיי הקיבוץ והיה חבר נאמן ומסור. יהי זכרו ברוך.
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ויינר סטלה
3.2.1971 – 17.3.1909

הבית היה שומר מסורת והאב היה קשור ל "שטיבל" חסידי, האווירה היתה ליברלית וכל אחד הלך לדרכו, 

הבנים )3 אחים( לכיוון התבוללות, תנועות שמאלניות ולימודים אקדמאים ובסופו של דבר הגרו לארה״ב- 

בחלקם לפעילות ציונית. הבנות )2 אחיות( לתנועות הציוניות. סטלה למדה בגימנסיה היהודית בווינה והיתה 

חברה ב ״השומר הצעיר״. אחרי מות אביה למדה מקצוע - גננת.

ב-1930 היה ניסיון של איחוד בין השומר הצעיר הווינאי ובין "בלאו-ויס" והודק הקשר עם תכלת לבן הצ׳כי. 

שם היא פגשה את זכריה, יצאה להכשרה ועלתה ב - 1932.

״ואדי חוארית״.  ב  בין הראשונים שעברו לנקודת ההתיישבות  והיו  ג׳ בחיפה  וזכריה הצטרפו לקבוץ  היא 

הוטל עליה תפקיד האקונומית - ניהול מטבח בתקציב של 3 גרוש ליום כלכלה, גם בערך הכסף דאז, היה 

זה תפקיד קשה. ב-1940 התגייס זכריה לצבא הבריטי וב- 1941 נפל בשבי. באו שנים קשות של ניתוק לה 

ולגיורא. אמה מתה )אחת הסבתות הראשונות במשק( וגם אסון התרחש באותה עת-מת עליה תינוק בשעת 

הלידה. בתקופה זו נשלחה להכשיר עצמה לגננת, באחד המחזורים הראשונים של סמינר הקבוצים. נגמרה 

המלחמה, חזר זכריה, נולד עומר, מחזור אחרי מחזור של ילדים עבר את ״גן סטלה״. החיים לא פינקו אותה 

ובשנית שכלה תינוק.

שכבת  מטפלת  גננת,  בתור  שנים  מראשיתו,  כמעט  המשותף  החינוך  של  התלבטויותיו  את  חייתה  היא 

הנעורים, מרכזת חינוך, חברה בוועדת חינוך המרכזית ומדריכה בסמינר.

היתה מנהלת המטבח לפני עידן השפע ובחלקה נפלה השמחה לחנוך את חדר-האכל החדש בחנוכה. כבר 

בהיותה חולה נסעה לארה״ב לבקר את אחיה החולה.

היא אהבה לשמוח - לא היה חג חנוכה בלי מסיבת לביבות בחדרה. תפקיד גדול בחייה - הנכדים - השפיעה 

עליהם רוב אהבה וחיבה. ידעה לשמור על קשרי ידידות מעבר למרחקי זמן ומרחב.

נפטרה ממחלה ממארת, הניחה אחריה את בעלה זכריה, הבנים: גיורא ועומר, נכדים, משפחה בקבוץ, בארץ 

ובגולה.

״מזכריה אני מקבלת מכתבים, מדי פעם שולחת לו חבילה - מותר רק פעם ב-3 חדשים - אומרים שהם 

מקבלים חבילות מהצלב האדום האנגלי.

הישארו בריאים, יקירי, ותכתבו גם שאמא איננה עוד. גם היא רוצה שלא נשכח אחד את השני. אני מצידי יושבת 

שוב לזמן הקרוב ב"בית השני שלי" )השרון(. לכל הצרות מתרגלים ובעיקר שהרופאים והבנות המטפלות 

טובים ונעימים ובאמת דואגים 100 אחוז. לפי דעתם אפשר וכדאי להמשיך. לא תמיד אני משוכנעת - אבל 

כעת שוב יותר טוב לי״. )ממכתב(

... למדני אלוהי, ברך והתפלל על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל, על החרות הזאת; לראות, לחוש, לנשום, 

לדעת, לייחל, להיכשל, למד את שפתותי ברכה ושיח הלל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי 

היום כתמול שלשום, לבל יהיה יומי הרגל - לאה גולדברג )נמצא בפנקס של סטלה(.
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ויינשטיין רחל
12.1.1978 – 16.9.1890

סבתא רחל ויינשטיין לבית פודלס נולדה בעיר טרנופול , פולין, ובטרם מלאה לה שנה עברה עם הוריה לווינה 

ושם קיבלה את חינוכה. בית הוריה היה בית אמיד, שומר מסורת בקפדנות, אבל הילדים שקיבלו את חינוכם 

בבתי ספר חילוניים התרחקו מהדת, לפי אופנת הזמן. בשנת 1934באה בעקבות שני בניה ארצה, למרות 

קשיי השפה השתדלה לעזור לבעלה בפרנסת המשפחה במלאכה שידעה היטב - בישול ארוחות צהריים־ 

שמשכו לקוחות הרבה.

בשנת  1948הגיעה עם בעלה לקיבוץ. מחדש עברו עליה חבלי קליטה, שוב היה צורך להסכין לתנאים חדשים, 

קשים יותר מאלה שהורגלה בהם. זכתה להגיע לגיל מופלג ולראות בחייה 8 נכדים, 21 נינים.
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וינשטיין אשר
20.2.1970 – 17.1.1882

אשר נולד בכפר קטן בז'זובח מורביה אשר בצ'כיה, כבן בכור למשפחה יהודית מסורתית יחידה, שישבה 

דורות רבים בין הגויים, בכפר. בגיל צעיר התייתם מאמו ונדד לצורך לימודים לעיירה סמוכה ואחר כך לווינה- 

בירת אוסטרו-הונגריה. סיים את הפקולטה למשפטים, אך לא עסק במקצועו ועבר למסחר. שנות השפל 

הכלכלי בווינה ב - 1920 ואילך פגעו קשה בפרנסה. שנים קשות באו למשפחה. כמרבית בני דורו היה אבא 

ליברלי; האמין שיהודים שירכשו השכלה יוכלו להתבולל בבני הארץ. שני ילדיו פנו בצעירותם לתנועות נוער 

ציוניות והאב למרות השקפותיו לא הפריע, השלים עם יציאת בתו להכשרה בגיל צעיר. הוויכוחים בבית היו 

אך ורק עם אמא.

ב - 1934 אחרי עלית היטלר, הצליחו הילדים להשפיע על ההורים, והם הגיעו לארץ אבל בחוסר כל. האב לא 

הסכים לחיות במשק כהורה, והוא שלא החזיק מימיו כלי בידיו, למד בארץ מקצוע: צבע - ופרנס בכבוד את 

משפחתו ואף מצא סיפוק בעבודתו.

ב - 1948 עברו ההורים למשק, עד גיל 82 הוסיף האב לעבוד.

במשק חיפש חברה התואמת את גילו ובסוף ימיו אמנם מצא אותה בין באי בית הכנסת, למרות שהיה חפשי 

בדעותיו נתגלה לו עולם חדש בלשון התפילה כשהפכה לו העברית לשפה מדוברת )ולא רק שפת קודש(. 

אהב את אלו שבאו אתו במגע - והם החזירו לו אהבה.

והצניע את מכאוביו עד לחודשים  ליפול למעמסה  למרות סבלו הגופני בשנותיו האחרונות, השתדל לא 

האחרונים.

ראה נחת רבה מילדיו, נכדיו וניניו )זכה לראות 12 במספר(. בצוואתו ביקש לבל יישאו הספדים ואף ציווה לו 

קבורה כמנהג המקום. נפטר בן 88 בשיבה טובה. ער עד לימיו האחרונים.

מדברי חברים
איש השיחה הקלה - חברותי מאוד, התחבב על כל הציבור ואהוד על כולם, אנו ראינו אותו בעבודה כ״סמל" 

- התעניין גם בספורט במשק, ידע את תוצאות המשחקים וביקר לפעמים את ה״שיפוט".

הליכתו לבית-הכנסת, כפי שהכרנוהו, נראתה לנו מוזרה , לא העזנו לשאלו לפשר הדבר. קרא הרבה ספרים 

ועיתונים, ידע על המתרחש במשק, חי את החיים במלוא מובן המילה, התמצא בנעשה בעולם ובארץ, דיבורו 

והתנהגותו עד סוף ימיו היו למופת.
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וינר טליה   
14.12.2002  –  28.09.1937

אמא נולדה ב- 28.9.1937 בקריית חיים, בת לבלה וזליג קרבצ'יק ואחות לאביבה ומוטקה. הוריה הם ממייסדי 

קריית חיים ומבוני הארץ. כמו כל חבריה הצטרפה לתנועת הנוער "המחנות העולים"  שנענו לקריאה להצטרף 

לקיבוץ. גבעת חיים שזה עתה עבר את הפילוג היה זקוק לבני נוער כדי למלא את כיתות בית הספר. מאז ועד 

היום, 50 שנה חייתה אמא בקיבוץ.

הלוחמים  ליוותה את  ובמשך השירות הצבאי  ח"ן  היתה מש"קית  לגבעתי,  לצה"ל  1956 התגייסה  בשנת 

בפעילות התגמול המפורסמות- קרב קלקיליה, קרב כנרת ומבצע סיני. עם השחרור מהצבא התחתנה עם 

גיורא ונולד גיל.

במלאת לגיל שנה יצאה המשפחה הצעירה לקיבוץ תל רעים שבנגב )היום רעים( במסגרת עזרה לקיבוצים 

צעירים. כעבור שנה חזרו לגבעת חיים וב-1963 נולד בועז. במשך כל אותן השנים היתה  אמא מטפלת ילדים 

בפעוטון, בגן הילדים ובבית הספר. לאחר התפרקות הנישואין יצאה אמא לעבודה במדרשת רופין, וב-1976 

לקחה על עצמה את תפקיד המלווה הכספי של קיבוץ ייט"ב. עם תום התקופה בבקעה הצטרפה למחלקת 

ההסברה של מפלגת העבודה. בהמשך, יצאה ללימודים הדו-שנתי באפעל ולאחר מכן חזרה למדרשת רופין 

לריכוז קורסים. לאחר התקופה ברופין הצטרפה אמא לצוות האקונומיה בקיבוץ.

עד פרישתה לגמלאות מילאה מספר תפקידים בקיבוץ, ביניהם ריכוז סחל"ב.

חמישה נכדים נולדו לאמא והם  היו מרכז חשוב בחייה. היא היתה מעורבת בגידולם ויחסיה עמם היו מיוחדים. 

באפריל 2000 אובחנה מחלת הסרטן. רופאיה והמטפלים בה ציינו שוב ושוב את חוש ההומור שלה ונועם 

יחסיה עם הסביבה.

לפני שבועיים, על-פי בקשתה חזרה מבית  לפני חודשיים כשחלה החמרה במצבה אושפזה אמא שוב. 

חולים לביתה, כדי לסיים את חייה. במשך כל הזמן הזה ביקרו וסעדו אותה חבריה וחברותיה הרבים.

המשפחה.

אמא וסבתא יקרה שלנו.

יש משהו לא הגיוני-בהלוויה של מי שסימל תמיד את שמחת החיים, כמוך. לפני שבועיים, עם שובך מבית 

החולים, לאחר שהרופאים ויתרו למחלה, אמרת לנו בישירות ובאומץ הלב האופייניים לך, שלצערך הרב את 

הדברים שייאמרו על הקבר כבר לא תוכלי לשמוע ולכן את מבקשת לשמוע את מה שיש לנו להגיד.

כל מה שנותר לנו עכשיו, הנו לחזור על דברים שכבר אמרנו לך.

בשבילנו את האמא והסבתא הכי בעולם. קיבלנו ממך את היקרות שבמתנות: אהבת אם, אהבת עצמנו, 
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אהבת החיים ואהבת הזולת. האהבה והחום והאור זרמו ממך תמיד בשפע וללא גבולות. תמיד היית כאן 

בשבילנו, ללא תנאי וללא סייג. עזרת לנו כתלמידים. עזרת לנו כחיילים. עזרת לנו כהורים צעירים. קשרייך 

עם הנכדים הם שם דבר. את היית איש סודם ולך הם היו מספרים את מה שלא מספרים לאף אחד.

היכולת הנדירה ויקרת הערך לא להיות נטל הפכה אותך לשותפה מלאה ומועדפת בחיינו.

יעידו עשרות ומאות החברים והידידים שתמיד הקיפו אותך ונקשרו בך בנימי הנפש. אנחנו  על כל אלה 

מקווים שהמוות שהביא מרגוע לגופך ינחם גם את רוחך.

תמיד תהיי לנו מודל כהורים וכסבים וסבתות. את האהבה שלך נעביר הלאה לכל העולם ולכל מי שנפגוש         

נוחי בשלום על משכבך. 

חוהל'ה וינר
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ויניקור 
שמעון   

29.03.2007  –  02.02.1918

סוסים  על  לרכב  ילד שובב, אהב  היה  הוא  ויניקור.  ומשה  לחיה  נולד בכפר סקרהיצ׳ין שבפולניה  שמעון 

ולשחק ביערות. בגיל שבע התייתם מאב, וביחד עם אחיו הבכור נרתם לעזור בפרנסת הבית. הוא למד בבית 

ספר פולני, ולאחר מכן למד עברית בבית הספר שבכפר. בשנת 1939 עזב את פולין והתגייס לצבא הרוסי. 

בתקופת המלחמה שירת במחנות ברוסיה, אוקראינה וסיביר.  

בשנת 1946 חזר לפולין ונכנס לחוות הכשרה בלודג׳. לאחר סיום ההכשרה עלה ארצה בעלייה בלתי ליגלית 

על סיפון האונייה ״תיאודור הרצל" שהפליגה מצרפת לארץ ישראל.  

לאחר שבועיים של הפלגה נתפסה הספינה על-ידי הבריטים והנוסעים נשלחו למחנה בקפריסין.  

בקפריסין הוא פגש את רבקה אקרמן ובשנת 1948 נשא אותה לאשה בחתונה שהתקיימה במחנה. 

בשנת 1949 עלה מקפריסין לישראל באוניה "גאולה." תחילה התיישב עם אשתו בחליסה ואחר-כך עברו 

לתל חנן, שם נולדה בתם הבכורה -אסתר. 

משם עברו לקריית אתא ושם נולדה בתם השנייה –שרה.

הוא התגרש מאשתו ועבר להתגורר, יחד עם בתו שרה בקיבוץ גבעת חיים שם הוא היכה שורשים וחי עד 

סוף ימיו.

שמעון היה סבא גאה לשישה נכדים.

לאחרונה אף זכה להיות סבא-רבה לשני נינים.

יהיה זכרו ברוך.
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ויסהוט אליעזר
28.10.1991 – 12.8.1907

הסודטים.  שבחבל  רונסברג  בעיירה   1907 בשנת  נולד  אליעזר 

ממשק  התפרנסה  המשפחה  ילדים.  שני  עוד  היו  למשפחה 

100 סוסים. בחורף  וסוסים. היא החזיקה עד  ובו פרות  חקלאי 

עבור  משלמים  היו  האיכרים  בשדות  עבדו  לא  כשהכפריים 

השימוש בסוסים בתוצרת חקלאית בזמן הקציר.

ב־ 1924 שירת אליעזר בצבא הצ׳כי. במסגרת זו היה חבר בתזמורת צבאית. לאחר השיחרור מהצבא המשיך 

לנגן עם אביו ואחיו בתזמורת מכבי האש העירונית. המוסיקה והספורט היוו חלק חשוב לאורך כל חייו של 

אליעזר. בשנת 1930 נפצע במשחק כדורגל ומאז היפנה עצמו לתחום השיפוט, שימש כשופט בליגות שונות 

של אירופה.

עם כניסת הצבא הגרמני לצ׳כיה בשנת 1939 נעצר ונלקח למחנה הריכוז "דכאו". לאחר חצי שנה הוא שוחרר 

מהמחנה תמורת כופר צבאי ששילם אחיו. משם הלך לאחיו שהיה פקיד בנק בפראג ובכל יומיים היה עליו 

להתייצב אצל הגסטאפו כדי להראות נוכחות.

באוקטובר 1939 הוסע יחד עם כמה מאות יהודים מפראג לברטיסלבה ושם נסגר במחנה מעצר. אחר שבועות 

העלו אותו עם היתר על מעין אוניה, גוררת פחם וכך שטו על פני הדנובה לבודפשט, משם ליוגוסלביה ומשם 

לסולינה שברומניה. האוניה שטה באטיות, מדי פעם עמדו ואספו כסף בקהילות היהודים לשם קניית מזון. 

איש   2800 היו  נוספות.  פליטים מארצות  עם  יחד  טורקית  אוניה  על  חודשיים  אותו אחרי  העלו  בסולינה 

באוניה. זה היה הטרנספורט האחרון שיצא מצ׳כיה.

ואליעזר מספר ״יצאנו מסולינה דרך הבוספורוס והנה בוקר אחד הופיעה אונית מלחמה בריטית. הבריטית 

עלו על אניתנו, לאחר 3 ימים הגענו לחיפה ולאחר מכן חילקו אותנו לסרפנד ולעתלית. אני ישבתי בספרפנד 

במשטרה. אחרי 6 חדשי מעצר שוחררתי"

באותה תקופה ישן אליעזר במקלטים בשדרות רוטשילד, אח״כ אצל משפחה יאקית זרה, שנתנה לו מקום 

לינה. הוא ביקש להתגייס לצבא הבריטי, כדי לנקום בנאצים ועוזריהם, בתחילה סרבו, אך לבסוף הסכימו 

לגיוסו. ב 1940 יצא למצרים והגיע למחנה צבאי ליד קהיר. משם נסעו ללוב, לטוברוק, ומשם ליוון. והנה החל 

כיבוש יוון בידי הנאצים, את הגדוד בו היה אליעזר העבירו בכל יום למקום אחר, עד קאלאמטה, שם נפלו 

בשבי הגרמנים.

את החיילים היהודיים העבירו הנאצים, אחר ימים של הליכות, באמצעות קרונות  משא, עד פולניה.

שם עבדו במכרות פחם. ב 1945 הותקף המחנה ע״י כוחות שיחרור  רוסים. הגרמנים הנסוגים לקחו איתם 

למסע־ הרגלי את השבויים היהודים. בהגיעם לגרמניה שוחררו ע״י הצבא האמריקאי. תקופה קצרה לאחר 

שיחרור שהה באנגליה והמשיך לא״י.

בישראל נודע לאליעזר על גורל משפחתו שנכחדה במחנה המוות אושוויץ. אליעזר מצא מקומו בקיבוץ פגש 

את ליבה והחליטו להקים משפחה.

במשך שנים עבד בברווזיה ובמספר ענפים אחרים. עם הקמת הבוטניה ב״גת" היה אחד העובדים המסורים.

בשנים האחרונות חלה הדרדרות במצב בריאותו עד גופו לא עמד לו יותר.

אליעזר החזיק במחלתו זמן רב בזכות טיפולה המסור ואוהב של ליבה. נזכור אותו כאיש אוהב חיים, מסור 

לעבודתו ופעיל נלהב בספורט.

יהי זכרו ברוך.
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ויסהוט 
ליבה    

20.04.2003  –  22.12.1910

סיפור חייה של ליבה כפי שסיפרה למשפחתה:

נולדתי במולדבה שברומניה, בעיירה שטפנשט בשנת 1910.

משפחתי, משפחת דומידיאנו, מנתה ששה ילדים. שטפנשט היתה עיירה עם קהילה יהודית גדולה, אליה 

הגיעו יהודים רבים, פליטים מהפוגרום באוקרינה.

בעיר היה בית ספר וגן ילדים יהודי בהם דיברו ולימדו עברית. אבי היה סוחר בתוצרת חקלאית, ברשותו היו 

מחסנים גדולים לאיחסון סחורה וחנות מכולת. כל בני המשפחה עזרו בעבודה לפרנסת הבית.  משפחתי 

היתה הראשונה שבביתה התאספו צעירים יהודים כדי לשמוע על הנעשה בהכשרות. הבית היה מארח את 

השליחים וממנו היו יוצאים לכל שכבות הנוער כדי לקרב אותם לרעיון הציוני ולהגשמתו. משפחה ברוכה 

זאת החלה לשגר את בניה לארץ.

לקראת עלייתי ארצה ב 1939 הייתי בהכשרה בבוקרשט. תקופה קצרה לאחר עליתי לארץ הגעתי לקיבוץ עין 

הגליל ביבניאל, מקום בו שהו חברי הקבוצה שלי מההכשרה ברומניה.

בעין הגליל חיינו בצניעות רבה. היתה מעט מאד עבודה ונאלצנו לצאת לחפש עבודה מחוץ לישוב. במסגרת 

בין קבוצת בחורים. הקבוצה בעין הגליל התפרקה.  גניגר נהלל. הייתי הבחורה היחידה  זו עבדתי בכביש 

ובכל עבודה מזדמנת.  ילדים  עברתי להתגורר בפרדס חנה- כרכור, שם עבדתי בפרדס, במשק בית, בגן 

בהמשך עברתי להתגורר בבית הספר החקלאי מקווה ישראל, שם עבדתי במטבח.  

גדול מבני משפחתי. בקיבוץ הכרתי את סבא  בו התיישבו חלק  חיים, מקום  לגבעת  1943 עברתי  בשנת 

אליעזר, שהגיע לקיבוץ לאחר תקופה ארוכה בשבי הצבא הגרמני.

בניה מספרים: אמא עבדה בקיבוץ במקומות רבים. ברפת, חבתניה, חינוך, מטבח  ומחסן. לאמא ואבא נולדו 

שלושה ילדים: משה, חנה ושמאי ובהמשך 11 נכדים ושני נינים.

בשנת 1991 נפטר אבא לאחר מחלה ממושכת כאשר אמא תומכת וסועדת אותו במסירות ונאמנות רבה.

ויושר, לעיתים אפילו סגפנות, אצילות נפש,  יוצאות דופן. צניעות  וסגולות  התברכנו באם בעלת תכונות 

טוב לב, חוכמה ובקיאות רבה בכל הנעשה בסביבה  הקרובה, בארץ ובעולם.   מעל הכל, הרבה אהבה וחום 

שהרעיפה על כולנו – בניה, נכדיה, ניניה וכל שאר בני המשפחה. תודה לך על כל שהענקת לנו. 

נוחי בשלום.

המשפחה האוהבת.
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ויסקופף אוטו)אייקו( 
5.3.1981 – 3.8.1899

בית  את  סיימו  אחרי  גרמנית.  היתה  דיבורה  הבכור למשפחת מתבוללת, ששפת  כבן  בצ'כיה  נולד  אייקו 

הספר העממי למד בגימנסיה שרוב תלמידיה היו גרמנים  לאומיים. אייקו הצטרף לתנועת הנוער "מכבי 

הצעיר" ואת השעות הפנויות היה מבלה באולם ההתעמלות של "מכבי". בהשפעת שליחים מארץ ישראל 

החל להתעניין בארץ ועם התבגרותו החליט לעלות. לפני עלייתו עשה שנתיים בהכשרה חקלאית בחוות 

"החלוץ" בשלזיה, וזמן מסוים עבד בעיר פראג כעגלון על מנת להשתכר להוצאות העלייה. באוקטובר 1929 

יצא ברכבת לנמל טריאסט, ומשם באניה לחיפה. את הימים הראשונים עשה בבית העולים בבת גלים ומשם 

הלך לתל-יוסף, למקום שבו שהו כבר אחדים מחבריו מ״מכבי הצעיר". אחרי שבועות אחדים חזר לחיפה 

והצטרף עם קבוצת "רצון" לקיבוץ ג׳ בבת גלים. כאן עבד בעבודות שונות ובעיקר בקבוצת הבניין הקבלנית 

של הקיבוץ. אחרי עבודה של תשע שעות ביום היה מתאמן בקביעות בהתעמלות בסניף "הפועל", ובכנס 

הארצי הראשון של "הפועל" זכה בפרס ראשון בהתעמלות על מכשירים.

בחיפה התקשר עם מרים פרוינד ז״ל, ויחד עברו עם הקיבוץ לחדרה. כאן התמיד בעבודה עם קבוצת הבניין, 

והיה בין האחרונים שעברו למקום הקבע בואדי חווארית, היא גבעת-חיים, בשנת 1933.

מלוחות  המסמרים  הוצאת   - ה״שחורות״  העבודות  את  והעדיף  בבניין,  רבות  שנים  עבד  בגבעת-חיים 

התבניות, עזרה ביציקה, בטיח ובריצוף. בגיל מאוחר עבר לעבודה שבה התמיד עד ימיו האחרונים - הובלות 

בחצר הקיבוץ.

שנים רבות חי בבדידות - מרים נפטרה ב-1949, והבן היחיד עבר לחיות בדרום הארץ - ועם זאת עטפה 

אותו אווירת חיבה ויחס מיוחד מצד חברים וילדים.

מדברי חברים
בשביל אייקו היתה העבודה הקשה והמפרכת כתואר אצולה ובשום אופן לא רצה ללמוד מקצוע שיקל עליו 

את העבודה. אהב את הקיבוץ והיה מעורה בנעשה בו. בשנים של "ראשית" היה עובד בשבתות על מנת 

להיות חופשי כדי להשתתף בישיבות המזכירות שהתקיימו גם אז בימי ו'.

נזכור אותו כאיש פשוט ואציל. אף כי היה שונה מאיתנו, כולנו הערכנו ואהבנו אותו.
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ויסקופף מרים
24.6.1949 – 15.8.1898

אמידה  למשפחה   ,1898 בשנת  בפראג  נולדה  פרוינד  מרים 

ממנה.  צעירים  ואח  אחיות  שלוש  לה  היו  בבית  ומתבוללת. 

בנערותה למדה מלאכת מחשבת, עבדה בזה והשתתפה בקיום 

המשפחה. מלחמת העולם ומצב החברה שלאחריה, גם פירוד 

ביותר,  אליו היתה קשורה  בין ההורים, ערערו את הבית  שחל 

הבנויים  האירופאים  החיים  של  גמורה  לשלילה  אותה  הביאו 

על הממון בלבד. שנות ה - 20 חלוצי העלייה השלישית זרמו דרך פראג בחותרם ארצה בדרכים שונות, 

מלאי להט המהפכה, האישית והכללית. מרים נדלקה לרעיון הציונות החלוצית. בשנת 1925 יצאה בפעם 

הראשונה להכשרה והמשיכה בה, בהפסקות קצרות עד לעלייתה ארצה ב - 1929. תנאי ההכשרה היו קשים, 

דרשו מכל חבר הכשרה בודדת וגם בקבוצה, ולאחר כל אלה ניתן לה לעלות רק בתור תיירת ללא רישיון 

עליה. עבדה - בעין טבעון, חיפה, חדרה, גבעת חיים  לרוב במטבח, תקופה ארוכה בגן הירק. ניסתה את 

כוחה להיות המחנכת של הכיתה הראשונה בבית הספר בגבעת חיים. התחילה בלי הכשרה, בלי ניסיון ובלי 

השכלה בענייני חינוך, אבל היתה אישיות מחנכת, בעלת אמונה גדולה  אמונה בחיים, באדם ובילד. אחר 

הניתוח, חזרה לעבודתה בכיתה, בלי להתחשב ביכולתה הפיזית, הצטערה רק שאסור לה להשתתף בטיולי 

הילדים ובמחנותיהם. היו לה דרישות גדולות לגבי החברה הקיבוצית ולגבי כל פרט, אבל דרישותיה לא הופנו 

כלפיהם בלבד. מחשבתה היתה  במידה והיא עצמה תוכל לחיות בדרכי החברה החדשה, יוכל לעשות זאת 

כל פרט אחר, וע״י זה החברה כולה. בהגשמה בצורת חיים קיבוציים ראתה את הטוב והנעלה בתוך עצמה. 

היתה אדם בעל ביטוי  רשמה הרבה, לפרסום ולהבהרת מחשבותיה עצמה, סגנונה היה ציורי ומדויק, דומה 

לדוגמאות שאהבה לצייר. אהבה לכתוב מכתבים, לקיים קשרים עם ידידים רחוקים, ובעיקר כתבה לאמה 

אשר אותה שיתפה בחייה שיתוף מלא.

חייה  סמל הכוח שנרכש במאמץ, סמל ההגשמה העצמית. נפטרה ממחלה ממארת. הניחה אחריה את 

בעלה אייקו, בן עמוס. משפחה בארץ, בקיבוץ ובגולה. לא זכתה לראות בחייה את הנכדים.

מרים מספרת
מחנכי היו בית הורי, בראש כולם אמי. אני מכבדת אותה כאשה חכמה וישרה - פשוט כאם. תמיד הייתי 

מאושרת. בהיותי ילדה אהבתי לסדר ולהרכיב. מראיהם של שדות מאיזה רמה, כשהם נראים שטחים שטוחים 

בצבעיהם השונים, מילא את לבי גיל. השתייכתי לקבוצת הכשרה אשר בטוהר חייה, ביושר ובחברתיות, 

ובהתלהבות.  במסירות  עבדנו  מושלמת.  הכשרה  קבוצת  שיא,  היוותה  הדדית,  ובסבלנות  עצמי  בחינוך 

החלטתי להישאר בעין־חרוד. שם הרגשתי את עצמי נפלא. רציתי לראות רק הגשמה ושלמות. שונים היו 

חיי בעין-טבעון. שם הרגשתי ניצול מצד החברה. ההסברה - אלו הם הוותיקים ועלי בתור "ירוקה" להיכנע 

ביותר, אוירה של  זה רק מקום מעבר. תקופה חיפה היתה המשפילה  ידיהם. הרי  לתנאים הנקבעים על 

התחרות, ההיפך ממה ששאפנו כל שנות הכשרתנו. שמחתי שנשלחתי למשק-בית. עבדתי לשם עבודה 

הוכרחתי  "שמן".  בבי״ח  חברתיות  ואוירה של  מסורה  עבודה  פועלית,  הכרה  בין  שילוב  רושם,  לשם  ולא 

לפעול נגד הכרתי, זה היה בנהלי את המטבח. קנינו בשוק הערבי, הרגשתי את המעליב ביחסינו אליהם. 

בתור איש שהתרגל להתייחס לבני-אדם באמונה ובכבוד לא יכולתי בקלות לשנות את גישתי אפילו אם 

הם "רק ערבים".בואדי-חוארית באתי כבר להגשמה, למשקנו אנו, ליצירתנו - עבודה במלוא המרץ ובמלוא 

הכוח, בלי התחשבות במספר שעות העבודה. תקופה נהדרת! הרגשה של יצירה בכל עבודה, התמסרות, 

התלהבות, ללא שמץ של עייפות. מועיל יהיה לנו לחזור במחשבותינו לתקופה ההיא ולהגיע מחדש להכרה 

שגם היום חיינו חיי יצירה הם.
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ויקר דוד
17.02.2013 – 29.01.1927

דוד ויקר הידוע לכולם כ"דיוויד" נולד בלונדון ב29/1/1927. הוריו, פנחס וקוטלה ויקר הגרו לאנגליה מפולניה 

בהיותם צעירים.  אחותו הגדולה של דיוויד, שרה, נולדה שנתיים לפניו, וחיה בלונדון עד היום הזה. לדיוויד 

שתי אחייניות שחיות עם משפחותיהן בלונדון. 

דיוויד שירת בצבא הבריטי בזמן מלחמת עולם השנייה, בעיקר באפריקה.  לאחר המלחמה חזר ללונדון, 

למד חשבונאות ועבד בעסק המשפחתי.  הוא ביקר בישראל והתאהב בה, במיוחד בחיי הקיבוץ.  הוריו חלו 

ודיוויד כבן מסור סעד אותם עד מותם בשנת 1967.  אז הוא החליט לעזוב את אנגליה ולהגר לאוסטרליה אבל 

"בדרך" עצר בישראל לכמה חודשים שהפכו לכמה עשורים. בני משפחתו באנגליה התגעגעו לדוד "וויקלס" 

)כפי שכינו אותו( מאוד אבל הבינו את רצונו לחיים עצמאיים לאחר הטיפול המסור בהוריו משך שנים.

דיוויד התגאה בכך שהיה המתנדב הכי מבוגר בהיסטוריה של הקיבוץ.  הוא סיפר שפדות, כאחראית על 

המתנדבים, לא רצתה לקבל אותו בגלל גילו המופלג של 42.  הוא שכנע אותה לקבל אותו על תנאי לשבועיים 

- ואם לא יסתדר מבחינת עבודה או חברה- יקבל את הדין וילך.  אבל דיוויד החביב והחרוץ הסתדר עם כולם 

ונשאר בגבעת חיים עד מותו ב2013 בגיל 86.

דיוויד עבד משך 20 שנה בענף הפרדס. דיוויד נשאר רווק נצחי. החברים שפגש בעבודה ובקיבוץ, בעיקר 

יוצאי ארצות דוברי-אנגלית, הפכו למשפחה  שלו.  הוא התייחס לילדים של חבריו כנכדים אמיתיים - והם 

אהבו אותו כסב. כל יום שישי היה מארח את קבוצת החברים לארוחת ארבע בדירתו הצנועה.  

דיוויד לא הגיע אי פעם לאוסטרליה  אבל חזר ואמר שהשנים בקיבוץ היו השנים היפות ביותר בחייו.

 

יהיה זכרו ברוך.
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ונזרול רחל
25.06.1998 – 08.09.1911

רחל נולדה  בכפר קטן שבאוקראינה, בבית מסורתי. אביה התפרנס מטחנת קמח קטנה. היו לרחל ארבעה 

אחים.

אחרי מלחמת העולם הראשונה, עקרה המשפחה לעיירה קטנה בשם ביילוזודקה, הסמוכה לקרמניץ.

רחל למדה בבית ספר פולני ודיברה רוסית ופולנית. היא סיימה בית ספר יסודי בלבד בגלל המצב הכלכלי 

הקשה בבית.

בגיל 16 שמעה לראשונה על הציונות ונכבשה לה, יחידה מכל משפחתה. בתחילה השתייכה לתנועת "ביתר". 

אך פרשה לקבוצה ציונית קטנה שנקראה -"צעירי ציון".

חזרה  העלייה.  הפסקת  בגלל  קלוסובה.  שבגוש  בדומברוביצ׳ה  "החלוץ"  להכשרת  הצטרפה   1929 בשנת 

למשפחתה למשך שנתיים. ב - 1933 הגיעה להכשרה בקלוסובה. היא נבחרה כמועמדת לעלייה זמן קצר 

לאחר שהגיעה, היות ושליטתה בעברית - אותה רכשה בכוחות עצמה - הייתה מצוינת.

בשנת 1934 עלתה רחל לארץ. והגיעה יחד עם בלה קציר ז"ל ויואל לגבעת חיים. הפרידה ממשפחתה, אותה 

לא ראתה שוב לעולם, ליוותה אותה כטראומה כל חייה.

בקיבוץ עבדה רחל בגן הירק ומאוד אהבה את עבודת האדמה. לאחד מכן במאפייה.

תקופה ארוכה ערכה את עלון הקיבוץ ובו נתנה ביטוי לאהבתה לשפה. במשך שנים לימדה רחל תושבים 

באליכין קרוא וכתוב.

בשנת 1946 נולדה בתה היחידה, נורית. בשנות ה־50 שמשה כמורה לעברית לעולים מקוצ׳ין, והקדישה להם 

הרבה מזמנה. תקופה מסוימת עבדה אף במעבדת בית הספר.

רחל זכתה לשלושה נכדים: לירן, עלית ויאיר.

בשמונה השנים האחרונות הייתה בביתנו הסיעודי, בית שקמה, וזכתה בו לטיפול למופת.

את עיניה עצמה לנצח. בשלווה, תוך שינה עמוקה.

יהי זכרה ברוך.
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וניג חגי  
15.11.1995 – 30.03.1953

בערב פסח תשי״ג, 1953, נולדו למשפחת וניג בנים תאומים - עומר וחגי, אחים לאפרא, הבכור ולדב.

יחד עברו התאומים את שלבי החינוך הרגילים של ילדי הקיבוץ באותם שנים. בכתות היסוד של בית הספר 

הפרידו ביניהם,  חגי המשיך את המסלול עם בני כתתו ועומר עבר לכתה אחרת.

עוד בהיותו ילד ניכר חגי באופיו הצנוע, הביישן, המופנם, המתבודד. על אף שנולד עם אח ועל אף החינוך 

המשותף - חגי היה תמיד בודד. לבדידותו זו התרגלו בני גילו והתייחסו אלייה כאל חלק מובן באישיותו. אם 

הוא עצמו סבל ממנה - לא ידעו על כר האחרים.

גילו. לאחר השרות הצבאי חזר לחיות כאן והשתלב  לאחר סיום בית הספר כאן, הלך לצבא כמו כל בני 

בעבודה בהודייה. הוא יצא לתקופת חופש, כדי להתנסות בחיים שמחוץ לקיבוץ, אך חזר למשק ולאחר שנים 

ספורות יצא ללימודי מכשור ובקרה, באוניברסיטת תל אביב.

את הלימודים סיים בהצלחה וחזר לעבודה בקיבוץ, בחשמליה.

בתקופה הראשונה של עבודתו בחשמליה, כאיש צוות עם ניר, נהנה מאוד הן מהעבודה עצמה והן מהיחסים 

עם שותפו.

פה ושם ניסה לקשור יחסים עם בנות זוג אך עקב ביישנותו לא התפתחה מערכת יחסים קרובה עם אף אחת 

וחוסר הקשרים התחיל להכביד עליו יותר ויותר.

היו לו ידידים ספורים, אותם שיתף במצוקת בדידותו, אך קשה היה לעזור לו, כי את השלמות שחיפש בכל 

אדם ובכל מעשה לא ניתן היה להשיג. חגי נשאר בודד והבדידות היא שהכריעה אותו.

בבוקרו של יום סתיו, בשנת 1995 , נמצאו מכתבי הפרידה שלו...

דברים שחגי כתב:
ליהודה גלר שלום.

בדיבורנו האחרון בחדר אוכל  הזכרתי-משהו ומשמעו: טעם, סיבה ולמי.

הרצון שלי הוא להשתלב ולצאת ממעגל הלבד אבל יש בי חסימות שונות וחזקות.

המניע שלי בעשור האחרון הוא הכמיהה והאיום שבמוות, ולכן הכל ארעי ומוגבל בזמן.

היום ברור שאת הרצוי לא אשיג גם אם הוא דורש אנשים נוספים, ואת המניע שהפך למציאות בהתנתקות 

בהתחבאות והתלות שלי ואזי עדיף שיהיה כבר מושלם.

סליחה 

חגי

יהי זכרו ברוך
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וניג מאיר  
20.11.1999 – 24.11.1909

אבא נולד בגליציה שבפולין. בהיותו בן 5, עם תחילת מלחמת העולם הראשונה, עברה משפחתו לווינה, שם 

עברו עליו ימי ילדותו ונעוריו.

אבא גדל במשפחה דתית אדוקה, אך הוא, כששת אחיו הנוספים, סטה אט, אט, מדרך זו. הוריו שעסקו 

במסחר, קיבלו בהבנה יחסית את דרכם החדשה של ילדיהם, והיחסים ביניהם נותרו טובים כשהיו.

אבא ושאר אחיו פנו מגיל צעיר לתנועת נוער סוציאליסטית, אך למרות זאת, היה אבא היחידי שעלה לבסוף 

לארץ ישראל.

בשנים שלמד את מקצועו, שרברבות, היה אבא חבר ב״תנועת החלוץ״. בשנת 1935 נשלח להכשרה חקלאית, 

שם הכיר את אימא.

בשנת 1938 התחתנו הורינו וחצי שנה לאחר מכן, עלו ארצה כחלק מקבוצה של 30 חברים. הקבוצה נשלחה 

תחילה לקיבוץ אפיקים, ומשם עברו ההורים לקיבוץ עין-גב שעל שפת הכינרת. בעין-גב היה אבא חבר 

בשרברבות,  הראשונים,  בתיו  בניית  לקיבוץ,  התשתית  בבניית  שנים  מספר  ועבד  במשק  ועדות  בכמה 

במסגרות וקצת בחקלאות.

המעבר לקיבוץ גבעת חיים היה לאחר מלחמת העצמאות, ומאז היה הקיבוץ הזה לבית לאבא, אימא וארבעת 

הבנים.

כאן עבד אבא שנים רבות במסגרייה, ובעקבות פציעה עבר לעבוד בהנהלת חשבונות, עבודה אותה עשה 

במסירות רבה ובהתייחסות רבה לכל פנייה ולכל חבר.

בהגיעו לגיל גבורות, פרש מהנהלת החשבונות ושב לעבודה חלקית במסגרייה ובעבודות שירות לחברים. 

בשנים האחרונות, ועד ימיו האחרונים, השקיע אבא את כל כולו במסירות ובנאמנות עד אין קץ בטיפול 

באימא.

נתגעגע אליך אבא, כולנו, בניך, כלותיך, נכדיך וכל המשפחה. 

נזכור אותך נותן ונותן ולרוב מסרב לקבל.

מסור ונאמן תמיד.

בני המשפחה
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וניג מלכה  
17.06.1999 – 09.02.1913

אימא, מלכה לבית קורץ, נולדה בבורגבלנד אוסטריה, למשפחה אדוקה. אביה שהיה שוחט וחזן, נקרא רבי. 

היא הייתה השלישית מבין שבעה ילדים. המשפחה הייתה אהובה מאוד ומקובלת, וכך היה גם כשעברה 

לעיר הגדולה בדן בלזן.

הבנים זכו לחינוך דתי וקפדני והבנות היו יותר חופשיות לנפשן והיו יכולות לעשות את שרצו. הבדל זה נשאר 

עד היום.

לאט, לאט, הגיעה כל המשפחה לארץ ישראל, ארבעה האחים נשארו חרדים, ושלוש האחיות חיו בקיבוצים 

. חילוניים. 

בהכשרה בוינה פגשה אימא את אבא. באפריל 1938 הם התחתנו ובאוגוסט עלו לארץ. הם הגיעו עם קבוצת 

חברים מההכשרה לאפיקים ובהמשך עברו לקיבוץ עין־גב, בו בנו את ביתם.

אימא עבדה בעיקר במטבח הילדים. בעין־גב נולדו אפרא ודוב. לאחר מלחמת השחרור החליטו אבא ואימא 

לעבור לגבעת חיים. כאן נקלטה המשפחה יפה מאוד. אימא עבדה גם כאן במטבח ולאחר לידת התאומים 

חגי ועומר, עברה אימא לעבוד במחסן הילדים, שם עבדה שנים רבות בתפירה, והביאה לידי ביטוי את כושר 

היצירה והאלתור שלה, בתיקונים. ליד העבודה טיפחה אימא את ביתה ומשפחתה, ליוותה אותנו הבנים לכל 

אורך הדרך בדרכה שלה, השקטה והצנועה, עד אשר המחלה השתלטה עליה והיא הפסיקה לתפקד.

וגאל  וזכתה לטיפול הטוב ביותר שישנו. עכשיו בא המוות  בשנים האחרונות הייתה אימא בבית הסיעוד 

אותה מייסוריה.

שמוכנה  ומסורה,  דואגת  וסבתא  כאימא  שחלית,  לפני  שהיית  כמו  לתמיד  אותך  נזכור  שנשארנו,  אנחנו 

לעשות הכל למען האחרים.

יהי זכרך ברוך.

דובי
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ורד 
אלישבע 

24.04.2005 – 14.11.1943

אמא נולדה בשנת 1943 בקיבוץ רמת הכובש, להוריה ארנסט והלגה כהן.
במהלך מלחמת השחרור פונו ילדי הקיבוץ, שהיה יישוב ספר, לקיבוץ גבעת השלושה.

את הליכתם כפופים בתעלות ואת העברתם למוסד בכפר סבא, עד חזרתם למשק זכרה כל חייה. בשנת 
1950 נולד אחיה אורי.

בצבא שרתה אמא בהגמ״ר במצודת יואב בתור פקידת מילואים, ולאחר מכן יצאה לשנה שלישית בקיבוץ 
רעים. לאחר חזרתה לרמת הכובש החליטה להגשים את משאת נפשה והצטרפה לקיבוץ חדש - מרום גולן, 
והוא רק בן שנה, עדיין בעיר הסורית הנטושה קוניטרה. באותה תקופה הכירה את אבא והם החלו את חייהם 
המשותפים במרום גולן. באוקטובר 1970 התחתנו ויצאו לטיול בלתי נשכח באירופה, משם חזרו עם הריון, 

ונולדתי אני - אסנת, הבכורה.
החיים במרום גולן היו תחת אש סורית מתמשכת ובשגרת הקיבוץ הילדים ישנו דרך קבע במקלטים.

ביולי 1973 נולד ערן ולאחר כחודשיים פרצה מלחמת יום כיפור ותוך כדי התנהלותה פונתה שוב, ליישוב 
בעומק הארץ.

באפריל 1974 עברה המשפחה לגבעת חיים, בו אנו גרים היום. בפברואר 1977 נולדה גילי - בת הזקונים.
בקיבוץ עבדה אמא במחסן הבגדים. לאחר מכן שרתה נאמנה את מערכת החינוך כמטפלת בגיל הרך למשך 
10 שנים. לאחר שהתעייפה יצאה ללמוד הנהלת חשבונות ועבדה במקצוע זה במסירות 18 שנה ועד לימים 

אלה.
בשנים האחרונות התמודדה אמא עם כמה וכמה תחלואים ובעיות רפואיות שהחלישו אותה והתישו את 
גופה. על-אף זאת המשיכה להלחם ולנסות לשמור על שגרת חייה. עד ליום האחרון ערב פסח בו נדם לבה.
אמא, במשך כל השנים טיפלת בנו - בי, בערן, בגילי ובאבא. ויתרת על רבות מהנאות החיים על־מנת לשמור 
עלינו ולטפח את התפתחותנו והפיכתנו לאנשים בוגרים. תמיד היית שם בשבילנו, גם כאשר היה לך כבר 

קשה והיית חלשה.
תמיד עם החוכמה שלך והידע הרחב עד בלי קץ, תמיד עם חשיבה, עם סבלנות לשומע והרבה אהבה.

את חותמך השארת בי ואני מבטיחה לך אמא שאני אשמור אותו ואעביר לילדי, שכולם ידעו כמה נפלאה 
היית.

לפני שלושה חודשים נולד יהונתן נכדך הראשון - הבן שלנו. כמה התרגשת לקראתו, כמה שמחת כשנולד 
ונהנית בחברתו. הוא לא יזכור, אך תמיד נספר לו על סבתא אלישבע. יש עוד כל־כך הרבה דברים שלא 
אמרתי ורציתי להגיד, מצטערת שלא אמרתי כי היית רוצה ושמחה לשמוע. אני אוהבת אותך מאד מאוד, 

עדיין לא מבינה אך כבר מתגעגעת.
לרגע מתקשרת לשאול מה שלומך אך נזכרת בריקנות שהשארת בחיי במשפחתנו שכל־כך אהבת.

אני אזכור אותך אמא,  אני לא יכולה להיפרד.

אסנת
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ורד דב
21.03.2012 – 31.05.1945 

אבא נולד בקיבוץ עין-גב בשנת 1945.

לאחר 3 שנים עבר עם הוריו מאיר ומלכה ואחיו אפרא לקיבוץ גבעת חיים.

כשהיה בן 7 נולדו אחיו התאומים עומר וחגי.

ביתם היה חדר בבית שלימים היה גן דקל. שם גרה המשפחה בצניעות האופיינית לה.

להתעניין  החל  אז  וכבר  ובתנועה  בקיבוץ  חברתית  פעיל  היה  ולרקוד,  לשיר  להופיע,  אבא  אהב  בנעוריו 

ולהתאהב בתחום המטוסים. 

הנצח  אהבת  המשיכה  הקורס,  מן  שנשר  אף  ועל  טיס,  לקורס  התקבל  הוא  לצבא.  התגייס   1964 בשנת 

למטוסים ללוות אותו כל חייו. בהמשך שירותו הצבאי מילא תפקיד של קשר בצנחנים.

במלחמת ששת הימים השתתף אבא עם חטיבת הצנחנים בשחרור ירושלים.

בשנה זו חי בקיבוץ גדות שלמרגלות רמת הגולן אשר סבל קשות מהפצצות חוזרות ונשנות על בתי המשק. 

באחת מהפצצות אלו נפגע גם ביתו שלו ונהרס כליל.

אירוע זה היה טראומטי ביותר עבורו, נחרט עמוק בנפשו והשפיע על חייו עד יומו האחרון.

בשנת 1970 הכיר את אמא. הם התחתנו באוקטובר 1970 ועברו לגור ביחד בקיבוץ מרום גולן, שישב אז 

במיקומו הזמני בעיירה הסורית קוניטרה ובהמשך בנקודת הקבע בה נמצא הקיבוץ כיום.

בשנת 1972 נולדה אסנת ולאחר שנה וחצי נולד ערן.

לאחר מלחמת יום הכיפורים בה פונו תושבי הקיבוץ תחת אש למקום מקלט בעורף, החליטה המשפחה 

לעזוב את הגולן ולעבור לגבעת חיים – קרוב לשאר המשפחה והרחק מן הגבול הלא שקט, ומן המתח הבלתי 

נסבל.

בשנת 1977 נולדה גילי.

אבא עסק בקיבוץ במגוון תחומים –  עבד בלימת, במסגריה, בתברואה, בסדנת תיקון האופניים, וכן היה 

שנים רבות נהג הבריאות והתמיד בתפקיד הלא פשוט של אחריות על תחום הקבורה בקיבוץ. 

אבא נודע בידי הזהב שלו – ידיים שיודעות לעשות הכל! הוא אהב לעזור לכל מי שנזקק בכל אשר יכול היה, 

וידע תמיד להתנדב ולתת. 

ויותר ממחלתו ועקב כך התנתק חברתית מחבריו ומסביבתו בקיבוץ, אך  יותר  במהלך השנים סבל אבא 

נשאר תמיד מסור למשפחתו המצומצמת והמורחבת.

לאחר מות אמא הוא מצא את דרכו במסגרות שיקומיות שונות, אותן אהב מאוד. הוא התמיד בהן, הצליח 

לבטא בהן את כישוריו השונים ומצא סיפוק רב בעשייתו ובתמיכה והאהבה שקיבל במסגרות אלו.

לאבא 6 נכדים: יהונתן, עדי, עלמה, יעל, מיכאל ודריה אלישבע –  אותם אהב, והיה גאה בהם מאוד.

בתקופה האחרונה הסתגר יותר ויותר, נחלש מאוד עד אשר לא היה יכול יותר ונכנע למחלתו.
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 אבא, הקמת יחד עם אמא משפחה לתפארת – ילדים ונכדים אותם אהבתם ושהיו מקור גאוותכם. גידלתם 

אותנו יחד במסירות עד אין קץ, עם חום ואהבה למרות כל הקשיים.

אבא – נזכור אותך מסור וחם, אבא שתמיד רוצה ואוהב לתת, לבנות, לתקן, להסיע לאן ומתי שרק צריך. 

אבא שאף פעם לא אומר לא לבקשת עזרה, שתמיד נרתם במיידית לכל משימה ופותר כל תקלה. אבא 

שמבטא את אהבתו באמצעות עשייה. 

נזכור אותך אבא שהעניק לנו עם אמא ילדות שופעת בחוויות של שמחה, של המון ים ובריכה, הרפתקאות 

וטיולים לאורכה ולרוחבה של הארץ – טיולי אופניים, טיולים רגליים ואהבה גדולה לארץ ולטבע. חוש הניווט 

שלך הביאנו כמעט לכל נקודה בארץ, ותמיד ללא טעויות. ותמיד תמיד תמיד – מוזיקה. תמיד מוזיקה ברקע. 

תחביבך הגדול – מטוסים העסיק אותך רבות: בבניית דגמים מקרטון ופלסטיק, בטיולי המשפחה שתמיד 

הגיעו גם לבסיסי חיל האוויר לצפייה במטוסים הממריאים ונוחתים, ובתמונות המטוסים שקישטו תמיד את 

הבית. את אהבתך זאת החדרת גם ליהונתן נכדך הגדול אשר אהב כל כך לבוא לבקרך, לשחק במטוסים, 

ולהביט בכל הדגמים המכסים את הסלון. גם הוא עסוק רבות בבניית מטוסים מלגו, בבנייה והטסת טיסנים, 

וכן – הוא רוצה להיות טייס כשיגדל. 

נזכור אבא שנתן לנו דוגמא ושיעור בנתינה, התנדבות ובעשייה למען הזולת ולמען החלשים בחברה.  נזכור 

אבא שמאוד אוהב לחבק, ללמד ולעזור. 

אבא שתמיד מתמודד ושלמרות מחלת הנפש שכרסמה ונגסה בך לאורך השנים גילית תמיד דבקות בחיים, 

בתנועה, בעשייה וביצירה. 

יהי זכרך ברוך.

המשפחה
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ורדי אברהם  
20.07.2001 – 07.04.1916

אברהם היה איש צדיק, ישר, איש משפחה.

אהב אהבת נפש את אשתו, ילדיו, חתניו ונכדיו. למרות מגבלותיו שרד את מלחמת העולם השנייה ועם קום 

המדינה עלה עם משפחתו לארץ. המשפחה נקלטה בקיבוץ גבעת חיים, למרות המגבלה שלו, בשמיעה 

ובדיבור. אברהם השתלב היטב בקיבוץ. היה אהוב על כל החברים, עבד בחריצות רבה. בנה קן משפחתי 

לתפארת וביחד עם אשתו שושנה גידל את ילדיו. ביתו היה פתוח לכל קרובי המשפחה וידידיה, שאהבו לבוא 

לביתם והתקבלו בחום ובידידות.

אברהם היה בעל חוש הומור רב, ולמרות שלא שמע ודיברו היה כבד, היה איש שיחה נעים ומעניין. משפטיו 

היו מתובלים בהומור והוא התמצא בכל מה שמתרחש סביבו בארץ ובעולם. אהבנו לשוחח אתו, לספר לו 

על בעיותינו ולקבל ממנו עצות נבונות.

אברהם היה יועץ וחבר נאמן לילדיו. הוא תמך בהם ועודד אותם. ילדיו ידעו שתמיד יוכלו לפנות אליו בכל 

בעיה, למצוא אוזן קשבת ולקבל תמיכה.

אברהם אהב אהבת נפש את רעייתו, וכשחלתה סעד אותה במסירות ולא עזב אותה, עד לפטירתה. עם 

פטירתה, חשך עליו עולמו ולא מצא ניחומים.

מכה נוספת ניחתה עליו: בנו אהרון שעזב את ביתו בשדה בוקר ובא לגור לצד אביו בקיבוץ, נהרג בתאונת 

עבודה מחרידה. אברהם לא סלח לעצמו. הוא התייסר נוראות, האשים את עצמו שבגללו אהרון עזב את 

שדה בוקר, למרות שברור שיד הגורל היתה באסון המחריד הזה.

קשה היתה הזקנה לאברהם. מחלות וכאבים תקפו אותו. מצבו החמיר ולא היתה ברירה אלא להעבירו לבית 

שקמה.

בבית שקמה זכה אברהם לטיפול נפלא, חם ואוהב מכל הצוות. הוא קיבל חדר מרווח ומאוורר, טיפלו בו 

בבית  וצמצומים,  חובות  כלכלה,  בעיות  בקיבוץ,  למרות המצב הקשה  כבודו.  על  ושמרו  בצורה מדהימה 

שקמה היה שפע, ניקיון מדהים, צוות מסור שטיפל בו 24 שעות ביממה, דאג לרווחתו, ניקיונו, ארוחותיו, 

תרופותיו, תקשר אתו והעניק אהבה.

גם בימים הקשים, כשאברהם אושפז בבית חולים, כשהוא מיוסר מכאבים, לא עזבו אותו,סעדו אתו בלילות 

ודאגו לכל צרכיו.

שמים שמעו, הקשיבו, פתחו שערכם. אתם מקבלים אליכם צדיק גדול.

יהי זכרו ברוך.

דליה לוי - אחיינית
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ורדי אהרון
26.1.1993 – 16.9.1948

אהר׳לה, ילד שלישי להוריו, נולד בג׳ורג׳ונוב, שבפולין, בשנת 1948.

נקלטה   1954 שנת  בסוף  עקיבא.  אור  במעברת  והשתכנה  לישראל  המשפחה  עלתה  שנתיים  בן  בהיותו 

המשפחה בגבעת חיים ואהרל׳ה שובץ בבית ספר בכתה אחת עם אחותו הבוגרת ממנו בשנה - פנינה. כבר 

בבית הספר התגלה כילד שתקן וצנוע, המעדיף להתבונן ולעשות בשקט את הנדרש. ילד אהוב על מורים 

ותלמידים.

את שירותו הצבאי עשה בגולני. במלחמת ששת הימים השתתף באחד הקרבות הקשים, המפורסמים, בתל 

פאחר, שברמת הגולן. מהצבא חזר לקיבוץ והצטרף לצוות הפרדס.

בשנת 1971 יצא לעבוד כמכונאי על אניית הקיבוץ, במשך שלוש שנים וכשחזר הצטרף לצוות עובדי הנוי. 

לאחר כשנה נשא את רותי לאשה. המשפחה הצעירה עברה לחיות במדרשת שדה בוקר, שם קיבל עליו 

וטיפח  זו  כולו בעבודה  וכדרכו, בכל מה שלקח על עצמו, השקיע את כל  אהר׳לה את האחריות על הנוי 

במדרשה נוי שהתפרסם בקרב הגננים בארץ ואף מחוצה לה.

לירון,  היחידה  בתו  עם  אהר׳לה  הגיע  אמו,  נפטרה  כאשר  שנתיים,  ולאחר  ורותי  אהר׳לה  נפרדו  ב-1985 

שהיתה אז בת עשר לחיות בגבעת חיים ולסעוד את אביו.

אהר׳לה נכנס למיציה ב״גת" וכדרכו פיתח את המחלקה וטיפח אותה, עד שהביא אותה להיות המחלקה 

הריווחית ביותר במפעל. ההצלחה בעבודתו זו גרמה לו לסיפוק רב, אשר פיצה אותו על עצב העזיבה של 

הנוי והחברים בשדה בוקר ועל הקשיים של הטיפול באביו.

בסוף שנות בית הספר התחיל אהר׳לה לצייר ובציור עסק לאורך כל שנות חייו, בתקופות שונות ובסגנונות 

שונים.

כשבוע לפני התאונה הוצגה תערוכת הציורים שעשה בתקופת מלחמת המפרץ. שבועיים לפני התאונה, 

בטיולו האחרון, הצטייד במצלמה, כדי לצלם את הנוף אשר אהב ולשמר את התרשמויותיו למען הציורים 

הבאים, אותם תכנן ולא זכה להגשים.

יחידה, אב  בת  יצירתו כשהם בשיאם. אהר׳לה השאיר אחריו  ואת  עבודתו  חייו, את  התאונה קטעה את 

קשיש, שלוש אחיות והרבה חברים אוהבים. יהיה זכרו ברוך.
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ורדי שושנה )רוזה(
21.2.1987 – 22.8.1922

שושנה נולדה בקרינקי ליד ביאליסטוק שבפולין. להוריה היו חמישה ילדים. בל בני המשפחה ניצלו בשואה. 

ביותר. משם עברה אחרי  היו החיים קשים  בסיביר. שם  בתקופת המלחמה עבדה במכרה פחם במחנה 

המלחמה בחזרה לפולניה ולאחר נדודים הגיעה לעיר רייכנבאך שבגרמניה. במחנה בסיביר פגשה שושנה 

באברהם והחליטו להתחתן. נולדו להם 4 ילדים. שרה עוד ברוסיה, פנינה ואהרון בפולניה ועינת בגבעת חיים.

בשנת 1950 עלו ארצה. בתחילה היו במעברה בפרדס חנה, לאחר מכן באור־ עקיבא ומשם הגיעו לגבעת 

חיים.

שושנה עבדה שנים רבות במטבח ובמטבח דיאטה, בחבתניה ובשנים האחרונות ב״גת". שושנה אהבה את 

העבודה ב״גת".

בשבעת החדשים האחרונים לחייה חלתה שושנה וסבלה כאבים וייסורים עזים עד יום מותה.
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זגר אולגה  
17.6.1965 – 8.6.1894

זגר ריכרד  
29.4.1951 – 1886

ריכרד נולד ב-1886 בצ׳כיה למשפחת חקלאים. לא המשיך בחקלאות 

בבית  בעבודה  השתלב  התעשייתי.  לשטח  עבר  נישואיו  עם  בחוה, 

החרושת לשימורי מזון. פיתח את הענף והגיע לביסוס. עם פלישת 

הנאצים לצ'כיה הצליח לברוח לסן - דומינגו. הקיום נעשה קשה לו 

עברו  המלחמה  גמר  עם  לו.  התאכזרו  והחיים  התיכונית  באמריקה 

לוונצואלה, תוך רצון לעלות לארץ ישראל ולהתאחד עם המשפחה. 

הגיע לארץ חולה כבר ב-1950 . שנה אחת זכה לחיות עם משפחתו 

בארץ. נפטר ב - 29.4.1951

אולגה לבית פרנקנבוש נולדה בצ׳כיה בשנת 1894, מושרשת בעיר מולדתה ובשפה הצ'כית. זמן קצר לפני 

דומינגו  בסן  נדודיהם,  בשנות  צ'כיה.  את  עזבו  ושניהם  זגר  ריכרד  עם  התחתנה  לצ׳כיה  הנאצים  פלישת 

וונצואלה, נשאה היא בעול הפרנסה.

בגבעת-חיים השתלבה מיד בחברת ההורים, בחיוניות האופיינית לה. עבדה במטבח בחריצות. בעליצותה 

הטבעית רכשה לה מהר ידידים. היתה מאושרת אצלנו, העריכו אותה ככח עבודה חשוב במטבח - התמידה 

שנים בעבודה זו.

ב-1964 פקדה אותה מחלה שגזלה ממנה את עצמאותה. עברה לבית חולים כרוניים, שם נפטרה אחרי סבל 

רב  ב- 17.6.1965. הובאה למנוחת עולמים בגבעת-חיים.
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זגר וולטר 
29.09.1998 – 16.02.1913

וולטר נולד בצ׳כיה ב־16 בפברואר בשנת 1913. למשפחה יהודית שומרת מסורת, חילונית.

כמו רוב ילדי עירו היהודים, הצטרף בגיל צעיר" לתנועת "תכלת־ לבן", וכבר כנער, ידע שדרכו היא לקיבוץ 

בארץ ישראל.

לאחר תקופת הכשרה ולימודי חקלאות. עלה בשנת 1935 לישראל, ועם אשתו אלוה, הצטרף לגבעת חיים. 

בשנים הראשונות עבד בחקלאות, כפי שאהב. בשנת 1938 נולדה בתו הבכורה -  עפרה.

וולטר השתתף בהקמת הדיר וברכישת עדר הצאן ועבד כרועה צאן עד גיוסו לצבא הבריטי בשנת 1942.

כחייל בריטי, שרת במצרים עד שנשלח, במסגרת הבריגדה, להילחם בגרמנים בצפון איטליה. בתום מלחמת 

העולם השנייה נשלח לצרפת, בלגיה והולנד, שם עסק בנוסף לתפקידיו בבריגדה, בעזרה לפליטים היהודים 

והעלאתם לישראל.

בשובו לקיבוץ בשנת 1946, נכנס לפעילות בענייני ביטחון ויצר קשרים גם עם הערבים בסביבה, וגם עם 

הבריטים.

1950 נולדה בתם חנה.  כאן יצר קשר עם שושנה, אמה של יהודית. והקים אתה משפחה חדשה. בשנת 

במשך מספר שנים היה וולטר אחראי על הקניות, עבד במחסן המשק ובתפקיד אקונום. בשנים האחרונות, 

עד למחלתו, עבד ב״גת". כשחלה, טיפלה בו שושנה במסירות בבית, עד אשר מצבו החמיר והוא עבר לטיפול 

ב״בית שקמה". גם שם התמידה שושנה בקשר היומיומי, ובדאגתה לו עד יומו האחרון.

יהיה זכרו ברוך. 

וולטר מספר: בשנת 1941 היתה פנייה של המוסדות להתגייס ליחידות היהודיות. מגבעת חיים התגייסו 17 

בחורים ובחורות. ביניהם חברים שאינם עוד בחיים: חיים שטרנברג, נתן ארונדה, גידי לם, ישקה בוב ואשר 

מאיר. אני רציתי להתנדב, אך במשק לא רצו לתת לי ללכת כי הייתי אחראי על דיר הצאן. כל משפחתי 

נשארה בחוץ לארץ, והרצון שלי לתרום משהו למלחמה בנאצים הביא אותי להחלטה להתגייס. כשהתגייסתי 

הוחלט שאלך לשרת בצי. חיכיתי חודשיים, אך היחידה לא הוקמה, אז הופניתי לחיל הרגלים. תפקידנו היה 

לשמור בארץ על ישובים. אחר־ כך נשלחה הפלוגה שלי למצרים. הייתי שם שנה בשמירה על בתי הזיקוק 

בסואץ. לחופש יצאתי כעבור חצי שנה ל־3 ימים: יום אחד הלך על הנסיעה הביתה, יום בבית, והיום השלישי 

בדרך חזרה. בינתיים הקימו את הבריגדה ואתה נשלחתי לאיטליה. הספקנו עוד להילחם נגד הגרמנים בשנה 

יגוסלביה ואוסטריה העברנו  שהיינו שם. בסוף המלחמה עברנו להולנד לתפקידי שמירה. בגבול איטליה 

כחודשיים  אותנו  החזיקו  "השבת השחורה".  היתה  בדיוק  ואז  1946 השתחררתי  ביולי  לאיטליה.  פליטים 

במצרים ולא נתנו לנו לחזור ארצה. כשחזרתי, היתה עפרה בתי בת 6 ואני ממש לא הכרתי אותה. שנים 

שירתתי במדים הבריטיים, מזה שנתיים וחצי בחוץ לארץ.
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זגר שושנה
19.10.2009 – 05.08.1915

אמא – מילה כל-כך טעונה, איך אפשר להכיל את כולה בכמה משפטים?

כשנולדתי, ב-1942 קראו לי הורי יהודית. אז התחילו להגיע השמועות מאירופה על השמדת היהודים ואני 

נקראתי על שמם. 

בתור ילדה גדלתי עם אמא, כי אבא יצא להצלת יהודים. גדלתי כילדה מפונקת, לאמא מפנקת.

אפילו שהיו אז ימים של לינה משותפת וניתוק חלק גדול ממה שנקרא הורות, אני לא הרגשתי כלל שלא 

דואגים לי. 

אמא דאגה תמיד.

כדי לראות אותי, אמא נאלצה להציץ דרך חור המנעול לגן בו גדלתי.

כל חיי עמדו בצל דאגתה של אמא. נראה היה שזו המשימה החשובה ביותר שלה, לדאוג לנו: שיהיה לנו 

טוב, שלא יקרה לנו כל רע, שכל חיינו יהיו על מי מנוחות. מבחינת אמא זה היה תמיד בראש מעייניה.

יחד עם זאת, אמא היתה אשה משכילה וחכמה מאוד. היה לה ידע מעמיק מאוד בתחומים רבים, במיוחד 

בנושאי הספרות והתנ"ך.

השמדת משפחתה באירופה השפיעה עליה מאוד, אבל בימים ההם אסור היה להראות רגשות. היה צריך 

להסתיר את הצער ולהמשיך הלאה, כאילו כלום לא קרה. 

כך גם בעניין הגירושים מאבא.

אותי הרחיקו, ולא סיפרו, בעיקר כדי למנוע ממני צער.

כשהגענו לגבעת חיים ואמא קשרה את חייה עם ולטר, היו לה חיים טובים.

הקשר שלה עם אחיותיה בארץ היה קשר חזק ואוהב.

בהיותי בשנות העשרה, הוציאה אמא את ה"יומן" של הקיבוץ. אני זוכרת שהיתה מאוד מתעניינת, ויודעת 

הרבה על הנעשה בקיבוץ, והכל השתקף בהוצאת יומן שבועי, שבו נכתב כל מה שקרה בקיבוץ באותו 

שבוע. וכך מדי שבוע בשבוע.

כשהקמתי משפחה ונולדו לי ילדים אמא לא האמינה שתהיה שותפה. תמיד אמרה: "אם אזכה..."

היה נדמה לה  שזה כבר יותר מדי – אבל היא זכתה, ועוד איך!

נולדו לה נכדים, ממני ומחנה, והיו לה 13 נינים.
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היא זכתה לחוג את לידתם, ואפילו השתתפה לפני שנתיים בבת המצווה של הנינה הגדולה.

לאורך כל השנים אמא עסקה בתחביב שלה –  קריאה. 

היא קראה הרבה, ותמיד היתה מביעה את דעתה  ומספרת לי על הספרים שקראה. היא היתה תמיד היועצת 

הטובה ביותר שלי לקריאה.

חנה ואני מאוד אוהבות לקרוא. זה דבר שאמא הנחילה לנו.

בשנים האחרונות היה לה קשה עם הזקנה.

כל פעם אמרה לי: "מי צריך את זה..."

אז נכנסה לחייה רבקה זאבי. 

כל פעם כשבאתי וראיתי את דאגתן אחת לשנייה, היתה אומרת לי: "אנחנו מפתחות יחסי אם-בת."

לפני כשנה וחצי החליטה אמא לנסות לעבור לבית שקמה. המעבר היה כרוך בלבטים רבים. קשה היה לה 

לוותר על עצמאותה, אך היה לה קשה לשרת את עצמה לבד. 

התקופה הזו, בבית שקמה היתה בהחלט משמעותית בשבילה. דאגו לה, אהבו והעריכו אותה, והיא היתה 

מאוד אסירת תודה על כך.

אמא חייתה חיים ארוכים ומשמעותיים.

בימים האחרונים לחייה דאגה להגיד לי כמה היא שמחה שאני באה לבקרה, כמה חיכתה לי וכמה היא 

אסירת תודה על ביקורי.

סוף סוף אמא זוכה למנוחה. שוב לא תצטרך לדאוג לאף אחד.

נוחי בשלום על משכבך אמא,

אנחנו נדאג לעצמנו, והכל יהיה בסדר.

יהודית
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זיתון משה )ז׳ק(   
26.11.1989 – 19.8.1958

ז׳ק נולד בשנת 1958 בעיר ניס )ניצה( בצרפת. מוצא הוריו בטוניסיה, שם נולדה, אחותו. הוא ואחותו פרידה 

גדלו יחד והיו קשורים מאד זה לזה. הם הלכו לתנועת נוער, היתה להם זיקה ציונית וכבר בשנות העשרה 

החלו לחשוב על עליה לארץ ישראל. עוד לפני העלייה גמר ז׳ק את הלימודים כטכנאי מכונות. בשנת 1976 

עלתה אחותו לארץ ואחרי שנתיים עלה גם ז׳ק.

ז׳ק ואחותו פקדו את הארץ ושהו בין היתר כמתנדבים בגבעת חיים. בביקור בגבעת חיים התקשר עם עמליה.

חודש לאחר החתונה התייצב בביה״ח בילינסון - והיה הפתעה לכולם. בחור נשוי טרי ונכנס לכיתה של 50 

בנות צעירות... על סיבות הסבתו המקצועית הוא מספר: "הדבר קשור במחלת הסרטן. מחלה זו היא ממש 

משפחתית. אחרי ניתוח בגיל צעיר, שהצליח היתה לי ההרגשה שקיבלתי את החיים ממש במתנה. יצאתי 

מהניתוח כאדם שונה, עם השקפת עולם אחרת. נמשכתי לעבור למקצוע סיעודי". ז׳ק סיים את הלימודים 

בביה״ח בהצלחה, חזר לגבעת חיים ועבד 4 שנים במרפאה וכשרטט במחלקה הטכנית ב״גת". בתקופה זו 

הכיר את הקיבוץ מקרוב והרגשת-בית שלו התחזקה.

לאחר מכן עבר ז׳ק קורס לטיפול נמרץ בילדים ופגים ובאחרונה הוצע לו לעבוד כ״אח מדריך" בטיפול נמרץ 

בפגים בביה״ח בילינסון. אך בגלל המחלה, שתקפה אותו מחדש הכל היה צריך להמתין...

ז׳ק נעזר בתמיכה נהדרת של אישתו ובשאר בני המשפחה וחברים קרובים. קשר הדוק התפתח בינו והרופא 

המטפל. עד גיל 31 עברו החיים בחילופים בין קבלת טיפול, עבודה בבית חולים ועבודה במשק.

את הראיון האחרון מסיים ז׳ק: "הדבר החשוב ביותר שרוצים, זה לחזור לשיגרת החיים הפשוטה הרגילה, 

גם בתקופות  ביותר בשבילי...  הגדול  יום הם הסיפוק  היום  חיי  הקיבוץ.  היומיומיות של  לצרות  לעבודה, 

הקשות ביותר לא רואה אני מולי עדיין את התהליך לקראת המוות. תמיד, גם במצב הדיכאוני ביותר נשארת 

לי משבצת של תקווה שמאד חשובה להמשך....".

ז׳ק נפטר שבוע אחרי הראיון.

יהי זכרו ברוך!
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זלוצקי אריה 
18.05.2006 – 04.05.1915

אריה זלוצקי נולד בפסח 1915 בעיירה אסטרי, באזור שבין פולין לליטא. העיירה היתה מעורבת, כמחצית 
יהודים ומחצית פולנים. במלחמת העולם הראשונה עברה העיר מידי הפולנים לגרמנים ואחר כך לבולשביקים 

ולבסוף חזרה לשליטת הפולנים שהצטיינו ביחסם הרע ליהודים.
הבית של משפחת זלוצקי היה בית יהודי חם ששמר על החגים והמועדים ושלח את ילדיו ללמוד ב"חדר" 
ואחר כך בביה"ס. אביו של אריה, נתן נוטקה, היה סוחר תבואות, סוכר וקמח. אמו, רבקה, עבדה בחנות 

מכולת. אריה היה הבכור בין חמישה ילדים, שתי אחיות ושלושה אחים.
את ביה"ס התיכון עשה בעיר גרודנה, הרחוקה מאסטרין כ- 50 ק"מ. עם סיום התיכון התלבט בין לימודי 
הצטרף  בוילנה,  לימודיו  בסיום  וכלכלה.  חשבונות  הנהלת  בלימודי  בחר   הוא  חופשי.  מקצוע  או  רבנות 

להכשרה, עסק בגזברות והנהלת חשבונות והחל ללמוד נגרות.
כאילו הרגישו שזו  לאחר שנתיים בהכשרה הגיעה שעת העליה לארץ. הפרידה מההורים היתה עצובה. 
פרידה לנצח. את העליה עשה באוניה מרומניה שהגיעה ב- 1934 לחוף חיפה ומשם הצטרף לקבוצה בגבעת 
חיים. בשנת 1937 מצטרפת אליו חנה – אמנו. ההכרות והאהבה ביניהם תחילתה בעיר הולדתם אסטרין 

והמשכה בקשר מכתבים. לאחר חתונתם, נולדו להם שלושה ילדים, מיכל, צביה ויונתן.
בין יתר תפקידיו בקיבוץ, היה המא"ז של הקיבוץ, מדריך בהגנה עצמית, ובמבצע פיצוץ הרדאר באולגה היה 
אריה אחראי על מחסן הנשק. בתום המבצע, העקבות הובילו את "הכלניות" לחיפוש במשק, ואריה נלקח 
למחנה האסירים בלטרון. במחנה בלטרון ישב אריה שלושה חודשים כאשר חנה הפכה לאיש הקשר שלהם 

עם העולם החיצון באמצעות שדרים שהחביאה באוכל שהביאה.
בהמשך שימש אריה גם כמרכז  הבניין במשק והיה אחראי על בניית בית שרת. לאחר מכן עבר לנגריה, 

עבודה שאהב והפכה לתמצית חייו, בה עסק עד גיל  85.
בשנת 1970 חנה חלתה בסרטן ואריה ליווה אותה בנאמנות רבה בכל הטיפולים והאישפוזים. כעבור שנה 
היא נפטרה והיא בת 56. אחרי לכתה של חנה, סבא המשיך את המסורת המשפחתית , ובמשך כל השנים, 
בימי שישי-שבת, הוא ערך ארוחות ארבע, עם העוגות והבלינצ'ס מעשה ידיו, מה שהפך למושג – הולכים 

לסבא.
לאחר כמה שנים לבד, הוא התקשר עם לאה, עימה חי כ- 22 שנה וכך גם התרחבה משפחתנו. בינתיים 
התחילו להתחתן הנכדים ולהיוולד נינים, ואריה עקב אחרי התפתחותם בדאגה ואהבה, והם החזירו לו את 

אהבתם.
מאז פטירתה של לאה, חלה התדרדרות במצבו ובלית ברירה, על אף התנגדותו, הכנסנו אותו לבית שקמה. 
השנים הראשונות שם היו קשות בשבילו ובשבילנו, ורק בשנתיים האחרונות הוא נרגע ועבר לעולם טוב 
יותר, שבו יש כמעט רק עבר.  בשבועיים האחרונים חלה התדרדרות בבריאותו ולאט לאט נגמר. אריה נפטר 

בגיל 91, השאיר אחריו – 3 ילדים, 8 נכדים ו 8 נינים.

יהי זכרו ברוך - המשפחה
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זלוצקי חנה  
10.2.1972 – 15.10.1915

חנה גדלה בבית יהודי מסורתי. האווירה במשפחה היתה עממית 

ספגה  הצעירה  וחנה  דרך,  ותמימי  עמל  אנשי  של  שורשית 

מסביבתה את כל הסגולות היקרות של יהדות פולין; היתה גאה 

לקבוץ  ישר  עלתה  הצעיר  השומר  מקן  התנועתי,  מוצאה  על 

גבעת-חיים, לידיד הנעורים אריה. דמות מופלאה, נאה, תמירה, 

אופייה  לפי  טובה  היתה  לזולת,  ובדאגה  בתכונות  שנתברכה  אישיות  תמיד;  בלבושה  והדורה  חן  מלאת 

ומסיבה עם כולם. במיוחד דאגה ליחידים "הנשכחים" לפעמים. כל אחד שהיתה נחוצה לו עזרה, ידע לפנות 

אליה. לא ידעה לסרב, הלכה לקראת כל אחד בסבר פנים יפות-תיקון בתפירה, יעוץ בכל מיני שטחים, סתם 

"נצרך". הזכירה "סומך נופלים" מהדור הקודם שידע להגיש עזרה לכל. במקום שהיה צורך להתנדב-מצאת 

אותה-לא חיכתה שיפנו אליה - ״מהמתנדבים בעם״.

אנשים.  עם  וביחסיה  הליכותיה  בפשטות  מחנכת  דוגמא  מנוחה,  בלי  "פעלתנית״  התחומים,  בכל  פעילה 

הערכנו בה יושר, כנות וגילוי לב, מצפון מפותח, תמיד לבבית, עם בת צחוק על השפתיים, הקדימה כמעט 

כל אחד באמירת "שלום" ובשיחה קלה ושוטפת. רגילה היתה לעבוד ובארץ "כבשה" את העבודה, בהתחלה 

בעבודות חוץ, בחקלאות ולאחר מכן במשק בענפים ובשירותים, היתה גם פעילה בשורות ״ההגנה״. קשרי 

משפחה היו אצלה הדוקים מאד, ידעה לשמור על "קשרים" בארץ וגם על שארית הפליטה שנשארה לה 

באמריקה, והצליחה גם לבקרם והתרשמה מאד מהנוף האנושי והכללי במדינה רחבת ידיים - קנטקי. בחברה 

לא ניתנה לה שעת כושר להוכיח את כל יכולתה. היתה רעיה נהדרת, אם מסורה, מאושרת ושופעת נחת 

מגידול ילדים ונכדים. חלתה במחלה ממארת. למרות הסבל והעינויים שהיו מנת חלקה קרוב לשנה, ידעה 

להסתיר את הכאבים ובזמן "בקור חולים" להראות בריאה. ללא אנחה הוציאה את נשמתה הטהורה.

הניחה אחריה את בעלה אריה, בנות: מיכל וצביה, בן: יונתן, נכדים ומשפחה בקבוץ, בארץ ובגולה.

מדבריה
"הבדיקות ,התרופות והתוצאות זה כבר למען המדע, עבורי שום דבר ,זה חוב שמחויבת אני לרופאים עבור 

ומוכרחים  מיוחדת  להשראה  זקוקים  שירים  לקרוא  הכל.  מעל  משפחתית  התחייבות  שקבלתי,"  הריפוי 

להתרכז, קל לי בלילות בדרך כלל התרשמה משירי המשוררת זלדה התפעמות הנפש שלה, גישה נבונה, 

התמצאות עמוקה בנושא בעיות החיים, העולם והחידלון, תיאור נשמת האדם, שירה פנימית נפשית, רגש 

עמוק-ספר שווה לכל אחד.

מדברי חברים
מאד נעימה בשיחות רעים, בשעת כושר היתה מתבלת דבריה בכמה מילים באידיש. יסוד העקרונות אצלה: 

כל אדם והשעה שלו בחיים, לפי זה כיבדה את כל אחד שנברא בצלם ולא זלזלה  בזולת, פרט לאלו שזלזלו 

בכבודה, להם לא סלחה ושמרה על עלבון עד לקיצוניות. את הספר הראשון במדעי הרפואה קיבלתי מחנה. 

התענינה מאד בלימודי ובתור אדם מן השורה היתה בקיאה וידעה פרק ברפואה. כשחלתה נקשרתי אליה 

יותר, מקרוב עקבתי אחרי המחלה, בלטה בתור אישיות. שכבה באינפוזיה, ידעה לסבול. ברגע של חולשה 

ליטפתי אותה, הסתובבה, הסתכלה בי, הבינה את רחשי ליבי אליה. התקציב נגמר - אמרה - הרהרתי, כמה 

אמת בדבריה, הרגישה שלגביה מסתיים הכל. בט״ו בשבט השתתפה עוד במסיבה. ישבה בין הצעירים "הם 

קלטו אותי, הרגשתי טוב בחברתם". חנה נעקרה מתוכנו-מלאת חיים, שופעת כח חיוני והדרת חן.
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זמיר אהרון
19.10.1973 – 13.10.1946

ב-13  מאוחד,  גבעת-חיים  בקבוץ  נולד  )הנדורקר(  זמיר  אהרון 

באוקטובר 1946 , כבן הצעיר מבין שלושת הילדים, לפועה ופישל 

ז״ל. הוא התייתם מאביו בגיל 7. היה ילד נאה, חזק ושתלטן ובעל 

יוזמה. על דעתו עמד מן היום הראשון דרך כל שנות בגרותו. לא 

תמיד הקל עליו אופיו המרדני, שאפתני, וככל שבגר ונתקל יותר 

בתופעות החיים, ובמיוחד לאחר מות אביו - הלך ונעשה יותר 

מופנם ויותר מתלבט.

היו בו חום וצורך ברוך - לעומת הופעה מרדנית בלתי מתפשרת. 

רצון עז לעשות ולפעול מיד - מול חיפוש מתמיד ומתמשך אחר דרך פעולה ואחר שלמות בהשגה וביצוע. 

בקורת תמידית במטרה לשנות - מול התלבטות מתמדת ובדיקת עצמו וערכיו כל פעם מחדש, בבחינת - 

מה אני יכול לעשות?

אמא מספרת: ב-1965 התגייס לצה״ל לשריון, ושירת בשנים 1965 - 1968 . בהיותו רק כחודש ימים בקורס 

קצינים - פרצה מלחמת ששת הימים. עם השכלה של חודש - חזר לא כנהג טנק אלא במפקדו. לקח חלק 

זוכרת  וגמר קורס קצינים. אני  יותר. עם גמר המלחמה חזר  ובוגר  ומהם חזר שונה, רציני  פעיל בקרבות 

שסיפר לי כיצד לאחר שנותח בברכו, רצה הרופא להוריד את כושרו. אהרון שכנעו בכמה מילים, אתה הרי 

רופא צבאי, אתה בוודאי יכול להבין אותי. והרופא הבין. לאחר גמר השרות חזר למשק. מלא את מכסת 

שרותיו ככל בן שחזר אז מהצבא. החיים נראו לו שלווים מדי. היה חסר מנוחה. לא מצא את עצמו. "אחרי 

כל מה שעבר עלי, אחרי כל מה שעשיתי במלחמה, הישיבה במעוזים, ההתנסות החדשה להיות אחראי על 

אנשים פשוט, אני לא יכול לשבת במשק גדול, בבית הנותן הכל ודואג לכל. אני מוכרח לעשות משהו״! וכך, 

נענה לתביעת הקבוץ המאוחד ללכת ולהתגייס לשנת שרות שלישית בקבוץ חדש ברמת הגולן - קבוץ עין 

זיון.

היה זה צעד אופייני לאהרון - הרצון לצאת מהמסגרת הרגילה ולנסות עצמו במצבים חדשים ושונים. הוא 

התקשר למקום והקדיש הרבה מחשבה ומרץ. כשנגמרה שנת השרות, התלבט שוב, לחזור הביתה או לבנות 

בעין זיון את ביתו. החליט להתקבל לחברות במשק הצעיר.

בעין-זיון עבד בגן הירק וכשבא לביקור אצלנו, התעניין ביבולים ובשיטות העבודה במטרה' לשפר ולייעל 

במשקו הצעיר. נבחר כמקשר הגרעין והירבה בנסיעות לביקורי הגרעין וכל הקשור בשמירת הקשר והדאגה 

משפחות  הביא  בית.  הרגשת  ולהרגיש  להיקלט  להם  ועזר  לעזרה  למשק  הבאים  למתנדבים  דאג  להם. 

ואחריות.  ברצינות  זאת  ומלא  הקבוץ  של  מא״ז  היה  מסויימת  תקופה  בהם.  גם  וטיפל  ותיקים  ממשקים 

עבודתו האחרונה היתה כרכז הבניין, שוב ענף חדש לגמרי שדרש סוג אחר של מאמץ וקשרים, מחשבה 

ותיכנון. היה מרוצה מעבודתו החדשה וחשב אף להשתלם בה. היצירה והבניה התאימו לו. תמיד חלם על 

טיול לחו״ל, לראות וללמוד ודיבר על כך הרבה. לקח חופשה מהמשק ועבד כאיש בטחון זמן מה, אך חזר 

כשהמשק דרש ממנו לדחות את טיולו לחו״ל, ולקבל על עצמו תפקידים חדשים. הביתה היה קופץ מדי 

פעם, אם למאורעות משפחתיים או לביקור חטוף , בדרך מעבודתו או לפני מילואים. היה קשור לבני אחיו 

הקטנים ובתרועות ושאגות היה מניפם גבוה גבוה. באותו יום שבת, 6.10.1973 ב-01:00 בלילה דפק אהרון 

על דלתי. אצלי היה שמור כל ציוד המילואים שלו. במילים מעטות הסביר לי שמקומו ביחידת הדרום, למרות 

שקיבוצו הוא בספר ולמרות שחש ממש את תחילת המלחמה עוד באותו יום בצהרים. ארזנו הכל. את הקפה 

הגשתי לו בחרדת לב, לא גמר. מיהר. נפרד מהמשפחה והוסע לבית - ליד. ילדי אהרון הרכין את ראשו כדי 

שאוכל להגיע ולנשקו - כך תמיד היה נפרד ממני ומחייך את חיוכו הטוב המרחף לנגד עיני.

בני הצעיר, החזק, היפה והמסור יצא אל צינת הלילה...



64

חיים אליהו
25.09.2013 – 20.07.1924

אבא יקר שלנו

נולדת בקוצ'ין אשר בהודו, בשנת 1924, בן שני למשפחה עם עוד 6 אחים. אביך נפטר בעודכם צעירים וכל 

נטל המשפחה נפל על כתפיך. כבר בגיל צעיר התחלת לעבוד בעסקי תבלינים ומאוחר יותר עסקת בהוראת 

־התנ"ך בבית הספר. הייתם קהילה גדולה מאוד עם בית כנסת מפואר וערכים מאוד שורשיים עם זיקה לע

לות לארץ ישראל.

שני צמתים חשובים ומשמעותיים חווית בחייך:

האחד – כשהגעתם לגבעת חיים,עם עוד 64 משפחות, בשנת  1954. נתקלתם בחברה חילונית ואתם שהייתם 

־שומרי מסורת התקשיתם מאוד להשתלב במקום החדש. רוב המשפחות עזבו לאחר שנה, מתוכם גם מש

פחתך, ונשארתם רק שתי משפחות. 

אמא סירבה בתוקף לעזוב כי רצתה לגדל אותי באווירה אחרת, ומיד החלה לעבוד בבית התינוקות. אתה 

שובצת לעבוד בגידול הברווזים וכיוון שהיית בחור חרוץ וחזק הסתדרת עם כולם – אך אף פעם לא השלמת 

עם העובדה שלא תוכל להיות שותף בקהילה איתה הגעת ארצה.

־שמרתם בבית באדיקות את המסורת ומנהגי היהדות, שבת עם קידוש ואוכל של בית שכל השכנים היו מק

נאים, אך תמיד קיבלו משהו טעים. אנחנו ממשיכים את דרככם, בכל שבת מתכנסת כל המשפחה, עורכים 

קידוש ואוכלים ביחד.

המשבר הכי גדול שקרע אותך מבפנים היה כשהכנסתם אותי לבית הילדים ואני רק בת שנתיים וחצי. עד 

היום אני זוכרת את הטראומה. כדי להגן עלי ולתת לי הרגשת ביטחון ישנת לידי על הרצפה במשך שנה 

שלמה. כבר אז ידעתי שלא אעזוב אתכם לעולם ואטפל בכם עד הסוף. 

אבא, היית בחור מאוד שתקן ומופנם, הכל שמרת בלב, אך היית עם המון חוכמת חיים. את התורה ידעת 

בעל פה והמשפחה בשבילך היתה ערך עליון.

לפני 25 שנה חלית במחלה קשה שבה הוציאו לך כליה, ואחרי שנתיים גם את שלפוחית השתן. התמודדת 

בגבורה עם כל המצב למרות שזה הגביל אותך מאוד.

הבית שלנו היה תמיד מלא בנערים שאימצתם, בחברים מהקיבוץ וממשפחה מאוד גדולה שתמיד מילאה 

את הבית.

הצומת השנייה היתה  כשאמא הלכה לעולמה לפני 11 שנה. מאז חשך עולמך. היא, שכל הזמן טיפלה בך 

־וסעדה אותך – עכשיו מה, מה יהיה? ואז הגיעה הבדידות הנוראית, הבית התרוקן והיה לך מאוד קשה. אנ

חנו, שלושת הילדים, הכלות והחתן טיפלנו בך ולא עזבנו אותך, שלא תרגיש בודד. בשנה האחרונה נפרדת 

מאח ואחות, וזה השפיע עליך קשה מאוד ואז למעשה החלה ההידרדרות, המנטלית והנפשית.

האור היחידי שהחזיק אותך היה לעמוד תחת החופה ולחתן 3 נכדים ולזכות ב-6 נינים.
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כל פעם שהגיעו לבקר אותך היית עם אור בעיניים ושמחה בלב. 

היית איש חזק – וגם כשכל המערכות כבר קרסו לבך המשיך לפעום וחיכית להיפרד מכולם. 

רק אחרי שאחרון הנכדים הגיע הרשית לעצמך להגיע לעולם שכולו טוב.

רק צדיקים מתים בשמחת תורה – וכזה היית.

נוח על משכבך בשלום

אבא וסבא יקר

חנה
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חיים אסתר  
18.03.2002 – 17.08.1931

אמא נולדה בשנת 1931 בקוצ׳ין אשר בהודו. בת יחידה ושלושה אחים, משפחה גדולה ותומכת. 

אמא מספרת:

"המצב הכלכלי היה טוב מאוד. גדלתי בבית גדול, עם משרתים והייתי מוקפת בחום ואהבה. אמי היתה עקרת 

בית ולאבא שלי היה בית חרושת לעורות, שאת סחורתו שיווקו לארצות בחו״ל ולשוק המקומי. בקהילה 

שלנו היה בית כנסת מפואר מאוד, והוא עומד שם עד היום. רוב הבתים שגרנו בהם נהרסו, אך בית הכנסת 

נשאר כמות שהיה. היות שהאוכלוסייה היתה מגוונת מאוד, ברובם מוסלמים, חיתנו אותנו בגיל צעיר, כדי 

שלא נתבולל בין המוסלמים. אני התחתנתי בגיל 16. את אליהו היכרתי כשהיה המורה שלי לתנ״ך וההורים 

שידכו בינינו. 

64 משפחות, כולם  1954. היתה עלייה גדולה מקוצ׳ין. לגבעת חיים מאוחד הגיעו  לישראל היגענו בשנת 

שומרי מסורת. הקימו לנו בית כנסת והיינו מבשלים את כל הארוחות בעצמנו וחוגגים את כל החגים ביחד. 

היה לנו קשה מאוד להתרגל לחינוך המשותף, היו קשיי קליטה רבים, החיים כאן היו שונים מאלו שהורגלנו 

להם בהודו.

כשהגענו לקיבוץ, חנה היתה בת שנתיים ומיד הכניסו אותה ללינה משותפת ! אליהו לא עזב אותה. במשך 

שנה שלמה הוא ישן לידה על הרצפה, עד שהיא התרגלה לבית הילדים. היו לה קשיי קליטה, הן בגלל השפה 

והן בגלל הפירוד מאתנו. היו אנשים טובים שעזרו לנו בקליטתנו; נתן ארונדה ורחל ונזרול, שלימדו אותנו 

את השפה העברית."

למערכת החינוך נכנסה אמא כמחליפה. לפני 40 שנה היא קיבלה את הקבוצה הראשונה שלה, ומאז, במשך 

הרבה שנים ליוותה אימהות אחרי לידה - עד לפני שנה. דורות רבים עברו תחת ידיה האוהבות והדואגות.

היה זכרה ברוך

המשפחה

לאסתר היקרה שלי 

מורה, אמא, חברה - העולם כולו היית בשבילי.

תמיד חשבתי שתהיי אתי הרבה שנים, כי את היית החזקה. אבל היום את הלכת לדרכך ונצטרך להמשיך עם 

כל הטוב שהענקת תמיד לכולם, ולי.

קשה, קשה לי מאוד להיפרד ממך, אבל הסבל שלך בזמן האחרון היה כבר כבד מדי. היום השתחררת ממנו.
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היית סבתא לילדים שלי, סבתא מקסימה. לא הפסקת לחשוב עליהם ולדבר עליהם, גם כשאמרתי לך לא 

לדאוג אלא רק לעצמך. אני מרגישה שנתת לילדי כל כך הרבה. אין לי מילים להגיד לך תודה. את אשה 

מבורכת, אשה חזקה ואהובה על כולנו.

הכל היה לצדך: זכית ב־3 ילדים נפלאים, ב־12 נכדים מקסימים ובעוד 2 נכדים, הילדים שלי. בעצם, רבים מבני 

המקום, כאן ומחוץ לקיבוץ זכו להיות "ילדייך ונכדייך", כי בהם טיפלת כל-כך ברגישות, במסירות ובאהבה. 

אף פעם לא היתה בעיה להורים לקרוא לך, גם בלילות. היית בן אדם חד־פעמי, שקשה למצוא כמותו. היית 

אגדה בשבילי, כמו סנדקית גדולה. עם משפחתך הלכת בדרך שלך, וזכית גם שכולם יאהבו ויכבדו אותך. 

היופי והצניעות שבה חיית, גידלת וטיפחת את משפחתך ואת כל ילדי הקיבוץ, היו בשבילי "החוויה ההודית", 

משהו שירשת מהמורשת שנולדת וגדלת בה. תמיד דיברו בשבחך ולך היה קצת קשה לקבל שבחים... כל 

מה שלמדתי ממך נתן לי אפשרות להתפתח הלאה, כי את בנית בי את היסודות. אני אומרת לך תודה על 

הכל, ומבטיחה להמשיך בדרכך יחד עם המשפחה הרחבה שלך, ועם כל החברים האוהבים.

אני בטוחה שתמשיכי לשמור עלינו מלמעלה.

שנטי קומר
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חיים לוטה
16.07.2007 – 15.06.1913 

לוטה נולדה בעיירה הולימבורג בגרמניה.

זכתה  ונפטר בלא שלוטה  בזמן המלחמה חלה  אביה התגייס לצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה. 

להכירו מלבד ביקור קצר בבית חולים טרם מותו. אימה של לוטה, אמי, ניהלה ביחד עם אחותה ברטה ובעלה 

חנות גדולה של בדים שהייתה בבעלותה וממנה התפרנסה המשפחה ברווחה. לוטה למדה בבית ספר יהודי 

הנאצים  עליית  אך בשל  רפואה,  ללמוד  ורצתה  בגרות  בקלן, השלימה  לבנות  "ליצאום"  בתיכון  כך  ואחר 

לשלטון נמנעו לימודיה. רק מאוחר יותר, למדה לימודי אחיות אך לא זכתה להשלימם. היא החליטה לעלות 

לארץ ישראל בהשפעת בעלה לעתיד, פרץ, עברה הכשרה חקלאית ועלתה לארץ בסוף 1934.

לוטה הייתה קנאית לחיים ולא לתיקון העולם בנוסח הקומוניסטי, כאמונתו הלוהטת של פרץ שותפה לחיים. 

פעילותו של פרץ גרמה לא פעם להכרח לשנות פרקי חיים, הן בגרמניה והן בישראל בתחנותיהם השונות. 

לוטה ופרץ היו ב״קבוצת החוגים" מייסדי בית השיטה בתקופת מעיין חרוד. לאחר עזיבת ״קבוצת החוגים״ 

קנאותו  בשל  הקבוצה  את  לעזוב  נאלצו  עברון.  קיבוץ  של  מייסדת  בקבוצה  והיו   1936 בפברואר  נישאו 

הקיצונית של פרץ ונדדו אחר הפרנסה לנהריה, ירושלים ותל אביב. ב-1938 נולד בכורם מיקי אשר נפטר 

בגיל שלוש בשל תאונה מחרידה שבתנאי התקופה לא היה ניתן להצילו. ב־1942 התגייסו לוטה ופרץ לצבא 

הבריטי, לוטה ל- ATS. בשל הריונה שוחררה מהצבא אך הבן שנולד נפטר לאחר שלושה ימים. עם שחרורו 

של פרץ מהצבא עברו לרמות השבים שם נולדה אילנה בינואר 1946, ולוטה התחילה לעבוד בבית פיינסטון 

ברמות השבים, שמאוחר יותר עבר לבית לווינשטיין שם עבדה בתור אחות כ-30 שנה עד יציאתה לפנסיה.

ב-1986 נפטר פרץ. ב־1993 עברה לוטה לגבעת חיים לחיות בחברת אילנה בתה ומשפחתה. בגבעת חיים 

נקלטה והשתלבה במהירות בחברת בני גילה ושמרה על קשר הדוק וחברי איתם עד יום מותה. 

אהבה את החיים בכל כוחה ותושייתה ולא ויתרה על דבר ממנעמי החיים שרק יכלה לממש. נהנתה כמעט 

מכל דבר: אוכל, סרטים, טלוויזיה, ספרים, חברת ידידים ויותר מכל ממשפחתה, אך תמיד הייתה מוכנה 

לעוד והרבה, מהכול! גם פגעי הבריאות שפקדו אותה והפכו אותה נכה חלקית לא מנעו ממנה מלמצות את 

שיש לחיים להציע. היא חיה חיים מלאי עניין וסיפוק עד שעותיה האחרונות ממש. ביומה האחרון עוד זכתה 

לראות סרט עם אילנה ולסעוד במסעדה עם משפחתה. בגמר הנאתה החלה לחוש שלא בטוב, כשלידה 

אילנה, טס ובני משפחתה דעכה אל מותה כמעט בלא ייסורים מיותרים. 

החי, ברגע לידתו מתחיל מותו ואשרי הזוכה לטעום ולממש כה הרבה ממה  שיש לחיים להציע בימי חייו. 

יהי זכרה שמור לטוב אצל כל מכריה מוקיריה ואוהביה.                                                                 

אילנה וארנון
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חפר אריה
27.08.1996 - 05.12.1914

אריה הגיע לגבעת חיים בשנת 1933 מוינה, שם  נולד והתחנך. בנעוריו היה חבר  בתנועת "תכלת לבן" עד 
עליתו ארצה עם עליית היטלר  והאנטישמיות. 

במסגרת לימודיו בבית ספר מקצועי למד להיות אינסטלטור, ובעתיד  היה זה מקצועו הראשון. עם הצטרפותו 
לגבעת חיים, בהיותה בת שנה, הצטרף לקבוצת הבניה שעסקה בבניית בתי הקיבוץ וכן בעבודות חוץ, בעיקר 
בכפר חיים בעמק חפר. אריה תכנן וביצע את תשתיות משק המים בקיבוץ ופיתח במשך השנים את כל 

מערכת הצינורות.
בשנת 1941, עם הקמת הפלמ"ח  גויס למטה הפלמ"ח בו שירת עד פירוקו  ב– 1948. לאחר מכן  נשלח ע"י 
המדינה לקפריסין, למחנות הפליטים בהם נעצרו פליטי השואה שלא הורשו להיכנס לארץ. עם שובו לגבעת 
חיים ב – 1949 המשיך לעבוד במקצועו – אחזקת ופיתוח משק המים. נבחר למרכז עבודה ואף למזכיר 

הקיבוץ.
בתקופת כהונתו כמזכיר חוותה התנועה הקיבוצית וגבעת חיים את הפילוג. פילוג קשה ולעיתים אף אלים 
שהוביל חצי מאוכלוסיית הקיבוץ לפרוש ולהקים את גבעת חיים איחוד. האספות  אותן הינחה וניהל היו 

קשות  עליו במיוחד מאחר והיו עימותים קשים עם חברים שרק אתמול היו חבריו הטובים ביותר. 
במסגרת  הכלכלית.  במחלקה  לתפקיד  המאוחד"  "הקיבוץ  ע"י  גויס  כמזכיר  תפקידו  וסיום  הפילוג  לאחר 

עבודתו עסק בעיקר בהקמת מפעלים  בקיבוצים ברחבי הארץ, וביצוא למדינות העולם, בעיקר לאפריקה. 
במיוחד בעקרונות ספורט הפועלים   והתמחה  "הפועל"  במזכירות מרכז  היה חבר   60 וה–   50 ה–  בשנות 

בעולם. כך יצר קשרים  בין "הפועל" למרכזי ספורט בעולם.
אריה היה חבר גבעת חיים במשך 40 שנה בהם מילא שליחויות ותפקידים שונים שהיוו תרומה למדינה, 

לתנועה ולקיבוץ גבעת חיים.

יהי זכרו ברוך.

איתן חפר
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חפר הילה 
1972 – 1984

הילה שלנו נולדה בקיבוץ" גבעת חיים מאוחד" כבת שלישית אחותם של ענת ורותם. לאחר כחצי שנה בהם 

עמדו הרופאים חסרי אונים ולא ידעו מה היא מחלתה של הילה , הגענו איתה לתל השומר לפגישה עם 

פרופסור יעקב רותם ז״ל, שהיה מנהל מחלקת ילדים והוא קבע, ללא היסוס שהילה חולה בדיסאוטונומיה 

ילדה  היתה  הילה   .21.2.1984 ב-  לה  ונכנעה  הקשה  במחלה  הילה  נאבקה  שנה   12 במשך  משפחתית, 

בלונדינית. קטנה ושברירית מבחוץ אך מבפנים חזקה עם הרבה שמחת חיים ואומץ ענק. ילדה רגישה, לא 

מוותרת על אף שניה של חיוך או משחק ומוכנה לספר על עצמה ועל מחלתה הקשה . ערנית ובעלת רסן 

אדיר ליהנות מכל כאשר מצבה אפשר לה זאת . האופי החזק והרצון הנחוש להתגבר ולתפקד רגיל, היכולת 

הענקית לשמחת חיים והבנה שלחיות ולהרגיש טוב זה משמעותי ובעל ערך חזק. שלהרגיש טוב זה לא 

מובן מאליו, היה צורך להיאבק על כך יום יום. מה שעזר לנו לעזור לה היו תכונות האופי שלה - התבונה, 

חוש ההומור, אישיותה המשובבת החיונית והמרץ שנחנה בהם. כל זמן שהילה חוותה רגשות כמו ייאוש 

או אוזלת יד הם היו נדחקים החוצה למרות שהיו קיימים ובאו לידי ביטוי במצבים של לחץ גדול, אז היו 

גם שמחת חיים כאילו אסירות תודה על - כל יום שניתן לה במתנה, על כל רגע של פעילות שכה אהבה 

ובמיוחד לשחק כדורסל. המחלה הלוקחת ממנה את הכבוד והשליטה בחייה שהכניסה אותה לתהומות 

הסבל האנושי, מחלה המטרפת את הדעת ומעלה אצלה שאלות ללא תשובות. הילה חיפשה משמעות 

לסבל - כמו איוב, וכמו גדולי הפילוסופים בכל הדורות. הסבל שלה עזר לאחרים אולי להיות יותר אנושיים, 

יותר מתחשבים, יותר עוזרים וגם יותר אדישים לפעמים - למענה, והיא החזירה בחיבוק , בצחוק , בחיוך, 

במילה קצרה, בשיר, בריקוד ובאהבה גדולה.

הילה נטמנה בבית העלמין בקיבוץ - גבעת חיים מאוחד ב- 21.2.1984. אין יום שהיא לא נמצאת איתנו 

ובמיוחד הציורים המדהימים שהשאירה לנו לפני מותה ותלויים בחדר השינה שלנו. 

יהי זכרה ברוך
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חרש יוכבד
05.08.2003 – 09.10.1920

אמא נולדה  בגרמניה.

בגיל 14 עלתה לארץ במסגרת עליית הנוער והתחנכה בקבוצת שילר.

בשנת 1941 התגייסה לפלמ״ח ועסקה בתחומים שונים: הברחת עולים מסוריה לארץ, הברחת נשק בזמן 

העברת העולים - שבעקבותיה ישבה חצי שנה בכלא, סיורי הכנה עם מחלקת הסיירים של הפלמ״ח שחקרה 

וסרקה את כל הארץ, והייתה מד״סית ואלחוטנית של גבעת ברנר השכנה.

ובפעם האחרונה  וצלחה את הכנרת כמה פעמים כאשר היתה צעירה,  אמא היתה ספורטאית מצטיינת 

ניתוח המעקפים הראשון ושלחה את התעודה לרופא  65 לאחר שעברה בהצלחה את  עשתה זאת בגיל 

שניתח אותה.

ולאחר תקופה קצרה הם עברו  1947 התחתנה עם אבא, אותו הכירה במסגרת שירותה בפלמ״ח  בשנת 

לגבעת חיים, אותה הכירו משרותם בפלמ״ח, מכיוון שחיפשו קיבוץ קטן יותר מגבעת ברנר שנראה להם 

קיבוץ גדול מדי. כאן הקימו את ביתם.

אמא היתה אשת מעשים, לא אהבה דיבורים והעדיפה את העשייה: היא עבדה ברפת, בשלחין - שם כמעט 

ילדה אותי, בגת, במחסן הבגדים, ב ״סלון של שרה", במרכזיית הטלפון, ובשנים האחרונות הייתה אחראית 

על רישום העבודה. העבודה הייתה בעיניה ערך עליון בחייה והיא השתדלה להתמיד בה עד גיל מאוחר.

אמא אף פעם לא ביקשה לעצמה דבר. צנועה וענווה, הלכה בשוליים, שלא להפריע ולא להכביד.

ורבו,  לנכדים, שהלכו  גאה  והקמנו משפחות משלנו, אמא הפכה להיות סבתא  כשגדלנו, אנחנו הילדים, 

ובשנים האחרונות שמחה עוד יותר כאשר הפכה להיות סבתא- רבה לניניה.

אמא זכרה יותר טוב מאיתנו את תאריכי הלידה של כל אחד מהילדים, הנכדים והנינים ודאגה תמיד להזכיר 

לנו שלא נשכח.

אמא הלכה מבלי שהספקנו להיפרד. בזמן האחרון חששנו שיגיע היום, רצינו לעזור, אך אמא כדרכה סירבה 

לכל עזרה. היה לה חשוב לשמור על עצמאותה-כבודה.

מדי ערב שוחחנו בטלפון, כדי לשמוע מה נשמע האחת אצל השנייה, דיברנו על כל הנושאים שבעולם - 

פוליטיקה, מלחמות, בחירות וכדומה, בעיקר דיברנו עלינו - על חיי היומיום שהלכו ונעשו לה קשים, אף 

שסירבה להודות בכך.

ידענו שיגיע היום ונצטרך להיפרד. אך לא כך רצינו שיהיה.

אני מבקשת את סליחתך אמא שלא היינו לידך ברגעים הקשים האחרונים, מקווה ומייחלת שעכשיו תנוחי 

על משכבך בשלום, ללא כאבים וסחרחורות, ללא הצורך להעמיד פנים שהכל בסדר.

תחסרי לי בעיקר בשיחות הערב היומיומיות, בעצות ובהיותך אמא שלי.
יעל
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חרש צבי
24.01.2000 – 19.03.1923

אבא נולד בעיירה לובן שבגרמניה.

בשנת 1939 עלה ארצה במסגרת עליית הנוער והצטרף לחברת הנוער בגבעת ברנר. משפחתו   שנשארה 

בגרמניה, נספתה כולה בשואה.                                                                                       

בשנת 1941 התגייס לפלמ"ח ושירת בפלוגה ה׳ שפעלה בעיקר באזור המרכז והדרום.

בפלוגה ה' היה שייך לכיתת הסיירים שתפקידם היה להכין תיקי־שטח של מקומות נבחרים, כהכנה להקמת 

התיישבויות, וכן כהכנה לפעולות קרביות. בהמשך נקרא אבא לעלות צפונה וגויס להברחת עולים ארצה 

מסוריה ולבנון. אבא סחב על גבו ובידיו עולים רבים שיכולים לומר שהחלו את דרכם בארץ על גבו של יהודי 

אחר.

פעילות הברחת העולים תועדה גם בשירו של חיים חפר "בין גבולות בין הרים ללא דרך, בלילות חשוכי 

כוכבים, שיירות של עולים לבלי הרף, למולדת אנו מלווים".

בשנת 1945 סיים אבא את שירותו במסגרת הפלמ"ח וחזר לגבעת ברנר, שם השתלב בעבודת המסגרייה, 

מקצוע אותו הספיק לרכוש חלקית בגרמניה.

שהצליח  לאחר   ,1947 ובשנת  השכנה,  שילר  בקבוצת  שגרה  אימא  את  הכיר  בפלמ"ח,  שירותו  במסגרת 

להשיג אזרחות פלסטינאית, הם נשאו.

כעבור חודשיים אבא ואימא עברו לגבעת חיים כיוון שחיפשו קיבוץ טוב שלא יהיה גדול מדיי כמו גבעת 

ברנר. את גבעת חיים הכירו במסגרת שירותם בפלמ"ח.

גם פה החל אבא לעבוד במסגרייה, לאחר מכן בזמן הפילוג, קיבל אבא על עצמו את האחריות על ענף 

המים.

בשנת 1954 התחיל את עבודתו כנהג בקואופרטיב, עבודה שאותה אהב והמשיך בה שנים רבות עד שנאלץ 

להיפרד ממנה עקב בעיות בגב. אבא לא נפרד מהקואופרטיב אלא המשיך לעבוד בו כאחראי על מחסן 

החלפים, תפקיד בו שירת בנאמנות ומסירות רבה עד הגיעו לגיל 70.

בגיל 70 חזר הביתה כשהוא מודאג האם יצליח למצוא לו עבודה בגילו המתקדם, אבל גם פה הצליח להשתלב 

בעבודת המוסך, תפקיד שהיה חשוב לו מאוד.

אבא הלך מאתנו מבלי להיפרד ומבלי לומר שלום.

ואנחנו כאן, באנו לומר לך שלום, במסע האחרון.

אבא, נוח על מקומך בשלום, והלוואי שתמצא סוף סוף את שלוותך.

יהי זכרך ברוך.
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קטעים מסיפורו של צבי על חייו

על בית ההורים

"נולדתי בגרמניה בעיירה קטנה שנקראת לובן, במשפחה יהודית בורגנית ומתבוללת, כבן יחיד. הייתה לי 

אחות שנפטרה בגיל שנתיים מדלקת ריאות. לאבא היה מוסך גדול לאוטומובילים ומגרש לפירוק מכוניות. 

כל הקרובים מצד הוריי חיו בכפרים השכנים. בחגים המשפחה התאספה אצלנו אך לפעמים לא היו מספיק 

אנשים למניין. לידנו היה מחנה הכשרה שהיינו מזמינים לחגים ומארחים אותם בבית, וככה יכולנו לקיים את 

החגים.

אני זוכר מפסח את הצלחת הענקית שעליה היו חרותים פרפרים עם כל מיני קישוטים ועל זה שמנו את כל 

מה שהיה נחוץ לליל הסדר.

כשהגעתי לגיל בר מצווה, ההורים רצו לקיים את המצווה אבל לא היה לנו רב. אבי, כראש הקהילה, פנה 

לקהילה בברלין, והם שלחו לנו יהודי אדוק שידע לנהל את כל הטקסים, אך לא ידע לתקוע בשופר. הביאו 

הביתה את השופר עטוף במטפחת משי וכולם ניסו אבל לא הצליחו. אני, שהייתי שובב גדול, הייתי מתאמן 

עם פח כזה שהיינו מפרקים. את השופר שמו בחדר האורחים ולא ידעו מה לעשות. נכנסתי כשהחדר היה 

ריק, נתתי תקיעה עד שהשמשות רעדו! דבר ראשון קיבלתי מכות, כי איך העזתי לנגוע בשופר בלי כיפה. 

אחרי התייעצות החליטו גדולי התורה שזאת מצווה לתת לי לתקוע בשופר בבר המצווה שלי.

 

על הוריו

...כשעליתי ארצה קיבלתי עוד כמה מכתבים מהם דרך הצלב האדום. אחרי המלחמה שמעתי מקרובים 

שפגשו את אימי, שלקחו אותה למכבסה של ה־ס.ס. בברלין לעבודת כפייה ואחרי חודש, היא פשוט לא 

חזרה מהעבודה. את אבי הכריחו לעבוד בפינוי רחובות אחרי הפצצות. הוא עבד מאוד קשה בעבודות כפייה 

והביאו אותו למחנה בדכאו. הוא חי עד חודש לפני גמר המלחמה. גם הוא יום אחד פשוט לא חזר מהעבודה. 

איש לא ראה איך ולמה, אבל זה היה ברור, הם חיסלו אותו שם. את אימא חיסלו בתחילת המלחמה ואת 

אבא חודש לפני שהסתיימה.

תקופת שהותו בפלמ״ח

...במחלקת הסיירים הטילו עלינו משימה לתקוע יתדות כדי לסמן את הדרך על  המצדה, ולהפוך את טיולי 

הנוער העובד לנכס. בגמר העבודה עשינו עלייה ראשונה למצדה אחרי 2000 שנה. ערכנו מפקד לפידים 

חגיגי ואז תקעתי בשופר ממרומי מצדה, אז באמת התרגשתי. בכל יתר הפעמים השופר לא סימל לי משהו 

מיוחד. הפעם היה לזה חוסן שאני הרגשתי בו.

...יצחק רבין היה המ״פ שלי. עברנו כל מיני קורסים בכל מיני מקומות בארץ, והגענו גם למשמר העמק  שם 

הלבישו אותנו במדים והיינו יחידה של הקומנדוס הבריטים .

קיבלנו מהם נשק, חומרי חבלה והלכנו עם מדים.

...אחרי שהייתי שנה בפלמ״ח גם יוכבד התגייסה ויחד הגענו לגבעת חיים כמחלקת הסיירים, גרנו באוהלים 

לאורך הכביש במקום שהיום נמצא אולם הפועל. יוכבד הייתה האלחוטאית של המחלקה.

לאחר ששירתנו כ- 5 שנים בפלמ"ח ומכוון שהדבר היה מתיש ,רצינו מאוד להשתחרר.. הוזמנו לשיחה עם 

יצחק שדה. יצחק אמר: חבריה, אתם צודקים, אבל אנחנו זקוקים לכם. והסימן היה -  הוא הושיט את היד, 

ואמר: זהו, אתם ממשיכים. 


