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בת בכורה  – 1936ספטמבר 
בת ארבע היתה . הוריה קראו לה יהודית

צעירה מכדי להבין את  

החליטה , החמירכשהמצב . 
אבא : רק מעט מאוד זכרונות

ץ הפחמים הכבד וגם הסתתרות 

, "ירות העבודהׁשֵ "ל יהזמן קצר לאחר מכן נלקח אב
, על פלוגות העבודה הוטלו עבודות כפייה מפרכות

ביניהם , ומשפחותיהם םיה

, גטועדיין בעיר לא היה . לבודפשט
את " לסמן"היתה  ת השלטונות
לבית גם הם נכנסו  ם הצעירה וילדיה

. נעשה המצב נעשה קשה ומסוכן
מסרה אותו , התינוק בטחונו של פטר

מאחר שלא ניתן להפיק  ,לא יגעו לרעה
הדודה והתינוק נשלחו ". פתרון הסופי

באחת מצעדות של רחל ושלחו אותה עם אלפי יהודים 
בלי  – הלבדרחל נשארה . או אולי גרמניה או פולין
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  חיי רחל

  חיים פרקי

  מלחמה

ספטמבר ב 3, ו"אלול תרצב' טז- ב ,הונגריה, בבודפשט
הוריה קראו לה יהודית. ליסר ָקרֹוי-יוסףו נצוויגאסתר לבית גרּו

 – כאשר נחקקו בהונגריה החוקים האנטישמיים הראשונים

. בעיקר בעיר הגדולה, הצווים הגבילו את חיי היהודים יותר ויותר
רק מעט מאוד זכרונותרחל ל נותרומהתקופה בכפר . לכפר המשפחה הצעירה לעבור

ץ הפחמים הכבד וגם הסתתרות גהֵ מַ , לנסוע ברכבת לעבודתו בעירמוקדם מֵדי יום כדי 
  . בבור הגדול שנועד לאחסון תפוחי אדמה

זמן קצר לאחר מכן נלקח אב. פטר הנולד אחי, בת שש 
על פלוגות העבודה הוטלו עבודות כפייה מפרכות. ל העבודהכמו רבבות גברים יהודים בגי

יהרבים מבין המגויסים לא חזרו לעולם לבת. בתנאים קשים ביותר
  .היה גם אבא של רחל

לבודפשטהֵאם והילדים  בכפר בלי אבא חזרוכמה חודשים 
ת השלטונותמטר. בבתים שסומנו במגן דודהיהודים הורשו לגור רק 
ם הצעירה וילדיההאֵ . חברתיתלבודד אותם אותם כלא רצויים ו

נעשה המצב נעשה קשה ומסוכן, אחרי שהצבא הגרמני נכנס להונגריה, 1944באביב 
בטחונו של פטרכדי להבטיח את . במאי החלו טרנספורטים לאושוויץ

לא יגעו לרעהקשישים בבהנחה ש למשמרת לדודה מבוגרת
פתרון הסופי"שמדובר ביכולה היתה לשער לא היא 

  

של רחל ושלחו אותה עם אלפי יהודים  את אמאברחוב עצרו  1944
או אולי גרמניה או פולין, לכיוון אוסטריה, המוות הנוראות צפונה

   .בלי להבין מה קרה

   

ברבות הימים קיבלה רחל שלוש 
ת תמונות יקרות מפז מבני משפח

  : שקיבלו אותן בשעתו
כנראה , יוסף-רוי

  ;בהיותו עדיין תלמיד
  שלוש גיל 

  . חציותמונה של פטר בן שנה ו

  

מלחמהבילדות 

בבודפשטרחל נולדה 
אסתר לבית גרּו-גבריאלהל

כאשר נחקקו בהונגריה החוקים האנטישמיים הראשונים
  . המתרחש

הצווים הגבילו את חיי היהודים יותר ויותר
המשפחה הצעירה לעבור

מוקדם מֵדי יום כדי שקם 
בבור הגדול שנועד לאחסון תפוחי אדמה

 רחל אזו, בכפר
כמו רבבות גברים יהודים בגי

בתנאים קשים ביותר
היה גם אבא של רחל

כמה חודשים  אחרי
היהודים הורשו לגור רק  אבל

אותם כלא רצויים והיהודים 
באביב . מסומן

במאי החלו טרנספורטים לאושוויץ
למשמרת לדודה מבוגרתהֵאם 

היא . מהם תועלת
  .יחד לאושוויץ

1944אוקטובר ב
המוות הנוראות צפונה

בלי להבין מה קרה, הכנהכל 

   

ברבות הימים קיבלה רחל שלוש 
תמונות יקרות מפז מבני משפח

שקיבלו אותן בשעתו ,אביה
רויקָ  האבתמונת 

בהיותו עדיין תלמיד
גיל תמונה שלה ב

ותמונה של פטר בן שנה ו
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הנערים בתושייה בלתי מוסברת אספו . רק ילדיםלעת ערב נותרו שבו גרו בבית המסומן 
במהירות דרך  םבשלשות והצעידו אות םסידרו אות, הצעירים הבוגרים את הילדים

כדי לקלוט . בבית הזה היו מוגנים מפני הגרמנים. צדדיות לבית בחסות שוויצרית סימטאות
סילקו מן הבית את כל החפצים והרהיטים וסידרו דרגשים שהגיעו המבוהלים את הילדים 

  . מהרצפה עד התקרה ,בקומות

נאלצו  הם. מצומצםלא מרחב אפילו , לא נשאר מרחב תנועהלילדים . הצפיפות היתה נוראה
רחל זכרה כל . יצאו לחצר, בזמן חלוקת האוכל, רק פעמיים ביוםו ותלהישאר כל היום במיט

אבל . כך לא נרפאו פצעי הקור ברגליים-במשך שנים אחר – בבית ההוא היה להקר חייה כמה 
כאב שלא הירפה  –לה הכאיבו , מצוקת העדר התנועה והמחסור באוכל, לא פחות מהקור

אז רק בת  תההרי הי –הביטחון - הוודאות ואי-למשפחה והרגשת אי געגועיםה –לרגע 
  ...שמונה

שהרוסים הגיעו להם שאמרו  רחל זכרה. כבש הצבא האדום את בודפשט 1945בפברואר 
כעבור . תבוגרואת הבנות ה הצבא הרוסי להחביא מפני, הילדים הצעירים, הםוהורו ל

המתינו הילדים , ה בית יתומים גדולשהיה למעש, בבית החסות. חודשיים נגמרה המלחמה
 את רחל. מזל שמישהו ממשפחתו הגיע לחפש אותו-פה ושם היה ילד בר. ההורים שובם שלל

  .לא חיפש איש

�  

  בייריש גמיין

- גורדוניה"חברי תנועת , מדריכים המופלאיםה לעזרת הגיעו שליחים מהארץאחרי המלחמה 
את העבירו  בדרך ארוכה .קץ-איןובדאגת במסירות  ילדים היתומיםשטיפלו ב" הונגריה
באזור הכיבוש שהיה ) Bayerisch Gmain(גמיין -ביירישהנופש הגרמני לכפר מבודפשט  הילדים

חברת בית ספר ומה ל-שהחיים בו התנהלו בדמיון, קרוב לשנתיים היו בכפר הזה. האמריקאי
גם שירים וריקודים ו למדו, עבריתכולל , למדו את כל המקצועות הילדים. ילדים קיבוצית

עם מוריהם לעיתים קרובות יצאו . לארץ ישראל, למולדתלעלייה הכנה  –ישראליים 
מהתקופה  נשארורחל ל. להרים ולאגמים, ליערות, אל הטבע הנהדר של הסביבהומדריכיהם 

לה על פניה ועהיה חיוך . ביטחון ואמון, לימוד, מרחב פתוח, הזאת חוויות נפלאות של חופש
איך יצרו בעצמם , איך בנו במו ידיהם מזחלת שלג: גמיין-ימי ביירישעל  פעם שסיפרהבכל 

למדו שירים , איך ליקטו גרגרי יער מתוקים ביער, לעצמם מגלשי סקי משני קרשים ארוכים
מניסור  –רכשו מיומנויות במלאכות יד מגוונות וגם , התקדמו בחשבון, וסיפורים בעברית

  .הבמסורית ועד רקמה וסריג

  
   

 על רקע נוף המקום כיום 1945בית הילדים בבייריש גמיין בשנת 



7 
  

  

 מדריכינואיך מצאו  בשאלהמוצאת את עצמי מהרהרת לא אחת אני : "רחל לימים כתבה
את עוז הרוח ותעצומות הנפש לשאת על כתפיהם אחריות , כמעט נערים ונערות, צעיריםה

איך הבינו , על כולנו שהרעיפוחום ואהבה  את מאין שאבו; למאות ילדים יתומים חסרי בית
. נקשרתי אליהם ואהבתי אותם אהבת נפש. שהיה חסר לנו יותר מכולבגילם הצעיר שזה מה 

ויחד איתה , אהבה גדולה אני חשה כלפיהם. הרגש הזה חי בליבי גם אחרי עשרות שנים
האלה היו לימים המדריכים רוב ". הערכה ותודה על כל מה שעשו למעננו, הוקרה עצומה

עם יחד . ממשקמי כפר החורש ומייסדיה מחדש אחרי נטישת המקום אחרי מלחמת השחרור
תמר , יהודית קוצר: ליפעתבהמשך חייהם ילדים נוספים שהגיעו גם  גמיין-בבייריש והי רחל

הגיעה אף היא מבודפשט אחרי , אמו של יוסף, חורש חוה. קיש ויוסף סלעי קדובי, גולדשטיין
  . מה והצטרפה אל צוות המטפלותזמן 

  

ם   ֵׁש

לילדים שלא היה להם ֵׁשם עברי לבחור לעצמם בבייריש גמיין ניתנה הזדמנות 
בכל זאת . יהודית: אולי הכי יהודי שיש, היה שם יהודי למהדרין לרחל. ֵׁשם

, ט"כאשר סיפרה על כך בערב יום הכיפורים תשס. להחליף אותו הביקש
קשה לי לשחזר היום : "אמרה רחל, םומשמעות הׁשֵ  םשהוקדש לנושא הׁשֵ 

אבל ככל הזכור לי לא , מדוע רציתי להחליף את הֵׁשם שנתנו לי הוריי
שהיה מאוד משמעותי , בחרתי בשם רחל. התחרטתי אף פעם על הצעד הזה

  ."כך רציתי להידמות לה-שכל, היה שמה של המדריכה האהובה עליזה : עבורי

  

  

  

        

  אקסודוס              

על הילדים תוך שעות ספורות הועלו . הגיעה במפתיע ההודעה על העלייה ארצה 1947ביולי 
ונסעו לנמל  ,כדי שלא יורגש מטענן המיוחד ריםמכוסות ברזנט מכל העבָ , דחוסותמשאיות 

 "אקסודוס"אונייה החל המסע של ה, לפני עלות השחר, 1947ביולי  11-ב. י בצרפתמרסי
איש , היא לא שיערה. רחל היתה בטוחה שתגיע לארץ תוך עשרה ימים בערך .לארץ ישראל

  .שהמסע הזה ייארך תשעה חודשים, לא יכול היה לשֵער

בני אדם  4500-למעלה מ – בים בצפיפות אנושית עצומה נסיעההכל חייה לא שכחה רחל את 
היתה , למרות התנאים הקשים והמתח הרב. באונייה שנועדה לפחות מרבע מן המספר הזה

גם בגלל אבל , גם אותי, בגלל מחלת הים שתקפה רביםלי המעיים התהפכו . "מאושרת
  .סיפרה לימים, "שעומד להתחילונפלא הציפייה הדרוכה לפרק חיים חדש 

תקפו , אז במרחק של שעות ספורות מחופי הארץ והאונייה, ביולי 18-ב, כעבור שבוע ימים
אך , המעפילים התארגנו במהירות לפעולת התנגדות שתוכננה מראש. הבריטים את האונייה

זרקנו לעבר החיילים הבריטיים מכל הבא . "גם הילדים שותפו בפעולה. בעיתוי בלתי צפוי
גדות הזאת לא היה ערך להתנ –..." קופסאות סרדינים משומרות, בצלים, אדמה-תפוחי: ליד

האונייה  –עשרות נפצעו , שלושה נהרגו, באש חיה על המעפילים הבריטים פתחו. ממשי
  .נאלצה להיכנע



שסיפונן גודר , י התלאות והייסורים הועלו לשלוש אוניות גירוש

.(  

מה . חשתי חרדה ועצב רב. 
 שלוש. בצרפתשק ּוּב-פורט דה

להוריד את  הממשלת צרפת סירבה לדריש
  . לרדת לא הסכמנו

סירחון , חום שררו, כשמדפי השינה דחוסים בשש קומות זו מעל זו
. אבל רוח האנשים לא נשברה

יה ולחזק את ילעלות לאונ, 

אני קת מזון ואספהעלו לאונייה 
בפנים  תימצא, את הכיכר לשניים

 :כדי לחזק את המעפילים בידיעות החשובות
ואני קיבלתי את העיתון  –

חלק חשוב בתמיכה תי שהיה לי 
  !הרי הידיעות הגיעו גם בזכותי

חיילים בריטיים בנמל חיפה ממתינים 
להוראה להעמיס את מעפילי אקסודוס 

 .לאוניית הגירוש אושן ויגור
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הורידו , לנמל חיפה האונייההכניסו את 
ודיעו להם שמחזירים וה האנשיםאלפי 

, הצלם הנס חיים פין. אותם מייד לנמל שממנו באו
הנציח במצלמתו , העיתונות בארץמראשוני צלמי 

. את הדרמה שהתחוללה באותו יום בנמל חיפה
שפורסם כעבור ימים , באחד הצילומים האלה

-נראים ארבעה ילדים ,"דבר השבוע"
, נבוכים –" אקסודוס"נערים ברדתם מסיפון 

במרכז . מנסים להבין את המתרחש
. כת קומהנמו ,במשקפיים צעירההתמונה ילדה 

   .עשרה- האחתבת רחל ליסר : בזהותה אין לטעות

  

י התלאות והייסורים הועלו לשלוש אוניות גירושעֵ שבֵ " אקסודוס

).Ocean Vigour( "ריגוֹ ן וִ ְׁש אוֹ " את רחל העלו לאונייה

  : רחל ספרת ,שנה 40
. בלי אור בעיניים –אך הפעם  –שוב מחלת ים , 

פורט דהבים הגענו לקשים אחרי עשרה ימים  ?לאן נלך
ממשלת צרפת סירבה לדריש. שבועות שישהכמעט עגנו שם הגירוש 
לא הסכמנו. מרצון היורדים מהאונייההשיבה שיקבלו רק את , 

כשמדפי השינה דחוסים בשש קומות זו מעל זו, בבטן האונייה
אבל רוח האנשים לא נשברה. שמש- גרם לכוויות ומכות להט השמש על הסיפון

, לעקוף את השמירה הבריטית הצליחו' יה ביועל" 
  . גם הצרפתים סייעו. ההתנגדות והמאבק

העלו לאונייה : יום אחד מיוחדב חרוט בזכרונימכל הימים הארוכים האלה 
את הכיכר לשניים תיכשבצע. ילדעוד לחלוק בה עם  ,כיכר לחם קטנה

כדי לחזק את המעפילים בידיעות החשובות, יהיהצרפתים הגניבו בלחם עיתון לאונ
– ישראל-העולם החופשי כולו נאבק איתם על זכות העלייה לארץ

תי שהיה לי הרגש אניו, בקול רם" שלי"בערב קראו מן העיתון 
הרי הידיעות הגיעו גם בזכותי .שזרמו ממנו אל האנשים הנרגשים

חיילים בריטיים בנמל חיפה ממתינים 
להוראה להעמיס את מעפילי אקסודוס 

לאוניית הגירוש אושן ויגור

  

הכניסו את הבריטים 
אלפי את ממנה 

אותם מייד לנמל שממנו באו
מראשוני צלמי 

את הדרמה שהתחוללה באותו יום בנמל חיפה
באחד הצילומים האלה

"ספורים בשער 
נערים ברדתם מסיפון 

מנסים להבין את המתרחש, מתוחים
התמונה ילדה 

בזהותה אין לטעות

  

  

אקסודוס"מעפילי 

את רחל העלו לאונייה. בתיל דוקרני

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40אחרי , לימים
, שוב מסע בים

לאן נלך ?יעשו איתנו
הגירוש אוניות 

, האנשים בכוח

בבטן האונייה. קיץהיה 
להט השמש על הסיפון .מחנקו

" ההגנה"שליחי 
ההתנגדות והמאבק

מכל הימים הארוכים האלה 
כיכר לחם קטנהקיבלתי 

הצרפתים הגניבו בלחם עיתון לאונ! עיתון
העולם החופשי כולו נאבק איתם על זכות העלייה לארץ

בערב קראו מן העיתון  !הזה
שזרמו ממנו אל האנשים הנרגשיםובעידוד 
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לנמל בוק -מפורט דההאוניות  בילו הבריטים אתהו, בעקבות הסירוב העקשני לרדת בצרפת
בהחזרתם לאדמת שניסו להיאבק אנשים את הבכוח הורידו  1947בספטמבר  8-ב. המבורג
  . ףְר נדוֹ ּפֶ או וּפֶ טָ ְס -םַא: בשטח הכיבוש הבריטי בגרמניה בשני מחנות וריכזו אותםגרמניה 

�  

היא . עברו על רחל חוויות גרועות וטובות גם יחדמחנה בחודשי הסתיו והחורף הארוכים ב
  : העדיפה לספר על הטובות

בא  אחד משליחי ארץ ישראל שהיו במחנה. במחנהפקד הבריטים ניסו לערוך מי
עם זהות מזויפת של ילד , למי יש אומץ להתפקד בשם בדוי": ושאל ,הילדים, ינואל

אתכם הבריטים ינסו לבלבל , זה קשה: "הוא הוסיף ואמר לנו "?מארץ ישראל
אולי קיוו בעזרת הטריק ". יבוא רק מי שיש לו העזה ועקשנות !ולחשוף את האמת

ישראלי שנקלע בטעות -ילד ארץהרי  –לעקוף את בעיית הסרטיפיקטים הזה 
ואולי סתם  – למלחמה באירופה זכאי לחזור לארצו ומשפחתו בארץ בלי סרטיפיקט

, בל אני לא ויתרתיא, ילדים גדוליםרוב המתנדבים היו . רצו לעצבן את הבריטים
 .יצליחו לבלבל אותילא שאני חזקה והפקידים הבריטים , רוצהאני גם אמרתי ש

נסעתי  – הרצל בחיפה' מרח ליסר יהודית אנישלפקיד הבריטי סיפרתי משרד ב
   ...ופתאום פרצה המלחמה –בוורשה שלי דודה הלבקר את 

מרוב שמחה וגאווה ! הצלחתי להטעות את הבריטים, שלי היה משכנע הסיפור
שבאה , אביב- בתליהודה -בן' מרחלוין לה 'וחהפעם כר –להתפקד שוב באתי 

הצלחתי . לפתע נולהונגריה עם אביה לרגל שמחה במשפחה והמלחמה תפסה אות
 מרוצה הייתי! קודם פקדו אותיהבריטים אפילו לא גילו שכבר , גם בפעם השנייה

להונות את  תיהצלח ריה, אחת- בקבוצת הילדים התחזק בבת ימעמד. מאוד
  !...הבריטים פעמיים

�  

במרץ  16-ב. המחנה הלך והתרוקן .לארץ עלייהאישורי לפפנדורף  לו להגיעיחתעם הזמן ה
מהמחנה בחברת ילדים ומבוגרים  .נכסףהעלייה האישור סוף את - סוףקיבלה גם רחל  1948

 1948באפריל  8-ב). Teti(האונייה ֶטִטי  לסיפוןמרסיי נמל מגרמניה לצרפת ועלתה בנסעה 
  . הפעם חוף מבטחים, ירדה שוב לחוף, אחרי שבעה חודשים. עגנה האונייה בנמל חיפה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 8.4.1948, "על המשמר"
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לבית שלושה שבועות הגיע  כעבור. משם פוזרו בהדרגה, הופנו לבית העולים בעתלית העולים
זה היה  –ילדי עולים  שישהלקבוצה לקחת  הוא בא. אברהם כהן מקבוצת השרוןהעולים 
כי בבית הספר , רק בנותשייקח  הודיעאברהם . באותו חודששהקבוצה יכלה לקלוט המספר 

בסופו . בשום אופן לא הסכימובבית העולים המדריכים  אבל, מבנות דוד יש יותר בנים-ברמת
- שבועיים לאחר מכן הכריז בן .ת השרון עם ארבע בנות ושני בניםשל דבר חזר אברהם לקבוצ

  . גוריון על הקמת מדינת ישראל

  

  קבוצת השרון

בין . "אקסודוס"מהאונייה  הילדים לבואמיוחדת  חיכתה בהתרגשותקבוצת השרון 
כששמעו שיש בין . יזרעאלי-ליסר ה'היו גם יונינה ואברומצ מהם אחדהמשפחות שרצו לאמץ 

פי שלא היה ידוע להם שום -על-אף, אותהביקשו לקבל , ליסרמשפחתה שם שהילדים ילדה 
ה העניקו לרחל בית 'יונינה ואברומצ .קשר כזה מצאנגם ברבות השנים לא ו קשר משפחתי

. אהובות היו לה לאחיות –שפרה ואילנה  –ובנותיהם , הם היו לה כהורים. חם ואוהב
   .גם לרחל אחות קטנה נוספה, כשנולדה ברוריה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  

למחוק  הרצתהיא . צבריתלפוך נחושה לההיתה  רחל
 עד מהרה. שזה אפשרי הנילגמרי את העבר והאמ

ובמחנות התנועה , ביוגרפיה חדשה הלעצמ יאההמצ
בפני ילדים מקיבוצים אחרים כמי  האת עצמ הגיהצ

. קבוצהבת להורים חברי ה, שנולדה בקבוצת השרון
פנה השרון קבוצת יוצאי הונגריה בכשמישהו מהילדים 

, הדבר לא היה קל. את הראש הסובב, בהונגרית האלי
עם הילדים : עליו מחיר גבוה השילמרב ובמשך זמן 

קשר  הגורל ועבר משותף לא רצת השאיתם חלק, העולים
להיות כמוהם  הכך רצת-ואילו הילדים שכל, של שייכות

הם התייחסו . כאחת משלהםעד הסוף  האות קיבלולא 
 הלא איפשרו להם ו, ברור אבל הקו היה, יפה האלי

   .לחצות אותו

  

  1949, עם אילנה ושפרה, 12-רחל בת ה: מימין
 1954, רחל עם אילנה וברוריה: למטה
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  זהות

  : סיפרה לי רחלספורות לפני שנים 

אבל  –הייתי פעילה ומעורבת , בלימודים ובעבודה, השתלבתי מהר בחברה"
חשתי לא פעם . יכלפי עצמפנימי עמוק הרגשה של ניכור חייתי גם ב במקביל

קיבוץ מבטן - לבתשההתחזות שלי , זהות מזויפתמציגה שאני , שזאת תרמית
הנאצים ועוזריהם : בזכרון משפחתי שנספתהשאין לה כפרה ומלידה היא בגידה 

ההרגשה הזאת פצעה . מחיקת זכרונםבסייעתי ההונגרים מחקו אותם פיזית ואני 
לא הסתכלתי , הדחקתי הכול, במחשבות האלה לא שיתפתי בה אף אחד. והכאיבה

  ".לאחור

  . דבריה שברו את ליבי
  ...על עומק הכאב, מצוקותיהםומה אנחנו יודעים באמת על חברינו 

  מרים אהרוני

 השיכבר לא הרג ,משפחה עם יוסלה המיכשהק. השנים הביאו איתן בהדרגה התרככות ופיוס
עם  המיהשלהיא . וזהות בדויה ם חדשׁשֵ  הלברוא לעצמ הצורך בהכחשת העבר ולא רצת

  . באמת קרה –וכל מה שקרה , היה –העובדה שכל מה שהיה 

�  

היא היתה תלמידה טובה בכל מקצועות . לימודים בבית הספר השתלבה רחל במהירותב
בחברת הילדים מילאה תפקידים . במסגרת החברתיתגם  ומצאה את מקומה הלימוד
  ".הד נעורים"תרבות ועורכת עלון הקיר ועדת הבהם מרכזת , מגוונים

  5.3.1954, 29' מס" הד נעורים"

  בנושא פעולות החברה וההשתתפות בהן משיבה לשאלות) 'כיתה יא( רחל

  ?אלו מוסדות צריכים להיות בחברת הילדים

כדי לאפשר , מוסדות חברת הילדים צריכים להיות דומים לאלה של חברת המבוגרים
מדובר בעיקר בפעולת הוועדות [...]  .לילדים התנסות בצורת הארגון ודרך הפעולה

יש להצטער על . שבה יש לכל אחד הזדמנות וזכות להביע את דעתו, ובשיחת החברה
  .כך שבפועל רק מעטים מביעים את דעתם והרוב שותקים

  ? במה מתבטא כוחה של החברה

אבל נדמה לי שלחברה צריך להיות לפחות כוח , קצת קשה לי לענות על שאלה זו
  .המתקבלות על ידה בשיחה, עצמה- שלהההחלטות  לקיים את

  ?האם ראוי להכריח ילד למלא תפקיד למרות רצונו

הוא , כאשר מטילים על אדם דבר שהוא אינו רוצה בו. התשובה שלי שלילית בהחלט
. פעמים הוא אף הורס יותר מאשר בונהל –ולפי הניסיון , אינו משתדל למלא אותו

ואף להגביר את רוח , לשאת מרצון בתפקידיםהחברה צריכה לשכנע את חבריה 
צריך לנסות להוציא מהילדים את . אשר לצערי אינה קיימת כלל אצלנו, ההתנדבות

. אך זהו מאמץ כדאי לחברה וגם לפרט, הדבר מצריך מאמץ. הפחד מפני קבלת עול
מי  – הפרטומצד , רק חברה אשר יש בה רוח התנדבות יכולה להיות חברה טובה

יכול ללמוד את הדרך , תמיכה מחבריועידוד ועצמו תפקיד מרצון וזוכה ל שמקבל על
  .להתקדם ולהצליח, לארגן דברים כראוי
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  יפעת

ליפעת יחד עם כל רחל עברה ', בגמר כיתה יא, 1954ביולי 
בשנת הלימודים . החברים והילדים של קבוצת השרון

 'האחרונה של בית הספר למדה עם חבריה לכיתה בכיתה יב
  .המקובצת בבית ברל

  

  

  

 

 

� 

התגייסה רחל בתום הלימודים 
יות ושירתה כמדריכת טירונ ל"נחל

סמכו עליה  פיקודבסגל ה. 80במחנה 
את  ילאההיא מ: ובצדק, מאוד

מוחלטת תפקידה מתוך מחוייבות 
מלאה ובאחריות  ,מצד אחד, למטרה

  . מצד שני, כלפי הבנות

  

בהם החבר הקרוב , עם חבריה ביפעת חםמהצבא שמרה רחל על קשר  שבתות וחופשותב
  .יוסלה כהןוהנאמן 

   

  סמלת רחל ליסר 
 1957, 80מחנה 

  1956, ז"פסח תשט, יפעת
  רחל ליסר ויוסלה כהן, דיצה וייס: מלפנים
 אביבה זיגלמן ובנימין כהן: מאחור
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� 

מאחר . והלומדת הנוער העובד יצאה רחל לשנת שירות שלישית בתנוע שירות הצבאיאחרי ה
הוטל עליה תפקיד קשה ותובעני , אומנם במסגרות אחרות, שהיתה בעלת ניסיון בהדרכה

  . בשכונות המצוקה של תל אביב ההדרכהרכזת : מאוד

  :את החברים בחוויותיהרחל שיתפה  26.2.1960ברשימה בעלון יפעת מיום 

  בהדרכה

  .החדשתפקידי הוא ריכוז הדרכה באיזור תל אביב ביישוב [...] 
  ?באיזור תל אביב" יישוב חדש"ואיפה יש , "יישוב חדש"מה זה בכלל 

מושבי העולים , הפועלת בעיירות הפיתוח, בחטיבה חינוכית של התנועהמדובר 
בלשון , הנוער במקומות האלה לא גדל על צנצנות שמנת. ופרברי הערים הגדולות

פתוחים קיני התנועה יום , כדי לתת מענה לצרכים החינוכיים המרובים. המעטה
שעות אחר הצהריים מוקדשות . משעות אחר הצהריים המוקדמות עד הערב, יום

המטרה היא להעניק . ספורט ואף עזרה בשיעורים, מלאכת יד, בעיקר למשחקים
גלל קשיי ב שרובם אינם זוכים לה בבית, לנערות ולנערים חמימות ותשומת לב

ת בערב נערכות הפעולות התנועתיו. הפרנסה ומצבם הכלכלי הקשה של ההורים
שיחות ודיונים , שירים ומשחקים: פעולות בשבוע בכל קבוצת גילשתי  –

  .הווי של תנועת נוער ישראלית, בקיצור; בנושאים ערכיים ואקטואליים

ה ביישוב כוחות ההדרכה העומדים לרשות המפעל החינוכי הגדול של התנוע
במיוחד בולט החוסר העצום . החדש מעטים ודלים לעומת כובד המשימה

בכל , קינים 15יש , לשם דוגמא, באיזור שלי. שליחים חברי משקים-במדריכים
. ואני השליחה היחידה של התנועה הקיבוצית, אחד מספר מצומצם של מדריכים

, כים שכיריםמעסיקה התנועה מדרי, על מנת שלא להפקיר את הנוער לרחוב
חיי תנועה והווי תנועתי עם  קייםקשה מאוד ל. שחלקם אינם מתאימים לתפקיד

  .מדריכים כאלה

בתפקידי כרכזת הדרכה אני עוסקת בעיקר בהדרכת המדריכים בכל הקשור לחינוך 
לא באתי עם . באחריות להפעלה של כל קן בנפרד ושל כולם יחדנושאת תנועתי ו

. למדתי ורכשתי ניסיון תוך כדי עבודה, ים האלהידע וניסיון מוקדמים בשטח
אם הוא מוכן , תפתח עם התפקיד המוטל עליולהל ווגדמסוגל למסתבר שהאדם 

  . ורוצה למלא אותו היטב

כאשר אני יושבת לפנות ערב עם נערות . אני עוסקת גם בהדרכה ישירה, בנוסף
, ם להקשיבמוכניובכל זאת אשר הגיעו לפעולה מיום עבודה ועמל , ונערים

אלה הן עבורי השעות . מתרחב ליבי –לשוחח ברצינות וגם לבלות ולשמוח יחד 
  .היפות ביותר

� 

בוודאי לא  –האמינה רחל בחובתו וזכותו של אדם לפעול למען החברה שבה הוא חי  כל חייה
היא לא יצאה אף פעם ממעגל . אך גם לא להיבדל ממנה ולא להישאר אדיש, לפעול נגדה

המשכילה  ברהלדעתה היתה חֶ " ברה מתוקנתחֶ . "ברה מתוקנתחֶ האנשים המנסים לקיים 
משובה משנת השירות ועד , כל שנות חייה. ףהיחד המשותשל לאזן בין צורכי היחיד לקיום 

פעילה במסגרות ; איכפתי ומתחשב, היתה אדם מעורב מאודממש השנים האחרונות 
   . של ועדות וצוותי חשיבה וגם בהרבה דרכים בלתי פורמליות של עזרה חברית הפורמליות
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  חתונה בלתי נשכחת

המבוגר ממנה בשבע , כהן בתחילת קשר החברּות בינה לבין יוסלה' רחל היתה בכיתה יב
מבדילות ברובד סמוי מן העין בינם , בביוגרפיה של שניהם היו טבועות שנות המלחמה. שנים

  . אותה אהבו ועימה הזדהו, ה שבתוכה חיולבין החבר

, ליל הבדולחת הנוראה של והתפרצות האנטישמיאחרי . גרמניה, ןילִס כפר מיטֶ נולד ביוסלה 
ילדים מגרמניה להכניס לשטחה איפשרה שוויץ , זעזוע והלם בארצות אירופה העוררש

לצרף  של יוסלהאמו הצליחה , בחלון הזמן שנפתח להרף עין. בהגבלה גילית, במכסה מוגבלת
ת הוריו א. כך ניצל .1939התשע לקבוצת הילדים שיצאה מפרנקפורט בינואר את בנה בן 

כעבור  .נספתה גם משפחת כהן בשואה, יחד עם קהילת הכפר כולה –ואחותו לא ראה עוד 
שנתיים . לארץ ישראל עם חבריו הגיע) 1945ספטמבר ( ו"ראש השנה תשב, קרוב לשבע שנים

חבריו ש, "גרודוניה"של תנועת  "שגב"לגרעין הצטרף  ואחר כך נווה איתןת נוער בבחברהיה 
הקבוצה שניסו  התפוררותאחרי . קיבלו את הכשרתם לחיי קיבוץ בקבוצת השרון הבוגרים

שקיבלה אותם , לקבוצת השרון "שגב"מחברי חזרו חלק , להקים באבוקה שבעמק בית שאן
כמה חודשים קודם לכן הגיעה  .היה ביניהםרה עש-בן התשעיוסלה . בזרועות פתוחות

  .לקבוצת השרון הילדה רחל

, לוועדת החתונות הפנהזוג . השעה להקים משפחהשל רחל הגיעה מבחינתה  25בהיותה בת 
ועדת החתונות קיבלה את ההודעה בשמחה ומסרה להם את ארבעת מועדי . כמקובל

חברי  –רחל ויוסלה . ו באב"ג בעומר וט"ל, ו בשבט"ט, חנוכה: החתונות לפי החלטות יפעת
אנחנו : "הפעם לא הסכימו. לא ערערו לפני כן מעולם על החלטות הקיבוץ, קיבוץ נאמנים

חברי הוועדה דנו בפנייה יוצאת הדופן והגיעו ". םבלי זוגות נוספי, רוצים חתונה רק שלנו
לרחל ויוסלה ניתן אישור להתחתן בכל . להחלטה הנדירה שפה מדובר באמת במקרה חריג

  .10.10.1961, ב"בתשרי תשכ' ל', יום ג, "אחרי החגים"התאריך שביקשו היה . מועד שיבחרו

א אותם להחליט שזאת מה הבי? "מועד פרטי"מה הביא את חברי הוועדה לאשר חתונה ב
ולגייס עשרות חברים וילדים לחתונה מושקעת שבאמת לא , תהיה חתונה שכמוה לא היתה

איש מחברי , פרוטוקול הישיבה לא נרשם? גם לא בכל עשרות השנים לאחר מכן, היתה כמוה
אבל הלב נוטה להאמין שהיתה לכך סיבה , הוועדה כבר אינו בחיים ואין את מי לשאול

, מאחים ואחיות, םב ואֵ ברים הרגישו שחתונה של בני זוג שנותרו יתומים מָאהח: עמוקה
סבל , כך של בדידות-חתונה של בני הזוג ששניהם חוו ילדות פגועה כל; יחידים ממשפחותיהם

  .שלא תישכח, ראויה להיות חתונה מיוחדת, וגעגועים

יהודית ובהעמדת חיזיון של של עיירה " שאגאלית"ימי עבודה רבים הושקעו בבניית תפאורה 
ה המתייפחת מהתרגשות ומתח עם ּלָ נות מקבילות של הּכַ שנפתחה בסצֵ , חתונה בעיירה

הכליזמרים על , עברה אל הכנות פרנסי העיירה; הטובות בחברותיה והחתן הנרגש עם חבריו
 והגיעה אל שיאה בריקודיהם העליזים, הגוי של העיירה שבא להשתתף בשמחה, כלי נגינתם

  . על כל גינוני החן שלו, של הילדים והילדות וריקוד הֶׁשָרֶלה המרגש

. מקטן ועד גדול –בהשתתפות כל אנשי יפעת , קדם למסיבה טקס החופה שערך הרב בגון
, יצחק יצחק קרא את פסוקי הנחמה של ירמיהו הנביא. אחר כך התכנסו כולם בחדר האוכל

עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִי ְוָיָצאת , ְבֵנ ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלעֹוד אֶ : "פה-שכל ילד ביפעת כבר הכיר על
ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון  ,ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָּדו. [...] ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים

דבורה גרונמן  –רחל וחברותיה , כות ואיחוליםאחר כך היו בר". ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם
מזכיר , זאב משי', לחיים'בנימין כהן ומוטקה לביא שתו יחדיו  –ודיצה וייס ויוסלה וחבריו 

לבסוף הוצג החיזיון . בנות חוללו, היפעתית" מגילת הכלולות"העניק לזוג הנרגש את , יפעת
  .רבים אחרי החתונההתרוממות רוח כללית שרתה על יפעת עוד ימים . הנהדר
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  ילדים

המקסימה מייד עם הלידה התברר שהתינוקת . הבת הבכורה –נולדה גילת  1963בספטמבר 
התוצאה היתה . הניתוח הסתבך. המחייב ניתוח חירום מציל חיים, נולדה עם מום מּוָלד

בהמשך . שהפעם עלה יפה, עד שהתאפשר ביצוע ניתוח נוסף –שנתיים בלי יום ובלי לילה 
מההורים נדרש , מגילת סבל של בידוד חברתיעל מנת למנוע . שמיעה חמורה תהתגלתה לקּו

לא היתה . ליווה אותם במשך כל שנות גידולה של הבת האהובהש, מאבק אינטנסיבי ממושך
נלחמו על , ורי דיבור ותקשורתבמשך שנים רבות נסעו איתה לשיע. אבן שלא הרימו למענה

  .והצליחו –בעבודה , בטיולים, השתתפות בפעילויות חברת ילדים, שילובה בכיתה רגילה

   .נולד אמיר, 1966בספטמבר , אחרי הולדת גילת שלוש שנים
  . טל –נולד צעיר הבנים  1970באפריל 

  .תומך ואוהב, שלושת הילדים זכו לבית חם

  :סיפרה רחל, ביפעת שהוקדש בעיקר לסיפורי לידהבערב נשים עליז , לימים

אחד בכל יום היה . בזמנו היה ביפעת מספר לא כל כך גדול של בעלי רשיון נהיגה
היה מי . לא מתוכננת מראש, למקרה של צורך בנסיעה דחופה, "תורן רכב"מהם 
היולדות שהן מסיעים שיש נהגים ש, על סמך סטטיסטיקה מצומצמת, שמצא

. תנוויש נהגים שהיולדות הנוסעות איתם חוזרות מעפולה עם ב, חוזרות עם בנים
במשפחה שלנו עפו . עם הנהגים המביאים בניםלפי החישובים האלה יוסלה נמנה 

  .בדיחות אין קץ בנושא הזה

לקראת הלידה הראשונה שלי אמרו במשפחה שמוטב שיוסלה לא יסיע אותי 
חזרתי ו ,עמוס גל הסיע אותי לבית החולים. קיבלנו את העצה". גשותבגלל ההתר"

אפשר לסמוך ובלידות הבאות אמרו במשפחה שיוסלה כבר אב מנוסה . גילת עם
לבית  פעמיים הסיע אותי יוסלה. כשהוא נרגשעליו שינהג בזהירות הדרושה גם 

במקרה שלנו , הנהג אפקטמ וניותר לא צחק. וחזרנו עם אמיר וטל, החולים ללידה
  !מעל לכל ספק וכחה הוא

  

  
   

 1971, א"אביב תשל



 תפקיד המחנכת. חשבה רחל על השתלבות במערכת החינוך
על מנת . נראה לה חשוב ומאתגר אפילו יותר מחינוך והוראה בכיתות ההמשך

בבית הספר הקיבוצי דאז לא 
ועדת ההשתלמות ה ראיש, 

  . ביפעת את יציאתה לשנתיים של לימודי הוראה בסמינר למורים בבית ברל

ספטמבר (ב "ולים ובראשית שנת הלימודים תשכ
תוך אזהרה שמדובר , הגדולה

. כפי שקורה לא אחת בשנת ההוראה הראשונה
. בכיתה החמורות להתמודדות עם בעיות המשמעת

בתכנון ובהכנת החומר הלימודי ירדו לטמיון נוכח הניסיון 
בצער נאלצה להודות בפער הגדול שבין 

פגיע של הפיזי הרגשי וה היתה בשנה הזאת במצב

התמודדות עם ומיומנות בהוראה וב
שמה קץ לאפשרותה לחזור למערכת 

לא איפשר בתחילת הדרך מצב התינוקת 
ורחל  המצב התייצבאחרי שנתיים 

חיה . לבב-חיה ברברחל פגשה 
" מאזן בוחן"סק בבדיקת 

באותם ימים נעשתה כל  .תאזן
ופעולה מורכבת כמו עריכת מאזן חייבה את הצוות 

כך נכנסה לענף הנהלת . "יאשר
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  מערכות עבודה וחברה

חשבה רחל על השתלבות במערכת החינוך עוד קודם להקמת המשפחה
נראה לה חשוב ומאתגר אפילו יותר מחינוך והוראה בכיתות ההמשך

בבית הספר הקיבוצי דאז לא  –להתקבל למוסד אקדמי היה עליה להשלים בחינות בגרות 
, משסיימה את הבגרות האקסטרנית. עשו למדו לבגרות ולא נבחנו

ביפעת את יציאתה לשנתיים של לימודי הוראה בסמינר למורים בבית ברל

ולים ובראשית שנת הלימודים תשכסיימה את הלימודים בציונים מע
הגדולה 'דאת כיתה לידיה קיבלה  ,חודש וחצי לפני החתונה

  . "כיתה מופרעת

כפי שקורה לא אחת בשנת ההוראה הראשונה, וגם לילדים, לרחלמאוד היתה זו שנה קשה 
להתמודדות עם בעיות המשמעתספיק סמינר לא הידע התיאורטי מה

בתכנון ובהכנת החומר הלימודי ירדו לטמיון נוכח הניסיון רחל השעות הרבות שהשקיעה 
בצער נאלצה להודות בפער הגדול שבין . המכוון של כמה מתלמידיה לחבל במהלך השיעורים

היתה בשנה הזאת במצב, בנוסף לכל זה. הציפיות לבין המציאות

ומיומנות בהוראה ובחינוכי ניסיון  ,מן הסתם, עם הזמן היתה רחל רוכשת
שמה קץ לאפשרותה לחזור למערכת  הולדתה של גילת: אבל זה לא קרה, 

� 

מצב התינוקת . רחל הקדישה לגילת את כל כוחות הגוף והנפש
אחרי שנתיים רק . פנאירגע של חלום על אפילו הרהור על עבודה או 

פגשה , ערב עם גילת בעגלתהה יטיולמ אחדב. לחזור לנשום
סק בבדיקת ועש, בהנהלת החשבונות ת הצוותלבוא לעזר תוכל

תאזןהמאזן לא מ גינושב אפסיסכום כמה ימים בנרות 
ופעולה מורכבת כמו עריכת מאזן חייבה את הצוות , הנהלת החשבונות בחישובים ידניים

יאשרבתנאי שסידור העבודה ", רחל השיבה בחיוב .

  
  

מערכות עבודה וחברה

עוד קודם להקמת המשפחה
 בכיתות היסוד

להתקבל למוסד אקדמי היה עליה להשלים בחינות בגרות 
עשו למדו לבגרות ולא נבחנו

ביפעת את יציאתה לשנתיים של לימודי הוראה בסמינר למורים בבית ברל

סיימה את הלימודים בציונים מע רחל
חודש וחצי לפני החתונה, )1962

כיתה מופרעת"ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

היתה זו שנה קשה 
ידע התיאורטי מהה

השעות הרבות שהשקיעה 
המכוון של כמה מתלמידיה לחבל במהלך השיעורים

הציפיות לבין המציאות
  . הריון ראשון

עם הזמן היתה רחל רוכשת
, בעיות משמעת

  .החינוך

רחל הקדישה לגילת את כל כוחות הגוף והנפש
אפילו הרהור על עבודה או 

לחזור לנשוםיכלה 
תוכלשאלה אם 

כמה ימים בנרות  כברחפש ומ
הנהלת החשבונות בחישובים ידניים

.לעבודת נמלים
  . החשבונות
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כולל , והתמחויותתפקידים של ארוכה שורה רחל  מילאה במקוםשנות עבודתה  40במהלך 
תמחיר וקשר עם ענפים , ים ותשלומיםביטוח, עריכת המאזן, ענףשנים רבות כמרכזת ה

 ,מכונות חישוב פרימיטיביות. ה הנהלת החשבונות מהפך טכנולוגיעבר בשנים אלה .ועובדים
 אחר כך החל עידן. יפו את החישובים והרישומים הידנייםהחל, משוכללות יותר –ובהמשך 

שהיתה פעם כל כך אחראית וכל כך חיונית להתנהלות , עבודתם של ותיקי הענף, מחשביםה
המחשבים ביצעו כל עבודה הרבה יותר טוב והרבה : נעשתה מיותרת, הכלכלית של המשק

הוזנו עתה למחשב , זהירותבדייקנות וונבדקו הנתונים שנרשמו פעם בעיפרון . יותר מהר
רחל עם כמרכזת הענף עברה . ובהמשך התקבלו מענפי המשק בתקשורת אלקטרונית

 –היא הבינה לליבם  .וותיקים את המשברים האישיים שנגזרו מהקידמה הטכנולוגיתה
החברים המשיכו לעבוד כל עוד יכלו והדבר נתן להם תחושת , "יצאו לפנסיה"בימים ההם לא 

, בענף או מחוצה לו –היא עשתה מאמץ ניכר למצוא לכל חבר וחברה פתרון . ותערך והשתייכ
   .ניסתה לתמוך ולעודד בכל דרך

כניסתם של מנהלי חשבונות  עם, במצב קרוב לכך אחרי שנים רבותבעצמה כאשר תעמוד 
תיזכר רחל בגישתה לחברים , הקיבוצי ובענף שינויים מפליגים בניהולהטמעת מקצועיים ו

ריכזתי את הנהלת החשבונות  אשרכ: "אמרה לדליה שוויקה) 2003(בראיון לעלון יפעת . דאז
כל עוד ניהלתי ו"... על גופתי" :עניתי, בודהותיקים מהעודרשו ממני להוציא את החברים הו

. כבוד האדםועל  יחבריחס כלכלי מתוח לשמור על  מצבאפשר גם ב. זה לא קרה, את המקום
  ."לויענה את הכלא הכסף 

היא חשבה שהיחד הקיבוצי עוזר מאוד בהתמודדות עם . רחל האמינה בכוחו של השיתוף
-ובוודאי יש בכוחו להתמודד גם עם נתונים משקיים, חולי ונכות, מצבים קשים של אובדן

אבל התנאי . עם שיקול דעת מוטעה ועם תכנון לקוי, כלכליים גרועים ועם שגיאות בהערכות
ציבור להתמודד עם כל אלה הוא שיתוף החברים בבעיות בזמן החשוב ביותר ליכולתו של ה

  . הכרה בטעויות ככל שנעשו ושיתוף בשיקולים לבחירת ההתנהלות בהמשך, אמת

  :בחריפות רבה, שלא כדרכה, כתבה 18.5.1990בעלון יפעת מיום 

להיות כלי  חדלהעלון . אין בעלון מידע על הנעשה במשק זה שבועות וחודשים[...] 
נעלמו מבין דפיו הדיווחים , על מה שקורה, ולו הבסיסית ביותר, ת אינפורמציהלהעבר

. שהופיעו בעבר בקביעות על הנעשה בוועדות ובענפים וסקירות ממלאי התפקידים
, "פגישה על כוס קפה"מדורים כמו . הדבר מאוד חסר, ואני ביניהם, לחברים רבים

, וסיפים לעלון לוויית חן וטעםסיפורים על חיות וצמחים וקריקטורות מקסימות מ
, התרבות, מידע על הנעשה בשטחי החברה – העיקר בוא במקוםאבל אינם יכולים ל

  .אינפורמציה-העדר המידע יוצר כר נרחב לשמועות שווא ולדיס. החינוך והמשק

, שאינה עושה די על מנת למלא את החסר, הביקורת שלי מכוונת אל עורכת העלון
הם שלנו ממלאי התפקידים . ש ובראשונה לממלאי התפקידיםאבל היא מופנית ברא

בחרנו . מחובתם למסור לציבור מידע שוטף ועדכני, נבחרי הציבור ושליחי הציבור
לא הסמכנו אותם לפעול , תקופה מוגבלת של כמה שניםהנהגת הקיבוץ למשך בהם ל

עת לא קיבוץ יפ ווטני. בהתנהלות, בעשייה, בשמנו מבלי לשתף אותנו בהחלטות
הזה הפיקדון היקר , נחלה פרטית שבה הוא יכול לעשות כעולה על רוחוכנמסר לאיש 
מתוך של החברים שום תוכנית לא תוכל לצאת לפועל בלי שיתוף פעולה . שייך לכולנו

על הציבור צמצומים  ותת הבראה המטילובוודאי לא תוכני, הבנה והזדהות
הוא , ב של כל עניין וכל דבר"א-ה, תוהיסוד לקיומה של השותפו. והסתפקות בפחות

  . אינפורמציה מדויקת ומוסמכת

לכל , למרכזי הענפים ומרכזי הוועדות, אני פונה לנושאים בתפקידי הניהולי המרכזיים
שתפו , אנא ספרו לנו מה קורה: מי שאחראי על פעילות ציבורית באחד משטחי חיינו

  .אתם צריכים לשרת זכרו כל הזמן בשם מי אתם פועלים ואת מי, אותנו



20 
  

  

וכן בכל , בעיקר בהיותה מרכזת הענף, שבעבודתה בהנהלת החשבונות, למותר לציין
שיתפה רחל את החברים באמצעות העלון והשתדלה , התפקידים הציבוריים שמילאה

  .להסביר בבהירות גם נושאים מסובכים

  הפנקס פתוח והיד רושמת

  13.11.1987  ,עם רחלמרים אהרוני עורכת העלון מתוך ראיון של 

, בראש השנה התנוסס בלב המודעה היפה של הנהלת החשבונות עיפרון ענק
בינתיים היו פה !". בסדר 100%שכל חשבונותינו יהיו : "...שרשם איחולים חשובים

: ואחרי כמה ימים אינטנסיביים ומורטי עצבים קבעו" ברית פיקוח"המבקרים של 
  .בסדר 100%החשבונות 

. מול צגי המחשב, עמוסי הקלסרים, עכשיו שוב שגרת עבודה בחדרים הצפופים
במיחשוב המערכות ובכל , בצוות –על השינויים בענף . בקושי יש מקום לזוז

  .רחל כהןהיתר מספרת 

  מיחשוב

הכול עובר דרך , בהנהלת החשבונות שום מערכת שהיא ממש ידנית לא נשארהכיום 
סידור , תקציב כולל, כמו התמחיר, חלק מהמערכות כבר ממוחשבות לחלוטין. המחשב
שלא , הרבה מן ההצלחה בתהליך המעבר הזה. חיובי רכב ותוכנית הטלפון, העבודה
עוד היינו תקועים שדחף ויזם ובלעדיו , יש לזקוף לזכותו של עופר אילן, היה קל

התרגלו לאיכות , חברים שחששו ופחדו מן הקידמה בתחילה. בעבודה הידנית זמן רב
  .מחשב-בעידן הטרום, האחרת והיום אינם מבינים איך עשו את העבודה פעם

  ומאזן ריתמח

אפשר , למשל, בפרדס. התמחיר הממוחשב שיפר את יכולת התגובה של המשק כולו
ואיזו אינה  רווחיתאיזו חלקה  ,ונים מעודכנים ומפורטיםסמך נת לע ,להחליט היום

, רווחיות כל שלוחה ושלוחהה אתברפת ניתן לדעת בצורה מאוד אמינה  ;משתלמת
יעבירו אבל תמונה נאמנה תיתכן רק אם הענפים והוועדות . וכך גם בענפים אחרים

בזה יש עדיין  –' תעודות משלוח וכיוב, אמין ועדכני של קניות ומכירות, דיווח שוטף
  .מה לשפר

המכוונת לצרכים הפנימיים ומטרתה להעשיר את המידע , בניגוד למערכת התמחיר
הפיננסית להצגת נתוני  לת החשובנותמיועדת הנה, הנחוץ במוקדי הפעילות שלנו

התמחיר . נעשתה קנייה במשק: שם הדגמה פשוטה של הדבריםל. המשק כלפי חוץ
: הנהלת החשבונות שואלת? האם הקנייה מוצדקת? לשם מה קנו? למי קנו: שואל

  ?למי שילמו? בכמה קנו

לפעמים , כן-על- יתר. הוא שונה תברור מכאן שהמידע שניתן להשיג משתי המערכו
  ".ניגוד אינטרסים"אפילו יש ביניהן 

  פיקוח וביקורת

 יםעוברשאנשיה  ,"ברית פיקוח" ל ידיעעבודת הנהלת החשבונות מבוקרת מדי שנה 
, ח המודפס וחתום על ידם מגישים לצורכי מס"את הדו. על המאזן פרט אחר פרט

  ".ברית"רואי החשבון של ה ל ידיכאשר גם ההתאמה לצורך זה נעשית ע

ולבדוק  יכנסמ לה"מע פקחימס הכנסה או  פקחיכל שעה ובכל יום יכולים ב, נוסףב
טובה , סיבה גם זאת. החוק מחייב אותנו לפתוח בפניהם הכול. את הספרים

  .לא פחות". בסדר 100%כל החשבונות יהיו "לדאוג כל הזמן לכך ש, כשלעצמה

  



21 
  

  

דצמבר למרכזי הענפים להיערך לספירת מלאי ולהגיש את אמצע מדי שנה הזכירה רחל ב
כמו כן חזרה והזכירה את הצורך בניהול כספים מסודר . חות להנהלת החשבונות במועד"הדו

  .מסחריות אחרותבענפים ובפעילויות וממוסמך 

  )20.12.1991, עלון יפעת( סוף שנה

יש לסכם הכנסות והוצאות של השנה החולפת . השנה המאזנית מתקרבת לסיומה
עלינו לדעת בדיוק , על מנת להציג מאזן נאות. או חלילה להיפך, ולראות כמה הרווחנו

 ערך כלאת  –רב ככל האפשר את ערכו של רכוש המשק על כל גווניו וענפיו ומאידך 
  . ההתחייבויות שלנו

בכל הענפים  ספירת מלאי צריכה להיערך. ירת מלאימזה נובעת התקנה של ספ
מרכזי הענפים והמפעלים . וכן בענפי העזר והשירות, חקלאות ותעשייה –היצרניים 

  ... עזרה וייעוץ אפשר לקבל אצלי. צריכים להתחיל בספירה

  

  )11.1.1991, עלון יפעת( קיבוץהחשבונות של הספרי סיכון 

פקחי מס . עלול להביא לפסילת ספרי החשבונות של הקיבוץ אי רישום תקבול [..]
 התשלום נרשם בקופה הרושמתמוודאים ש, של קוניםתמימה בחזות  ,הכנסה

  .ם שלטונות המסע" עסק"יש לקיבוץ , מתבצע אינואם הדבר  .ניתנה קבלה כנדרששו

, זיאוןמוה, "פז" זנוןמ: לתת קבלה חייב ם הקיבוץשהמוכר דבר מה בוכל חבר כל ענף 
מכירות בבזאר חבר היוצא ל .בזארים למיניהםחנות הסריגים וגם מכירות ב, חממותה

כמות הסחורה את במדויק לרשום , ותקבלאיך לרשום קבלת הנחיות חייב לכלשהו 
לת ולהביא את העתקי הקבלות והתמורה להנה ,וחוזרת ממנו לבזארהיוצאת 

לרשום  ולא לשכוח ,חשבונית כדין להוציאהקיבוץ יש  מכירה בתחוםבגם . החשבונות
, החממות וחנות בית האופנה עללא רק הוראה זו חלה . בקופה הרושמת התשלוםאת 

  . אחריםנגריה וה, חשמליהה, לולוה הרפת עלאלא גם 

עלול מדויק עד השקל האחרון שאינו רישום : ערך-עניין קללא מדובר ב, חברים
  ! להפליל את הקיבוץ כולו

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

   

  1999, בהנהלת החשבונות
 עופר שפריר: צילום



עבודת : בנוסף לשעות העבודה היתה רחל שותפה פעילה במשך שנים במערכות החברתיות
אחד התפקידים שקיבלה על עצמה בראשית 

במשך כחמש שנים  ."מועדון הוותיקים
היה צריך לסדר את . דאגה מדי שבוע להתכנסות הוותיקים באווירת יחד חברית ונעימה

כל . למלא את המפגש גם בתוכן מעניין ועוד ועוד
, מדי שנה טיולים יזמה רחל את היציאה לכמה

ובהשגחה על כל אחד  בסידור וארגון

  )7.8.1992עלון יפעת 

ריכוז ועדת הדור הוותיק והפעלת מועדון 
קדם לו עודדי וכבר , שנים תמימות בנימין לוי

אם לא  ,עשריםאך להערכתי מתקרב המועדון לשנתו ה
. בוותק וברציפות קיומו בתנועה הקיבוצית

  .גם כשהצעירים של היום יהיו לוותיקים

השנה היו לנו . ולהרחבת הדעת
 מרכזי ענפיםעם נפגשנו עם חברים בתפקידים המרכזיים ו

מחוץ לשעות  הםשל ניין
חנה אדר ובני , הרחבנו את ידיעותינו בנושאי רפואה מהרופאים שלנו

מדרשים , בשיעוריו של מאיר איילי בנושאי חגים
פה ושם נפגשנו גם עם אנשים מרתקים מחוץ ליפעת ולמדנו מהם על 

שנענו במאור פנים  תודה לכל החברים

 .ימי הולדתונכדים ונינים 
ת קורת רוח וֹ ולהרּב זו דרך יפה לשתף את החברים בשמחות הפרטיות

. בהם טיול בן יומיים עם לינה בחוץ לבקעת הירדן
חוזרים מלאי כולם האוטובוסים תמיד מלאים ו

ההתמדה ועל על  ,שלכם
להצטרף אלינו  ,עד כהשלא השתתפו 

מפגש אני מאמינה ש. להצטרף
 –וגם לגוון ולהפיג בדידות 
   .המפגש בינינו הולכות ומתמעטות

 בלי. נושאים יחד איתי בעול הפעילויות
  .התקיים
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בנוסף לשעות העבודה היתה רחל שותפה פעילה במשך שנים במערכות החברתיות
אחד התפקידים שקיבלה על עצמה בראשית . צוותי חשיבה והשתתפות באסיפות

מועדון הוותיקים"היה ריכוז ועדת הדור הוותיק והפעלת 
דאגה מדי שבוע להתכנסות הוותיקים באווירת יחד חברית ונעימה

למלא את המפגש גם בתוכן מעניין ועוד ועוד, להכין כיבוד, המועדון לפני ואחרי המפגש
יזמה רחל את היציאה לכמה, בנוסף. מי שבא התקבל בחום ובמאור פנים

בסידור וארגון, שהכנתם היתה כרוכה בתיאומים רבים
  .שרצו לטייל

עלון יפעת ( השנה מה היה לנו –מועדון הוותיקים 

ריכוז ועדת הדור הוותיק והפעלת מועדון  ים מאז קיבלתי על עצמי אתשלוש שנ
שנים תמימות בנימין לוי 10לפני ריכז אותו במשך 

אך להערכתי מתקרב המועדון לשנתו ה, אינני זוכרת מי היה קודם
בוותק וברציפות קיומו בתנועה הקיבוציתרבים כמותו דומני שאין . למעלה מזה

גם כשהצעירים של היום יהיו לוותיקים, עוד שנים רבות שפעילותו תימשך

ולהרחבת הדעת" יחד- ת אחים גםבֶ ׁשֶ "מדי שבוע אנו מתכנסים ל
נפגשנו עם חברים בתפקידים המרכזיים ו בהן, פגישות
נייןועתחומי פעילות תחביבים ועל מחברים שמענו 

הרחבנו את ידיעותינו בנושאי רפואה מהרופאים שלנו
בשיעוריו של מאיר איילי בנושאי חגיםרוחב הדעת התענגנו על 

פה ושם נפגשנו גם עם אנשים מרתקים מחוץ ליפעת ולמדנו מהם על ; ל"
תודה לכל החברים. חברה הישראליתבבסביבתנו ומה שקורה 

  . הטובה שהביאו איתםעל רוח ההתנדבות לפניותיי אליהם ו

נכדים ונינים הולדת  –ים משפחתי יםאירועבמועדון חגגנו 
זו דרך יפה לשתף את החברים בשמחות הפרטיות

בהם טיול בן יומיים עם לינה בחוץ לבקעת הירדן, טיולים גם לחמישה השנה
האוטובוסים תמיד מלאים ו, החברים אוהבים מאוד את הטיולים

שלכםעל כוח הרצון , ותיקי יפעת, אני רוצה שוב להודות לכם
שלא השתתפו ותיקים אני שבה ומזמינה . המשובים החמים

להצטרףמוזמנים ותיקים קצת פחות גם  .לשנת הפעילות הבאה
וגם לגוון ולהפיג בדידות  שבועי על כוס קפה יכול להיות נעים לכל אחד

המפגש בינינו הולכות ומתמעטות הזדמנויות כאשר, במיוחד עתה, הדבר חשוב תמיד

נושאים יחד איתי בעול הפעילויותה, חברי הצוות, כםוחדת נתונה ל
התקייםיכול להמפעל היקר הזה לא היה , עזרתכם והיענותכם בכל עת

   

  

בנוסף לשעות העבודה היתה רחל שותפה פעילה במשך שנים במערכות החברתיות
צוותי חשיבה והשתתפות באסיפות, ועדות

היה ריכוז ועדת הדור הוותיק והפעלת  90-שנות ה
דאגה מדי שבוע להתכנסות הוותיקים באווירת יחד חברית ונעימה

המועדון לפני ואחרי המפגש
מי שבא התקבל בחום ובמאור פנים

שהכנתם היתה כרוכה בתיאומים רביםים טיול
שרצו לטיילמהחברים 

מועדון הוותיקים 

שלוש שנ עברו
לפני ריכז אותו במשך . הוותיקים

אינני זוכרת מי היה קודם
למעלה מזה

שפעילותו תימשךווה נק

מדי שבוע אנו מתכנסים ל
פגישות ארבעיםכ

שמענו  ;וועדות
הרחבנו את ידיעותינו בנושאי רפואה מהרופאים שלנו; העבודה
התענגנו על ; בידרמן

"וסיפורי חז
מה שקורה 

לפניותיי אליהם ו

חגגנו , בנוסף
זו דרך יפה לשתף את החברים בשמחות הפרטיות ,לדעתי

  .וחיוכים

השנהיצאנו 
החברים אוהבים מאוד את הטיולים

  .חוויות

אני רוצה שוב להודות לכם
המשובים החמים

לשנת הפעילות הבאה
שבועי על כוס קפה יכול להיות נעים לכל אחדחברים 

הדבר חשוב תמיד

וחדת נתונה לתודה מי
עזרתכם והיענותכם בכל עת
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  בהוקרה –לרחל 

ברצוני להביע שוב את הערכתי והתפעלותי מהאופן שבו מפעילה רחל 
ולכן , "להשאיר אותנו בתמונה"לרחל חשוב . כהן את מועדון הוותיקים

מפגישה אותנו בלי להתעייף עם קברניטי הקיבוץ בתחומי חברה היא 
דואגת להכניס אותנו בסוד העניינים גם בנושאים המקצועיים , ומשק

, הוותיקים, המפגשים במועדון הינם עבורנו. בענפים ומעודדת שאלות
בחברה ובתוכניות , בענפים, עיקרי וחיוני לנעשה במשקמקור מידע 

אנחנו , רחל יקרה, תודה לך. צמאים אליושאנו כה מידע  –לעתיד 
  .מעריכים את מסירותך אלינו ומוקירים לך תודה חמה

  )14.5.1993עלון יפעת ( דור- צפורה בן

  

  ,רחל יקרה
בעקבות לוחמי שמחתי להשתתף בטיול שארגנת לוותיקי יפעת 

שבהם כל , חדשים-הגענו למקומות עתיקים .הארץ בדרום ח"תש
 –בארץ הזאת חיינו סיפור הם חלק מ, ושיחכל שביל , גבעה ואבן

, י הגבורה ועמידת היישובים במלחמה מול האויב המצריגילוי
מושבים ועיירות , התיישבות של קיבוצים ,המאבק על יישוב הנגב

שבו בחרת למדריך , ון מבית ספר שדה שקמים'יאיר פרג. פיתוח
  .להסביר ולפרש כל מה שראינו, היטיב לספר, הטיול

איפשרו לי להצטרף לטיול כה מרגש תודה לאנשי יפעת אשר 
הטרחה הרבה והדאגה לכל , לך אישית על הארגון הנפלאותודה 

  . אחד ואחד

  .חג עצמאות שמח
  )30.4.1993, עלון יפעת( שריד', מושקו אברמוביץ

  

� 

ית מתוך הכרה באחריות האיש. והיתה שלמה עם הבחירה הזאת, חיתה בקיבוץ מתוך בחירהרחל 
חברתית בפעילות  כל השניםחלק  לקחה, ל כל אדם כלפי החברה שבה הוא חיהמוטלת ע

אשר החזיקו לא פעם , לחברים שקולם לא נשמע ברביםהיתה קשובה גם , עם זאת. וציבורית
  . בדעות ששללו וביקרו בכעס את ההתנהלות הציבורית והחלטות האסיפה

 כלפימרירות והתפשטות לחוש בהצטברות רחל החלה , במחצית השנייה של שנות השמונים
היתה לה הרגשה . הדאיגה אותההחברתיות של ההסכמות הגוברת רימה ּפְ ה. החברה הקיבוצית

רחשי התעלמות מב. ביפעת החברעל יציבות ה הם יהוו איום ממשי, הזעזועים האלה יתגברואם ש
היתה , מתוך דאגה לשלמות הבית. ראתה משגה חמור ומסוכןציבורי -ממסדיבמישור הלב הציבור 

התחיל רק עשר שנים ויותר לאחר מכן . שינוירעיונות להעלות בין הראשונים להציף את הבעיה ול
שסופו בהחלטות על שינוי אורחות החיים של הקיבוץ המסורתי  ,ביפעת התהליך החברתי העמוק

  ".קיבוץ משתנה"ומעבר ל
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  אלקראת האסיפה שתבו, בעקבות האסיפה שהיתה

  )3.6.1988עלון יפעת (

במהלך הדיון העלו חברים מועקות . באסיפה האחרונה דנו בהוצאות אחזקת אדם
על המדרכות , חדרים-כבר חודשים רבים מדברים במועקות אלו בחדרי. קשות מאוד

אבל זוהי הפעם הראשונה שדברים כה קשים וכואבים , וליד השולחן בחדר האוכל
, ורצונות שהודחקו והיו עד כה כגחלים לוחשות בסתרמחשבות . נאמרו באסיפה

הדבר מחייב אותנו לחשוב במשותף מה עושים . תופסים תאוצה והופכים ללהבה
כפי שנעשה כבר במספר  ,אם לא ננסה לפרוץ דרכים ולהעלות רעיונות חדשים. וכיצד

. לקטר ולסבול מחוסר נחת בסיסי, נמשיך לדשדש בביצה, קיבוצים מאותן סיבות
, אף שאינן מגובשות עדיין, לשתף את החברים במחשבות שלי ברשימה זו אני מבקשת

  . ולהעז להציע מתווה לפתרון אפשרי

  :שלוש נקודות תורפה עיקריותביפעת כיום אני רואה 

 .יחסי אנוש רעועים בין חבר לזולתו  .א

 .התרבות והחינוך מערכותחוסר שביעות רצון מ  .ב

 .העדר מענה לרווחת הפרט  .ג

ולא אתייחס , בחינוך ואי הנחת מחיי התרבות מחייבים דיון נרחב בפני עצמוהבעיות 
  .אליהם כאן

  חברותיחסי חברה ו

החברה שלנו סובלת מחוסר ֵרעּות ואחווה בסיסית בין איש לחברו ומביקורתיות רבה 
לצוות בחלק - ריבים בין חברים, יחסי שכנים(אישיות -ביןהדבר מתבטא בבעיות . מדי

בעצם השימוש במילה הקשה הזאת " (מימסד"במתחים בין החברים לו )מן הענפים
רבים מדי אדישים ואינם ). מובעים הניכור והזעם של החברים כלפי נבחרי הציבור

היא  ,לדעתי, העיקרית לכך היא ההסיב. לתת כתף לעשייה ולנשיאה בעולמוכנים 
  .יוזמות מהשטח בטענה הקבועה של חוסר תקציבהדחייה על הסף של 

רבים חשים שאין אצלנו מי שמקשיב למצוקות הפרט ולמצוקה של שכבות מסוימות 
לא פעם אבל , חברים מסתובבים עם מועקות שפוגעות בהרגשתם ובחייהם. בחברה

העדר ההתייחסות מעליב . התייחסות ואין מענהלהן אין , פניותיהם אינן נדונות כלל
מתוסכלים , נשארים פגועים לא פלא שאותם חברים. אפילו יותר מתשובה שלילית

  . ומרי נפש

אפשרות להחליף חברה וסביבה ואנחנו נפגשים זה עם זה בכל שאין לנו מאחר 
במערכת החינוך , בארוחות, בעבודה ובפנאי –כל ימות השנה , כל יום, מישורי החיים

בנסיבות או לפעמים בין חבר לחבר בעבודה  יםהכעס והמתח שנוצר ,ובכל השאר
שכנים וחברה של אחרי , משפחה –על כל סביבתו של האדם  כיםאחרות משלי

וכאשר , כאשר בחברה כזאת חסר פרגון ויחס חברי ותומך של חבר לזולתו. העבודה
  .קשה לקיים את היחד לאורך זמן, אין הקשבה ומענה לחברים מצד הנהגת החברה

הדעת גם  תת אתצריך רק נכונות ל. הפתרונות אינם מחייבים השקעה כספית גדולה
בכלים אנו זקוקים לבדיקה , לדעתי. שגרת היומיוםהשוטף ונושאים שאינם בתחומי ל

. של הרגשת החברים במקומות העבודה ובשטחי החיים שמחוץ לעבודהמקצועיים 
אני מציעה  ,בנוסף. ניתוח הנתונים יאפשר הבנת מקור הבעיה ויצביע על דרכי פתרון

עשר שנים קרוב ללסדנאות שנערכו אצלנו לפני  בדומה, לקיים שוב סדנה ליחסי אנוש
  . והביאו התרוממות רוח בלתי רגילה לחברה ביפעת
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  תקציבים ורווחת הפרט

תקציבי החברים נשחקו ובתקציב הכולל שוב ושוב בשנים האחרונות קיצצו ביפעת 
כיום ביפעת חי , קיבוצי-ממקור חוץ" תוספת תקציב"חבר שאין לו . בעשרות אחוזים

. או זוג נעליים חדשבקושי חצי הצגה רק ברמת חיים נמוכה ויכול לאפשר לעצמו 
 לא יוכלהציבור . האלטרנטיבה המסוכנת היא לעבור את התקציב ולהיכנס לחוב

כאשר שום שינוי לטובה , עמוד בגזירות התקציבים המקוצצים לאורך ימיםהמשיך לל
בייחוד כאשר הם , שהחברים מתוסכלים ומצוברחים לא פלא. אינו נראה באופק

רוכשים לבית מוצרים , ל"נוסעים לטיולים בחו" בעלי היכולת"רואים את חבריהם 
  . 'חדישים וכד

צריך , מרחיקות לכת על מנת לעצור את התהליך המסוכן של הסקת מסקנות אישיות
אני . ם ונועזיםחייבים להיות מקוריי, לצאת מהמסגרת הנוחה של החשיבה השגרתית

  :זמנית- חיל אותם בותשאפשר לה, מציעה שני כיווני פתרון

הצעה זו איננה . העברת מקסימום סעיפים בהוצאות אחזקת אדם לשליטת הפרט  .א
קיבוצים במבנה יש גם ברמה התנועתית מתקיימים דיונים על כך ו, מקורית שלי

, עישון, תונותתקציבי עי להעבירדמוגרפי וכלכלי דומה לשלנו שכבר החליטו 
צעד זה עשוי להגדיל . סיוד וצביעה ואנרגיה לתקציב הכולל, ל"נסיעות לחו, רכב

אני מציעה . הס מלהזכיר! יוק –אבל ביפעת , 50%-את תקציבי החברים בכ
 .להקים ועדה שתתייחס לנושא ותביא הצעות אופרטיביות

אחרי יום תקציביהם באמצעות עבודה נוספת גדיל את מתן אפשרות לחברים לה  .ב
, קטיף בפרדס, על ידי החלפת עבודה שכירה בעישוב כותנה, זאת. העבודה

מהסכום שייחסך בעבודה  50%. החלפה חלקית של שכירים בחדרי החולים ועוד
 50%-השכירה בנושאים אלה יועבר לתקציבי החברים שיבצעו את העבודה ו

יולים ואולי ט, פעולות תרבות: מהסכום יוקדש לנושא שעליו נחליט במשותף
תוספת תקציב לחברים שאינם יכולים להשתתף במבצעים אלה מסיבות בריאות 

התנאי היחיד שעליו יש לעמוד הוא שחברים שיכולים לקחת חלק בעבודות . 'וכד
 .לא ייהנו מכספים אלה בשום צורה, הנוספות ובחרו שלא לעשות זאת

. להעלותם אל פני השטחאבל הדברים מעיקים ביותר וחשוב , התארכהשלי הרשימה 
, טובות ומעניינות לא פחות, אני משוכנעת שלהרבה חברים ישנן הצעות נוספות

  . שכדאי וצריך לשמוע אותן

נשוחח זה עם זה , נשב
ונבחן שוב לעומק את 

אחר כך . אורחות חיינו
, לדעתי, יהיה עלינו להקים

שתגבש את , ועדת פעולה
ההצעות ותכין אותן לדיון 

  . פהוהחלטה באסי

   

 1972, ב"תשל פוריםמסיבת 
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  הרחבת דעת

עד יומה האחרון נשארה רחל אדם סקרן וצמא 
השיחות עם חברים , הבית היה בית לומד. דעת

ועם הבנים וחבריהם נסבו לא פעם על חידושי מדע 
גילויים בחפירות , ורפואה שהתפרסמו בתקשורת

ך "פרשנות חדשה וישנה לפרקי תנ, ארכיאולוגיות
רחל לא הסתפקה בלימוד אקראי מן . ועוד ועוד
בשנים הכי אינטנסיביות בעבודה גם . העיתונות

השתתפה בקביעות והתמדה , ובגידול הילדים
לא היו . במסגרות אזוריות ואחרותבחוגי לימוד 

 לימודים אקדמיים והשלימביפעת חברים רבים ש
אולי לא היה , בחוגי ערב אחרי שעות העבודה

שלא ויתרה גם המאמץ , אפילו אחד מלבד רחל
המשפחה כולה . תוארבבחינות להגדול לעמוד 

היתה שותפה להתרגשותה כשקיבלה 
בוגר במדעי " מאוניברסיטת חיפה את התואר

 –בחוגים מקרא והיסטוריה של עם ישראל  "הרוח
  .אלה היו הנושאים האהובים עליה ביותר

לזכרו של מאיר  ביוזמת קבוצת חבריםרחל ויוסלה היו מראשוני המצטרפים ללימוד 
עיון ולימוד מעמיקים בנושאים שנבחרו מדי שנה בתחומי  – םל בראשי חודשי"איילי ז

, פעילהערה ורחל היתה משתתפת . ידיעת הארץ, היסטוריה, מקרא ומחשבת ישראל
כאשר שלחנו . שאלותיה בשיעורים רבים העידו על הבנה ורצון לרדת לשורש המחשבה

, "לא ילמדו עוד מלחמה"תחת הכותרת , ז"למשתתפים את התוכנית של שנת תשע
לשיעור של חודש ניסן ). היתה כזאת, ואכן(מרתקת ממש אמרה לי שהתוכנית נראית 

שיעור שכל , "לבין שכרון הכוח בין הכרה במגבלות הכוח –החשמונאים מלחמות " –
חודש אחר כך . היתה חולה מדי היא. אכבר לא יכלה לבו, כך רצתה להשתתף בו

  .נפטרה

רחל ויוסלה היו אוהבים נאמנים של 
הם יצאו עם ילדיהם . הארץ ונופיה

לטיולים וצעדות בכל הזדמנות וניסו 
להנחיל גם להם את הזיקה הנפשית 

שנים על שנים . העמוקה לארץ המולדת
לידיעת האזורי חוג לטיולי הגם יצאו 
מצויידת , וכנהרחל יצאה תמיד מ. הארץ

כי אם גם , לא רק במימייה ומשקפת
מוקדמת עיונית באמצעות קריאה בהכנה 

מפגש ה. על המסלול ואתריו וכל אשר בם
לא היתה  .עם נופי הארץ גרם לה שמחה

כאשר הבן טל הצטרף מאושרת ממנה 
  .לטיולי החוג

  

  

  
 1976, עם אמיר וטל בצעדת גבעת המורה
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  ,זכור את העברל
  ,לחיות את ההווה

  . עתידהאמין בל

  אבא קובנר
  

 – כבר מגיל צעיר בחוויות ילדותם אותםשיתפו ו מפני ילדיהם לא שמרו סודותרחל ויוסלה 
. ויזכרו – דעויֵ , דעו ויכירו מה היההיה חשוב להם שהילדים יֵ  .כמובן בהתאמה לגיל הילדים

החלה  ת המשמעותאבל הבנ ...מתי, איפה, מה קרה: את העובדות הכירו היטבגדלו והבנים 
   .רק כשהם עצמם נהיו הורים לילדים –למעשה , שנים מאוחר יותררק לחלחל 

תחנות חייהם של ב" מסע שורשים"ל לבקשתו ה משפחת כהןיצא ,70גיל הגיע ל כאשר יוסלה
   .עמוק על כל משתתפיו רושםהמסע השאיר . וגרמניה שווייץ, הונגריהרחל ויוסלה ב

בודפשט עם בית , היידן, מיטלסין, הומבורג .שבועיים וחצי של חוויה משפחתית" :אמיר
כל אחד מהמקומות הותיר בנו חותם  .דכאו, בייריש גמיין, מכרות המלח, הכנסת הגדול שלה

, וב אחרי ביקורנו כפי שהיו לפניותים נדמה היה לנו כי חלקם לא יהיו שילע. וזיכרון לתמיד
לאחר כשבועיים של טיול . אנחנו שלא נהיה שוב כלפנים הלא – אבל האמת היתה הפוכה

חמש , משפחתנו הקטנה. זה היתה הדבר הנכון בעיתו מסעשבקשתו ל, ידענו שאבא צדק
עבר האחד את השני במבט אל ה חיזקנו. צעדה שלובת זרועות, צעדה צעד גדול יחדיו ,נפשות

  ."הבטחה שעוד עתידה להתממש ,הקודר ובהבטחה אל העתיד הבהיר
  

  

  
  

   

  

  להבין
  

  ֶאת ֵּביֵת ָרִאיִתי ּובֹו ָּגר ָאָדם ָזר

  ְוֶאָחד ֶׁשהּוַסר ,ְוֶׁשֶלט ַעל ִקיר

  ֲאִפָּיה ַּבְּכָפרמַ  ,ֵּבית ַמֲחֶסה ָּבִעיר

   – ן ָּבַרְחְּת ֵעת ַהְּבֹדַלח ִנְׁשַּברָאלְ ּו

 ּבֹו ָׁשִנים ּבֹור ָחָדׁש א ִנְפַער ֵּבית ְקָברֹות
  

 ְוָׁשַמְעִּתי ֶאְתֶכם ַעל ּפֹוֵחד ּובֹוֵדד
 ַעל ִמְכָּתב ֶׁשִּנְׁשַלח ְוִנְׁשַאר ְלא ֵהד

 "ַאָּבא עֹוֵבד"ַמְׁשָמעּות ֲחָדָׁשה לְ 
 ה ְוֵעדְלָׂשָפה א ֻמֶּכֶרת ֲאִני ּפֶ 

 ִּכי ָלׁשֹון ְיִחיָדה ֵיׁש ַלּקֹול ָהרֹוֵעד
  

 ֹּכל ְנֻקּדֹות ִמָּמבֹו ֶׁשל ַקִּויםְוהַ 
 ַרק ְצִליִלים ֲאָחִדים ִמֻּסַּלם ַהָּתִוים

 ְׁשֵּתי ִטּפֹות ְמלּוחֹות ְּבַנְחׁשֹול ַמְכאֹוִבים
 יםוִ תָ ְוִלְזֹּכר ִּכי ָחְלפּו ְׁשֵני ּדֹורֹות ֶׁשל ְס 

  .ןִּכי ָלַעד א נּוַכל ְלָהִבי ,ְלָהִבין

  

  אמיר                                

  בעקבות מסע השורשים המשפחתי
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  :מנקודת מבטה של אמא, "עתה"וה" אז"המסע את ה במחברתניסתה לתאר  גילת

  

  

  

  

  

  

   

   

�  

אבל מקפידים , אין אנו דתיים. בבודפשט האנחנו משפחה יהודיי – 1941

  .ללכת בחגים הגדולים לבית הכנסת

, החיים נעשים קשים יותר ויותר. אבא נלקח למחנות עבודה – 1942

מותר . מחפים על כך הביקורים השבועיים אצל אבא. מצוקה יומיומית

  .אסור לגעת, אסור לחבק, בר לגדרלראות אותו מעֵ 

  .עוברים לגור בבתים המסומנים בבודפשט – 1944

מתחילה התעללות , אס נכנסים לבודפשט-האס – 1944אוקטובר 

. אולי אלפי יהודים לשטח בית הכנסת בבודפשט, דחיסת מאות, הודיםבי

הדנובה נצבעה , ריםמובילים יהודים מול הדנובה ויו. השפלות, מכות

מתחיל . פשוט שאלה של מזל האם ניצלת או לא הית .באותו יום בדם

  כצעדת המוות  ר כךגירוש של היהודים במה שנודע אח

 ,שם יגם אני היית. ים ללא מבוגרבבתים המסומנים נותרו הרבה ילד

הילדים הבוגרים בשכונה אספו אותנו והצליחו להבריח . ילדה בת שמונה

עוברים שבעה חודשים . אותנו לבית חסות של הממשלה השוויצרית

  . ודאות-מעל הכול מרחפים הגעגועים ואי. רעב ומחלות, בצפיפות איומה

יצולים בדרך לא דרך אט חוזרים נ- אט. העולם חופשי שוב – 1945מאי 

. בבית החסות ממתינים הילדים שיבואו לקחת אותם. ממחנות הריכוז

  . אותי איש לא מחפש

ואוספים אותי  "גורדוניה"תנועת כעבור זמן מה מגיעים מדריכים של 

מתחיל מסע נדודים ברחבי אירופה שמסתיים רק שלוש  .ורבים שכמוני

  . ישראלמדינת שנים מאוחר יותר ב

המרחקים באוטוסטרדה בדרך לבודפשט חולפים ציוני  – 1999ספטמבר 

חמישים וארבע שנים מאוחר . הגעתי – 10, 25, 34, 56, 87, 136, במהירות

  . חזרתי עם כל משפחתי, עזבתי ילדה קטנה לבדה בעולם. יותר

התעממו  תהזיכרונו. הולכת שוב על המדרכות שאולי פעם הלכתי עליהן

מנציחה את זכר , בית החסות שבו ניצלו חיי פוקדת שוב את. עם השנים

לזכר קורבנות השואה  הערבה בוכייבדמות  ןזיכרואנדרטת המשפחתי ב

בבית הכנסת הגדול והמחודש של בודפשט  שבתתפילת ערב , ההונגרים

  .הולדת שליהבדיוק ביום חלה 

, מעגלים נסגרים אחד אחר השני וברקע משפחתי מלווה אותי בכל צעד

 .מתעדים הכוליחד איתי 



בבית הכנסת , ביקרנו בבית החסות של הממשלה השוויצרית שבו ניצלו חיי
, במהלך המסע הזה חזרה אלי אפילו השפה ההונגרית

לי הרגשה שאילו הייתי  היתה
היו חוזרות אלי עוד המון מילים שלא ידעתי ולא האמנתי שהן 

  

שהיא גם מנורת שבעת , בדמות ערבה בוכייה
  .משפחתה של רחלבני בהם 
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ביקרנו בבית החסות של הממשלה השוויצרית שבו ניצלו חייבהונגריה 
במהלך המסע הזה חזרה אלי אפילו השפה ההונגרית. הגדול של בודפשט ובאתרי הזיכרון

היתה. שנעלמה ממני במשך כל השנים הרבות שעברו מאז הילדות
היו חוזרות אלי עוד המון מילים שלא ידעתי ולא האמנתי שהן , נשארת שם עוד זמן קצר

  ."המעגלים נסגרו. עדיין שמורות אצלי בזיכרון

   

בדמות ערבה בוכייה ליד בית הכנסת הגדול בבודפשט" עץ החיים"אנדרטת 
בהם , הערבה רשומים שמות הנספים בשואה בהונגריה עליעל 

  .דכאומחנה הריכוז נר זיכרון ב: משמאל, בשדרה בוינה
 .מאוטהאוזןמחנה הריכוז ליד אנדרטת הזיכרון בכניסה ל

  
  

בהונגריה " :רחל
הגדול של בודפשט ובאתרי הזיכרון

שנעלמה ממני במשך כל השנים הרבות שעברו מאז הילדות
נשארת שם עוד זמן קצר

עדיין שמורות אצלי בזיכרון
  

  
  

אנדרטת : למעלה
על . הקנים הפוכה

בשדרה בוינה: מימין באמצע
ליד אנדרטת הזיכרון בכניסה ל: למטה



בנוסף לשמחה . אירועים של שמחה עילאית
הרגשת : מיוחדת להםפנימית 

ניסו לכלותו והוא נשאר בחיים והקים משפחה 
  . סוניםוענפיה בריאים וח

נכדים  שמונהל למשפחות הצעירות נולדו ילדים ורחל ויוסלה היו לסבים גאים ומאושרים
ניצן ויהב של טל , ופלג של אמיר וברקת

, טיולים משותפים: זה היה שלב חדש ונפלא בחייהם והם מיצו אותו עד תום
מהספרים  סיפורים, בדיחות וצחוק
  . אהבה לאין קץ ו עליהם

ממשיכים ללמוד ולצאת , פעילים

דומה שאף פעם קודם לכן  –
עם כל כך הרבה ברכות ומחמאות 
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  התרחבות המשפחה

אירועים של שמחה עילאית היו לרחל ויוסלה, כל אחד בזמנו, 
פנימית שמחה  היתה להם, ל הורים על נישואי בנים אהובים

ניסו לכלותו והוא נשאר בחיים והקים משפחה אינסופי גאווה של מי שכוחות רשע 
וענפיה בריאים וח –צומחת ומתחזקת , המשפחה גדלה ומתרחבתעתה 

למשפחות הצעירות נולדו ילדים ורחל ויוסלה היו לסבים גאים ומאושרים
ופלג של אמיר וברקת הדר, אשד, שקד, נעםאלון ונגה של גילת ו

זה היה שלב חדש ונפלא בחייהם והם מיצו אותו עד תום
בדיחות וצחוק, חידות, חיוכים, משחקים, ארוחות משפחתיות
ו עליהםפישל ממש בגידול הילדים והרע יםשותפ הם היו

פעילים, האם הנכדים הם שהחזיקו אותם צעירים כל כך ברוחם
  ?לטיולים למרות משא השנים

 – למסיבה זאת היתה סיבה. שנה 70מלאו לרחל  2006
עם כל כך הרבה ברכות ומחמאות , כל כך גדולה ומושקעת לכבודה חגיגה

  . וחיבוקים של אהבה

  :אביה של ברקת בירך

   

  70רחל בת  –סיכום ביניים 

  לרחל שלנו 

  :טֹוְרָיה ֶׁשל ַעֵּמנּו זֹוֶכֶרתֵיׁש ְרֵחלֹות ֶׁשַהִהְס 

  ָרֵחל ֵאֶׁשת ַרִּבי ֲעִקָיבא, ָרֵחל ִאֵּמנּו

  ,ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ִהיא עֹוֶטֶרת

  .ְוָרֵחל ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ִמִּכֶּנֶרת

  .ֶרתּדֶ ֶנְה ְוִהיא , ְוָלנּו ֵיׁש ָרֵחל ְּפָרִטית

  ,יֹום ַחְּג ָּבֵעת ָהעֹוֶבֶרת 

  ,תֶר פֶ וֹ ָׁשִנים ס' 

  ֵָוֶקֶרת רפָ י ּכְ יֹוְׁשב.  

  :ּכֹוס ָנִרים ַּבְּבָרָכה ַהּמּוֶּכֶרת

  !ַעד ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים

  שלום ענבר 

  2.9.2006, ז"באלול תשס' ט, 

  

התרחבות המשפחה

, חתונות הבנים
ל הורים על נישואי בנים אהוביםשל כ

גאווה של מי שכוחות רשע , ניצחון
עתה ו, לתפארת

למשפחות הצעירות נולדו ילדים ורחל ויוסלה היו לסבים גאים ומאושרים
אלון ונגה של גילת ו: ונכדות

זה היה שלב חדש ונפלא בחייהם והם מיצו אותו עד תום. ואושרה
ארוחות משפחתיות

הם היו. "מהראש"ו

האם הנכדים הם שהחזיקו אותם צעירים כל כך ברוחם
לטיולים למרות משא השנים

  

  בת עין

2006בספטמבר 
חגיגהלא זכתה ל

וחיבוקים של אהבה

אביה של ברקת בירך

  

  

  

סיכום ביניים 

לרחל שלנו 
  

ֵיׁש ְרֵחלֹות ֶׁשַהִהְס 

ָרֵחל ִאֵּמנּו

ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ִהיא עֹוֶטֶרת

ְוָרֵחל ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ִמִּכֶּנֶרת

ְוָלנּו ֵיׁש ָרֵחל ְּפָרִטית
  

 יעַ ּגִ הַ ּבְ 

' ע ְּת ְואַ 

כּוְר בָ יְ 

ּכֹוס ָנִרים ַּבְּבָרָכה ַהּמּוֶּכֶרת

ַעד ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים
  

שלום ענבר 

, אושה

 



  :הילדים כתבו ברכה מרגשת

(,  
  

  אמא אשה בטוחה
  

  ואמא ילדה
  .ואמא ממש בודדה

  .כי שנית לא תיפול מצדה
עובדה – "ם וסבתאאֵ 

  ".גדהאם תרצו אין זו עוד א
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הילדים כתבו ברכה מרגשתברכו בחום וגם  ,האחיות של רחל, אילנה וברוריה

  שנה ושיר שבעים

  – בעשור הראשון
  ,אמא ילדה .מלחמה באירופה וגם בהונגריה

  .אמא ממש בודדה – וגם יתמות וכאב, בית ילדים

  – בעשור השני
  ויש תקווה – משפחת יזרעאלי, ה וקליטה

  ,ואז הגיוס לצבא, נעורים, קיבוץ, שפה חדשה
  .והרבה אהבה, יוסלה.. 

  – בעשור השלישי
  ,חתונה ,לימודים, אביב-בתלהדרכה 

  ,ת עם גילת אחרי לידה ראשונה
  .הנהלת חשבונות לארבעים שנה

  – עוד כמה עשורים
  עם אמיר וטל זאת כבר ממש משפחה
  ,תואר אוניברסיטאי השלמת בהצלחה

)לאיטליה שמורה הבכורה( ל"ונסיעות לחו, הרבה חברים
  .נחושה וברורהת תמיד וַא – וחתונת הכסף, עוד שמחות

  ,וטל שריונר קרבי, הם כבר בצבא, מצוות לילדים
  .ממש כמו זוגת הלביא, מגוננת עלינו, ת תמיד לצידנו

  – בעשור השביעי
אמא אשה בטוחה – שורשים באירופה וגם בהונגריה

  .ם המשפחה שמחהואֵ , מצהלות נכדים, ילדים מתחתנים

  :כך מעבר ישיר מהעשור הראשון לשביעי נראה
ואמא ילדה – וגם בהונגריה, מלחמה באירופה  

ואמא ממש בודדה, יתמות וכאב, בית ילדים

כי שנית לא תיפול מצדה – נסיעה לאירופה וגם להונגריה  ...
אֵ , רעיה", מצהלות נכדים, ילדים מתחתנים

אם תרצו אין זו עוד א"ש, קבל עם ועדה, ל הוכחהווהכ  
  

ו   מכולנ
  .אהבה ותודה, בהערכה

  
  

אילנה וברוריה
  
  

  
  

שבעים
  

בעשור הראשון
מלחמה באירופה וגם בהונגריה

בית ילדים
  

בעשור השני
ה וקליטהיעלי

שפה חדשה
.. .וגם

  
בעשור השלישי

הדרכה 
ת עם גילת אחרי לידה ראשונההורּו

הנהלת חשבונות לארבעים שנה.. ו
  

עוד כמה עשורים
עם אמיר וטל זאת כבר ממש משפחה
תואר אוניברסיטאי השלמת בהצלחה

הרבה חברים
עוד שמחות

מצוות לילדים
ת תמיד לצידנוַא
  

בעשור השביעי
שורשים באירופה וגם בהונגריהמסע 

ילדים מתחתנים
  

מעבר ישיר מהעשור הראשון לשביעי נראה
    ...אז

  
...והיום
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   פרק אחרון
  

חשיבות הנחלת זכרון השואה ההכרה ברחל ויוסלה אצל בשנים האחרונות לחייהם גברה 
בילדותם את כמותם שחוו  להוא, דעים מאוד לעובדה שהםהם היו מּו. לדורות הצעירים

על מה שהיה בגוף ראשון  העידם האחרונים שיכולים לינה, מוראות התקופה החשוכה ההיא
, אשר על כן. ת אישית ישירה לסיפורים מכלי שני ושלישיהבדל בין עדּוה אתהיטב בינו הו

- ביפעת וגם מחוצה, הרבים החלו לשתף את, למרות המאמץ הנפשי הגדול שנדרש לשם כך
  . בחוויות הכואבות של ילדותם ,לה

תיאטרון "במסגרת הצגת תיאטרון יוסלה בעלה סיפור ילדותו של  )2016(ו "תשעבשלהי אלול 
תהליך היה זה השיא של . עירית ועזרא דגןביוזמתם והדרכתם של " ר כדי לחיותּפֵ לסַ  –ת דּועֵ 

. 15בני  תיכוןלבין תלמידי , אנשי העמק ניצולי שואה, של מפגש בין העדיםבנה ומבוקר מּו
. חודרת עמקי נפש, ומעצימהטובה חוויה  עם בני הנעוריםהיה המסע המשותף עבור יוסלה 

, כבדפתיחות ועומס נפשי הבוגרים והצעירים שתבע ממשתתפיו , לא הצטרפה לפרוייקטרחל 
בגמר ההצגה . לאורך כל הדרךעם הנוער של יוסלה וקשריו ו וויותיחהיתה שותפה לאבל 
  . סערת נפשה הניכרשל רחל בפניה . ו חבוקים עם הבניםעמד

  

  

  

  

  

  

  

�  

  . לא שב להכרתויותר . הובהל יוסלה לבית החוליםמחרת הבערבו של יום 
  .כחודש ימים לאחר מכן כבה נרו

  

  פרידה
  דברים בהלוויה

  

  .הגיע הרגע ,יקירי ,זהו

את  כתבנוקנינו פנקס קטן שבו  ,ימים ספורים לפני שהתחתנו, שנה 55היום לפני 
נחיה תמיד , נגדל ילדים, נקים משפחה לתפארת, נתחתן" :וכך כתבנו .משאלות ליבנו

  ."נוירק המוות יפריד בינ, יחד

  . שהבית שלנו היה מרכז חייהם, שמונה נכדים, גידלנו שלושה ילדים .לוהגשמנו הכ

והמטעמים על , ולחןנזכור את ארוחות הצהריים של שבת שכולם מסבים סביב הש
  .שכן היית הבשלן של המשפחה, השולחן מעשה ידיך

  . תמיד תמיד ביחד, בילינו וטיילנו, עצבנונשמחנו ו, ל יחדושנים עשינו הכ 55
  .נינויעכשיו בא המוות והפריד ב

  .נוח על משכבך בשלום אהוב לבי
  רחל

   

עם גילת  רחל ויוסלה
וטל בתום הצגת 

' תיאטרון עדּות'
   22.9.2016, במזרע



 לא היתה אותה אבל בלי יוסלה
אבל בלב נפער חלל גדול שלא ניתן 

כולל , קיבלה על עצמה גם את התפקידים המשפחתיים של יוסלה
יצאה  ;ת השבתבקבלו, בערבי הלימוד

מתכון  –וגם המשיכה לעשן 
על  וסיפרה להםות להיפגש עם תלמידים בבתי ספר 

שיעול , חולשה רבה –להרגיש רע 
לא היה מי שהבין . התברר שהיא חולה בסרטן ריאות בשלב מתקדם

היא רק קיוותה שבינתה לא תכבה אפילו לרגע 
  .י נפשה

  .עצמאית וצלולת דעת היתה עד השעה האחרונה

  מרים אהרוני
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אבל בלי יוסלה, "חייםהשגרת "מה שנקרא בתום השלושים חזרה רחל ל
אבל בלב נפער חלל גדול שלא ניתן , שינויבה לא ניכר כמעט שכלפי חוץ . משמעות למושג הזה

קיבלה על עצמה גם את התפקידים המשפחתיים של יוסלה, אדם מפוכח ומעשי
בערבי הלימוד, חזרה להשתתף במפגשי הוותיקים

וגם המשיכה לעשן , בטוח לבריאות טובה הידועה כמתכון, להליכה רגלית
ות להיפגש עם תלמידים בבתי ספר פנינענתה לאף היא  .בטוח לנזק בריאותי

  .ילדותה בהונגריה ועל המסע הארוך לארץ ישראל

להרגיש רע כעבור ארבעה חודשים בלי סימנים מוקדמים החלה 
התברר שהיא חולה בסרטן ריאות בשלב מתקדם... קשיי נשימה

היא רק קיוותה שבינתה לא תכבה אפילו לרגע . לא היו לה אשליות. את המשמעות טוב ממנה
י נפשהשלא תכביד על אהוב, אחד ושלא תגיע למצב של תלות בזולת

עצמאית וצלולת דעת היתה עד השעה האחרונה. ליבה נענתה

  .חצי שנה אחרי הפרידה מיוסלה הובאה למנוחת עולם לצידו

  .נשמותיהם צרורות בצרור חיינו

   

בתום השלושים חזרה רחל ל
משמעות למושג הזה

  . היה למלא

אדם מפוכח ומעשי ,רחל
חזרה להשתתף במפגשי הוותיקים ;הבישולים
להליכה רגליתכמקודם 

בטוח לנזק בריאותי
ילדותה בהונגריה ועל המסע הארוך לארץ ישראל

בלי סימנים מוקדמים החלה 
קשיי נשימה, טורדני

את המשמעות טוב ממנה
אחד ושלא תגיע למצב של תלות בזולת

ליבה נענתה-משאלת

חצי שנה אחרי הפרידה מיוסלה הובאה למנוחת עולם לצידו
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  ,רחל ויוסלה ושלושת הילדים

 1971, טל בן שנה
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  שיעורים שקיבלתי מאמא

  בהלוויה דברים

  ,אמא שלי
שניכם אנשים שלא היה להם בילדותם מודל מסודר של , לא אחת תהיתי איך את ואבא

  . חום ואהבה, מלאת התחשבות הדדית, השכלתם להקים משפחה לתפארת, משפחה

  . נטֹור של חייהמֶ , אני רוצה לספר על השיעורים שקיבלתי מאמא שלי

מדת אותי לעקוב אחר תנועות אמא מל, אנחנו יושבות מול הראי. אני בת שלוש וקצת
  . השפתיים שלה ולהגות את המילים

  . אמא נותנת שיעור בדיבור 

  . עד שהיינו מסיימות הכול, היינו יושבות שעות יחד ופותרות תרגילים במתמטיקה

  . אמא נותנת שיעור איך לא לוותר 

העובדים השכירים . אהבתי לבוא אליה לעבודה. עבדה המון שנים בהנהלת החשבונות אמא
אמא היתה עונה על שאלות של כל . של יפעת היו באים לשאול את אמא על המשכורות שלהם

אחרי שהלכו . הכול בסבלנות ובמאור פנים –מבררת כל פרט וטענה , בודקת, אחד ואחד
  . הם עובדים בשביל זה: הסבירה לי

  .אמא נותנת שיעור בכבוד האדם 

, היא טיילה עם מגדיר פרחים ומדריך ציפורים. אמא אהבה את הארץ ואהבה לטייל בה
, שהוסיף מימד נוסף לנוף, ך ובהיסטוריה של ארץ ישראל"מצויידת בידע עשיר ורחב בתנ

  . לדרכים ולמקומות

  . אמא נותנת שיעור באהבת הארץ

אך , לא אופייני לה –נקטה אמא בצעד חריג מבחינה קיבוצית , כאשר בחרתי לעזוב את יפעת
גם במחיר קונפליקט עם , אופייני לבחירתה ללכת תמיד עם האמת הפנימית שלה –עם זאת 
על מנת לעבוד בחוץ ולעזור לי לקנות , מיפעת" שנת חופש"היא החליטה לקחת : הסביבה

  . דירה

  . של אמא היה זה שיעור בלב

דאגה שאשאר , הסבירה לי הכול, אין ספור פעמים אמא תיווכה עבורי את הנאמר והמתרחש
עם . בכל דבר, כך בפעילות החברתית ובעצם, כך בבית הספר –בעניינים ולא אפספס דבר 

בתבונתה הרבה ידעה לתת לי את המרחב האישי ואת , הליווי שלה היה תמיד ברקע, זאת
  .לישובים היו כה חהעצמאות ש

  . שיעור באהבה ותבונה של אמא אמא נותנת 

 –האחת והיחידה בהא הידיעה , סבתא-ה ,אחר כך הקמנו משפחות ואמא היתה לסבתא
סיפור לפני , על הכנת עוגת גבינה ביחד, סבתא שאף נכד לא ויתר על זמן איכות פרטי איתה

ידענו שאפשר לסמוך על , שהוכשרצינו לנסוע לאנ, בחופשות מבית הספר. חיבוק גדול, השינה
  .סבתא רחל תמיד מתגייסת לעזור, אמא במאה אחוז

  . אמא נותנת שיעור בקשר האהבה בין הדורות במשפחה
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למרות . אבל ַאת לא הרמת ידיים, סבל היתה רוויית, אמא, חצי השנה האחרונה של חייך
. להמשיך בחיים של ערך ומשמעות, הפרידה הכואבת מאבא מצאת את הכוחות להתגבר

לא , המשכת להשתתף בפעילויות החברתיות ביפעת, נאמנה לעצמך שמרת על סדר יום יציב
לא  אפילו על היציאה היומית להליכה, לא ביקשת לעצמך הקלות. ויתרת על שגרת היומיום

  ... פתאום הרגשת מאוד לא טוב, באחת ההליכות, ואז. ויתרת

כשאיתנו ולעזרתנו , ניסינו להקל ככל שיכולנו, חיבקנו ועטפנו אותך. התחילה טלטלה גדולה
שנצליח , ייחלנו שלא ייגמר לנו מהר הזמן. אילנה וברוריה וצוות הבריאות הנפלא של יפעת

לספוג את תובנות , ליהנות מההומור הציני החכם, אאמ, להיות עוד ועוד עם נוכחותך הטובה
כדרכך תמיד קיבלת גם את הייסורים . כך-המפוקחת כל, החיים ואת הראייה הריאלית

  . ללא תלונה, באצילות, בשקט

 כך רצית. אמא, כל כך מתאים לך –מבלי להיות עלינו לטורח , דממהב ,בשקטנפרדת מאיתנו 
  .גדול נעשה איתך חסד. וכך היה, להיפרד

  ...תודה שהיית אמא שלי, אמא אהובה

  .שכה אהבת, נוחי בשלום על משכבך ליד אבא

  .קץ-נזכור אתכם באהבת אין

  גילת
  

  

    

 2016מרץ , המשפחה בהרכב מלא בבר המצווה של אלון



לא נתת ַאת אבל , דרך מלאה תלאות

שלושה חודשים , טלטלים בין ייאוש לתקווה
ת לעולם לא אבל ַא, וההחזרה אל אדמת גרמניה

מוצאת בית חם אצל משפחת 

רק מעטים יודעים שבאותם 
הראש כדי לתרגל היית מושכת את השמיכה מעל 

  .גם לנו לא ויתרת בעניין השפה העברית

 דבר לא, "יש"ושל " אפשר"

פות שות, מחשבה, נים של אהבה
ת תמיד מוסיפה לנו דעת על 

ל וידעתי שתעשי בשבילי הכ
  .כשלך אפילו לא תהיה דעתי

השלמת לימודי היסטוריה 
ניברסיטת חיפה שלוחה של או

, התוכניות שלך. המפגשים החברתיים
זה חלק ממה שנתן לכם , גם בשבילנו

שנים ארוכות בהנהלת חשבונות ובפעילויות נוספות 
באמצע שנות השמונים היית 

, 18נער צעיר כבן  ,אני. בקיבוץ
מי ", "הקיבוץ לא צריך להשתנות

  .כמובן צדקת .כולם יודעים

ים הזיכרונות והרגשות מאותו 
ממנו זה ש, בית הכנסת הגדול בבודפשט

, בית הכנסת שנשרף כביטוי להשמדה
, ם משפחהכאֵ , שנים 55ת מובילה אותנו בחלוף 
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  דברים בהלוויה

      .זהו, אמא שלי

דרך מלאה תלאות ך עודולפני, בלי הורים ומשפחה, נותרת לבד
  .לדבר לעצור בעדך

טלטלים בין ייאוש לתקווהימ, ניצולים על סיפון האקסודוס
וההחזרה אל אדמת גרמניה, 1947על הים באמצע הקיץ של שנת 

מוצאת בית חם אצל משפחת , לקבוצת השרון, מגיעה לישראל 12- טנה בת פחות מ
  .שהיו לך ולנו למשפחה – ה והבנות'אברומצ

רק מעטים יודעים שבאותם  .זר ללא שמץ של מבטא, מדויקת, קולחת, העברית שלך עשירה
היית מושכת את השמיכה מעל , בחושך, בלילה, בבית הילדים

גם לנו לא ויתרת בעניין השפה העברית, כדי להשאיר את העבר מאחור, ולהתאמן בעברית

"בדרך של , יחד עם אבא הובלתם אותנו בדרך אופטימית ועשירה
  .החסרתם מאיתנו

נים של אהבהלבֵ הקמתם לנו משפחה ִמ , ללא מודל של משפחה בעברכם
ת תמיד מוסיפה לנו דעת על בהם ַא, עם הרבה טיולים. משפחה שאני כה גאה בה

  .ועל הטבע, על ההיסטוריה

ידעתי שתעשי בשבילי הכ .האמנת במה שנתתם לנו ובמה שנעשה עם זה, תמיד האמנת בנו
אפילו לא תהיה דעתי, מכי ללא תנאיתת – אבל עת אבחר את דרכי

השלמת לימודי היסטוריה  –על הלימודים , על שאר הרוח, לא ויתרת על שלך
שלוחה של אועדיין היתה אשר כ, ומקרא בלימודי ערב במכללת עמק יזרעאל

המפגשים החברתיים, הקריאה, הטיולים, החוגים, "אוהל שרה
גם בשבילנו ןשמרת עליה, ןבות ושמרת עליההיו חשו, 

  .את היכולות והמרץ

שנים ארוכות בהנהלת חשבונות ובפעילויות נוספות  .בלב העשייה, תמיד היית פעילה
באמצע שנות השמונים היית . וותיקים ועודהמועדון , הכנת קבלות שבת, במסגרת הקיבוץ

בקיבוץ באורחות חייםק בשינויים שותפה חשובה בצוות ראשון שעס
הקיבוץ לא צריך להשתנות" – להתווכח איתך יתירבה, "צדקת הדרך"

כולם יודעים ,איך זה נגמר בסוף". שלא מתאים לו שיגור במקום אחר

ים הזיכרונות והרגשות מאותו מעל . עשינו טיול שורשים אל מחוזות ילדותכם
בית הכנסת הגדול בבודפשט .בספטמבר 3-ב 63מתנוסס יום הולדתך ה

בית הכנסת שנשרף כביטוי להשמדה, ט ואמך ביניהם לצעדת המוותשנשלחו יהודי בודפ
ת מובילה אותנו בחלוף בית הכנסת הזה ַאאל  – ושופץ ברוב פאר

  .ניצחת – ללא מורא ובגאווה גדולה, זרחית מדינת ישראל

  
  

  

  אאמ

דברים בהלוויה

אמא שלי, אמא שלנו

נותרת לבד שמונהבגיל 
לדבר לעצור בעדך

ניצולים על סיפון האקסודוס 4,500עם עוד 
על הים באמצע הקיץ של שנת 

  .מתייאשת

טנה בת פחות מילדה ק
אברומצ ,ונינהי – ליסר

העברית שלך עשירה
בבית הילדים, ימים

ולהתאמן בעברית

יחד עם אבא הובלתם אותנו בדרך אופטימית ועשירה
החסרתם מאיתנו

ללא מודל של משפחה בעברכם
משפחה שאני כה גאה בה, ועשייה

על ההיסטוריה, הארץ

תמיד האמנת בנו
אבל עת אבחר את דרכי, ויותר מכך

לא ויתרת על שלך, ועם זאת
ומקרא בלימודי ערב במכללת עמק יזרעאל

אוהל שרה"ונקראה 
, שלך ושל אבא

את היכולות והמרץ

תמיד היית פעילה
במסגרת הקיבוץ

שותפה חשובה בצוות ראשון שעס
"נלהב ובטוח ב

שלא מתאים לו שיגור במקום אחר

עשינו טיול שורשים אל מחוזות ילדותכם 1999בשנת 
מתנוסס יום הולדתך ה, מסע

נשלחו יהודי בודפ
ושופץ ברוב פאר

זרחית מדינת ישראלכא
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מסיבות , לידות והרבה מפגשים, תונותח – בעשור וחצי האחרונים המשפחה גדלה ומתרחבת
שותפה מלאה בגידול , יש לנו סבתא מהחלומות, אנחנו מאושרים, את מאושרת. ושמחות
הילדים  –ומעל כולם , דיםכל חברינו משתאים ומתרגשים לראות אותך עם הנכ .הילדים

לא יכולת לזכות בתמורה גדולה מכך למסע  .הם אוהבים אותך אהבה עצומה ,הנכדים, עצמם
  .חייך

  .איזו תמונת ניצחון, כולנו חוגגים בבר המצווה של אלוני, לפני כשנה

המשכת  .אבל לא נתת לקשיים להכניע אותך, הלב שלך נשבר .לפני חצי שנה נפרדנו מאבא
המשכת , יצאת להליכות וטיולים, להיפגש, קבלות שבתב השתתףל, לנסוע לחוגים, לעשות

   .דאגת לכולם, לעזור לנו

 – ת עושה עבודה של שנייםעכשיו ַא. ארוחות צהריים של שבתאנחנו ממשיכים לבוא אליך ל
  .מרק גריסיםכמו , גם את מה שאבא היה מכין כל השנים

המוות נעשתה קרבת של אבא  לכתועם  .מוסיפהואף , הכול כמקודם ת ממשיכה ועושהַא
. ילדותך בצל השואהת לוקחת על עצמך גם את המשימה לספר לנוער על וַא, יותר תמוחשי

, הספקנו לבקר בשני בתי ספר. לי באחת הנסיעות אמרת ,"עוד מעט לא יישאר מי שייספר"
  .לא ייתנו לימוד שאלף שיעורי, ייחודיתהנערים שם זכו בחוויה 

הלב אחרי ש, אחרי הפרידה מאבאאבל , מחליטה ועושה, דואגת לכולם, ממשיכה קדימה תַא
ם הרגשת ולי שיצאת להליכה ופתא לספרלפני כחודשיים התקשרת . ההגנות נחלשות ,נשבר

  .מחולל החמצן, המחלה, האשפוזים, ואז הבדיקות .חולשה ודפיקות לב

כרון ימשלימה את חוברת הז, יכותהליוצאת ל, ממשיכה לעשות, ת לא מתלוננתַאגם אז 
את מהבית לפני מספר שבועות ביקשת שניקח . מארגנת את הבית, באה אלינו הרבה, לאבא

ים ימספר זוגות מכנס. הנה ממה שיתאים לנו ונתרום את השארינ, הבגדים של אבא
. לפני שבוע נתנו לך אותם לתיקון, צריך לתפור גומי, אבל קצת רחבים ,מתאימים לאשד

... גשת לי את השקית עם המכנסיםיה, עם החמצן, ישבת על הכורסה, תי אליך למחרתבא
  .מתוקנים

כפי שכבר , קר לנקז אותםוהחלטנו לנסוע ביום ראשון בב, יאות הכבידו על הנשימההמים בֵר 
בי קצת על הצד  היבטת. שאר לישון אצלךאם תרצי שא שאלתישבת מוצאי ב .עשינו פעמיים

באתי אליך  ."קר שאספיק להתקלחורק אזמין השכמה לשש וחצי בב ,םומה פתא" :אמרתו
, בלי טיפולים, ניתוחיםבלי  –כך נפרדת  .בשקטיותר מדי , בשקט, עדיין ישנת. ברבע לשבע
  ... נתךבש, במיטה שלך, בבית שלך, בלי כאבים

  .אולי זה רק חלום

 :שנים קודם 55קטן שכתבתם בפנקס  קראת מה, הפתוח של אבא ומעל קבר, לפני חצי שנה
 ".נינוינחיה תמיד יחד ורק המוות יפריד ב, נגדל ילדים, נקים משפחה לתפארת, נתחתן"

 אמרת לנובסיום  .אמר משהו ובכהמאיתנו כל אחד  .ו של אבאעלינו איתך לקבר בשבעה
אתם צריכים לחזור למשפחותיכם , השבעה הסתיימה, ילדים שלי" :בקול בוטח וברור

  ".זה מה שאבא ואני רוצים, יכםולהמשיך את חי

של אבא כבר  מצבהוס על התהפוצמח  .עכשיו בא המוות וחיבר ביניכם, שנים לא נפרדתם 55
  .את זרועותיו ויחבק גם אותך, עוד מעט יישלח את שריגיו, מלבלב

  .נמשיך לזכור ולאהוב אותך אמא, נמשיך להיות ביחד, נמשיך לבכות ולצחוק

  .לואני מודה לך על הכ

  מירא
   



במי שהיית , בזמן האהבה האינסופי שהקדשת לי

סיפרתי לך  ',או ד 'בכיתה ג
, שזה לא יכול להיותלי אמרת 

יחד לחפש את הדף המתאים 
אז ובפעמים  –בנתי ועוד ה. 

   .ללמוד ולחקור את הדברים ביסודיות

צירפת ד ומגיל צעיר מא יצאנו לטיולים משפחתיים וכבר
לא ַאת  .האזורי לידיעת הארץ שאליהם יצאתם ַאת ואבא

רצית שגם אני , לפני שיצאנו על המסלול והמקומות שבו
אבל כשאמרתי , צמחיםההשתמש במגדיר 

ינו יה. ומשקפת הארץ לציפורי

שוב ושוב אמרת . המקומות שבהם עברנו
 .וכמה חשוב להכיר את הארץ שלנו ואת העבר שלה

כשלמדת בחוג להיסטוריה על מצבת 
שלך קשר העמוק היה ביטוי ל

רצית שאכיר  .כמובן בהתאמה לגילי
שמחת כאשר . עלילות אקסודוס

  .בעבודהפרק מפרקי  ורבת בכל

שבבואך לקבוצת השרון תירגלת 
אילו נולדת כ צית שהשפה שלך תישמע

את העברית שלנו שיחקת איתנו משחקי 
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   דברים בהלוויה

   . הגיעה שעת הפרידה הבלתי נמנעת, חייך הגיעו אל קיצם

בזמן האהבה האינסופי שהקדשת לי, הלכת איתיבהן דרכים ש
  ...כמה מעט מזה אני יכול לספר עכשיו

בכיתה גואני אז , ערב אחד. היסודית לימדת אותי את חשיבות הלמדנות
אמרת  .שהאדם התפתח מקוף בגודל בוהןלימוד ספר 

יחד לחפש את הדף המתאים ביקשת אישור להיכנס לכיתה והלכנו  .לא הבנתי טוב
. קראנו יחד מה שכתוב והבנתי את טעותי, מצאנו .

ללמוד ולחקור את הדברים ביסודיות, כמה חשוב לברר

יצאנו לטיולים משפחתיים וכבר. לטיוליםאיתך תי ות א
האזורי לידיעת הארץ שאליהם יצאתם ַאת ואבאשל החוג אותי גם לטיולים 

לפני שיצאנו על המסלול והמקומות שבו קראת. כשעצמוהסתפקת בטיול 
השתמש במגדיר ניסית ללמד אותי ל. אכיר ואבין גם מה אני רואה

לציפורי גדירמקנית לי , יותר להסתכל על ציפורים

   .להכיר אותןלזהות ועל הציפורים ולומדים במשקפת 

המקומות שבהם עברנוהיסטוריה של ההדגשת את  ארץרחבי ה
וכמה חשוב להכיר את הארץ שלנו ואת העבר שלה, לנו מדינה שישלא מובן מאליו 

כשלמדת בחוג להיסטוריה על מצבת . שמחת שאהבתי להשתתף בחפירות ארכיאולוגיות
היה ביטוי לכל זה . מה כתוב בה ישבנו יחד ולימדת אותי לקרוא

  .אהבת הארץ

כמובן בהתאמה לגילי, שלך סיפרת לי את הסיפור האישיילד 
עלילות אקסודוסבעיקר , דולי מאע והשפיעשלך  יםסיפורה. 
ורבת בכלעהיית מו אקסודוסמסע על לעשות עבודה  'בכיתה ז

שבבואך לקבוצת השרון תירגלת סיפרת לנו  .ועשירה שנדבר עברית טובה 
צית שהשפה שלך תישמער – שמיכהה צברית מתחתעברית דיבור ב
את העברית שלנו שיחקת איתנו משחקי כדי להעשיר . שאת עולה חדשהיבחין  
  .קראת לנו ספרים והקפדת על דיבור נכון, נא ארוכים

 
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  אמא שלי
דברים בהלוויה

   ,אמא

חייך הגיעו אל קיצם

דרכים שנזכר באני 
כמה מעט מזה אני יכול לספר עכשיו. בשבילי

לימדת אותי את חשיבות הלמדנות
ספר בקראתי ש

לא הבנתי טובשכנראה 
.בספרי הלימוד

כמה חשוב לברר, רבות נוספות

ת אקחאהבת ל
אותי גם לטיולים 

הסתפקת בטיול 
אכיר ואבין גם מה אני רואה

יותר להסתכל על ציפוריםאוהב שאני 

במשקפת ים תבוננמ

רחבי הבבטיולינו 
לא מובן מאליו כמה  לי

שמחת שאהבתי להשתתף בחפירות ארכיאולוגיות
ישבנו יחד ולימדת אותי לקרוא ,עיׁשָ מֵ 

אהבת הארץללמדינה ו

ילד בר בהיותי כ
. ואדע מה היה

בכיתה ז בחרתי

 לךהיה חשוב 
דיבור בבלילות 

 בארץ ואיש לא
נא ארוכים-ץּבֵ ׁשַ 
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שלנו היתה לך חוכמה לתת לנו לעשות את הטעויות , לא רק סקרנות ולמדנותלימדת אותי 
 לתקן, ייכוחות ללמוד ממעשתבונה ויש לי  ,שגם אם אני שוגה האמנת. בנוהאמנת  .בעצמנו
ועזרה יהיה ערסל גדול של אהבה , שאם אפולביטחון תמיד הרגשתי  .לדרךזרה חולצאת 

   .שיקלוט אותי

עיר לכמה נרגשת היית כשהגענו אני זוכר  1999בשנת שעשינו המשפחתי טיול שורשים מ
הגדול ביקור בבית הכנסת ההתרגשות שלך ב. המלחמה בתוםאותה עזבת ש ,בודפשטהולדתך 

כשהגענו , בהמשך .דבקה בכולנופסל הערבה הבוכייה וכשהוספת את עלה המשפחה לעץ ליד 
 הזה לנו כמה המקוםסיפרת  ,המלחמה יילדים שלך אחרהבית שם היה , יןיריש גמייבל

של ילדה בת שמונה  העופצנפש להבריא התקשיתי להאמין שאפשר בכלל ואני  ,הבריא אותך
  .שאיבדה את כל משפחתה

עשית מאמץ  ,דאגת לשמור אותנו מאוחדים. למשפחהייחסתם חשיבות עליונה  ת ואבאַא
אני . לראות את המציאות כהווייתה עזרת לי, סכסוכיםריבים קטנים ולפתור לגשר ו, לתווך
בבית אזרתי אומץ לספר לך מה שעברתי  ,הייתי גדולכשכבר  ,יום שבת אחדאיך בזוכר 
  .לא יכולים להיפרד זה מזו ,בוכים ומחובקיםשנינו שעה ארוכה עמדנו . הספר

אהבה מלאת הקמתם משפחה , יחידים למשפחותיכםניצולים  כםניש, ַאת ואבא, אמא
. שמירה על יחד משפחתי נאמן ומגובששל  ערךאת הספגנו מכם כל חיינו . ותמיכה הדדית

מדי  הכנראה קשה תאהובך היהפרידה מ. תמיד יחד, עמדתם שניכם יחדיו בראש המשפחה
  .עבורך

  .אמא אהובה שלי ,לכי לשלום

  .טל בנך
  

   

 15.1.2017, א"רחל עם טל והמשפחה בטקס קבלת התואר השני בחינוך במל



הזכרונות והאהבה לאשה , החוויות המשותפות

  . ותישאר לעולם אמא

היא אהבה אותם ללא . שותפה מלאה בגידולם
שיש רק למי שהצליח להקים 
כמה קירבה היו בין הסבתא הנהדרת הזו 

ידעה איך להפגיש בין כולנו וליצור 

בתפיסת ו דומות בערכים :מישהי אמרה לי פעם שהחיבור בינינו חזק כל כך בגלל שאנחנו דומות
לאמיר , דומות בתחומי העניין וכמובן דומות באהבתנו העצומה למשפחה המשותפת שלנו

את , את ההערכה ההדדית, 
השיחות האינטלקטואליות על ספרות והיסטוריה מחד ועל הכנת תפריט לליל הסדר ולראש השנה 

, מטיילים בארץ ובטבע, תורמים לקהילה

אצלנו הבדיחות הללו הוכחו . 
. למשפחה כתיהרגשתי שיהתקבלתי מהרגע הראשון בזרועות פתוחות ומייד 

עם  ,רחל, כמה עזרה נתת לי
לך וכמה הערכה רת תודה אסי

שוחחנו והיתה בינינו פתיחות ואהבה 
 עניתי שאין דבר כזה, שאלו אותי אם זה לא קרוב מדי

  .בלי צורך בהסברים והסתדרנו בהבנה

לא להרים מוצאת את עצמי עוצרת בעצמי לעיתים קרובות ש
תי ענד, חגג בר מצווה ועלה לתורה

כמה . תכשיטים שלך כדי שתהיי שותפה לאירוע יחד עם כל המשפחה והחברים שלכם ושלנו

החכמה , הזכרונות והאהבה לאשה המיוחדת

  ברקת
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החוויות המשותפות –כל אחד מאיתנו שומר בליבו את רחל שלו 
  . החכמה והמדהימה שהיתה

ותישאר לעולם אמא, אוהבת ומשקיעה, גילת וטל היתה רחל אמא מסורה

שותפה מלאה בגידולם, הכי-הסבתא הכי, סבתא- לילדינו היתה רחל סּוֶּפר
שיש רק למי שהצליח להקים , היו לרחל ולנכדים יחסים מופלאים. גבול והם אהבו אותה בחזרה

כמה קירבה היו בין הסבתא הנהדרת הזו . לשמר בה להבה חזקה וחמהמשפחה מתוך ההריסות ו
  .אהבה אדירה היתה שם –כמה השקעה וכמה פינוק 

ידעה איך להפגיש בין כולנו וליצור , דבקחיבור והלמשפחה המורחבת והחברים היתה רחל ה
  .נוחה ולעיתים משעשעת, וירה נעימהובמפגשים המשפחתיים א

  .אישיות שאין שנייה לה –ל שלי היתה אישיות 

מישהי אמרה לי פעם שהחיבור בינינו חזק כל כך בגלל שאנחנו דומות
דומות בתחומי העניין וכמובן דומות באהבתנו העצומה למשפחה המשותפת שלנו

, בינינולעולם לא אוכל להסביר את החיבור החזק הזה 
השיחות האינטלקטואליות על ספרות והיסטוריה מחד ועל הכנת תפריט לליל הסדר ולראש השנה 

תורמים לקהילה, על הדרך שבה מחנכים ילדים ,המשותפים מאידך
  .מחזיקים ומחזקים בית ומשפחה

. בין חמות לכלתהידועות הרבה בדיחות על המתח והאיבה הסמויה 
התקבלתי מהרגע הראשון בזרועות פתוחות ומייד . 

כמה עזרה נתת לי. רק הלכו והתחממו עם החתונה והגעת הילדים
אסיפעמים רבות אמרתי לך כמה אני . לי דרך לתאר

שוחחנו והיתה בינינו פתיחות ואהבה , טיילנו, בחופשות הלידה בילינו יחד .ךואהבה יש בליבי אלי
שאלו אותי אם זה לא קרוב מדילא פעם  – גרנו ממש קרוב אליכם
והסתדרנו בהבנה, צורךבעת היה מרחב יידענו לתת אחת לשנ

מוצאת את עצמי עוצרת בעצמי לעיתים קרובות שבחודשים שחלפו מאז לכתך אני 
חגג בר מצווה ועלה לתורהאשד כש. ומה קורה בשבת ,אליך טלפון לשאול מה נשמע

תכשיטים שלך כדי שתהיי שותפה לאירוע יחד עם כל המשפחה והחברים שלכם ושלנו
  .ת ויוסלהַא ...היית כל כך חסרה, באירוע הזהאליכם 

הזכרונות והאהבה לאשה המיוחדת, החוויות המשותפות – לכל אחד מאיתנו רחל שלו
  .רחל שלי, ואני כל כך מתגעגעת אליך. והמדהימה שהיתה

 

  

  

 

  

  

  רחל שלי

כל אחד מאיתנו שומר בליבו את רחל שלו 
החכמה והמדהימה שהיתה, המיוחדת

גילת וטל היתה רחל אמא מסורה, לאמיר

לילדינו היתה רחל סּוֶּפר
גבול והם אהבו אותה בחזרה

משפחה מתוך ההריסות ו
כמה השקעה וכמה פינוק , לנכדיה

למשפחה המורחבת והחברים היתה רחל ה
במפגשים המשפחתיים א

ל שלי היתה אישיות רח... ורחל שלי

מישהי אמרה לי פעם שהחיבור בינינו חזק כל כך בגלל שאנחנו דומות
דומות בתחומי העניין וכמובן דומות באהבתנו העצומה למשפחה המשותפת שלנו, העולם

לעולם לא אוכל להסביר את החיבור החזק הזה . ולילדים
השיחות האינטלקטואליות על ספרות והיסטוריה מחד ועל הכנת תפריט לליל הסדר ולראש השנה 

המשותפים מאידך
מחזיקים ומחזקים בית ומשפחה

ידועות הרבה בדיחות על המתח והאיבה הסמויה 
. כהבל ורעות רוח

רק הלכו והתחממו עם החתונה והגעת הילדיםבינינו היחסים 
לי דרך לתאראין  – הילדים

ואהבה יש בליבי אלי
גרנו ממש קרוב אליכם. אמיתית

ידענו לתת אחת לשנ. יתר-קרבת

בחודשים שחלפו מאז לכתך אני 
אליך טלפון לשאול מה נשמע

תכשיטים שלך כדי שתהיי שותפה לאירוע יחד עם כל המשפחה והחברים שלכם ושלנו
אליכם תי התגעגע

לכל אחד מאיתנו רחל שלו
והמדהימה שהיתה



43 
  

י י- מֵא   שם- כאן לֵא

  2018בפברואר  21

. בשנה האחרונה נשמטה הקרקע תחת רגליי ומאז קשה לי לפסוע על אדמה מוצקה ובטוחה
אחריו הלכה לעולמה רחל ולפני כחודשיים איבדתי גם את אמא , תחילה הלך לעולמו יוסלה

מאז לא חלף יום שבו לא הרגשתי . שהיתה אדם מיוחד ובשבילי היתה כאוויר לנשימה, שלי
  . את החור הזה בבטן

משוחח , מדבר אליהם, אני עדיין חש אותם. אל יוסלה ורחל כאילו היו אבי ואמי נקשרתי
  .דיבור על הכתב, אדבר איתם גם עכשיו. איתם

  ,יוסלה ורחל

אני , כי אני יודע שהייתם רוצים ,אבל רק בשבילכם, אין בכוחן של מילים לתאר רגש
 ,הו מסע אל התודעהז. ומדבר אליכם אתכם לנגד עיניימדמיין , יושב מול הדף הריק

  .כאן-שם ואנחנו ֵאי-אתם ֵאי

הייתם בין בוני , בילדותכם אחרי החושך הנורא שחוויתם, אחרי כל מה שעברתם
גידלתם אותם . ת עיניכםבַ הילדים הנכדים היו ּבָ . הארץ ובניתם בית ומשפחה

המשפחה היפה שהקמתם היא . טיפחתם אותם וליכדתם לתפארת, במסירות ואהבה
  . םניצחונכ

... הייתם מאושרים כל כך, המצווה של אלון-התרגשתי מאוד לראות אתכם בבר
. גאים ושמחים בו, ראיתי כמה אתם נרגשים, כשאלון עלה לתורה בבית הכנסת

  .לא היה מאושר ממני לראותכם בשמחה כה גדולה, הבנתי

כם היו הטיולים אית. היינו מטיילים יחד) בסתיו או באביב, או בחורף(לא פעם בקיץ 
  .כך אזכור אתכם. חוויה של שחרור ושמחה

  .נוזֵ במלוא עּו, למענכם ולמעננו נשמור על המשפחה הנפלאה שהקמתם כמיטב יכולתנו

  נועם ,שלכם

  

    

 בהרכב מלא, 2016טיול משפחתי לירושלים באוגוסט 



על העזרה ולרחל על המשפחתיות החמה 
בהקשבה ובעידוד , בעזרה עם הילדים

וכלפינו נוספו על זה האהבה והנכונות לעשות 

על ת מלאה עד הרגע האחרון וידעו ליהנות ממה שיש ולהודות 
. למצות את הטוב, לחיות חיים מלאים

לא . הצליחו להעביר לילדיהם באופן העמוק ביותר את חשיבות אחדות המשפחה
תמיכה כמה , כמה הבנה – חמה בין אחים כמו זאת שמצאתי במשפחת כהן

לא רצינו . לא קל לקבל את החלטתנו לעזוב את יפעת ולעבור לקדרים
. הוקל גם לנו, שלנוכשהרגשנו שהשלימו עם הצעד 

  אושרה
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לרחל על המשפחתיות החמה  גדולה בליבי יישארו לתמיד הודיה והערכה
בעזרה עם הילדים: כך הרבה תחומים-והתמיכה שהעניקה לנו בכל

וכלפינו נוספו על זה האהבה והנכונות לעשות , מטבעה היתה אדם תומך ומכיל
  .כדי שיהיה טוב, ממש הכול

ת מלאה עד הרגע האחרון וידעו ליהנות ממה שיש ולהודות רחל ויוסלה היו שניהם בחיּו
לחיות חיים מלאים: למדתי מהם שיעור לחיים. את זכות גדולה

הצליחו להעביר לילדיהם באופן העמוק ביותר את חשיבות אחדות המשפחה
חמה בין אחים כמו זאת שמצאתי במשפחת כהןכה 

  . ר זה למען זהתהנכונות לווה גדולה כמ, בין האחים

לא קל לקבל את החלטתנו לעזוב את יפעת ולעבור לקדריםרחל ויוסלה 
כשהרגשנו שהשלימו עם הצעד . צערם הכאיב גם לנו, 

  . הזכרונות ימשיכו לחיות בליבי

  משפחת כהן 
  1983, בבר המצווה של טל

 

בליבי יישארו לתמיד הודיה והערכה
והתמיכה שהעניקה לנו בכל

מטבעה היתה אדם תומך ומכיל. תמידיה
ממש הכול, הכול

רחל ויוסלה היו שניהם בחיּו
את זכות גדולהז –הטוב 

הצליחו להעביר לילדיהם באופן העמוק ביותר את חשיבות אחדות המשפחה, כהורים
כה ת ראיתי חברּו

בין האחיםיש ועזרה 

רחל ויוסלה היה ל
, להעציב אותם

הזכרונות ימשיכו לחיות בליבי

משפחת כהן 
בבר המצווה של טל

טיול משפחתי 
2010, באיטליה
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  אל תלכי

  
  ֵהַבְנִּתי סֹוף סֹוף

  ֶהֱאַמְנִּתי א

  .ַמֵהר ָּכ ָּכל ,ִיְקֶרה ֶזה ֶׁשָּכָכה

  ִנְפַרְדִּתי א עֹוד

  ,ָנַתִּתי א ִחּבּוק

  ְלַדֵּבר ִהְסַּפְקנּו א עֹוד

  ֶׁשָהָיה ַמה ַעל

  ֶׁשִּיְהֶיה ַמה ַעל

  ,ִיְקֶרה ַעְכָׁשו ַמה ַעל

  ֶׁשָּקָרה ַמה ִהְפַנְמִּתי א עֹוד

  .נֹוָרא ָּפׁשּוט ָהָיה ֶׁשֶּזה יֹוַדַעת ַרק ֲאִני

  

  ,ַאל ֵּתְלִכי ,ַעְכָׁשו ֵּתְלִכי ַאל ָאז

  .ִּתְׁשְּכִחי ַאל אֹוִתי ָאז הֹוֶלֶכת ַאְּת  ְוִאם

  ֶאְׁשַּכח א ְלעֹוָלם אֹוָת ְלָפחֹות ֲאִני

  .אֹוָת אֹוֶהֶבת ֲאִני ,אֹוֶהֶבת ,אֹוֶהֶבת ֲאִני

  

  ,ֶלֱאֹהב ֶׁשִהְסַּפְקנּו ִלְפֵני ָהַלְכְּת 

  .טֹוב ַיַחד ָלנּו ֶׁשִּיְהֶיה ,ְלַקֵּבל ,ָלֵתת

  ,עֹוד ֶׁשִּיְהֶיה רֹוֶצה ֲאִני ֲאָבל ,טֹוב ַיַחד ָלנּו ָהָיה

  .ְמֹאד טֹוב ֶׁשִּיְהֶיה ,טֹוב יֹוֵתר עֹוד ֶׁשִּיְהֶיה

  ִסּפּוִרים ִלי ִסַּפְרְּת 

  ִׁשיִרים ַיַחד ַׁשְרנּו

ָצַחְקִּתי ִאָּת  

ָאַהְבִּתי ְואֹוָת  

  ...ֶׁשָהָיה ָמה ַעל

  

  ...ֵּתְלִכי ַאל ָאז

  
 )9בת (הדר כהן    
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  בתא שלנוס

  הנכדים מספרים על סבתא רחל
  

  נסיעות בקלנועית
מייד היה גם , סבתא היתה באה לאסוף אחד מאיתנוכש. בגןיחד פלג ואני היינו  :)8בן ( ניצן

היא , כמובן שלא? היתה לסבתא ברירה!". גם אני רוצה? גם אני יכול לבוא: "השני מתחנן
כמובן ? לסבתא ברירההיתה  –" ?אפשר לכולבו: "ואז היינו אומרים ביחד. תמיד הסכימה

  .משהו טעים לנו היא קנתהבקלנועית לכולבו ויחד נסענו איתה ! שלא

ן סבתא . עם סבתא בקלנועית להוציא את הדוארנסעתי , כשהייתי קטן, פעם ):15בן ( אלו
מישהו , כשהכנסתי את היד פנימה. ולהוציא מה שבתוכה תיבת הדוארנתנה לי לפתוח את 
, סבתא: "סובבתי את הראש ואמרתי לסבתא, הייתי לגמרי מופתע. 'ִּכיף'שהיה בפנים נתן לי 

כך -סבתא לא הפסיקה לצחוק כל הדרך הביתה ואני שמחתי שכל!" באמת', ִּכיף'י קיבלת
  .הצחקתי אותה

סוסים ואני הפרות ובקר את הנסענו תמיד ל. גם אותי סבתא לקחה בקלנועית ):4בת ( יהב
  .אהבתי את זה

הגענו כשכבר כמעט . ונהגנו לפי תור, אני אשד ואלון, פעם נסענו בקלנועית ):15.5בת ( שקד
סבתא , למזלנו. מרוב שמחה הוא נתן פול גז וכמעט נתקע בקיר. הגיע תורו של אלון, הביתה

  ...לא ממש כעסה

סבתא . אני ואלון רצינו לשבת בארגז, בפעם אחרת כשיצאנו לנסיעה בקלנועית ):13.5בן ( אשד
התיישבנו בכל זאת . ווי משקלאנחנו כבדים מדי ועלולה להיות בעיה של שי, אמרה שלא כדאי

  ... והקלנועית התהפכה, בארגז

  

  פינוקים

הוא , כשמישהו מאיתנו היה חולה ):10בת ( הדר
היה כיף להיות איתם . היה הולך לסבא וסבתא

  .ולהתפנק כל היום

גם , סבא וסבתא פינקו אותנו תמיד :אשד
  .כשהיינו בריאים

 היתה, שכשהייתי בערך בת ארבע ):11בת ( נגה
. באתי להיות אצל סבא וסבתא. לי דלקת עיניים

ניסה לשים לי את , יום-לפני שהלך לסב, סבא
לסבתא היתה . טיפות העיניים ולא הצליח

היא הניחה לי צמר גפן ספוג בתה על : שיטה
ואחר כך שמה את הטיפות , העיניים כדי להרגיע

  .בלי קושי

 )6.5בן ( פלג
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  געגועים

בגיל אחת עשרה אין לי . יל עשר נשארה לי סבתאבג. עד גיל תשע היו לי סבא וסבתא: נגה
ריק לי , קשה לי להשלים עם כך שנשארתי בלי סבים. גם הסבתא השנייה שלי מתה, אף אחד

בדיוק כמו , יושבים יחד את סבתא רחל וסבאלפעמים אני מסתכלת על העננים ורואה . ועצוב
ובכל זאת זהו מראה , מהלב שמתגעגע, אני יודעת שהמראה הזה בא מהדמיון שלי. שהיו

  .מוחשי לגמרי

אולי . שגרם להיחלשות המערכת החיסונית, אולי סבתא חלתה מהעצב על מות סבא :אשד
  .כנראה מהכול ביחד –זה גם מהגיל או מהעישון 

. שהיו המון דברים שלא הספקנו לעשות יחד, אחרי שסבא נפטר הרגשתי שהחמצתי :הדר
התחלתי לבוא אליה . טתי לתקן את זה עם סבתאהבנתי שלזמן העובר יש משמעות והחל

אולי ויתרה לעצמה אחרי שסבא , אבל סבתא נפטרה כל כך מהר אחרי סבא. כמעט כל יום
והפעם זה קשה לי עוד , גם עם סבתא נשארו המון דברים שלא הספקנו לעשות, לצערי. מת

  . יותר

אבל  –נה להפסיק לעשן מיליון פעמים ביקשנו ממ. קופסא ביום, סבתא עישנה המון :נגה
אני רוצה . כואב לי וקשה לי שאחרים נכנסו לגור בבית שלהם. היא כנראה לא הצליחה

אני מבינה שזה ! אסור לכם, אתם לא יכולים לקחת מסבתא וסבא את הבית שלהם: לצעוק
אני חושבת . אף אחד לא מבין כמה זה קשה לי. אבל לא יכולה להשלים עם זה, לא הגיוני
המשיכו , אל תהיו עצובים: היא היתה אומרת, בתא יכלה להגיד לנו עוד משהו אחדשאילו ס

נמשיך ללוות , אם תמשיכו לזכור אותנו. האהבה שלנו תישאר איתכם תמיד, בחיים שלכם
אם אגיע לאן שאני . כדי שיהיו גאים בי, אני רוצה לעשות מעשים גדולים. אתכם כל החיים

שכולם . אזכיר את שמם בהשבעה ובכל הזדמנות, ממשלהלמשל לכנסת או לראשות ה, רוצה
  .ואנחנו זכינו להיות הנכדים האהובים שלהם, יידעו שהיו אנשים נפלאים כאלה

    

  יהב סבתא מושיטה ידיים לחבק אותי: ניצן
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  רחל, שלום

  דברים בהלוויה

  ,רחל יקרה

היה זה אחרי . ליסר-משפחת יזרעאלי, הצטרפת למשפחתנו 1948 אפרילהגיעך לארץ בעם 
טלטולים במחנות ואובדן הוריך ואחיך הפעוט וחווית את שעברת כילדה את תלאות השואה 

  . עקורים ובספינות מעפילים

היה להשתלב בהגיעך לחוף מבטחים כל מה שרצית . נותקת ברשעות ואכזריות ממשפחתך
": אחת משלנו", כמו כולםלהיות ו, ישראלית- הארץ, קיבוציתה –החדשה  בחברהמהר 

ון נחוש בעלת רצהיית . בלימודים ובחברה, משולבת בהצלחה במשפחה, צברית דוברת עברית
  .והצלחת להגשים את שאיפותיך אלה

תעצומות לרק בחלוף השנים חלחלה בי ההבנה . כך אכן ראיתי אותך ,בהיותי ילדה צעירה
ה בבית יהודי חם נולדמהילדה ש, ממי שהייתנזקקת כדי לנתק את עצמך שלהן הנפש 

  . ולהפוך לצברית במלוא מובן המילה, בהונגריה ועברה תהפוכות גדולות ונוראות

היום אני יודעת שמי שלא עבר את . ההן חשוכותעל מה שעבר עליך בשנים הלנו אז פרת ילא ס
  .לעולם לא יוכל להבין זאת ממש ,י השואהמֵ יאֵ 

זכורים לי מכתביך המפורטים מקורס . ל"לנח, היית הראשונה במשפחה שהתגייסה לצבא
כעבור מספר . ך הנלהבים התרשמתי שהמקום קסום ונהדרמתיאורי. כיות בבית דראס"מ

  .ושלחה אף היא מכתבים נלהבים ,שפרה לאותו מחנההגיעה גם שנים 

ת ולחבילאותה עבורך היתה מצרפת שמזיקה מעמד ואמא למדה במיוחד לאפות עוגת ריבה 
  .מהקיבוץ לחיילים ושנשלח

   

יונינה  –משפחת יזרעאלי 
, ה עם הבנות רחל'ואברומצ

 – אילנה וברוריה, שפרה
בפיקניק בבוסתן בחג העשור 

 1958ח "תשי, למדינת ישראל



: בצד השמחה הגדולה היתה מלחמה
 ,בנחישות והשקעה אינסופית

אהבה המשכתם להשקיע . 
גמלו לכם בנחת הם מצידם 

אתם הרוח הייתם ברבים מהם 
עד שנוצרו שבטים חדשים והמפגשים של 

התפעלות והערצה בהתמודדותך האמיצה עם האתגרים 
בכל מאודך השתדלת להמשיך את מסורות המשפחה 
אפילו נענית להזמנה לספר על 

  .בסיפורךותם ריתקת א

השתדלת לשמור על . ופעלת בהתאם
יש להיות לטורח על אף א אבל נשמרת מאוד שלא

, עטפו אותך ותמכו בך באהבה

  .סבתא בכל תא מתאי גופך

 אילנה שגיא

 16.2.2017, "אקסודוס
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בצד השמחה הגדולה היתה מלחמה. ונולדה גילת נישאת ליוסלה, אחרי הצבא למדת הוראה
בנחישות והשקעה אינסופית נלחמתם. של הבת ואחר כך על איכות החיים ,תחילה על החיים

. מעולם לא עייפתם. פיינו את שניכם עד יומכם האחרון
הם מצידם . גם בגידולם של אמיר וטל ואחר כך בנכדיכםומחשבה אין קץ 

  .ואהבה מלוא חופניים

ברבים מהם . נו פיקניקים וטיוליםרכעובשבט יזרעאלי חגגנו ביחד חגים 
עד שנוצרו שבטים חדשים והמפגשים של  ,ילדים ונכדים, נוספו בני זוג אחר כך

  .התמעטושלנו המשפחה הרחבה 

התפעלות והערצה בהתמודדותך האמיצה עם האתגרים  ,ליווינו אותך בהשתאות
בכל מאודך השתדלת להמשיך את מסורות המשפחה  .מותו של יוסלה אחרי

אפילו נענית להזמנה לספר על  .אך לא נתת לעצמך לשקוע ,היית עצובה. ואת כל עיסוקיך
ריתקת אולתלמידי תיכון במספר בתי ספר " אקסודוס"

ופעלת בהתאם ,ידעת בבירור מה את רוצה ומה לא. ואז פרצה המחלה
אבל נשמרת מאוד שלא, שמחת לביקוריםוכניות ותכננת ת

עטפו אותך ותמכו בך באהבהומשפחותיהם אמיר וטל  ,גילת .ולא לקלקל לאף אחד תוכניות
  .גישות רבה

סבתא בכל תא מתאי גופך-אמא. צנועה ונחושה, אצילית, אמיצה ,הלכת לעולמך בשקט

  . נוחי בשלום על משכבך רחל

  .נזכור אותך תמיד

    

אקסודוס"רחל מספרת לתלמידים בבית הספר משגב על מסע 

  

אחרי הצבא למדת הוראה
תחילה על החיים

פיינו את שניכם עד יומכם האחרוןישא
ומחשבה אין קץ 

ואהבה מלוא חופניים

בשבט יזרעאלי חגגנו ביחד חגים 
אחר כך. החיה

המשפחה הרחבה 

�  

ליווינו אותך בהשתאות, רחל
אחריצבו בפניך ניש

ואת כל עיסוקיך
"קורות מעפילי 

ואז פרצה המחלה
תכננת ת ,שגרה

ולא לקלקל לאף אחד תוכניות
גישות רבהבנעימות ובר

הלכת לעולמך בשקט

נוחי בשלום על משכבך רחל

  

רחל מספרת לתלמידים בבית הספר משגב על מסע 
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  רחלפרידה מ

  דברים בהלוויה
  

  ,רחל יקרה
  ...כך עצוב לי-כל. מתקשה להאמין שאני נפרדת ממך לעולמים אני

, נטולת אשליות, חת ורציונליתכמפו ,כמו תמיד, יי איתך בשבועות האחרונים הייתבשיחות
סימנים ת מרגישה יותר טוב והעדת על כמה אמרת שַאדווקא בשיחתנו האחרונה  ,ובכל זאת

   ...משמחים ומעודדים

מבלי , בפרטיות, בביתך –כמו שרצית , בשקטובצניעות , באומץ, ותבאציל מאיתנו נפרדת
כך אהובה על -מחובקת וכל ,של שלושת ילדייך עטופה באהבה ומסירות אין קץ ,להכביד
  .  נכדייך

�  

כל מכשול בחייך הפך . בעלת תעצומות נפש כבירות ,אשה חכמה .היית בשבילי דמות מופת
  . ופעלת להשגתן בדבקות ובנחישות ותסימנת לעצמך את המטרבדעה צלולה . לאתגר

. ילדים וטיפוחםבגידול ה, השקעת את כל כולך בנתינה. יוסלה משפחה לתפארתבנית עם 
  .ים על ידםואתם זכיתם להיות מחובקים ונאהב ,הקימו משפחות נפלאות, הילדים גדלו

בשנים . ללמוד ולהרחיב דעת המשכתכל שנותייך . וידענית גדולה ,רחל ,אשה חכמה היית
בתחומי דעת  לימוד חוגיבבהרצאות ו השתתפת. האחרונות בנית לעצמך מערך העשרה מפואר

הגעת . היית אשה מאושרת. לקחת חלק באופן מתמיד בטיולים ובסיורים לימודייםו מגוונים
  .מיצית את החיים באופן מיטבי ,כושר מלאלשיבה טובה ב

�  

 אני. האחות הגדולה שלי היית. אני מוצפת זכרונות רחוקים וקרובים מחיינו המשותפים
אנחנו יוצאות  שממנו צועדת במעלה הגבעה אל חדרך הקטן, ילדה קטנה זוכרת את עצמי

. ן הנובע במסתוריואת המעיין הקט ,מגלות יחד את רזיו ,לטיולים בגבעות של יפעת ובבוסתן
  ... ת בקירבתיהייכל כך בטוחה כש תי תמידחש

הנאמנות המשפחתית  היית סמלבחוג משפחתנו המורחב ... רחל ,הרבה מעלותכל כך ניחנת ב
לנתינה לזולת , למסירות לזקוקים לך, ללא רתיעה וסייג מופת להתגייסות לעזרה, והחברית

יוזמות ורעיונות מקדמת ה ,מוכשרת" אמרגנית"היית  .שלא על מנת לקבל גמול ותמורה
תעצומות הנפש להתמודד עם קשיים וב, ניחנת בשכל ישר ובהירות מחשבה ,חדשים

בלי רפיון , מילאת את המשימות שלקחת על עצמך עד תומן. בלי ויתור לעצמך ומהמורות
  ."שלא עושה עניין" היית אשה. וחולשה

1995  
  הבנות מרימות כוס לחיי יונינה

 .85במלאת לה 
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את המסורת  לקייםעם אילנה וסטן אלינו  הגעת רכאש, חנוכה האחרוןבחג הכמה שמחתי 
. היינו מאושרים. היה לנו ערב נפלא. נרות חנוכהשל התכנסות משפחתית מצומצמת להדלקת 

על  בל והצערלמרות האֵ , כל כך הערכתי אותך על שהגעת... שמחנו, שיתפנו, חלקנו, צחקנו
  .היית נפלאה. יוסלה

  .הערכה לכל מי שהיית בחייךובה הרבה אהעם  אמשיך לנצור אותך בזכרוני

, םרכֶ ילדייך ומשפחותיהם היפות ימשיכו לצעוד בדרככם ולאוֹ . ..היי שקטה, היי שקטה רחל
  . מצויידים בערכים המכוננים שהענקתם להם

  .בחיבוק ענק והערכה עצומה, באהבה, אני נפרדת ממך

  יצחק- ברוריה יזרעאלי

  

  נר לנשמת ידידה אהובה

, 'דורות'ימים ספורים לפני הסתלקותה של רחל ישבנו אל שולחן אחד בארוחת בוקר במועדון 
ראיתי את פניה , בקבלת השבת, למחרת הגעתי לבקרה בביתה ויום לאחר מכן. ושוחחנו בנחת

בתום קבלת השבת חילקה רחל לחברים את החוברת . הנרותהדליקה את מאירים כאשר 
אי אפשר היה לנחש שזו תהיה . לה שמחה ההמקבלים גרמהתרגשות . לזכרו של יוסלה

  .היה האחרון לחייהלילה שלמחרת ה –שלנו הפגישה האחרונה 

ריכזה שנים , בין היתר. ביפעת שנים רבות היתה רחל שותפה בעשייה ציבורית וחברתית
ערכה מדי שבוע , מלבד טיולים ומפגשים מיוחדים. אחדות את פעילויות מועדון הוותיקים

נדרשה שם הרבה עבודת הכנה וגם . פגשי חברים עם ארוחת ערב במועדון החברים הישןמ
בשעות שלנו יחד . כך התיידדנו. רחלרתה של באתי לעז ואני, סידור המקום אחרי המפגש

המסורה בלב ונפש לחברים ולתפקיד , האיכפתית, למדתי להכיר מקרוב את רחל החכמה
מהמחשבה על תוכן המפגש ועד הדאגה לשירות  –לה כל פרט היה חשוב . שקיבלה על עצמה

ת בֶ ׁשֶ "תמיד במפגשים אלה אווירה של  שררהבזכותה . החם ומלא הידידות לחברים, הנעים
  ".יחד-אחים גם

בספטמבר האחרון הגעתי . יום-שנים מאוחר יותר נפגשנו מדי שבוע במסגרת ימי הלימוד בסב
תלמידי בית ספר העלו בהצגה זו את ". תּותיאטרון עד"בוקר אחד להצגה שעלתה במסגרת 

ביניהם היה גם סיפור ילדותו  ,סיפוריהם של ניצולי שואה מאנשי עמק שעובדו לתיאטרון
בתום כל סיפור בהצגה השלים המספר עצמו במילים ספורות את מה . הכאוב של יוסלה

ם היא יוסלה אמר שהקמת המשפחה הנפלאה עם רחל והולדת הילדים והנכדי. שקרה מאז
בקבלת שבת באותו שבוע . הטוב והאנושי על הרוע והאכזריותנצחון , עבורו נצחון החיים

נפרדנו , מאושר וגאה, כך. פניה של רחל קרנו. על ההצגה קצתהדליק יוסלה את הנרות וסיפר 
  .ממנו

. לשבת בקבלות השבת זו ליד זוואני רחל המשכנו , אחרי הפרידה מיוסלה ועד שנלקחה בחטף
אני מסתכלת בכיסא הריק וחשה בכאב לב ובעצב . הכיסא לצידי מיותםו, רחל איננהו עכשי

  . יקרהה תיעמוק בחסרון חבר

  .רחל ידידתי, לך שלום
 נעמה פלג
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  תם ונשלם
  

  .םלַ ְׁש נִ וְ  םַּת 

  .אַאּבָ  ֶׁשל ַהָּצִעיר ַהֶּקֶבר ְלַיד ִאָּמא ֶׁשל ַהָּטִרי ַהֶּקֶבר

   ,רַהָּׁשבּו ַהֵּלב, ַּבַּסְרֶעֶפת היתָ ִמ צְ ּמַ הַ  היתָ פִ ּלְ הַ , ַּבָּגרֹון ַהַּמֲחָנק

  .יַהֶּלִח  ַעל תיחּולִ ְּמ הַ 

  ,ִעָּדן םַּת 

  ,םלַ ְׁש נִ וְ  םַּת 

  .הְּכֶׁשָהיָ  ִלְהיֹות ַיֲחֹזר א
  

םְרכֶ וֹ ְלא דוֹ ִלְצע ילּכִ ְׂש נַ  ַרק ִאם ַא,  

  ,לָעמָ  ֹרבּבְ  ְסַלְלֶּתם אֹותוֹ  ִתיבּנָ ּבַ 

  ,טֹוִבים ָיִמים ֵנַדע

  ,ִמְתַּגְּׁשִמים ַלֲחלֹומֹות ִנְזֶּכה

  .ִיְנֹׁשף ָלֶנַצח םכֶ נְ ּדָ עִ 
  

  .ָלעֹוָלִמים אֹוֵהב

  

  אמיר

  

 


