
  
  
  
  

  לכל עצי הגן 
  

  ְלָכל ֲעֵצי ַהַּגן ְּבֵליל ַהַּסַער

  ִצּוּו ִּגְזֵעי ָהאֹון ָהֲעקּוִרים

  :ֶאת ִצּוּוָים ָהַאְכָזִרי

  , א ַצַער,א ְּבִכי

  .ב ּוְפֹרַח ְוֵׂשאת ַהְּפִריִּכי ַא ַלְבלֵ 

  

  ְלָכל ַהִּנָּצִנים ַהְּיתֹוִמים

  ָהֲערּוגֹות ָהְרמּוסֹות הֹוִריׁשּו

   –ֶאת ִּפְצֵעי ָהֲאָדָמה 

  ְלַכּסֹות ְּבֶיֶרק ִׁשּלּוִמים

  .ּוְפִריָחה ְּתֻכָּלה ַוֲאֻדָּמה

  

   ַהְמֵטר ָמָטר ְוא ִּדְמָעה–ְוָלֲעָנִנים 

  ,ִעין ָּבֲאָדָמה ָטֹמן ַּגְר –ְוַלַחִּיים 

  ,ַמְסלּוָלםּבְ ְוָקׁשֹור ְׁשִביִלים ִנְּתקּו 

  .ְוׁשּוב ָמׁשֹו ֶאל ֹאֶפק ֶנֱעָלם

 פניה                               

  ביום השלושים–ל " זתמר גולדשטייןלזכר 
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  23.6.1935  ה"רצת  וןסי  ב"כ

 5.7.2014  ד"תשע  תמוז  'ז
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  שברי זיכרון בספר חיים

    בשם חברי יפעת,תולדות חיים ודברי פרידה בהלוויה

  מרים אהרוני
  

  
שם המשפחה ( בבודפשט בשם ֶאְרֶזֶּבט גולדשטיין 23.6.1935לפי הרישומים נולדה תמר ביום 
בלי שום קשר , יליד הונגריה אף הוא,  גולדשטיין אף הוא–לא השתנה עם נישואיה לאפרים 

. אבל תמונת פניהם נמחקה כליל מזכרונה, ֶרֶנה וַלְסלוֹ : תמר זכרה את שמות הוריה. )משפחתי
  . דומה שאין דבר פוגע ומכאיב יותר מאשר חיים בלי שום זיכרון על אמא ואבא

  
במאמץ גדול של תמר לשחזר רסיסים שבורים זעירים מהילדות המוקדמת זכרה שסיפרו לה 

היא גם . תינוק מדלקת קרום המוח עוד לפני שנולדהשנפטר כ, בן ראשון במשפחה, על אח
 מקום שבו –שאליה ירדו מן הרחוב במדרגות , זכרה שהמשפחה גרה בקומת מרתף של בית

. אולי הוריה התפרנסו מזה) 'איש ניקיון וכו, שוער(גרו בדרך כלל אנשי השירות של הבית 
ו אותה והיו מזמינים אותה שהעובדים בה חיבב, היתה נגרייה, מֵעבר לכביש, בקרבת הבית

גלגל העגלה : פעם נדרסה על ידי עגלה בכביש. בכביש נסעו הרבה עגלות. ונותנים לה סוכריות
 מקור לכאבי –ייתכן שכבר אז נגרם נזק לגב . עבר עליה ומחץ אותה והיא היתה בבית חולים

דקרו "שאז , והיה לה עוד זיכרון משִהייה בבית חולים. הגב שמהם סבלה אחר כך כל חייה
  . אולי ניתוח להוצאת שקדים–" אותה בתוך הגרון

  
היא לא ידעה איך ומדוע נעלמו וגם . סיפרה תמר, " כשההורים שלי נעלמו6הייתי בערך בת "

שכנה או . מדוע רק שמותיהם נשארו בזכרונה, לא ידעה להגיד איך שכחה את מראה פניהם
תמר לא ידעה כמה .  הילדה לבית יתומים מסרה את–אולי סתם זרה עוברת אורח , מָּכרה

אך זכרה שבעבור זמן מה נמסרה עם עוד ילד לאיכרה בכפר לא רחוק מעיר , זמן היתה שם
בעלה של האיכרה גוייס . מ מדרום לבודפשט" ק50-מרחק של כ, ֶקֶמט'השדה הגדולה ֶקצְ 

פרות , אווזים: שהתבסס בעיקר על בעלי חיים, לצבא והיא ניהלה בעצמה את המשק
הסידור היה שבבוקר הילדים היתומים עובדים במשק ובצהריים נשלחים . וחזירים

אבל היא סבלה מיחס , היה לתמר אוכל ומקום לחיות בו. שלוש לבית הספר הכפרי- לשעתיים
תמר זכרה שפעם גילו החזירים שבהשגחתה . וגם ִמקור ומרעב תמידי, רע ואלים של האיכרה

היא לא הצליחה להוציא אותם משם והיתה פשוט . פלש בתוכהתעלה מלאה בוץ ונכנסו להת
היא זכרה עוד איך רעתה את האווזים בחורף . אחר כך קיבלה מכות רצח מהאיכרה. מיואשת

איך בוססה בעקבותיהם יום אחרי יום בשלג כשרגליה נתונות בסמרטוטים , קפואה מקור
  .רטובים וליבה גוש קרח

  
ראתה בתום , צין והילדה היתה נחושה בהחלטתה לברוחכשכלו כבר כל הקי, באחד הימים

היא שאלה לאן נוסעים . יום הלימודים עגלה עמוסה ירקות עומדת לצאת לנסיעה מן הכפר
בת . מה העלו אותה לעגלה-ומשום, תמר שאלה אם אפשר להצטרף. ֶקֶמט'לֶקצְ : ואמרו לה

קמט הוריד אותה העגלון 'בקצ. כי כל לוחות הזמנים אינם ברורים, קשה לדעת? כמה היתה
בסופו של דבר ניגש . לא ידעה מה לעשות ולאן ללכת, היא ישבה שם וחיכתה. בכיכר העיר

הביא אותי לאיזשהו , כשהתברר לו שאין לי הורים ומשפחה. "מישהו לשאול למי היא שייכת
  .כנראה היה זה שוב בית יתומים. סיפרה תמר" מוסד
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לאשה יהודייה שהיתה נשואה לגוי , עם עוד ילדה,  הפעם–ר זמן גם מהמוסד הזה נמסרה לאח
תמר זכרה ? איך אפשר לדעת? כמה זמן היו שם. היה להן טוב אצלה. ונזקקה לידיים עובדות

עדויות על שואת יהודי הונגריה ". עם לֵבנים", את היום שבו אספו את כולם בסככה גדולה
 העיירות הסמוכות במשרפות הלֵבנים של העיר ֶקֶמט רוכזו עם יהודי'מלמדות שיהודי ֶקצְ 

שהגיע למקום ודרש , תמר ניצלה הודות לבעלה הגוי של האשה. ומשם נשלחו לאושוויץ
י מחלקת הילדים של "בגמר המלחמה נאספו הבנות ע". בנותיו"בחזרה את אשתו ואת 

  .שם ריכזו יתומי מלחמה יהודים בבתי ילדים, וינט והובאו לבודפשט'הג
  

 נשלחו הילדים לכפר הפסטורלי ַּבייריש גֵמיין בהרי האלפים באזור הכיבוש 1946 בקיץ
תמר זכרה משם בעיקר את היערות . לילדים ומלוויהם היו שם תנאים טובים. האמריקאי

במקום הזה . ואת המלון היפה בן שלוש הקומות שבו גרו, שאליהם לקחו אותם לטיולים
, יהודית קוצר, דוביק קיש, בהם רחל כהן, ד ביפעתפגשה תמר לראשונה כמה מחבריה לעתי

 הגיעו למקום אנשי 1947בתחילת .  חוה חורש– המטפלת שלהם –יוסף סלעי וגם אמו 
הם חיפשו ילדים שישתתפו כסטטיסטים . MGMההפקה של חברת הסרטים האמריקאית 

פיקים הבטיחו המ. שהוסרט בשוויץ וגרמניה וסיפר על ילדים במלחמה" ַאֵּיה ְּבִני"בסרט 
מייד בתום ההסרטה יקבלו : למדריכי הקבוצה כי הילדים יקבלו פרס על השתתפותם

.  הילדים שנבחרו להשתתף בסרט12תמר היתה בין . סרטיפיקטים ויעלו לארץ בדרך ליגאלית
  .והילדים הגיעו למחנה בצרפת, בגמר ההסרטה התברר שהפרס של עלייה ליגאלית לא יקויים

  
גם תמר ". אקסודוס"השתתפו בסרט עלו בעלייה הבלתי ליגאלית באונייה חלק מהילדים ש

אבל ימים ספורים קודם ההפלגה חלתה בדלקת כליות , "אקסודוס"היתה אמורה לעלות ל
תמר זכרה שבחור נשא אותה בזרועותיו לשם כאילו היא ילדה . קשה ואושפזה בבית חולים

 1948פברואר תחילת גיעה תמר ארצה בבסופו של דבר ה. קטנה והתפלא על משקלה המועט
לזוג צעיר בנמל מרסיי אנשי עליית הנוער צירפו אותה . "רוסיה"באוניית הנוסעים הרוסית 

 .עליית הנועראנשי מסרו אותה בני הזוג לידי , נמל חיפהכשהגיעו ל. שהיתה לו אשרת תייר
 ילדים יתומים אביב עבור-היא נשלחה לפנימייה שהוקמה בחיפזון במשק הפועלות בתל

במחברת שהגיעה לארכיון בית לוחמי הגטאות ובה מופיעים צילומי ילדים . ניצולי שואה
היא רשומה . וינט נמצאת גם תמר' בסיוע ארגון הג1948שעלו ממחנות העקורים בשנת 

הגיל נרשם על פי הערכת הצוות החינוכי והרפואי לפי . 8במחברת כתמרה גולדשטיין בת 
  .אם לא למעלה מזה, 12ר היתה אז בת תמ. משקל וגובה

  
אחרי מלחמת השחרור נשלחה תמר עם חבריה לכפר החורש במסגרת של חברת נוער יוצאי 

". רגילים"סוף היו להם חיים שאפשר לקרוא להם - וסוף, בכפר החורש למדו ועבדו. הונגריה
ז כחייל  שנים ושירת א6-שהיה מבוגר ממנה כמעט ב, בכפר החורש פגשה תמר את אפרים

עלו תמר , 1.8.1952, ב"באב תשי' י, ביום שישי. לאט לאט נקשרה ביניהם אהבה. בצבא
הרב זכריה הכהן . ואפרים על משאית בלי מושבים ונסעו בעמידה עם קומץ חברים לנהלל

מתנת החתונה היחידה . "העמיד חופה לזוג הצעירים והם היו למשפחה כדת משה וישראל
מסרנו את המתנה הזאת . "זוכר אפרים, "רור של תמר מהצבאשקיבלנו היתה מענק השח

  ". כך קבעו ההחלטות, לקבוצה
  

שמשאת נפשם , במשך כמה חודשים לא נמצא בכפר החורש דיור מתאים לזוג הצעירים
עברו , כשהבינו שהעניין אינו עתיד להיפתר תוך זמן סביר. היחידה היתה פינה פרטית משלהם

כשנה . משבר הפילוג ופני מחצית מחבריה להקמת יישוב חדששהיתה נתונה כבר ב, לגבת
שנקראה על שם , נולדה הבת הבכורה רינה, שבועיים בלבד לפני המעבר ליפעת, לאחר מכן

 צעיר –כעבור כשלוש שנים נולדה עפרה וכעשר שנים אחריה נולד איתן . אמה של תמר, ֶרֶנה
  .ילדיהם של תמר ואפרים
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 כל –" מטבח סידורים"ביפעת במטבח כאחראית על מה שקראו פעם במשך שנים עבדה תמר 
אבל משעממת ,  עבודות הכרחיות–החיתוכים , הקילופים,  השטיפה–ההכנות לבישול 

חרף שנות הרעב ניחנה תמר בחוסן פיזי והיתה גם אדם . שקשה לשאוב מהן סיפוק, ומתישות
כשראה את תמר בעבודתה . במטבחפעם עבר המזכיר עמוס גל . דייקן ויעיל בעבודה, חרוץ

!"... יכולת לעבוד במקום ארבעה, את עובדת במקום שניים, תמר: "החמיא לה בהומור
חשבה שעמוס מתכוון להגיד שאינה , אבל תמר נפגעה, הדברים נאמרו בהערכה והשתאות

  . מתאמצת די בעבודתה
  

זאת היתה . ופותבשנים הראשונות הפעילה תמר גם את המכונה הפרימיטיבית למריטת ע
בגמר מכסת העופות הקיבוצית היתה ממשיכה את היום בשגרת . עבודה קשה במיוחד

שני הבחורים . אחרי תקופה ארוכה הוחלפה באחריות למכונה. העבודה בפינת הסידורים
מציינים שהיה , שהחליפו אותה סיימו את יום עבודתם בגמר מכסת העופות והלכו הביתה

  ...יום קשה מאוד
  

היא תפרה . י שנים רבות במטבח נשלחה תמר לקורס תפירה והשתלבה בצוות התופרותאחר
היה לה ממש טוב . מכנסיים לחברות וגם מכנסיים וחולצות לחברים בעלי מידות מיוחדות

והעניקו לה חסות אימהית חמה שכה צמאה , בקרב החברות הוותיקות שהעריכו ואהבו אותה
  . לה

  
בסופו של דבר נמצא שהגורם הוא גידול .  ראש בלתי מוסברים היתה כשהחלו כאבי40-בת כ
. החלימה וחזרה לשגרת העבודה, תמר עברה ניתוח קשה. הלוחץ על מרכזים חיוניים, במוח

בניתוח השלישי נגרמו .  כך ארבע פעמים– ושוב החלמה –שוב ניתוח . והבעיה חזרה, עבר זמן
שאחריה , זאת היתה מכה קשה. ם שותקהנזקים משמעותיים לראייה ולדיבור ומחצית הפני

  . כבר אי אפשר היה לחזור לחיים רגילים
  

בלי דפוס הורי שנטבע באדם , תמר. נישאו והקימו משפחות, בינתיים גדלו הילדים ובגרו
אהבתם . מגוננת ומלאת אהבה לילדיה ולנכדיה, היתה בדרכה שלה ֵאם מסורה, בילדותו

סבל ובפגיעֹות והמגבלֹות הפיזיות הקשות שהיו מנת שלהם ליוותה אותה וחיזקה אותה ב
ניסה הצוות לתמוך ולהעניק חום ועידוד של בית ' בית ערבה'ב. חלקה בשנים האחרונות

, בטקס יום השואה האחרון. ואף בסופה, לאשה שהגורל כל כך התעמר בה בראשית הדרך
של סבתא תמר מתקופת שיתף הנכד נועם את הציבור בשברי זכרונות , לפני חודשים ספורים

היתה זו הפעם הראשונה שהחברים נחשפו למעט שבמעט ממה שעבר . בהונגריה השואה
  .עליה

  
 –עם הנכדים , עפרה ואיתן ומשפחותיהם, עם רינה, עם אפרים

  .אנו שותפים בצער

  .תמר, שלום לעפרך
  

  .נשמתך צרורה בצרור חיינו
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  1947, "ַאֵּיה בני"תמונה מן הסרט 
  ',יגטצמרים ' בדמותה של הילדה ההונגרייה ,תמר

 .א"משיבה לשאלות אנשי ארגון ההצלה אונר

  .1947, צרןלאגם לו"  בני ַאֵּיה"של ילדים משתתפי הסרט יול ט

,  ילדה לא מזוהה,יוסף סלעי, תמר גולדשטיין: עומדים ,מימין לשמאל

 .דב קיש, גדי לדני: יושבים .אברי לדני, רחל לינזר, אברי קיש

,  ליפעתגם חלקם , הגיעו לקבוצת השרוןבצילום זה  הילדיםמרבית 

  .תמר הגיעה ליפעת במסלול שונה
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. וינט' בסיוע הג1948-1949דף ממחברת צילומי הילדים שהועלו ממחנות העקורים בשנים 
  .המחברת שמורה בבית לוחמי הגטאות

  
  .8בת , רשומה כתמרה גולדשטיין) 11' מס (12- תמר בת ה

  
  . היא רחל לינזר10' מס

  .  ואחר כך ליפעת1948הגיעה לקבוצת השרון בשנת , אף היא ילידת בודפשט, רחל
  .אומצה בביתם של אסתר ואברהם כהן
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  1949-1951, בכפר החורש' חברת הנוער העולה מחזור ג
  .)שמעון(לאה ברזל ויהודית קראוס , משה זרחי: עם המחנכים

  .לבהגדלה מצד שמא, אחרונה-תמר שלישית מימין בשורה הלפני
  

  

  .1950,  מכפר החורשבנות בטיול של חברת הנוער
  . שנייה מימין–תמר 
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  1952, בשירותה הצבאי) רביעית מימין(תמר 
  .הבנות מנצלות את שעת המנוחה לרקמה וסריגה

 

 תמר ואפרים בכפר החורש



 10

 

  "היא והוא"

 גולדשטיין )תמר( והאדון )אפרים(הגברת 

  .בלוויית רעול פנים לא מזוהה

 1955, ו"תשטפורים נשף , יפעת          

-מקשיבה בריכוז ובה, תמר בישיבה
 –בעת סורגת עוד מפית  יפהפייה 

  .לבית או שי קטן לאחת מחברותיה

1980 
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  1964, "מטבח הכנות"הווי ב

  . יהודית קוצרמתפקעת מצחוק מאחוריה , ת משמאלצוחקתמר 

  דבורה גרונמן, חיים-רבקה בן, לה הבר'חוה, ורובה'סימה ז: מימין לתמר

 מרדכי שפר: צילום

  1995, תמר במתפרה

 עופר שפריר: צילום

  : מספראפרים

היא הכירה את כל המכשירים שבהם השתמשו .  כישורים טכניים מעוליםהיותמר ל
צועקים ? הפסיק לעבודהגדול המיקסר . וגם את כל התקלות שלהם, במטבח

 –? מטחנת הבשר נתקעה. ומתקנתמייד  תמר מזהה את הבעיה !"...תמר"
 תמר מוצאת – – !!!"תמר" –? חי אדמה נסתמה המכונה לקילוף תפו,!!"תמר"

 קראו,  נשברשל אחת המכונות ממשכשחלק , רק לעיתים רחוקות. תמיד פתרון
 .לאיש מקצועבמטבח 
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קיוותה היא  .חוליםהשפוז בבית  אחרי א'בית ערבה'כאשר הגיעה לאת תמר ממש רק היכרתי 

נודע לי ' בית ערבה' רק בשנותיה אלה ב. לא התאפשרהדבר אך ,לחזור הביתהעוד מאוד 

 נחושה, חזקה, דעתנית,  רק ילדה לוחמת...חיים כל כך קשיםלתמר היו . משהו מסיפור חייה

  .עד יומה האחרוןניחנה בכל התכונות האלו תמר . ילדות נוראה כזאתת יכלה לשרוד ועקשני

  

שכנראה , אמרתי לעצמי לא פעם. חיותעם ילדים ועם בעיקר יצרה תמר קשר ' בית ערבה'ב

 רק ילדים ובעלי חיים הם ,על מבוגרים אי אפשר לסמוךאותה ש נסיון החיים המר שלה לימד

  . כניםואמיתיים 

ביותר  הטובה רההחבֵ 

שלה בבית ערבה היתה 

הכלבה של זהבה , רוזי

שהגיעה לעבודה , הרמן

  . יום-עם זהבה יום

  

כשראינו את חיבתה של 

פתחנו , תמר לבעלי חיים

תמר היתה ". חוג חיות"

מאושרת להחזיק וללטף 

 לראות, ארנבת או אוגר

. צב מהלך על הרצפה

ם הכי רגעיה היו אלה

  .  בשבילהשמחים

. 'בית ערבה'בגנון לקבלת שבת ה ילדי הפעוטון ו באיםכל יום שישיב. כמובן, ילדיםיחד עם ה

 קרנה עצמה-שלההנכדים  יביקורב.  ומרגשמשמעותיתמיד עם הילדים היה של תמר המפגש 

  .אושרממש ממ

  

 התקלקל ,אחרי שתמר הגיעה אלינוזמן מה  :תודה לאפריםחשוב לי לומר שוב זה הבמקום 

' בית ערבה'המשפחות של דיירי  אפרים ניגש אלי ואמר שהוא יודע ש.זיהמזגן בחדר המרכ

מזגן חדש ' בית ערבה'הוא רוצה לתרום ל. משהו לבית כשבן המשפחה נפטרנוהגות לתרום 

שבאה משילוב של ,  מהמחווה הזאתהתרגשנוכולנו . נהָּת הנה מהמַ יתמר תכך גם כי , עכשיו

אפרים לכל אחד ואחד הביא , הלכה לעולמהכשתמר , כעת .בהירה ותבונת הלבמחשבה 

  .מכולנו, אפרים, לךגדולה תודה . הכרת תודהביטוי לכ נחמדעציץ גם הצוות אנשי מ

  

� � �  
  .'בית ערבה'ת חסרה לנו ב ַא,תמר

  .ךשעברת בחייכך -כלגדול הסבל הנוחי על משכבך בשלום אחרי 

  .נזכור אותך באהבה

  

  ,אוהבת אותך מאוד                                                                                   

 נעמי לוי
 

  ' בית ערבה'קבלת שבת ב
 2011,  ילדי הפעוטוןבהשתתפות
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  הזכרונות המשפחתילבוםמאתמונות 
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  אמא

  בהלוויה דברים

  

  
 פתוח היה תמיד שלנו שהבית זוכרת אני מילדות עוד

 של מהגרעין" הגבוה אלי "אצלנו היה: מישהו לעוד
 מחיפה ילד היה; ליפעת שהגיע מהודו חדשים עולים

 היינו ואנחנו גילי בן כשהיה התרסקה שלו שהמשפחה
 שלו שאמא עד, שנים שלוש במשך שלו המשפחה
 אבי היו; חזרה אליה אותו ולקחה ובאה הסתדרה

 והיו ביפעת שהתחנכה נוער מחברת בנים שני – ואלי
... לדרכם ויצאו שהתגייסו עד אצלנו מאומצים

 חשוב היה, דותםביל ובית למשפחה זכו שלא, להוריי
  .לבית זקוקים שהיו ונערים לילדים חם בית להעניק

  
 כמעט. מסודרת בצורה ספר בבית ללמוד זכתה לא אבל, רבים בתחומים מוכשרת היתה אמא

 חרוצה הייתה היא. קשה ועבודה עז רצון, טבעיים כשרונות בזכות היה אליו שהגיעה מה כל
 כשעבדה, יותר מאוחר וגם בסידורים חבמטב כשעבדה גם, השנים בכל. עסוקה ותמיד

 או, דמעות סוחט רומן – ספר בערבים החזיקה, הבגדים מחסן של העליונה בקומה כתופרת
  .לשולחן מפית או יפהפה לאׁשָ  של סריגה עבודת או, גובליין רקמת

  
 אני חלקם את. נהדר מבשלת שהיתה מאכלים כמה היו אבל, בבישול הצטיינה לא אמא

 עוגות לה היו. מאוד הצליחה באפייה. שלה הטעים וֹ 'צהלֶ  כמו, אחריה לבשל ממשיכה
 הצליח לא שאף שניט- הקרם עוגת ואת המעולה הפרג עוגת את כולנו אהבנו במיוחד. נפלאות

 מאז. אותן להכין ממנה מבקשת הייתי מילדיי אחד של הולדת יום בכל. לקרסוליה להגיע
  .במקומה אותן לעשות מסוגלת לא אני– האלו העוגות נעלמו, לאפות שהפסיקה

  
 מספר אבא. במוח גידול לה שיש את שגילו עד זמן עבר. חזקים ראש מכאבי תמיד סבלה אמא

 איפה, לה'עפרה: "שאל אבא!"... הראש לי כואב, הראש לי כואב: "התלוננתי ילדה שבהיותי
 זה – בשכשכוא ידעתי אבל, באמת לי כאב שם – הבטן על הצבעתי –" ?בראש לך כואב

  "...הראש כואב לאמא, שקטה תהיי היום:  "לי אומר קרובות לעיתים היה אבא הרי. הראש
  

 ובכל, מהגידול חלק והורידו הראש את פתחו פעם בכל. קשים ניתוחים ארבעה עברה אמא
 פגע זה. משותק נשאר פרצוף וחצי הפנים בעצב פגעו השלישית בפעם. מחדש גדל הוא פעם

 מוכן ממתק אצלה היה תמיד. לנכדים  נהדרת סבתא להיות לה הפריע לא אבל, מאוד באמא
 סידור לנו היה בפורים. לנסוע רצינו ואני כשחנוך עליהם לשמור מוכנה הייתה ותמיד, עבורם

 לקחת ולהגיע הבוקר אור עד לרקוד ויכולנו אמא אל בלילה וגיא נטע את איםמבי היינו: קבוע
  .סבתא עם משוגעים חיים עושים, שמחים הם שגם ידענו. בצהריים למחרת הילדים את

  
 בכל פשטו כבר המכאובים. ויותר יותר מוגבלת אמא נעשתה התכופים והניתוחים השנים עם

- לשעה למתפרה עולה והיתה ויתרה לא עדיין, מהבית יצאה שלא כמעט כשכבר גם אבל. הגוף
 מיוחדות במידות רטֶ פּו מכנסי או הזמנה לפי וילונות, ערבה לבית מפיות לתפור שעתיים
  . הנפלאות לידיה נאמנים שהיו לחברים
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 מוגבלת נעשתה כבר האחרונות השנים בארבע
 גלגלים סאילכ לעבור נאלצה היא. מאוד

 היה. קל היה לא המהלך. ערבה לבית ונכנסה
 ממנה שנגזלה העצמאות מעט על גדול כעס בה

 צוות. המגבלות עם להשלים יכלה לא והיא
 לא הם. רבה במסירות באמא טיפל 'ערבה בית'

. כאלה והיו – קשים ברגעים גם ידיים הרימו
 על ליבנו בכל להם להודות מבקשים אנו

  .באמא והרגיש הטוב טיפולם
  

. פגענ הדיבור וכושר הפיזי מצבה הידרדר מחלה כל אחרי. עצובות היו האחרונות השנים
 בכל, זאת ולמרות. פניה על והייאוש התסכול את ראינו, אומרת היא מה להבין כשהתקשינו

 הטיולים מן נהנתה ותמיד אותי לראות כך כל שמחה תמיד, חיוך ממנה קיבלתי ביקור
  ...הנכדים של ביקור כל על שמחה וכמה. המשק ברחבי הגלגלים סאיבכ איתה עושה שהייתי

  
  . קמת ולא לישון הלכת שישי ביום, אמא

  .נשמתך יצאה – תלונה בלי, הכנה שום בלי , בשקט
  ...מתגעגעת כבר אני אבל, אמא, שלך הסבל נגמר

  עפרה

  
  

  

 לו שסרגה הנהדרים ובכובע בסוודר לבוש, הרך התינוק – נטע עם חנוך: משמאל
  .)1984 (ידיה מעשה הוא אף –' הקרּוׁשֶ  'בסריגת הווילון רקע על, תמר סבתא

 העליז צבעוניה באוברול לבוש, )1989 (ט"תשמ בפורים מאושר ליצן, גיא: מימין
 .תמר סבתא עבורו שתפרה, מורכבת טלאים בתפירת
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  תם הסבל
  

 ...אמא
עשית כל פעם מחדש מאמץ , למרות זאת נלחמת. מאז ימי הילדות אני זוכרת שכאב לך הראש

לאפות עוגות ולקרוא , לתפור, לסרוג,  לצאת לעבודה–לחזור לתיפקוד מלא , רעליון להתגב
כאילו הכאב הנורא הזה שחיית איתו , כוחך היה ביכולתך להתנהג כאילו הכול בסדר. ספרים

  . לא צריך לעשות מזה עניין, שנים על שנים הוא עניין רגיל ויומיומי
  

דאגנו מכך שכמעט לא , פגועה מאודשהשאיר אותך , אחרי ניתוח הראש השלישי שעברת
ידענו שאדם אחר היה כבר צועק מעוצמת . לפעמים אמרת בשקט שמאוד כואב לך. התלוננת

לא שיתפת אותנו באמת במה . אבל גם אנחנו לא תמיד הבנו באמת כמה את סובלת, המכאובים
בלי , קה כאב בשתינשאת כל חייך –רף הכאב שלך היה מאוד גבוה , אמא, כן. שעובר עליך

  .צעקה
  

  .תם סבלך. שום דבר כבר לא כואב לך, אמא, עכשיו את נחה
  .אמא שלי, בשלוות עולמים, נוחי לך בשקט

  . רינה,בתך

 

  :אפרים

 היו שנים במשך. חיים בעלי אהבה תמר
. שלנו מהמשפחה חלק וכלבים חתולים

 ניםקט ילדים רק הצליחו האחרונות בשנים
 מהדכדוך קצת אותה להוציא חיים ובעלי

 מושטת היתה ידה. פניה על חיוך ולהעלות
  .לגעת, ללטף – לקראתם מאליה כמעט

  
  

  2013, ד"תשע סוכות, ערבה בבית
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  :מספר איתן הבן              
  

 

 

  
  
  
  
  

 מנוסים הורים לי והיו, במשפחה השלישי הילד הייתי
 בבית האימהות שחברותיה סיפרה אמא. ילדים בגידול

 בכל נחרדו, צעירות אימהות כולן, ובפעוטון התינוקות
. שלם חמוץ מלפפון או לחם פרוסת בידי שנתנה פעם

 אמא אבל. בחרדה אותה מזהירות היו, !"ייחנק הוא"
 – בעיות בלי זה עם שאסתדר ידעה היא, חששה לא

  .כמובן, וצדקה
  

, קול או יד עלי הרימו לא מעולם. פעם אף עלי כעסו לא בבית אבל, מרץ ומלא שובב ילד הייתי
 אחת פעם זוכר אני כך משום דווקא כנראה. בההמשו מעשי את ובסלחנות בחיוך קיבלו

 בבית תופסת שיחקנו ואנחנו חורף היה. 10 כבן אז הייתי. באמת עלי כעסו שבה ויחידה
 פגע, אותי לתפוס כשניסה. והתכופפתי הפינה עד רצתי, אחריי רדף הילדים אחד. הילדים
 בבית אותי חבשו. קשות נכוויתי. הגב על לי נשפכו הרותחים המים. השיש שעל במיחם הרודף

 מזיהומים החשש בגלל. רבה בזהירות להחליף צריך שהיה סטריליות בחבישות החולים
 סוף לקראת. זמן המון – שבועות שלושה במשך והערב הצהריים אחרי בבית להישאר נאלצתי
. החברים עם לשחק ונשארתי הנוהל את הימים באחד שכחתי, שלי" הבית מעצר "תקופת

 מושג להם היה לא. וגברה הלכה ודאגתם, אותי חיפשו ההורים. מרוחק במקום לשחק יצאנו
, שבע לקראת הביתה סוף- סוף כשהגעתי. להיגרם שעלול חמור מנזק חששו והם, נעלמתי לאן

, זה את הבנתי לא אז. שעות של ולדאגה למתח ביטוי – גדול בכעס אמא עלי התפרצה
  .היום עד שכחתי ולא – הופתעתי

  
 הראש ניתוח את עברה כאשר צעיר נער הייתי. אמא של הראש כאבי בצל ברהע הילדות
 הפסיקה, הציבורי במרחב בנוח שלא מאז חשה אמא. מאוד פגועה אותה שהשאיר, השלישי

 אמא התחילה זאת בתקופה. לעבודה רק מהבית ויצאה וחגים למסיבות, האוכל לחדר ללכת
 את, שלה המצויין ההונגרי הגולש את זוכר אני – מעולה בשלנית היתה היא. בבית יותר לבשל

 למרות, הונגרי בישול בהחלט היה זה. הסלטים, קותהשקשּו, סנוֹ ּבָ הקַ  חתיכות עם וֹ 'צהלֶ 
 שבו התחום. לה היתה לא משפחה הרי –" המשפחה מסורת "את בכך שימרה לא שאמא

, כידוע. ניטְׁש  םקֶר ה – אמא של" הדגל עוגת "את הכירו כולם. אפייה היה במיוחד הצטיינה
 העוגה קרובות ולעיתים, מהר מתייבש הדקיק העלים בצק. מילוי עם עלים בצק של עוגה זאת

 שמרו, בעצמה רידדה שאותן, הדקות הבצק שכבות אצלה, אמא אצל לא. מדי יבשה יוצאת
  .עדן גן היה וטעמן הלח המרקם על
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 היה ביותר האהובים המשחקים אחד. ובשבתות בחגים בייחוד, ביחד לשחק הרבינו בבית

, זיכרון שדורש, מלאות קלפים חפיסות שלוש עם לזוגות אסטרטגי קלפים משחק – ָקַנְסָטה
 למלאכת ופורשת קצר זמן אחרי מתעייפת היתה אמא. שעות במשך שיחקנו. ותכנון רב ריכוז

 היתה לא שאמא סיפר אבא. החורש בכפר זהה המשחק את למדו ההורים. שלה הסריגה
: המשתתפים אחד את עצרה, המשחק של בעיצומו, הימים באחד אבל, במשחק חלק לוקחת

 שלו הקלפים כל את הניחה זה אחר בזה –..." ככה... ככה... ככה תעשה שלא למה, רגע"
 ברוח לה אמר אבא. המומים נשארו כולם. מוחץ בניצחון המשחק את וסגרה הנכון בסדר
 ותושייה כפיים תבונת לה היתה, כן"... לשחק ככה יודעת שאת אמרת לא למה אז: "נמוכה
 הגזירה בעבודות, היד בעבודות נכון היה זה. ותכנון לחישובים מצויין ראש גם אבל, טכנית

  .במשחק וגם במתפרה והתפירה
  

 עצרו קשות מגבלות של שנים על שנים
 עילותוהפ הצחוק, החיוך את לגמרי כמעט

 רק. כן לפני אמא את שאיפיינו הנמרצת
 את לגולל אפשר הצילומים באמצעות

  .טובים זמנים לזכור – לאחור הזמן
  

  .אמא, שלום                 

 

  , ומאיה איתן של בנם, תמיר כדהנ את מחזיקה תמר
  2007 יולי ,ביפעת הכנסת בבית המילה ברית בטקס

 נוךוח עפרה של בנם, נועם הנכד: מימין
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