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±π∏μ†ראיון†שנערך†עם†חנה†בשנת

¨±π∞μ†לאוגוסט†≤μ≠נולדתי†בגורודוק†שברוסיה†ב

לאמי†רחל≠לאה†ואבי†חיים†פלשטינרÆ†היינו†ארבע

Æבנות†במשפחה¨†אני†הייתי†השלישית

Æהיה†טוב¨†לא†חסר†לנו†מאומה

לאמא†היתה†חנות†בדים†גדולהÆ†אבא†היה†סוכן

של†מכונות†תפירהÆ†היה†לו†גם†בית†דפוס†גדול

עם†ביילה†ושרול†©אחותי†הבכורה†וגיסי®Æ†את†החלק

שלנו†בבית†הדפוס†מסר†אבא†מאוחר†יותר†לאחותי

Æאסתר†לנדוניה̈†והם†העבירו†את†הדפוס†לפרוסקורוב

הבית†שלנו†היה†בית†מאוד†ציוניÆ†אבא†דיבר†תמיד

על†ארץ†ישראלÆ†ארץ†ישראל†היתה†משאת†נפשו

Æוחלום†חייו

למדתי†בבית†ספר†ממשלתי†בחצר†הכנסיהÆ†בשעות

Æאחר†הצהריים†למדנו†עברית†בשיעורים†פרטיים

כשהייתי†בת†π†פרצה†המלחמהÆ†ברחנו†מהעיירה

גורודוקÆ†גם†הגויים†שעבדו†אצלנו†בבית†ברחו†מפחד∫

Æהסייס†שטיפל†בסוסים†והשיקסה†שעבדה†בבית

סידרנו†שתי†עגלות¨†לקחנו†מה†שיכולנו¨†העמסנו¨†נסענו

והגענו†לעיר†הולדתו†של†אבא†≠†זינקו¨†שם†היתה†לאבא

Æדודה

מאוחר†יותר†חזרו†ההורים†לגורודוקÆ†אחיותי†אסתר†ורוזה¨

גיסי†גרישה†ואני†נסענו†לבסרביה¨†לדודיÆ†היינו†שם†חודשיים

Æעד†שהמלחמה†התרחקה†וחזרנו†הביתה

עברתי†ללמוד†בגימנסיה†¢זילברמן¢Æ†ההורים

נשארו†בגורודוקÆ†שנה†מאוחר†יותר†מכרו†ההורים†את†העסקים

Æועברו†גם†כן†לפרוסקורוב†ופתחו†חנות†לבדים††††††††††††††††††

עם†פרוץ†המהפכה†התחלפו†המשטרים†השכם†לבקרים¨†מה†שגרם†להרג†והרס†רבÆ†סבלנו†במיוחד†מהצורר

Æבשבת†אחת†בלבד†הוצאו†להורג†יותר†מ≠∞∞∞¨∂†יהודים†Æפטלורה

ב≠≥≥π±†סיימתי†את†הגימנסיה†העברית†ע¢ש†¢זילברמן¢Æ†התנאים†היו†בלתי†נסבלים†והחלטנו†לעזוב†את

רוסיהÆ†המשפחה†התפצלהÆ†אני†הגעתי†לבסרביה†עם†אחותי†הבכורה†ביילה†ומשפחתהÆ†ההורים†נשארו

עדיין†בפרוסקורובÆ†במשך†השנה†התאספה†כל†המשפחה¨†כאשר†גם†אחותי†אסתר†הגיעה†עם†בתה†בלה¨

Æנשארנו†חסרי†כל†Æלאחר†שהבולשביקים†בקייב†רצחו†את†בעלה

≥

תולדות†חיי
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¥

כאשר†הגויים†העבירו†אותנו†את†הדנייסטר

בדרך†לבסרביה¨†הכניסו†אותנו†למנהרה

מתחת†לפני†האדמה¨†בטענה†של†פחד†מפני

Æהם†הבטיחו†להוציאנו†למחרת†היום†Æהרומנים

כל†יום†הביאו†לנו†לחם†וחלבÆ†לא†האמנו

שנישאר†בחייםÆ†אחרי†שבוע†הביאו†לנו†את

המזוודות†והובילו†אותנו†עד†לאמצע†שדה

Æפחדנו†לזוז†Æ®היו†איתנו†≤†ילדים†קטנים©

לפתע†ראינו†מרחוק†ביתÆ†התחלנו†ללכת

לכיוון†הביתÆ†התברר†שזהו†בית†מלוןÆ†בעלי

בית†המלון†פחדו†לקבל†אותנו†מכיוון†שהיינו

פליטים¨†אך†לבסוף†נעתרוÆ†בבית†המלון

פתחנו†את†המזוודות†שלנו†וגילינו†שהן†מכילות

קש¨†כל†מה†שהיה†בהן†נגנבÆ†נשארנו†ללינת

לילהÆ†למחרת¨†לאחר†שהתקשרנו†לדודי

שהיה†רב†צבאי¨†הוא†הגיע†בליווי†שני†שוטרים¨

Æכאילו†היינו†אסירים¨†והביא†אותנו†אליו

אחר†כך†התאספה†שוב†כל†המשפחה

בבסרביהÆ†בבסרביה†למדתי†הוראת†מלאכה

וסיימתי†ב≠Æ±π≤μ†אבא†רצה†שניסע†לארץ

ישראלÆ†באותו†זמן†הדוד†של†סימה†חזר†מארץ

ישראל†וסיפר†שבתל†אביב†שוחטים†אנשים

Æברחובות†ואין†מה†לאכול

שרול†גיסי†התחנן†שלא†ניסעÆ†בינתיים†גם

Æדודי†מאמריקה†כתבו†וביקשו†שנבוא†אליהם

אני†אמרתי†שאני†נוסעת†לארץ†ישראלÆ†אבא

ניסה†לשכנע†אותי†שכדאי†שניסע†עכשיו

לאמריקה¨†אך†השאיר†את†ההחלטה†בידי

Æוהציע¨†שאם†אני†נוסעת¨†ניסע†כולנו

תוך†כדי†התלבטויות†ומחשבות¨†קיבלנו†אסתר

Æואני†ויזה†לצאת†תוך†שבועיים†לאמריקה

החלטתי†לנצל†את†הוויזה†לנסיעה†לאמריקה¨

במטרה†להגיע†משם†לארץ†ישראלÆ†סידרנו

Æאת†כל†הניירות†ואז†לפתע†סגרו†את†הקווטה

התברר†שדחו†אותנו†עד†שיגיע†תורנוÆ†את

ההודעה†קיבלתי†כאשר†הייתי†כבר†בדרך

לארץ†ישראלÆ†מכיוון†שהייתי†בתנועת†החלוץ¨

קיבלתי†מייד†סרטפיקט†ונסעתיÆ†ב≠∂±

Æהגעתי†לארץ†±π≤μ†באוגוסט

גרתי†בצריף†ברחוב†הראשי†של†תל†אביב†≠

רחוב†גרוזנברגÆ†נסעתי†לפגוש†חבר†שלי

שהגיע†באוניה†ונפגש†שם†עם†יצחק†ויהודית

ונגר¨†הם†הלכו†לבית†עוליםÆ†זו†היתה†פגישתי

Æהראשונה†עם†יצחק

גרתי†בהרבה†דירות¨†אבל†הדירה†שלי†תמיד

היתה†הכי†מסודרת†ויפהÆ†תמיד†היו†באים

Æאלי†חברים†והיה†שמח
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הבחורות†עבדו†אז†במשק†בית†או†בחצץÆ†היתה†לי

הכתובת†של†הדוד†של†סימה†שכבר†הספיק†לחזור

לארץ†לאחר†שהוציא†דיבת†הארץ†רעה†ובגללו†דחינו

נסיעתנוÆ†באתי†אליו†והוא†אמר†לי∫†ציפור†שכמוך¨†מה

תעשי†פהø†אני†אלך†לסוכנות†ואדאג†שיחזירו†אותך¨

אין†לך†מה†לעשות†פה¨†זה†לא†מקום†בשבילךÆ†עניתי

Æלו∫†באתי†לחיות†פה†ואם†אצטרך†גם†אמות†פה

פניתי†להסתדרותÆ†שלחו†אותי†לעבוד†בחצץÆ†עבדתי

יומיים†שלושהÆ†בינתיים†הדוד†של†סימה¨†שעשה

תיקונים†בבתי†משפחות†אמידות¨†הגיע†למשפחה

מקישינוב†וסיפר†להם†שהגיעה†בחורה†צעירה¨†תופרת

מדופלמתÆ†בערב†הגיעה†אלי†האישה†ואמרה†ששמעה

שאני†תופרתÆ†אמרתי†לה†שאני†לא†תופרת¨†אני†רק

מורה†למלאכהÆ†חששתי¨†לא†הרגשתי†בטוחה¨†למרות

שכבר†הספקתי†לתפור

בחו¢ל†שמלה†לבת†של

מיליונר¨†שזכתה†בפרסÆ†היא

ביקשה†שאבוא†לתפור

אצלה†ובכל†מקרה†לא†תבוא

Æאלי†בטענות

ב≠∂≥π±†הבאתי†לארץ†את†אסתר†עם†בתה†בלה¨†והתחלתי†לדאוג

לעלייתם†של†אבי†ואמי†ורוזה†אחותי†הצעירהÆ†שכרתי†דירה¨†קניתי

רהיטים†ועבדתי†מבוקר†עד†בוקרÆ†גם†אסתר†היתה†מקבלת†עבודות

תפירה¨†אך†מכיוון†שלא†ידעה†את†העבודה¨†תפרתי†גם†עבורהÆ†עזרתי

Æלאסתר†ושילמתי†גם†שיעורי†נגינת†פסנתר†לבתה†בלה

הזמן†אבא†כתב¨†אמא†אף†פעם†לא†כתבהÆ†פתאום†קיבלנו†גלוייה

מאמא¨†היא†לא†הזכירה†את†אבא†וכתבה†שהיא†מחכה†לניירותÆ†חשתי

שקרה†אסוןÆ†שלחתי†מברק∫†מבקשת†לדעת†מה†קרהÆ†למחרת†קיבלנו

תשובה∫†אבא†נפטרÆ†הכל†לגבי†נהרסÆ†ציפינו†שאבא†יגיע†ונסתדר¨

עכשיו†גם†אצטרך†להמשיך†לעבוד†קשה¨†וכל†כך†רציתי†ללמודÆ†במשך

כל†הזמן†עבדתי†קשה¨†כאשר†המטרה†שלי†להביא†את†כל†משפחתי

לארץÆ†המשפחה†מאוד†חשובה†ליÆ†ב≠∂≥π±†הצלחתי†להעלות†את

Æכל†בני†משפחתי†לארץ†וכך†אוחדה†המשפחה†מחדש

Æטיפלתי†באמי¨†לא†הייתי†מוכנה†שאף†אחד†יטפל†בה†מלבדי

μ
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יוצאת†לעבודה†רק†אחרי†שהייתי†מכינה†לאמא†כוס†מיץ†ושמה††לה††ליד††המיטהÆ††את††כל††הכסף†שהרווחתי

†נתתי†לאמא¨†כשהייתי†צריכה†כסף†ביקשתי†ממנהÆ†גרתי†כאמור†עם†אמא¨†והחברßה†היו†מגיעים†אלינו

Æגרנו†בחדר†אחד¨†אבל†לכולם†היה†מקום†על†המזרונים†Æביום†שישי†ונשארים†ללון†עד†שבת†או†יום†ראשון

Æאמא†היתה†מכינה†אוכל†לכולם

הבית†שלנו†המה†חבריםÆ†החברים†אהבו†לבוא†גם†כאשר†לא†הייתי¨†על†מנת†להיות†עם†אמאÆ†היתה†לנו

עוזרת†תימניה¨†אך†אמא†העדיפה†לעשות†את†עבודות†הבית†במו†ידיהÆ†רק†לאחר†שאמרתי†לה†שאם

Æהעוזרת†לא†תעבוד†אצלנו¨†לא†יהיה†לה†אוכל†לילדיה¨†הסכימה†להשאירה

Æכל†שבוע†היתה†אמא†מביאה†חלה†ובקבוק†יין†לשבת†לבית†האבות†שמול†בית†הכנסת

לאחר†שלא†יכולתי†להשלים†עם†מותו†של†אבא¨†הציעה†אמא†שאסע†לראות†את†הקבר†ואז†יוקל†ליÆ†נסעתי¨

חזרתי¨†ואכן†צדקה†אמאÆ†התחלתי†לחיותÆ†המשכתי†לעבוד†בתפירה†ובערבים†למדתי†וסיימתי†בית†ספר

Æספרא†למסחר†והנהלת†חשבונות

ב≠∞≤π±†נפטרה†אמא†ונקברה†בבית†קברות

Æהיה†לי†קשה†מאוד†Æטרומפלדור†בתל†אביב

מה†שהחזיק†אותי†היו†החברים†הרבים†שהקיפו

Æאותי

ב≠¥≤π±†התחלנו†יצחק†ואני†לבנות†את†ביתנו

במו†ידינו†בכפר†סבאÆ†שנה†לאחר†מכן†גמרנו

לבנות†את†הבית†ונישאנוÆ†נסענו†לחודשיים

לקאלאראש†שברומניה¨†לבקר†את†אביו†של

יצחק†©אמו†כבר†נפטרה††ואביו†נפטר††מאוחר

†יותר††בגיל††≤∂®Æ††כאשר††חזרנו¨†התחלתי††את

†עבודתי††כמורה††למלאכה††בבית††הספר

העממי†בכפר†סבאÆ†פעמיים†עבדתי†בשיעורי

ערב†של†ויצ¢ו†ברעננהÆ†במרס†∏≤π±†נולדה

Æרחלה

ב≠∞¥π±†הגענו†ליגורÆ†במשך†כשלוש†שנים†עוד

המשכתי†ללמד†≤†ימים†בשבוע†בכפר†סבא¨

יומיים†בבית†הספר†ביגור†ויום†בבית†הספר

המחוזיÆ†הייתי†המורה†הראשונה†למלאכה

ביגורÆ†לימדתי†בנים†ובנותÆ†העמדתי†דורות

של††תלמידים††שיודעים††את††יסודות†התפירה¨

†הרקמה††והסריגה¨††ועל††כך††גאוותיÆ†התלמידים

סרגו†שקית†לכלי†רחצה†במסרגה†אחת¨†תפרו

Æורקמו†עטיפה†לספר¨†למדו†לתקן†גרביים†ועוד

הכנו†מוצרים†שמושייםÆ†כל†זה†גם†בתקופות

שהתקציב†היה†זעום†ומוגבלÆ†עברתי††בבתי

חרושת†ובמפעלים†כמו†¢אתא¢†למשל¨†יצרתי

קשרים†וקיבלתי†שקים†מלאים†בשאריות¨

Æשעבורי†היו†אוצר



∑

†את מתי י סי † ±π¥≥ ב≠

סבא † בכפר † דתי ו עב

והתחלתי†ללמד†חלקית

†באותה Æ ן חנ ו י ברמת†

תקופה†לקחתי†על†עצמי

גם†את†ריכוז†כל†ספרי

Æהלימוד†בבית†הספר

בשעות†אחר†הצהריים

עבדתי†בתיקון†וכריכת

זמן † †באותו Æם הספרי

התחלתי††גם††לארגן††את

מחסן†התלבושות†ובגדי

Æהספורט†של†בית†הספר

עד†שנת†∑∑π±†נשארתי

ן מחס † ל ע † ת י א ר אח

בעזרת † Æת שו התלבו

הילדים†תפרנו†והכנו†את

כל†התלבושות†של†הצגות

Æבית†הספר

Æנשארתי†בתפקיד†¥†שנים†Æגוייסתי†למשרד†החינוך†לפיקוח†על†הוראת†המלאכה†באזור†הצפון†±πμ∞†≠ב

עם†גיוסי†העברתי†את†ספריית†ספרי†הלימוד†לנחמן†רבינוביץÆ†עם†תום†הגיוס†יצאתי†לשנת†השתלמות
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בשנת†π∂π±†התחלתי†ללמד†בחוגי†מלאכה

בבית†ספר†למבוגרים†שנפתח†ביגורÆ†שנה

מאוחר†יותר†סיימתי†את†עבודתי†בבית

הספר†והמשכתי†ללמד†רק†בבית†הספר

Æלמבוגרים

ב≠¥∑π±†פנו†אלי†ממשרד†החינוך¨†ופתחתי

Æ±π∏∞†קורס†למדריכות†למלאכה†עד†שנת

בשש†השנים†האלה†הדרכתי†כשישים

מדריכות††העובדות††כיום††במועדוני†נוער¨

Æמרכזים†קהילתיים†ובתי†ספר

עד†היום†אני†ממשיכה†בעבודתי†בחוגי

מלאכה††למבוגרים††ומלמדת††מזה†שנתיים

בהתנדבות†©אחת†לשבוע®†בהסתדרות

Æהמורים†בחיפה¨†חוג†מלאכה†לגימלאים
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זיקנה†יוצרת

®±π∏∞†ËÒÂ‚Â‡†≠†¯Â‚È†ÔÓÂÈ†ÍÂ˙Ó©
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∫Ì‰Ï˘†∑μ≠‰†˙„ÏÂ‰‰†ÌÂÈ†˙‡†Ì‰È˘

¯˘‡†¨ÔÈ¯ÙÏ‰†‰Á†Ï˘†‰È˙Â„ÈÓÏ˙†Ï˘†‰ÓÈ˘¯Ó‰†‰ÎÂ¯Ú˙‰Â†¨‰ÊÓ†ÔÈ¯ÙÏ‰†˜ÁˆÈ†Ï˘†‰˜ÈÓ¯˜‰†˙ÎÂ¯Ú˙
Æ‰ÊÓ†¨ÍÂÈÁ‰†„¯˘Ó†ÌÚËÓ†¨ÔÂÙˆ·†ÁÂ˙ÈÙ†˙Â¯ÈÈÚ·†ÌÈÂ„ÚÂÓ·†˙ÂÎÈ¯„Ó†Ò¯Â˜†ÂÓÈÈÒ

ÆÏÈ‚·†˙Ï·‚ÂÓ†‰È‡˘†¨˙¯ˆÂÈ†‰˜ÈÊ†Ï˘†˙Â„ÂÚ˙†È˙˘†‰Ï‡†ÂÈ‰†¨ÔÎ‡

™†™†™
‰ÓÓ†ÌÈ„¯Ù†ÌÈÓ¯Â‚‰†ÏÎ˘Î†¨‰Á†Ï˘†ÂÊ†‰ÏÂÚÙ·†ÔÂ¯Á‡‰†‡Â‰˘†¨Ò¯Â˜‰†ÌÂÈÒÏ†‰·ÈÒÓ†‰ÓÈÈ˜˙‰†ß‡†ÌÂÈ·

Æ˘Â¯ÙÏ†‰ËÈÏÁ‰†‰Â·‚‰†‰ÏÈ‚†˙‡ÙÓ˘†¨¯Úˆ·
È„Ó†ÍÂÈÁ‰†„¯˘Ó†È¢Ú†˙ÓÏÂ˘Ó†‰Ï˘†‰ÈÒÙ‰Â†˙Â‡ÏÓ‚Ï†‰‡ˆÈ˘Î†Æ¯Â‚È·†¯ÙÒ‰†˙È··†‰Á†‰„ÓÈÏ†‰˘†≥μ
ÊÎÈ¯Â†¯Â‚È·†ÌÈ˘†Í˘Ó·†ÌÈÈ˜˙‰˘†ÌÈ¯‚Â·ÓÏ†¯ÙÒ†˙È··†˙Â¯‚Â·Ó†˙Î¯„‰Ï†‰ÓˆÚ†˙‡†‰˘È„˜‰†¨˘„ÂÁ
˙ÂÎÈ¯„Ó†ÍÈ¯„‰Ï†ÍÂÈÁ‰†„¯˘Ó†˙ÈÈÙÏ†‰˙Ú†˙ÂÂ¯Á‡‰†ÌÈ˘‰†˘ÓÁ·†Æ¯Â‚ÈÓÂ†¯ÂÊ‡‰Ó†˙Â·¯†˙Â„ÈÓÏ˙

Æ‰Ïˆ‡†ÂÈ„ÂÓÈÏ†˜ÂÁ†˙‡†ÔÂ¯Á‡‰Â†È˘ÈÏ˘‰†¯ÂÊÁÓ‰†ÌÈÈÒÓ†ÍÎÂ†¨ÁÂ˙ÈÙ†˙Â¯ÈÈÚ·†ÌÈÂ„ÚÂÓ
Æ˙ÂÈ¯‡˘Ó†˙È˘Ú†‰„Â·Ú†ÏÎ˘Î†¨˙È˘ÂÓÈ˘†˙ÂÓÂ‡†Ï˘†˙Â·¯†˙Â˜ÈÎË†Â„ÓÏ†˙Â„ÈÓÏ˙‰˘†‰„ÈÚ‰†‰ÎÂ¯Ú˙‰
‰Ï·È˜†‰„ÈÓÏ˙†ÏÎ†ÆÌÈÏ·‚ÂÓ†Ì‰˘†¨ÌÈÏÂ„‚†ÌÈ·Èˆ˜˙†˘¯Â„†ÂÈ‡˘Â†¯˜È†ÂÈ‡˘†¯ÓÂÁÓ†˘Ó˙˘‰Ï†Â„ÓÏ†¨¯ÓÂÏÎ

Æ‰Î¯„‰†˙¯·ÂÁ†Ì‚
ÌÚ†ÂÚÈ‚‰†˙Â„ÈÓÏ˙‰†¯˘‡Î†‰ÎÂ¯Ú˙‰†ÌÏÂ‡·†˙Â˘‚¯˙‰†˙¯ÈÂÂ‡†‰¯¯˘†¨ÌÂÈÒ‰†˙·ÈÒÓ†·¯Ú†¨ß‡†ÌÂÈ·

ÆÌ‰Ï˘†˙Â‰Ó‡‰†Ï˘†˙Â„Â·Ú·†ÂÂ·˙‰†˙ÂÏÚÙ˙‰†˙Â‡È¯˜·†ÌÈ„ÏÈ‰Â†¨Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó
‰ˆÚÂÓ‰†˘‡¯Â†ÍÂÈÁ‰†„¯˘Ó·†˙ÂÓÂ‡ÏÂ†˙Â·¯˙Ï†Û‚‡‰†Ï‰Ó†ÔÂ¯†Ô„†¯¢„†‰Á†Ï˘†‰˙ÏÂÚÙ†˙‡†ÂÎÈ¯Ú‰†‰ÙÈ
¨È‡Ù‰†˙ÂÚ˘·†‰¯ÈˆÈ·†‰ÁÓ˘†ÌÈ˘‡Ï†Â‡È·˙˘¢†≠†Ô˙„Â·Ú†Í¯„Ï†‰Î¯··†˙Â„ÈÓÏ˙Ï†ÂÙ†Ì‰†ÆÌ¯†·˜ÚÈ
ÂÏ·È˜˘†‰‡ÏÓ‰Â†˙È„ÂÒÈ‰†‰¯˘Î‰‰†ÏÚ†˙Â˘‚¯˙‰·†Â„Â‰†˙Â„ÈÓÏ˙‰†Ì‚†Æ¢ÔÂÂÓ‰†ÌÂÓÚ˘‰†˙‡†˙˘¯‚Ó‰
˘‚Â‰†Æ‰˙„Â·Ú·˘†˙Â·‰Ï˙‰·Â†ı¯Ó·†‰ÁÏ†˙ÂÂ˙˘‰Ï†˙ÂÏÂÎÈ†ÔÈ‡†¨¯ÈÚˆ‰†ÔÏÈ‚†˙Â¯ÓÏ˘†¨Â„Â‰†Ô‰†Æ‰ÁÓ

Æ‰ˆÚÂÓ‰†ÌÚËÓ†ÚÂˆ†È˘†Ì‚†‰Ï
‰˙„Â·Ú†˙Â˘†¥μ†Í˘Ó·˘†¨ÍÎ·†˜ÂÙÈÒ‰†˙‡†˙‡ˆÂÓ†‡È‰˘†‰ÓÎÈÒÂ†‰˙„Â‰†¨˙˘‚¯†„Â‡Ó†‰˙È‰˘†¨‰Á
‰Ó†˙‡†˙Â˜‰Ï†˙ÂÎÈ˘ÓÓ˘†˙Â·¯†˙Â„ÈÓÏ˙Ï†‰Ï˘†Ú„È‰†˙‡†‰ÏÈÁ‰†‡È‰†¨˙È˘ÂÓÈ˘†˙ÂÓÂ‡·†˙Î¯„‰·

ÆÍ¯Âˆ‰†ÈÙÏ†ıÂÚÈÈ·†Ô˙Â˘¯Ï†‰‡Ï‰†Ì‚†„ÂÓÚÏ†˙ÂÎÈ¯„ÓÏ†‰ÁÈË·Ó†‡È‰†ÆÌÈ¯Á‡Ï†¨‰Ïˆ‡†Â„ÓÏ˘
Æ˙Î˙Ó†ÔÈÈ„Ú†‡È‰˘†Í˘Ó‰·†‰Î¯·†¨‰¯ÈˆÈ·˘†ÌÈÈÁ‰†˙‚ÒÙÏ†ÚÈ‚‰Ï†‰˜ÈÊ·†Ì‚†‰Á†‰˙ÎÊ†ÔÎ‡
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¢בונה†ילקוט†גב¢
מתוך�יומן�יגור�(דצמבר�1989)

עם�חנה�הלפרין�המלמדת�מלאכה�למעלה�מיובל�שנים

Æ˙ÂÂ˘†„È†˙ÂÎ‡ÏÓÏÂ†ÏÈÈ‡Ó‡†˙Â„Â·ÚÏ†‰Î‡ÏÓ†È‚ÂÁ†ÌÈ¯·ÁÏ†ÔÈ¯ÙÏ‰†‰Á†˙ÓÈÈ˜Ó†ÚÂ·˘·†ÌÈÓÚÙ†Ú·¯‡
„ÈÓ†‰ÏÁ‰†¨‰‡¯Â‰†˙Â˘†μμ†Ï˘†ÛË˘·Â†¨˙ÂÊÈ¯Ê·†ÈÙ†˙‡†‰Ï·È˜†¨ÏÓ¯Î†Ô‚†˙Á˙Ó†¨ÔË˜‰†‰˙„Â·Ú†¯„Á·
ÌÈ‡·‰†ÈÙ†˙‡†Ï·˜Ï†ÌÈÎÂ¯Ú‰†˙ÂÁÏÂ˘‰†ÏÚ†‰ÚÈ·ˆ‰·†¨Â·†˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙÂ‡Â†ÏÈÈ‡Ó‡‰†˙ÂÂÎ˙†˙‡†È˙Â‡†„ÓÏÏ

Æ‚ÂÁÏ

מצע�של�זהב,�של�נחושת�ושל�כסף
¢‰ÓÁ¢‰†‰ËÈ˘·†ÆÌÈÂÂ‚‰†˙˜Ú‰Ï†¨˙ÂÂ˘†˙ÂˆÓÂÁ·†˙·¯ÂÚÓ‰†˙ÈÎÂÎÊ†˙˜·‡†‡Â‰†ÏÈÈ‡Ó‡‰†ÈÎ†È˙„ÓÏ†ÍÎÂ
ÌÈÓ†ÚˆÓ†ÏÚ†ÌÈ¯ÈÈˆÓÂ†ÌÈË˘˜Ó†˙Ï·˜˙Ó‰†˙·Â¯Ú˙·†ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ†ÌÈÓ·†‰˜·‡‰†˙‡†ÌÈÏ‰ÂÓ†¨Ô‡Î†‰‚Â‰‰
˙Ï·˜Ï†¯Â˙·†ÌÈÙ¯Â˘†ÍÎ†¯Á‡†¨®‚ÂÁ·†ÚˆÓÎ†˘Ó˘Ó†Ì˙˘ÂÏ˘Ó†‰Ó†ÔÈÈˆÏ†¯˙ÂÈÓ©†·‰Ê†Â‡†ÛÒÎ†¨˙˘ÂÁ†ÈÂ˘Ú

ÆÔÈÚ†È·È‰¯Ó†ÂÈÂÂ‚˘†¯ˆÂÓ
ÆÌÈ˜˙ÚÂÓ†ÌÈ¯ÂÈˆ†Ï˘†¯‡˙ÈÓ†ÈÂÂ˜†ÍÂ˙·†ÌÈÁË˘†ÌÏÂÎ†ÂÚ·ˆ†¨È˙¯˜È·†Â·†‚ÂÁ·†ÌÈÙ˙˙˘Ó‰

®±π∏∞†הברכה†של†יעקב†רם†≠†יו¢ר†המועצה†האזורית†©אוגוסט

משרד†החינוך¨†המועצה†האזורית†ותלמידי†המחזור¨†נפרדים†היום†מחנהÆ†בפרידה†זו¨†כמו†בכל†פרידה
אומרים†דברים†טובים†ושבחיםÆ†זכתה†חנה†בזמן†הפרידה†וגם¨†כמו†שאומרים¨†¢מאחורי†הגב¢¨†שאומרים
עליה†אותם†הדבריםÆ†ואיך†אפשר†אחרתø†התערוכה†המרשימה†שלפנינו†מבטאה†את†פועלה†של†חנה
יותר†מכל†דיבורÆ†באיזו†מסירות¨†באיזה†עניין†ובאיזה†כושר†היא†הדריכה†את†התלמידים¨†כולכם†יודעים

Æיפה¨†והתערוכה†מעידה†על†כך
אבל†על†המכשולים¨†על†אבני†נגף†וכמו†שאומרים∫†¢על†הצרות¢¨†שהיו†מנת†חלקה†באחזקת†מפעל†זה¨
Æחנה†לימדה†שנים†בבית†הספר†למבוגרים†של†המועצה†כאשר†היה†קיים†פה†Æאיש†מכם†אינו†יודע†כמוני
שנים†דיברתי†על†ליבה†שתקטין†את†מספר†החוגים†שהיא†מלמדת¨†כי†יש†עליה†עומס†רב¨†והיא¨†לא†רק
שלא†צמצמה¨†אלא†עוד†קיבלה†עליה†את†החוג†להדרכה†מטעם†משרד†החינוך¨†החוג†שאת†סיום†מחזורו

Æהאחרון†אנו†מציינים†עכשיו
בחוברת†¢זיק≠נע¢†של†הלשכה†לרווחה†של†מועצתנו¨†שהופיעה†השבוע¨†ישנה†רשימה†של†חבר†גבת¨
ארקה†ישראליÆ†ארקה†ישראלי†נשאל†פעמים†מספר∫†¢ההיית†רוצה†להיות†שוב†צעירø¢†בתשובתו¨†בין

היתר¨†הוא†אומר∫
¢זיקנה†≠†לזוכה†≠†היא†פסגת†החיים¨

מהמיטב†שבהם†היא†מחשבה†שהצטללה¨
דעה†שהתבהרה¨†התנסות†שהעשירה

היא†חיוב†החיים†כאשר†≠†הינם¨
היא†¢זה†חלקי†מכל†עמלי¢†≠

חוט†של†חן†משוך†עליה¨
Æרון†הבשלות†והמלאות

אין†זה†סוד†שאנו†נפרדים†מחנה†בגלל†הגילÆ†לכן¨†כאשר†אנחנו†סוקרים†את†התערוכה†הזאת¨†וזוכרים
את†התערוכות†של†השנים†הקודמות¨†כאשר†אנו†יודעים†על†מאות†התלמידים†שחנה†הדריכה†ולימדה
בבית†הספר†ובהמשך¨†תלמידים†הפזורים†ביישובים†רבים†והמוסרים†את†מה†שלמדו†אצל†חנה†לאחרים¨
או†עוסקים†במלאכה†להנאתם†הם¨†אנו†אומרים†לחנה∫†אשריך†שזכית†ועמלך†©בשנים†הרבות®¨†נתן†ונותן

Æפרי†רב†וחוט†של†חן†משוך†עליו
Æתודות†כולנו†עבור†עמלך†ואנו†מאחלים†לך†כי†תמשיכי†לעלות†בפיסגת†החיים†עד†מאה†ועשרים
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מפרימוס�לתנור
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Æ‰·†˜ÂÒÚÏ†‡È‰†‰ÏÁ‰†˙Ú†¨±πμμ≠·
Ì‚†Æ‰˜È¯Ó‡·†ÈÏ˘†ÌÈ¯ÎÓÓ†È˙‚˘‰†È‡†Æ‰„Â·ÚÏ†ÌÈ¯ÓÂÁ†‚È˘‰Ï†‰È‰†‰˘˜Â†˙¯„ÂÒÓ†‰Î¯„‰†Ê‡†‰˙È†‡Ï¢
ÔÎÂÒÓ†ÍÎ˘†˙Ú„Ï†È˙ÁÎÂ†Í‡†¨ÏÂ„‚†ÒÂÓÈ¯Ù·†È˙„·Ú†ÆÊ‡†‰È‰†‡Ï†¨¯„Á‰†˙ÈÙ·†¯ÚÂ·‰†‰Ê†ÂÓÎ†¨‰ÙÈ¯˘Ï†¯Â˙

Æ¢Ò˜¯ÈÈÙÓ†˙ÈÏÓ˘Á†‰ËÏÙÏ†È˙¯·Ú†¨ÌÈ„È„È†Ï˘†‰ˆÏÓ‰·Â†¨ÌÈ„ÏÈÏ

ההתחלה�ולפניה
Â¯ÂÙÈÒ·†˙·ÏÂ˘Ó‰†Í¯„†¨ÌÈ¯È˘Ú†‰‡¯Â‰†ÈÈÁ†Ï˘†‰ÎÂ¯‡†Í¯„Ó†˜ÏÁ†‡È‰†ÏÈÈ‡Ó‡‰†˙„Â·Ú·†‰Î¯„‰†Ï˘†ÂÊ†Í¯„
‰Ï‡˘‰†¨ÍÎÂ†ÆÏÓ¯Î‰†ÂÓÎ†ËÚÓÎ†¨˙Â·¯†ÌÈ˘†‰ÊÓ†ÂÈ„ÈÓÏ˙†Ï˘†ÌÈÈ˘È‡‰†Ì‰È˙ÂÂ¯ÎÊ·Â†¯Â‚È·†¯ÙÒ‰†˙È·†Ï˘

Æ‰Á·†¯·Â„Ó˘Î†˙ÈÏ‡·†˙ÂÁÙ†Â‰˘ÎÈ‡†˙ÚÓ˘†¢øÚÂˆ˜ÓÏ†˙Ú‚‰†ÍÈ‡¢
Ï·‡¢†≠†˙¯ÙÒÓ†‡È‰†≠†¢‰˜ÈËÓ˙ÓÂ†‰˜ÈÒÈÙ†‡˜ÂÂ„†„ÂÓÏÏ†È˙ÂÂÎ˙‰†¨‰Î‡ÏÓ·†È˙ÈÈËˆ‰†„ÈÓ˙˘†˙Â¯ÓÏ¢
˙‡¯Â‰†˙‡†È˙„ÓÏ˘†ÍÎ†¨È„ÈÈÓ†‰È‰†ÚÂˆ˜Ó†˙˘ÈÎ¯·†Í¯Âˆ‰Â†¨‰ÈÒÂ¯·†ÌÈÓÂ¯‚ÂÙ‰†˙ËÈÏÙÎ†‰ÈÓÂ¯Ï†È˙Ú‚‰
˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ†Ì‚†˙ÂÙÈ‰†˙ÂÈÂÓÂÈÓ†˙˘ÈÎ¯†¨Ê‡†‰È„ÂÓÈÏ†Ï˘†‰‡¯Â‰Ï†‰ÂÂÎ‰‰†„ˆ†˙‡†˙ÈÈˆÓ†‰ÁÂ†Æ¢‰¯ÈÙ˙‰
Æ˙Á‡†‡Ï†‰ÁÈ˘·†‰¯ÈÎÊÓ†‡È‰†Ì‰Ï†‰˙·‰‡†˙‡˘†¨ÌÈ„ÏÈ‰†Ï‡†‰ÈÈÙ‰Â†¨Ï˘ÓÏ†ËÂË¯˘†ÂÓÎ†¨ÌÈ¯Á‡†‰Î‡ÏÓ

מתפירה�להוראה
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Ú„È‰†˙‡†˜ÈÓÚ‰ÏÂ†·ÈÁ¯‰Ï†‰Á†‰„ÈÙ˜‰†¨ÏÈ·˜Ó·†Æı¯‡·†‰Î‡ÏÓ‰†˙‡¯Â‰Ï†˙ÂÂ˘‡¯‰†ÂÈ‰†‰Ï‡†ÌÈ˘
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לא�רק�ילדים
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¢ÆÚÂ·˘Ï†ÚÂ·˘Ó†‰Ê‰†‚ÂÁÏ†‰ÎÁÓ†È‡¢†∫‰‚ÂÊ†Ô·†ÌÚ†‚ÂÁÏ†‰ÚÈ‚Ó‰†¨˙ÂÙ˙˙˘Ó‰†˙Á‡†ÈÏ†‰¯Ó‡†¨ÏÈÈ‡Ó‡‰†‚ÂÁ·
˙·†·Â˙Î‡˘†ÈÓÈÎÒ˙¢†∫ÌÂÈÒÏ†‰˙Â‡†È˙Ï‡˘†Æ˙ÂÎÁÏ†‰ÓÏ†‚ÂÁ‰†ÈÙ˙˙˘ÓÏ†‰È‰È˘††‚Â‡„Ï†‰ÎÈ˘ÓÓ†‰ÁÂ

Æ¢±π∞μ≠·†È˙„ÏÂ¢†∫‰¯˙Ú†‰ÁÂ†¢ø˙‡†‰ÓÎ

˙ÂÓÏ˙˘‰Ï†‰ÚÒ†ÌÈÓÂ˘‚†Û¯ÂÁ†ÈÓÈ·Â†ÌÈÓÁ†ıÈ˜†ÈÓÈ·†Æ˘„Á˙‰Ï†‰Ï„˙˘‰†„ÈÓ˙Â†‰˙„Â·Ú·†‰„ÈÓ˙‰†‰Á
˙‡¯Â‰·†‰„˜Ó˙‰†˙ÂÂ¯Á‡‰†ÌÈ˘·†Æ‰Ï‡†˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰†ÏÚ†‰¯˙ÈÂ†‡Ï¨‰ÈÒÙÏ†¯·Î†‰‡ˆÈ˘Î†Ì‚†Æ˙¯Á‡†Â‡†ÂÊ
Ì‚†Æ·È·‡†Ï˙†Ï˘†‰ÁÂ˙Ù‰†‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·†¨ÏÈÈ‡Ó‡·†˙ÂÓÏ˙˘‰Ï†˙·Î¯·†‰ÚÒ†„ÂÚ†ÌÈÂÓ˘†ÏÈ‚·†ÆÏÈÈ‡Ó‡‰
˙Â‰Ï†‰È˙ÂÈÁ‰†ÈÙ†ÏÚ†ÂÎÈ˘Ó‰Â†ÛÂÙˆ‰Â†¯ˆ‰†¯„ÁÏ†˙Â‡·†ÂÈ‰†‰È˙ÂÎÈÁ†Æ„ÓÏÏ†‰ÎÈ˘Ó‰†‰˘˜†‰Ï†‰È‰†Ì‡

Æ‰¯ÈˆÈ‰†˙„Â·ÚÓ
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לְסַבְתָא

ּבְׁשֵם�הַּמִׁשְּפָחָה�הָאֹוהֶבֶת�אֹותְָך
הֲכִי�ּבָעֹולָם.

ּבְׁשֵם�הַּמִׁשְּפָחָה
צִיּון�ּדֶֶרְך�ָקטָן.

ל&�85ׁשָנִים�לָהּולֶֶדת
�65ּבִבְנִיַת�הַּמֹולֶֶדת

�55ׁשָנִים�ׁשֶל�חִנּוְך�וְהֹוָראָה
ּדֹור�אַחַר�ּדֹור,�ׁשָנָה�אַחַר�ׁשָנָה,

ּבְאַהֲבָה�ּובִמְסִירּות
ּבְהַתְמָָדה�ּולְלֹא�לֵאּות.

סַבְתָא,
מֹוִריִדים�אֶת�הַּכֹובַע�ּבְפָנָיְִך,

סֶמֶל�ּומֹופֵת�לָנּו�ּכָל�חַּיָיְִך
וְתָמִיד�מִּכֻּלָם�&

אַת�הֲכִי�הֲכִי�ּבָעֹולָם.

אַׁשְֵרי�הָאָָדם�ׁשֶזָכָה
וְָראָה�וְׁשָמַע,

ּכִי�הֹולִיד�וְיָלַד�וְָרחַב,
ּכִי�זָכָה�ּבְחַּיָיו

לִחְיֹות,�לְהַחְיֹות�ְרצֹונֹו.
זְָרעָיו�ׁשֶהִטְמִין�וְאָהַב

ּבְבְָקרֹו�ׁשֶל�הַיֹום�הֵם�נָבְטּו
וְזָכָה�הּוא�אֹותָם�לְהַׁשְקֹות.

וְזְִרעֵי�הַזְָרעִים�ׁשֶּנָבְטּו,
עָלּו�ּופְָרחּו�וְהּוׁשְקּו

ּבְבְִרּכַת�אֹותֹו�מְאּוׁשָר,
ּכִי�ָקטַף�הֲוָיֹות

וְנְִקטַף�הּוא�עֵת�עֶֶרב,
ּתָם�יֹום�עֲמָלֹו.

גיא 12.8.1990
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עם†העלייה†המחודשת†מרוסיה¨†הגיעו†בני†משפחתה¨†בני†הדודים†שלה†ובני†משפחותיהם¨†ושוב†התגשמה

Æמשאת†נפשה

±∂

לסבתא

מוזר¨†לא†נתפש¨

אך†צריך†לשנות†הטייה

ÆÆÆולדבר†בלשון†עבר

סבתא†≠

אהבנו†אותך†מאוד¨

על†כל†מה†שהיית¨

על†כל†מה†שייצגת†עבורנו¨

Æעל†אותה†הזכות

מודים†אנו†לך

על†שהיינו†חלק†מעולמך¨

על†שהיינו†חלק†ממחשבותיך¨

Æמחלומך†ואהבותיך

מודים†אנו†לך

על†הזיכרון†הנפלא

שהשארת†לנו†לנחלה¨

Æלדורות

גיא¨†יובל†ואורלי



±∑

סבתא

¢ליד†הבית†לחמו†חיילים†פרוסים¨

Æ¢בידיהם†חרבות¨†רכובים†על†סוסים

בבית†העלמין†השמים†כחולים¨

הגבעולים†עדיין†ברוח†נעים¨

Æ¢כאומרים∫†¢החיים†תמיד†ממשיכים

ולפעמים†אני†עובר†ליד†ביתה¨

דופק†על†הדלת†כמצפה†לתשובה¨

מחכה†שתפתח†ותשאל†בציפייה¨

Æ¢אולי†תאכל†תפוח¨†או†לפחות†פרוסת†עוגה¢

Æהזיכרון†היה†ותמיד†יהיה

Æזו†היתה†סבתא†שלי†ולעולם†תהיה

אופיר

לרחלה†היקרה†≠

Æאני†רוצה†להביע†תנחומי†והשתתפות†בצערך

Æמשום†כך†הריקנות†עמוקה†Æאשה†קטנה¨†אהובה†וחייכנית†שהדגישה†נוכחותה†לידכם†Æאני†נזכרת†באמא

Æאני†מקווה†שלא†סבלה†Æאבל†זהו†כלל†החיים

Æמחבקת†אתכם

אינה†לסרסון¨†ירושלים

לרחלה¨†בני†והילדים†שלום†רב°

Æלצערנו†לא†יכולנו†להגיע†ללוויה†Æקבלו†נא†השתתפותנו†באבלכם†על†מות†אמא†וסבתא

חנה†היתה†אישיות†מיוחדת†במינהÆ†בת†לדור†האידיאליסטי†שאין†לראותם†בימינוÆ†נתנה†את†נשמתה†לזולת¨

תמיד†היתה†נכונה†לעזור†וליעץ¨†והכל†בפשטות†ובטוב†לבÆ†ידעה†לשמור†על†קשרי†ידידות†ולא†שכחה

Æטובה†שעשו†לה¨†וידעה†לשמוח†בשמחתם†של†אלה†ולנחמם†בצערם

יהא†זכרה†ברוך

מידידיכם∫†רבקה†ואריה†נגה
©אביה†של†רבקה†נגה†היה†מנהל†ביה¢ס†בכפר†סבא¨†רבקה†היתה†תלמידתה†של†חנה¨†וחנה†היתה†בת†בית†בביתם®

לרחלה†שלום†רב†≠

נירה†מסרה†לי†בטלפון†על†פטירתה†של†חנה¨†אמא†שלךÆ†אמא†שלך†האריכה†ימים†והגיעה†לגיל†שנחשב

בעבר†ואף†היום¨†לגיל†מופלגÆ†אני†יודע†שהשנים†האחרונות†לא†היו†קלות†עבורה¨†אבל†תמיד†התפעלתי

Æמהמרץ¨†הרעננות†והיצירתיות†שלה¨†שהמשיכו†להיות†החלק†הדומיננטי†באישיותה

תמיד†התפעלתי†מיכולתה†של†חנה†ללמוד†נושאים†חדשים¨†לעכל†אותם†ואחר≠כך†למצוא†את†הדרך†לחבב

Æאותם†על†תלמידיה

Æנדמה†לי†שאת†תאוות†העשייה†≠†החתירה†תמיד†קדימה†≠†ירשת†את†ממנה¨†וזו†מורשת†להתכבד†ולהתגאות

Æכולנו†עוברים†את†התהליך†של†פרידה†מהורים¨†הולכים†ומתייצבים†בעצמנו†על†¢קו†הזינוק¢†של†הדור†הבוגר

Æאני†יכול†לאחל†לכולנו†חיים†עשירים†ופעילות†עד†הסיום†≠†כפי†שחייתה†אימך

בידידות¨†יורם†גל

±ππ≥†פילדלפיה¨†∂†באפריל
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רחלה†יקירתי¨†שלום†רב†ממרחקים

Æהצטערתי†מאוד†לשמוע†על†פטירתה†של†אמך†חנה†ז¢ל

כמו†רוב†בנות†יגור¨†זכיתי†להכיר†את†אמך†בשנות†ילדותי†בשעורי†המלאכה†בבית†הספרÆ†כישוריה†ותבונת

כפיה¨†כמו†גם†מסירותה†לעבודה†ויחסה†הרציני†והתומך†אלינו¨†תלמידותיה¨†הרשימו†את†כולנוÆ†למדנו†מחנה

Æלתפור†ולפרום¨†לסרוג¨†לארוג¨†לרקום†ולצבוע¨†אך†גם†ספגנו†ערכים†של†יחס†לעבודה†ולאמנות†כאחד

משך†כל†השנים†שלאחר†מכן¨†הייתי†פוגשת†את†חנה†על†השבילים†ותמיד¨†תמיד¨†נעצרה†לשאול†ולדרוש

Æבשלומי†ובשלום†כל†בני†משפחתי¨†באהבה†ובכנות†אשר†ריגשו†אותי†מאוד

מעבר†להקשר†האישי¨†נראה†לי†שאמך†נמנתה†על†אותו†סוג†אנשים†אשר†הודות†למקצועה†המיוחד†והודות

להתלהבות†שנסכה†בכל†תלמידותיה¨†הצעירות†והבוגרות¨†התלהבות†אשר†יושמה¨†בין†היתר¨†לכדי†מגוון

עצום†של†יצירות†אמנות†¢נראות†לעין¢¨†צריכה†היתה†לחוש†סיפוק†בל†ישוער†כל†חייה†נוכח†פרץ†היצירתיות

Æהזה¨†פרי†ידן†של†תלמידותיה

Æאנא¨†העבירי†את†תנחומי†גם†לבני¨†לילדיך†ולכל†בני†משפחתך

שלך¨†אריאלה†©זילברמן®

∑Æ¥Æπ≥†ואשינגטון

היתה†לנו†חנה†ואיננה†עוד¨†יקרת¨†יקרת†לנו†מאוד°

הכרתי†אותך†חנה†בעת†שירותי†בצבאÆ†בתך†היתה†לי†לחברה†≠†אחות¨†ואת†כמו†אמא†דואגת†וטובהÆÆÆ†זוכרת

את†עוגות†הגבינה†ומיני†העוגיות†המתוקותÆ†את†הביקורים¨†הוויכוחים¨†השיחות†והעצותÆÆÆ†את†הארוח†החם

Æוהלבבי¨†את†ההתענינות†בהורי†ובמשפחתי¨†את†המסירות†והדאגה†האין≠סופית¨†החריצות†שלא†ידעה†לאות

כמה†רצון†היה†בך†לתת¨†לתרום†לחברה¨†להתחדש†ולחדש¨†להיות†יצירתיתÆ†כל≠כך†צנועה¨†לא†מבקשת¨

Æעוקבת†ודואגת†לנכדים¨†לנין†ולנינה†Æלא†מטרידה¨†חיה†לך†בפינה†שלך¨†משתדלת†לא†ליפול†למעמסה

מסורה†ודואגת†עד†כלות†לרחלה†בתך¨†קשורה†בעבותות†לכל†חלקי†המשפחהÆ†מאמצת†את†הסניף†הרוסי

המשפחתי†שהגיע†ב¢עלייה¢¨†בחבלי†הקליטהÆ†נוסעת¨†משתלמת¨†עוזרת†ותומכת¨†מתעדכנת¨†מתרגשת

Æוגם†את†המשפחה†ברחבי†הארץ†אינה†נוטשת

שומרת†על†קשרים†ומושכת†בחוטים¨†¢מגלגלת¢†דורות†רבים†של†תלמידות†ותלמידים¨†אשר†תחת†שרביטה

במלאכת†מחשבת†עוסקיםÆ†כיתות†של†ילדים†וכיתות†של†קשישים¨†אשר†בסוף†כל†שנה†את†פרי†יצירותיהם

Æמציגים

Æנזכור†אותך†חנה¨†במלוא†קומתך¨†ישותך†ויצירתך

Æהחינוך†לאהבת†הארץ†והאדם¨†לצניעות†ומוסר¨†הם†חלק†ממך

ÆÆÆהשארת†אחריך†¢נבחרת¢†מכובדת†אשר†לאור†דגלך†היא†ממשיכה†וצועדת

Æיהי†זכרך†עמנו†תמיד

ממני†≠†תלמה†בית≠הלחמי

משפחה†יקרה

Æאהבתי†אותה†ועקבתי†אחריה†במשך†כל†השנים†Æבוודאי†ידוע†לכם†על†הקשר†החזק†שהיה†לי†עם†אמא

היא†הרבתה†לטלפן†אלי†ודאגה†מאוד†לשלומיÆ†עקבה†אחרי†מצב†הבריאות†של†כל†בני†המשפחה¨†בהרבה

Æשיתפה†עצמה†בשמחותינו¨†בלידת†שני†נכדי†בשנה†וחצי†האחרונות†Æזה†כל≠כך†נגע†עמוק†ללבי†Æחמימות

המתנות¨†הארוזות†ביד†אוהבת¨†זה†היה†פשוט†בלתי†ניתן†להבנהÆ†אהבתה†וחום†ליבה†היו†שזורים†בכל†חלק

Æוחלק†מהמתנות†האלה

שמחתי†לברכה†כשזכתה†לאות†הוקרה†ממשרד†החינוך†והמועצה†האזורית¨†על†התמדה†ומסירות†בהוראת

Æמלאכת†יד

דיברתי†איתה†בטלפון¨†נדמה†לי†ביומה†האחרוןÆ†קולה†היה†צלול†וברורÆ†נכדתי†שעמדה†לידי†שיחקה†וניתקה

Æלמחרת†בבוקר†קראתי†בעיתון†על†מותה†Æאת†הטלפון

Æמוזר†Æהשיחה†שנותקה†נראתה†לי†כדבר†כל≠כך†גורלי

ßמיכל†ברץ≠גל¨†דגניה†א



±π

לרחלה†והמשפחה†שלום†רב°

קראתי†בצער†בעיתון†שאמך†נפטרהÆ†בוודאי†בשיבה†טובהÆ†לאחרונה†פגשתיה†לפני†שנתיים¨†כשביקרתי

Æהיא†שמחה†לספר†לי†שביכולתה†למצוא†עדיין†סיפוק†בעבודה†Æשמחנו†מאוד†לפגישה†Æבטובופלסט

Æמובן†שהצומת†הראשונה¨†אם†אפשר†כך†לומר¨†כשהייתי†תלמידתה†Æלאורך†כל†השנים†היו†לנו†צמתי†מפגש

הרבה†זכרונות†מלווים†אותי†כל†השניםÆ†אחד†הדברים†שעד†היום†אני†מלאת†הערצה¨†זו†התקופה†של†¢שוק

אמהות†עובדות¢¨†תקופה†שהיינו†מכינים†עבודות†יד†ומוכרים†בשוק†הנ¢ל†בחיפה¨†לטובת†גני†ילדים†ומוסדות

ילדיםÆ†העבודה†היתה†רבה¨†אמך†עבדה†שעות†ללא†סוף¨†ולא†חסכה†תשובה†מילדÆ†היתה†מזמינה†בשעות

הערב†אליה†הביתה¨†שכולו†היה†חדר†קטן†בצריף¨†ובסבלנות†אין†קץ†הסבירה†והראתה†איך†להמשיך†וכיצד

Æלסיים¨†העיקר†שהכל†יהיה†גמור†לתאריך†הנקוב

כשהייתי†כבר†פה¨†במעגן†מיכאל¨†הייתי†מטפלת†בבית†הספרÆ†לא†לימדו†פה†תפירה¨†והחלטתי†שביכולתי

לנסות†לעשות†זאתÆ†באתי†אליה†הביתה¨†והיא†היתה†כל≠כך†גאה†על†הדרך†שבחרתי†ושבאתי†אליה†לקבל

יעוץ†והדרכהÆ†אחר≠כך†הגעתי†לתפירה†והקמתי†אצלנו†מתפרה¨†בעיקר†לילדיםÆ†תמיד†שמחה†לשמוע

ממני†למעשי¨†ושיכולתי†לשלב†עבודה†עם†תחביב†כה†אהובÆ†רציתי¨†וחשוב†לי†לשתף†אותך¨†בנקודות†קטנות

Æשל†מפגש†עם†אמך¨†שהיו†מאוד†משמעותיות†לאורך†חיי

Æאני†מקווה†מאוד†שלא†סבלה†בתקופה†האחרונה

היי†שלום†וכל†טוב†לך¨

ממני†≠†רעיה†יעקב¨†מעגן†מיכאל

לרחלה†ובני†ביתה†שלום°

חנה†היתה†ותהיה†תמיד†בזכרוני†כמסייעת†לכל†נצרך†ולא†נצרךÆ†הכרנו†את†חנה†דרך†אסתר†אחותה¨†שהכירה

את†אמי†עוד†מחו¢ל¨†מבית†מרפא†שהחלימו†שתיהןÆ†מאז†חנה†ליוותה†את†אמי†כל†ימי†חייה†הקצרים¨

בעצבונה†ובשמחותיה¨†בשמיעת†צרותיה†ובעצותיהÆ†הידידות†החמה†נמשכה†בינינו†גם†אחרי†מות†אמי¨

למרות†המרחק†והביקורים†הנדיריםÆ†היכן†שהיו†זקוקים†לעזרה¨†תמיד†הופיעה†חנה¨†הן†בגיהוץ†החליפה

לאברהם†לחתונתנו†והן†בהדרכה†במלאכות†שונות†ומגוונות†שהפקתי†תועלת†רבה†בבית†ובכיתה¨†ועוד

Æועוד†עזרה†שלא†כאן†המקום†לפרט

Æקשה†לי†לתאר†שאדם†מלא†מרץ†כחנה¨†נעלמה†פתאום†כלא†היתה

Æאין†ספק†שתכונותיה†התרומיות†התפזרו†בין†הצאצאים†וזו†הנחמה

מפנינה†אימבר

המשתתפת†בצערכם†≠†צערי

רחלה†שלום°

משתתפת†בצערך†ובצער†משפחתך†על†מות†אמךÆ†בכל†גיל†המוות†הוא†כואב†ואכזרי†ונוצרת†תחושת

ריקנותÆ†לפחות†ישנה†הנחמה†שאמך†היתה†צלולה†ותפקדה†עד†יום†מותהÆ†יהיה†נכון†לומר¨†שנפטרה†בכיתתה¨

Æוזה†מה†שאיחלה†לעצמה

תמיד†אזכור†ואשתמש†במה†שלמדתי†והשכלתי†מאמךÆ†בוודאי†עושים†ויודעים†כך†מאות†התלמידים

Æשהעמידה

Æלצערי¨†לא†ביקרתיה†כפי†שרציתי¨†אבל†תמיד†אזכרה¨†לא†רק†כמורה†אלא†גם†כידידה

Æשלא†תדעי†יותר†מצער

חנה†שגב
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