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שולה )שולמית( חגי
9.6.2017 - 30.6.1935
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שולה נולדה ב-30.6.1935 כשולמית מנדרז׳יצקי, שעה וחצי לאחר אחותה התאומה אסתרק׳ה. בנות בכורות להוריהן חביבה 
ויצחק. חביבה עלתה לארץ מפייטרקוב טריבונלסקי בפולין, כשהיא בהריון מתקדם. אביהן עלה ביום בו נולדו והגיע ישירות 

לבית החולים. בהמשך נולדו לחביבה ויצחק גם מרגלית, שלמה ולאה.
כשהתאומות היו בנות שמונה, כחלק מהמגמה הציונית באותם ימים, עיברתו ההורים את שם משפחתם ממנדרז׳יצקי )שפירושו 

“בין שני הנהרות״( לנהרי.

שולה הייתה צברית, בת משק, בת מחזור ח׳ של יגור. אהבה את החיים בקיבוץ ואת הלינה המשותפת. אהבה לטייל על ההר עם 
חברות, לסרוג ולרקום ולאסוף פרחים יבשים. במיוחד אהבה מוזיקה ושירה עם המורה יהודה שרת. עבדה בגינת הירק וברפת. 
שם חלבה את הפרות בידיים. לשולה היה מאז ומעולם מקום חם בלב לספורט. כילדה וכנערה הייתה אצנית לריצות ארוכות, 
זורקת תלי והודפת כדור ברזל, רוכבת על אופניים, שחקנית כדורסל בנבחרת בנות ורוכבת על סוסים במסעות שהגיעו עד לשטחי 

חרתיה.  

כשהייתה בת 11 לקחה חלק במאמץ היגורי כנגד הבריטים ב״שבת השחורה״, כשתפקידה היה לזרוק מלח על הבריטים. שולה 
טענה שלא הצליחה לפגוע באף חייל.

משפחת נהרי בימי טרום המדינה הרבתה לשיר, מגמה שנמשכה לאורך השנים ועד היום. בבית דיברו יידיש ועברית, ועם השנים 
למדה ודיברה גם גרמנית, אנגלית והולנדית. למרות שסירבה ללמוד באופן רשמי, הייתה אוטודידקטית ובעלת ידע כללי נרחב 

בתחומי ידע מגוונים ורבים.

שולה שירתה בצבא כמ״כית במסגרת משותפת עם בנים. בהמשך גם הייתה בקורס מד״סים וקורס מ״פ גדנ״ע. הדריכה בתנועת 
הנוער וגם במעברות. וכך גם הכירה את עוזי, כשהייתה המדריכה שלו לריקוד ושירה במסגרת חברת הנוער ביגור. 

בגיל 20 התחתנו שולה ועוזי בחגיגה קיבוצית בחדר האוכל. לאחר חזרתה ליגור נכנסה לעבוד במשתלה, ענף בו ראתה מפעל 
חיים מקצועי. במשך 23 שנים עבדה במשתלה ואף ניהלה אותה. במסגרת זו גם נסעה להכשרה מיוחדת בהולנד. את המשתלה 

וגם  יומה האחרון. שולה ראתה חשיבות רבה בערך העבודה,  עזבה עם פרוץ מחלתה ב-1979 ועבדה בהנהלת החשבונות עד 
במסגרת  העבודה  הקפידה  להדריך  בני  נוער  וילדים  “איך לעבוד״.

במשך השנים נולדו לשולה ועוזי ארבעה ילדים: עפרה, אלון, ארנה וארנון, בהפרשים מדוייקים של חמש שנים. שולה התגאתה 
מאוד בכך, שכל הילדים נשארו לגור ביגור יחד עם בני זוגם: שלי, גלית, עפר ודנה. השבט גדל, ואליו נוספו גם שנים-עשר הנכדים 

וארבע הנינות.
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של  והגאווה  הכוח  מקור  הייתה  המשפחה 
וערבי  לארוחות  להיפגש  ִהרבו  יחד  שולה. 
שולה  מארחים  ושבת  שישי  יום  כל  שירה. 
“היום״,  המרפסת.  על  השבט  בני  את  ועוזי 
פחות  לעבוד  לעצמי  מרשה  “אני  אמרה, 

וליהנות כפי יכולתי״. 

שולה  טיילה  יחד  עם  עוזי  בארץ  ובעולם.  
הייתה  אשת  ספר  ואפילו  מבקרת  ספרות.  
אהבה  לאסוף  אגוזים, לקלף ולהכין מהם 
לסרוג,  אהבה  סבתא״.  של  “האגוזים  את 
אלפי  של  פאזלים  להרכיב  עוגות,  לאפות 
חלקים, לראות את ערוץ הספורט ולא ויתרה 
על משחקי אן-בי-איי גם בשעות הקטנות של 

הלילה. 

מגיל 44 התמודדה שולה לסירוגין עם מחלת 
הסרטן. היא התנדבה בארגוני תמיכה לנשים 
האחרונות  בשנים  דומה.  תהליך  שעברו 
המחלה חזרה והחמירה, אך שולה ניצחה בכל 
אופטימיות,  כולנו  את  ולימדה  המאבקים 

כוח רצון, נחישות וגם הומור עצמי. 

ב-8.6, בדיוק בתאריך בו נפטר אביה יצחק 
לפני 32 שנה, נפרדה שולה מאיתנו בביתה, 
ילדים,  אוהבות,  אחיות  מוקפת  כשהיא 
וחברים  משפחה  בני  נינות,  נכדים,  חתנים, 

רבים בקיבוץ אותו כל כך אהבה.

יהי זיכרה ברוך
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לאשתי ״הראשונה״ והיקרה,

הרבה תודה על שלימדת אותי לרקוד בחברת הנוער, 
ועל 63  לי את צורת החיים הקיבוצית  על שהכרת 
שנים של חיים משותפים, בהן נתת לי את האוצר 
היקר ביותר שאפשר לבקש – את המשפחה היקרה 

שלנו. 

היית מרכז השבט, אבל מה שקרה בתקופה  תמיד 
האחרונה היה מעל ומעבר. 

המשפחה, מכל קצוות הארץ התאספה ובאה: לבית 
החולים והביתה, בווטסאפ ובמפגש פנים אל פנים. 
מקיפה אותך, שרה, שולחת שירים לבקשתך ומעלה 

זיכרונות.

ומאושרת.  שמחה  היית  זוהר.  בתקופת  חיית 
התייחסת לכל אדם שבא לבקר, ועם כל אדם שנכנס 
הביתה כאילו התעוררת מחדש לחיים. אפילו ביומך 
האחרון, ברגעים הקשים ביותר, שרת עם אחיותייך. 

כל התקופה הזאת, היית כמו מלכה.

אני רוצה להודות מקרב לב לצוות המרפאה ביגור: 
ולדליה  למיכל  הרופאה,  לסמדר  לתמר,  ליהודית, 
להרגיש  לנו  שנתן  הלב,  מכל  טיפול  הצוות.  ולשאר 

בטוחים ורגועים וגרם לנו התרגשות גדולה.

עוזי
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מלטה, 2014
שבועות, 2016

עם עפר 1986
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אמא,

תמיד ידענו שיבוא היום שבו צריך להיפרד... כמעט 82 שנה מאז נולדת, שעה וחצי 
אחרי אסתרק׳ה, ומשם המשכתן ביחד צמודות כמעט בכל שלב 

העבודה  חשיבות  את  ארץ,  ודרך  יושרה  צניעות,  אותנו  לימדת  חייך  כל  לאורך 
שלמות  דרשת  בסביבה.  להיות  קל  היה  תמיד  לא  זה  עקרונותיך.  על  ועמידה 
קצת  וגם  לאבא  בעיקר  קשים  חיים  עשית  מעצמך.  כל  קודם  אבל  מאחרים, 

לאחרים. גידלת סביבך לתפארת ילדים, נכדים, נינים, ואספת מעריצים. 
קראנו  לא  במשפחה  אצלנו  שנה.   40 במשך  ואותנו  אותך  מלווה  הוא  והסרטן, 
לה ״המחלה״ - זה היה סרטן שמסתכלים לו בכל פעם בעיניים ונותנים לו פייט 

בחזרה. 
“אני שולה חתולה״, הצגת את עצמך בפני ילדי הקיבוץ ועשית שלום עם אצבע 
על שתי  פעם  בכל  נופלת  לך.  שניתנו  הנשמות  תום את שבע  עד  מנצלת  קטנה. 

הרגליים וחוזרת לרוץ חזרה.
כולנו איתך )קטנים וגדולים( מצויים בכל הפרטים. עוברים פעם אחר פעם את 
הקרב וידך תמיד על העליונה. ״לסבתא יש קרחת, בלילה היא זורחת, לא צריך 
ירח, כי גם סבא הוא קירח״, לימדת את הנכדים כשהיו קטנים וכשגדלו קצת 

הסברת להם את כל רזי הטיפולים.

כיצד  חזינו  בקסם  אותך  במלחמתך  האחרונה.  ליווינו   בשבועות האחרונים 
את מקבצת  את כולנו אליך, שואבת כוחות מאהבת המשפחה הרחבה, והשירים 
הקרב  את  ניהלת  אמיתית  כגיבורה  אהבה.  הרבה  כך  כל  עם  אליך  שנשלחים 
ואנחנו  לרווחה.  פתוחות  ועיניים   גדול  חיוך  עם  ושוב  שוב  האחרון, מתרוממת 
הקשים  השלבים  את  ביחד  עוברים  שרים, משחררים...   איתך, שמחים,  בוכים 

ומבינים שהפעם, למרות שכל כך ניסית, אין ברירה ומרימים ידיים.
מבטיחים לשמוח גם בשבילך, אמא, בחתונה של עפר ומיה ולקיים את מצוותך 

האחרונה.

בשבועות  מסביבנו  וטרח  שדאג  המסור  הצוות  לכל  גדולה  תודה  להגיד  רוצים 
האחרונים. ליהודית, לסמדר, לתמר, למיכל, לדליה וכמובן ללין. 

עם הגר 1997ארנה

עם ארנה 1968
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2013כרתים 2012
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שולה אחותנו, שולמית 

איזה שיעור לימדת אותנו
איזו פרידה הרואית ערכת לנו

היית חכמה, מהירת תפיסה, רציונאלית
הבנת מהר מאוד את המצב – 

בכל פעם מחדש נשכת את השפתיים ונלחמת, כמה שיכולת וגם הרווחת.
 ,NBA-שנים שבהן מיצית את הפשטות של תמצית חייך: משפחה ועבודה. לזה אפשר להוסיף את הספרים, הפאזלים, ה

השירה, המוזיקה היוונית...
אמרת לנו שכל יום שיש לך הוא מתנה ואת שמחה איתו.

בערב חג השבועות, כשהיית בטוחה שזהו, שנגמר, אמרת לי בטלפון שאת מאושרת. 
כמה אור ותקווה השארת לנו.

בכל התקופה האחרונה, גם שהדיבור היה קשה לך,  לא חדלת לספר לנו בגאווה על נכדייך, משוש חייך: על גאיה, נוי ובר, 
על אלה, הגר ואיתי, על שירה, מאי ונועה, על שי, טליה, אגם ומעין, על מתן ואופק, ועל עופר, כן על עופר שכל-כך רצית 
להספיק להשתתף בחתונה שלו עם מאיה. וכשהבנת שלא תוכלי להיות בחתונה, נלחמת בשארית כוחותייך להישאר כאן, 

רק כדי לא לקלקל את השמחה...
כששאלתי אותך – ומה יהיה אחרי החתונה? ענית לי – אחר כך בטח נתייאש...

וכך, במשך כחודש, מאז שידעת שהקץ מתקרב, אספת סביבך את כולנו, בלי לדבר הרבה. בווטצאפ המשפחתי הועלו 
שירים, תמונות, “בוקר אור״, “יום טוב״, “לילה טוב״ – הכול לשולה. ועולים לרגל. מבקרים, מצטלמים, מעלים זיכרונות, 

צוחקים, שרים – חגיגת פרידה אמיתית. שיעור לחיים.
כשמרגלית ואני שאלנו אותך אם את רוצה לכתוב משהו, להגיד, אולי להקליט, אמרת לנו: אני בוחרת שירים. מיד הבנו 
שזה ללוויה שלך. ורשמתי את השירים. אחד מהם – “שיעור מולדת״. אמרת לנו: זה לא מחייב. אתם תבחרו. אז בחרנו, 

שולה.
אם הופכים את האותיות – שולה – שלוה. שולמית – שלמות. כשדיברנו על זה, שאלת אותי: אז מה נעשה עם ה״יוד״? 

הצעתי “שלימות״ וצחקנו.
תודה לך, שולה אהובה, על שלימדת אותנו איך להפוך את הפרידה העצובה לקלה, מרגשת ואפשרית.

נזכור אותך יפה, שלוה, מפויסת, משלימה, מחייכת, אוהבת וקורנת אור.
בשם שלוש אחיותייך )ושלמה גם( - לאה 
)הוקרא בלוויה(
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ניגונים

ׁשְַתלְֶּתם נִיּגּונִים ּבִי ִאִּמי וְָאבִי
נִיּגּונִים ִמזְמֹורִים ׁשְכּוִחים

ּגַרְִעינִים, ּגַרְִעינִים נְָׂשָאם לְבָבִי
ַעָּתה ֵהם עֹולִים וְצֹומְִחים.

ַעָּתה ֵהם ׁשֹולְִחים ּפארֹות ּבְדִָמי
ָׁשרְֵׁשיֶהם ּבְעֹורְַקי ׁשְלּובִים

נִיּגּונֶיָך ָאבִי וְִׁשירַיְִך ִאִּמי
ּבְדָפְִקי נֵעֹורִים וְָׁשבִים.

ִהּנֵה ַאאֲזִין ִׁשיר ַערְִׂשי ָהרָחֹוק
ִהּבִיַע ּפִי ֵאם אֱלֵי ּבַת

ִהּנֵה לִי ִּתזְַהרְנָה ּבְדֶַמע ּוׂשְחֹוק
“ֵאיכָה״ ּוזְִמירֹות ֶׁשל ַׁשּבָת.

ּכָל ֶהגֶה יִַּתם וְכָל צְלִיל יֵָאלֵם
ּבִי קֹולְכֶם ָהרָחֹוק ּכִי יֵהֹום
ֵעינַי ֶאעֱצֹם וַהֲרֵינִי ִאּתְכֶם

ֵמַעל לְֶחׁשְכַת ַהּתְהֹום.

פניה ברגשטיין
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אמא קיבוצייה

לימדת אותנו צנעה )כי אין גרוע מחטא היוהרה(.
ללמד, זה לא ממש לדבר / לתקשר, זה יותר.

אינטימיות זה לא חיבוק או איזה מגע פאתטי,  אינטימיות 
טהורה זו אולי שתיקה – והרבה הערכה, גם  ללא טרחה 

של מילה או ברכה.
כן תקבל רק  ועבודה. משוב  יושרה, חריצות  אלוהינו הם 

כשתסתכל עמוק בעיניים של עצמך.
ולעולם אל תשפוט את זולתך, לך תדע מה בצד השני של 
המשוואה, אמרת, רק לא כל כך הצלחת ליישם... גנטיקה 
פולנית? קצת שמש ישראלית – את הפרק של למחול נתקן 

ברשותך בכוחות עצמנו.
האמת  ״כל  של  חדשני  איטם  שלפו  ראליטי  כשבתוכניות 
קסם.  שהמציאו  חושבים  שהם  לעצמנו  צחקנו  בפרצוף״, 
ואצלנו בשבט זו מין תורה נסתרה, שרק אצל סבתא תדע 

כל נערה – אם באמת ראויה השמלה שבחרה...
אשרי מי שזכה לראות את אותה הארה, בה זרחת בגאווה 
במקום בו התקבצה סביבך המשפחה. וכשלימים התרחבו 
המעגלים, וזאטוטים על הברכיים, ונכדים מציגים ״נספחים 
לזרוח  המשכת  רק   – התרחבו  והדורות  שצורפו,  חדשים״ 
באורות יקרה. מסביב כמו קולות מלאכים גברה השירה – 
התקבצנו כולנו לפרידה אחרונה. ושוב, וכמעט ללא מילים, 

צחקת עלינו הרגשנים. 
וכולנו חוזקנו ואימצנו את מצוותך:

כי נדע לשמר ולהרחיב את השבט, על פשטות, כנות ויושרה, 
על צנעה וחיוך קטן למצווה.

המשיכי לך בדרכך, אישה אצילה. 
נראה כי הצלחת להעביר את הבשורה.

אלון

1962
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מלטה, 2014
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שולה אחותי הקטנה!

ולמה ״הקטנה״? כי במושגים של אז שעה וחצי של ההבדל בינינו היה נחשב המון זמן, וכשאבא שלנו עלה באותו 
יום לארץ אמרו לו בנמל: ״סע ישר לבית החולים, נולדה לך בת״. ועד שהגיע לבית החולים כבר התבשר על 

הולדת עוד בת.
היינו קרובות נפשית מיום הולדתנו. כל דבר עשינו ביחד. יחד ״עזרנו״ להורים לגדל את מרגלית ואחר כך את 

שלמה ז״ל ואת לאה הקטנה. יחד גידלנו את הילדים עם כל הבעיות, שנשאת בהן בגבורה ובחיוך.
אפיזודה אחת שאני זוכרת במיוחד היא כשכבר היינו אימהות לילדים, עזבת את ילדייך לעוזי ולאימא שלנו 

ונסעת להולנד לחצי שנה, ללמוד שתלנות.
בבואך לפריז שמת את המזוודה מתחת לספסל בתחנת הרכבת והלכת לסייר ברחובות פריז. בתמימותך הרבה 

חשבת שפריז היא מין קיבוץ גדול. כשחזרת, המזוודה כמובן נעלמה.
במשך השנים חווינו שמחות וגם דברים קשים ביחד.

עם הולדת הנכדים והנינות – כמה גדולה הייתה גאוותך על כל נכד ונינה שנוספו.
את מחלתך האחרונה קיבלת בהשלמה מסוימת. ידעת לאן פנייך מועדות והלכת בדרך זו באומץ.

עברו שלושים יום והאובדן קשה מנשוא כל יום מחדש.
אחותי הקטנה תחסרי לי מאוד.

אסתרקה



15

יום הולדת 80, 30.6.2015
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שלווה ירדה עליך
וכבר מתגעגעים

שלחת את אוהביך
לחיות את החיים.

את נשמתך מסרת
באושר, בשלמות

חיים שלמים יצרת
עכשיו הזמן למות.

ואור זוהר מלמעלה
עוטף את כל-כולך

תמונת יופייך טמונה לה
בלב כל משפחתך. 

שרים כולנו יחד
צלילים מלאי תקווה

לשמור אותך נוכחת לזכור באהבה.

אישה יפת מבט
בוטחת בדרכה

עם האמת הלכת
קשה וגם רכה.

ואור זוהר מלמעלה
עוטף את כל-כולך

תמונת יופייך טמונה לה
בלב כל משפחתך.

לאה מרזל
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על הקבר, ליום ההולדת ה-82 
)כשלושה שבועות אחרי הלוויה(

לפי חיים מלמד
“כאשר את אוהבת מישהו שחררי אותו...״

וכך הרגשתי אני. 
אמא, את... לא סובלת יותר

וכך גם אני משוחררת מרגשי האשם 
של הסבל שלך

ושלֵמה עם זה! 
ואפילו “קצת טוב לי״.

ו... עדיין לא בכיתי –
ועל כך אומר חיים מלמד –

“הדמעות הכי מכאיבות
הן אלו שנשארות בפנים

ולא זולגות על הפנים
ולכן,

כדאי לבכות לפעמים״.
אז אני אנסה.

עפרה
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פרידות

שולמית, שולה, כמה מילים שיאמרו, בכלל לא יכולים לספר את אהבתי לך.
אקריא מכתב שכתבתי לאחר שחזרת הביתה מבית החולים וידעת שימייך ספורים.

הי, אנחנו בתהליך פרידה מסבתא. זכינו לזמן הזה להיות שם בשבילה והיא בשבילנו. 
אנחנו סובלים וכואבים, מבולבלים, לא ישנים. זה מטלטל. אנחנו חיים כאן יחד בתוך גוף, מהלכים על פני כדור הארץ, 
לדורות  סיפורינו  סובלים, מתביישים, מספרים את  כועסים,  דואגים,  וביחד  נהנים מחופשות,  עוד.  להשיג  מתאמצים 

הבאים.
ואז מגיע הרגע להיפרד, לומר שלום. מה אומרים ברגעים אלו? איך מביעים את כל מה שאני רוצה להגיד בשיחת פרידה? 

למה זה כל כך קשה?
איירה ביינק - רופא פליאטיבי במונטנה, מצא שחמישה דברים כדאי שיאמרו בשיחה כזו:

תסלח לי, אני סולח לך, אני אוהב אותך, תודה, שלום,
אני כותבת את שיחת הפרידה שלי, אשר תיעשה בשלבים, כל פעם משפט אחד.

סילחי לי על הכעסים שכעסתי, על כך שלא תמיד הסכמתי עם מה שאת חושבת, על כך שדברייך הציתו בי אש להבות, 
וכעסתי על כך שדברייך חזקים כל כך ומנהלים אותי. סליחה שלא הייתה לי סבלנות, שהייתי עקשנית. אני מצטערת.

אני סולחת לך, סולחת לך על הכול. 
אני אוהבת אותך מאוד. את בתוך תוכי נמצאת לנצח, בכל תא ותא בגופי, אני לומדת ממך המון וזוכרת תמיד.

תודה, אני חייבת לך את האושר שלי. ַאת נתת לי את בעלי, את ילדיי. את לימדת אותם שירים וסיפרת סיפורים.
את החיים שלהם וכך גם שלי.

ֶאת כל ההתקדמות הרוחנית שלי עשיתי דרכך. את העמדת אותי בצמתים לא פשוטים בחיי, ודרך זה צמחתי והפכתי 
למי שאני היום.

שלום, כי כשלא תהיי כאן פיזית, את תמיד כאן נוכחת.

כן זה מכתב שכתבתי לשולה בעודה בחיים, נוכחת פיזית בחיים של כולנו.
היום שולה את נוכחת מאוד, את נוכחת ויש שאומרים לי שאת כאן, יופייך, חיוכך, הדברים שאמרת, טוב הלב שלך 

הנתינה, ההנאה.
נגעת בחייך בכל כך הרבה אנשים לימדת אותנו להינות לצחוק לשיר. 

היי שלום.
דנה
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מלטה, 2014

פסח, 2016
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שולה

המון מחשבות רצות לי בראש עכשיו. כשרצות 
או  סדר.  עושה  זה  לכתוב.  יושבים   - מחשבות 
כלל,  בדרך  טוב.  עושה  זה  אבל  בלאגן,  אולי 
כשמתכוננים למשהו מספיק זמן מראש, מגיעים 
 - פטירות  של  בסיפור  איכשהו,  מוכנים.  אליו 
עומד  שזה  שידעתי  כמה  לא חלק מהעסק.  זה 

לקרות ועדיין - חמוץ לי עכשיו בלב.

איזו אישה את!!!
לא  ואני  שנים,  שבע  כמעט  מכירים  אנחנו 
שלי  הסבים  אבל  פעם,  לך  סיפרתי  אם  יודע 
שנים  המון  שהייתה  מאחת  חוץ  כולם,  נפטרו 
ב״אלצהיימר״ מתקדם. אז אני לא זוכר אותם. 

לפחות לא צלולים. 

חשבתי  שנים  המון  אבל  להודות,  מביך  קצת 
לעצמי, שכשאנשים נעשים עצובים כשסבתא או 
סבא שלהם נפטר, הם סתם מגזימים בתגובה. 
“כולה מת סבא״, הייתי אומר לעצמי. כשהכרתי 
ואת טיב הקשר שלה איתכם, הבנתי  נעה  את 
קשורים  שמאוד  אנשים  שיש  שטעיתי.  באמת 
לדור הסבים שלהם. כך לאט לאט פגשתי אותך 

ואת סבא עוזי ואת סבתא שרה. 

עם הזמן, אני מרגיש, שהפכתי גם אני ל״כמעט 
לא  שלי.  סבים״  ל״כמעט  ואתם  שלכם  נכד״ 
חשבתי בשום שלב בחיי שזה יכול לקרות. בגלל 
המשותפת  האהבה  ובגלל  הגיאוגרפית  הקרבה 
ישראל  ארץ  מוסיקת  ובעיקר  למוסיקה  שלנו 

הישנה והטובה. מאוד ישנה... 
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אלייך באופן אישי התקרבתי עוד יותר. היו ימים, שכשבאתי אליכם לארוחת השבת החגיגית, הייתי חושב מראש על שיר 
לזמזם שימצא חן בעינייך ובעיניי אסתרקה. לעשות עליכן רושם... אתמול, כשנעה התקשרה לבשר לי, הייתי מוכן לזה, 
ידעתי שזה עומד לקרות, ובכל זאת, כמו שנעה ואני אמרנו אחד לשנייה בלילה וכמאמר השיר “במורד הגרון מתחלקת 

מועקה״, שזה שיר בעברית עם טעות לשונית - מה יותר את? המוסיקה או העברית הרהוטה?
רק בתקופה האחרונה הבנתי כמה מיוחדת את. אשת חזון ואשת ערכים, אשת עבודת כפיים ואשת תרבות ושירים, אשת 

טבע וצמחים ואשת עברית )וקצת הולנדית(, חזקה ולא מוותרת על כלום, ענווה וצנועה. הכול תעשי בשביל משפחתך. 

איזה אושר היה לך בעיניים לראות את נעה בטקסים בצבא, לשמוע מארנון ואלון על ההכנסות של הבלאגן והאולטרסאונד, 
לשמוע על שירה בכנסת, לראות ציור של ללי. אם אפשר - שבכל זמן נתון, מישהו מהילדים/נכדים שלך ידבר. לא חשוב 

על מה. גאווה אמיתית!!! לא בשביל הסיסמה. 

את ועוזי הקמתם שבט לתפארת, מלא באהבה וערכים. אנשים מובילים - כל אחד בתחומו. ואתם - לא עושים רעש מזה. 
נשארים בצניעותכם וממשיכים לארח כל שבת לארוחה וכל שישי לקפה ומתי שמישהו רק רוצה לעבור - בכיף. לתמוך, 
לעודד, לפרגן ולבקר. כנראה שמרוב כל הטוב הזה שעטפתם בו את ילדיכם הם כולם נשארו קרוב אליכם. קרוב מאוד.

נוחי על משכבך בשלום, סבתא שולה, אישה אמיצה ולא מתפשרת, יחידה במינה שכמותך. אוהב אותך מאוד, מקווה 
להשיג מעט ממה שאת הצלחת להשיג בחייך.

באהבה, יוחאי )החבר של נעה הנכדה(
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שולה בשבילי

שולה בשבילי היא קודם כל סבתא לנכדים שחינכתי או לימדתי לאורך השנים,
את מתן ועופר ושירה ונעה ומאי ואיתי ואת אלה שלימדתי גם.

שולה בשבילי היא סבתא, שבאה לגן לעזור בהכנת אוזני המן במומחיות רבה.
שולה בשבילי היא קול נפלא, ממש של קריינית ברדיו, עברית רהוטה והגייה 

מופלאה.
שולה היחידה שהצליחה ללמד אותי כיצד לסרוג על מסרגה אחת. רק בזכותה, 
קל  כמה  סיפרו  אז  והבנות  )אז(  ביותר  הצעירה  והייתי  שלה  לחוג  כשהלכתי 

לעבוד בבית ילדים, כאשר הילדים אינם. מין הומור כזה.
אלי  והיא  למיטה  1990, כשהייתי מרותקת  לשנת  תזכורת  היא  שולה בשבילי 

הגיע ללמד אותי שוב לסרוג משהוא חדש.
שולה הייתה שותפה לגורל, וגם כשהיא הייתה חולה ואני מבודדת בביתי, אספה 

את הכוחות ללמד אותי להכין ריבועים לשמיכה לנכד שלי.   
אז היו ימים שבהם שאלתי את אלה מה שלום סבתא, וראיתי את עיניה כה 

עצובות.
אז שולה, היית לי חלק מהנוף פה ביגור, נאה, גאה ורגישה.

אני מודה לך על הכול באמת...

שלך, ורד הלפרן
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כרתים 2012

טורקיה 2009
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)מתוך ברכה באחת הפגישות השנתיות של מחזור ח׳ הידוע כ״הכיתה״ עם קצת תיקונים מתבקשים(

שלום וברוכים הבאים!
בדרך כלל התחלנו את פגישותינו באיזכור שמות חברינו שאינם איתנו עוד.

וכאן  המקום  להזכיר  שוב  ושוב,  כבכל  פגישה,  את  אלה  שלא  זכו  להגיע:  את  יוסיק  וישי,  תמר,  בינה,  לאה,  חביבה 
ואמנון זכרם לברכה ועכשיו נוספה לצערנו גם שולה - שתמיד תמיד נרגיש בחסרונם.

אומרים שהנוסטלגיה כבר לא מה שהייתה פעם, אבל כשחוגגים - גם בגילנו המופלג צפים ועולים זיכרונות ילדותנו.
אין כמובן כוונה לעשות היום סיכום והסקת מסקנות, שהרי אנחנו רק בתחילת הדרך, ועוד תהיינה לנו הזדמנויות להעברת 

מסרים – עד מאה ועשרים!...
אז במסגרת פגישתנו היום, במגבלות הזמן והסבלנות ובהתחשב בעובדה המצערת שדיסק הזיכרון בראש התחלף בבעיות דיסק 

בגב – ולמרבית הברֹוך – הזיכרון הקצר כבר פינה מקומו לזיכרון הארוך - הנה כמה רסיסי זכרונות מימים עברו.

מה היה בשבילנו גן לאה׳קה – יללת תנים על ההר, רוח חורפית שדופקת בגג הפח של המכבסה הסמוכה, שומרת לילה )שמגיעה 
לעתים רחוקות מדי...( עם עששית הנפט, רחל צם ו״תסתובב לקיר״, הנדנדה הגדולה, לול התרנגולות והמגרפה שננעצה ברגלו 

של שאול.
קצת גדלנו, והיו לנו בשנות ילדותנו כל המחלות שהיינו חייבים לעבור והרי אחדות מהן, לפי הא״ב ולא לפי סדר כרונולוגי, 
או החשיבות, או הסכנה לחיינו: אבעבועות-רוח, אדמת, אנגינה, גריפה )שהיום היא סתם שפעת(, חזרת, חצבת, גם שעלת – 
והתרופות של אז - לא הייתה בהן הרבה תועלת... אם היית חולה עם עוד ילדים - בית הילדים הוא הסנטוריום המתאים עד 

שמבריאים. אם חלית חלילה לבדך – המסלול מוביל היישר לאיזולטור ומשם יוצאים רק אחרי שלושה ימים בלי חום. 
לצאת מיגור – לא בלי ויזה מד״ר מרים עוגן ולא לפני יום הולדת שנה.

אצל מרים עוגן אמרנו פעמיים אה גדול: לאחר פתיחת פה בחשד לשפעת ובבדיקה השנתית לאחר הצצה בתחתוני הבנים...

ארועים מכוננים בעברנו: עמי סגל שטבע בים, השבת השחורה, הטיולים השנתיים, דרך מחנות הנוער העובד והחטיבה, )אגב 
לי זכור במיוחד ריקוד זוגות בשנת הכ״ה, שכבן זוג של שולה השארתי אותה על הבמה לסיים את הריקוד לבדה...( ועוד כהנה 

וכהנה.
זכינו והיו לנו מורים ומחנכים, שאם בתוקף תפקידם ואם בשל תפקודם והיותם דוגמה אישית הטביעו בנו חותמם: בוזיה, 

יוסלה, בנימין, יצחק ונחמן, יעקב ורחל, ישראלה ואהרון )שישי גילה שהוא לא ערבי( ועוד רבים וטובים. 
והיו לנו גננת ומטפלות: לאה׳קה )שכבר הזכרנו(, חייקה ועדה, חוה )שבתור “מטפלת״ שאלנו אותה מה לעשות עכשיו? ענתה 

-  תתבונן!( ומרים פרבר. אגב מרים, באיזה עוד צורת חיים התקדמו הילדים ועברו לגור מבניינים לצריפים?
היום אין זכר לצריפים שלנו שחלקם סיימו את דרכם כדרך הטבע וחלקם שטו בוואדי לקישון...
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ומי אמר, שכשאנחנו היינו ילדים לא הייתה אלימות? – ודווקא מצד הטובים שבחברינו: נזכיר רק אשכולית שהתעופפה בזמן 
שיעור לעברה של שולמית אמיתי, או דלי מים שנשפך מקומה שנייה שכדרך כל גרביטציה חפפו את ראשו של יצחק פרליס 

שעמד למטה.
יחד עם זה, כנראה בגלל המטען שקיבלנו, ואולי עם כל הצניעות גם ההרכב האישי, זכינו ואמרו עלינו “מחזור ח׳ הוא פינת 

האור של בית-ספרנו!״

בסך הכול, אנחנו לא שומרים על קשר יום-יומי בינינו, אבל עצם העובדה שאנחנו ממשיכים במסורת של מפגשים שנתיים, אף 
אחד מאיתנו לא יכול להגיד שרק הוא בא פרייאר – כל האחרים שלחו את ההורים...

ואם כבר באנו, ומכיוון שאין גיל שבו כל כך רוצים לשבת כמו גיל העמידה, אני מרגיש שהארכתי מעבר למידה ולכן אסיים 
ואחזיר את המקל לאסתר׳קה שבוודאי תדאג שנמשיך לשמור על המסורת ונוכל להגיע ולהיפגש ברציפות גם בישורת הבאה 
ובאלה שאחריה בידידות, בבריאות טובה )כמה שאפשר( ושלא יפתיע אותנו אם לחלק מאיתנו יהיו כבר בני בני בנים - דהיינו 

– נינות ונינים... בדיעבד, אפשר לומר שראיתי את הנולד!...
שלא נדע צער ורק בשורות טובות.

דוד קציר
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שבועות, 2015

איתי עולה לתורה, 2013
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מלטה, 2014

שבועות, 2014
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לסיום העבודה בהנהלת חשבונות, יוני 2017

שולה,

בכל מזג אוויר ומצב רפואי עד גבורות ועוד, את ותיקת מושכי העול בהנהלת חשבונות.
מגיעה לעבודה בשש בבוקר, ראשונה מכולנו, עובדת גם בימי שישי, והנהלת חשבונות היא הבית השני שלך.

בהקפדה על כל פרט ואחריות אין סופית, את חלק מהנוף המקומי באופן מעורר השראה לכולנו.
בלי לוותר - לעצמך או לאחרים - הקפדת שכל מנה תהייה במקומה ותיסגר כנדרש.

בכל הזדמנות הטעמת אותנו ממאפייך, ששמם הולך לפניהם - “עוגת שולה״ זה כבר מושג עם זכויות יוצרים, ו״הלימונדה 
של שולה״ המתיקה וציננה את ימי הקיץ.

הסטנדרט שלך בניקיון הציב רף גבוה, ואנחנו משתדלים לעמוד בו בגבורה ומקווים להצליח להגיע אליו.
מנצלים את הרגע הזה שאת לא בתנופה, כדי לעצור ולהגיד תודה על כל השנים - על אין ספור פקודות יומן, ימי עבודה, 

סיפורים על משפחה ונכדים.
תודה על המסירות הבלתי נלאית והבדיקה המעמיקה, גם כשהתשובות היו חלקיות או מעייפות.

תודה על הידע והסיפורים על יגור, ובכלל שאת חולקת עם כל מי שביקש לדעת - בזיכרון חד באופן מעורר השתאות.
מקווים לבריאות טובה יותר, ומאחלים לך ימים של שמחה ונחת עם המשפחה ואוהבייך.

מהחברות והחברים בהנהלת חשבונות והמשרד הכלכלי
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לסבתא - ברכה ליום הולדת 80, 30.6.2015 

)לפי פרקי אבות פרק ה׳, משנה כא( 

הגעת לעולם – ממש בהפתעה, לתדהמת כולם, לאחר שעה וחצי מהרגע שאסתרק׳ה נולדה. בסבלנות חיכית לאבא יצחק שירד מהאונייה 
וינחת בבית החולים ״מולדה״ – ורק אז הגחת לעולם בפליאה. לתינוקת נוספת אף אחד לא ציפה.

שולמית מנדרז׳יצקי )ולא שלומית – ככה סתם טעות ברישום(. לאמא חביבה, כשמה כן היא, ולאבא יצחק – אוטודידקט ואפיקורס, בן 
של רב. זוג צעיר, עולים חדשים מפולניה, ציונים בנפשם. בשפת הקודש כמובן מדברים, ובאידיש - מרכלים. גרים בצריף, נעזרים במקלחת 

משותפת. הורים לתאומות שגדלות בבית ילדים.  

וזו הילדה שלאט-לאט גדלה, אוהבת לאכול דלעת ואטריות עם קינמון, שותה להנאה קקאו עם קרומים. ובכל יום שישי מחכה לצ׳ופר– 
שתי קוביות שוקולד, בתנאי שגמרת את הכול מהצלחת, אחרת חיכתה הארוחה לפעם הבאה )ונעלם השוקולד(.

בת חמש )למקרא( - כבר היית בגן הילדים של לאיק׳ה, משה׳לה – כך כינו אותך הילדים, קצוצת שיער כמו הבנים. 

וכמעט שלוש שנים אחרי )בגיל שמונה( – הפך המנדרז׳יצקי )שני נהרות( בהמלצת בן גוריון, ראש הממשלה, לנהרי. כי ציונות ועברית זו 
הדרך והסיסמה. 

ובילויים -  בימים רגועים כשלא ירו מההר: טיילתם למזלג, להר הקירח, לפרדס, לדיר, לרפת ולמשתלה, וככה גם הכרת את הפרחים 
והעצים בכל פינה. 

בת עשר )למשנה( - ושנה אחרי )בת אחת עשרה( נלחמת באנגלים עם מלח בכיסים. מכיתה ה׳ כבר עבדת בכל עבודה קשה: עם פיניה 

בנוי, אצל יצחק בגינת בית-ספר, ברפת בחליבה ולימים במשתלה. 

בת שלוש-עשרה )למצוות( - קיבלת ספר תנ״ך מהקיבוץ, ומהדודה בתל-אביב שעון יד מהודר )שיקנאו כולם(. תלמידה למופת, “ילדה 

טובה ירושלים״. 

בת חמש-עשרה )לתלמוד( - אוהבת ספורט, אצנית לריצות ארוכות, זורקת תלי והודפת כדור ברזל, רוכבת על אופניים ושחקנית כדור-

סל בנבחרת הבנות. עד היום צופה נלהבת )בימים ובלילות( ב–NBA. מדריכה בתנועת ״הנוער העובד״, תלמידה בקורסי הכנה לגדנ״ע, וגם 
רוכבת על סוסים עד חרתיה ובחזרה. 

במשפחת נהרי, משפחה שכזו, חמישה ילדים - בן אחד וארבע בנות – פותרים תשבצים, אופים ומבשלים, עם חוש הומור, ויכולות דרמטיות 
והכי הכי מזמרים בכל מצב. וברוח יהודה שרת – סופרן במקהלה בערבי שירה משפחתיים )למורת שלוותם של השכנים( ובשמחות של כל 

הקהילה. כולל ראש השנה, פסח ו״נשף השנה״. כל אחד במשפחה משלים יחד את מנעד קולות המקהלה. 

ובת שמונה עשרה )בדרך לחופה( - לימדת שירים וריקודים את העולים החדשים, שם פזלת לעוזי–משה, שהיה בין התלמידים. ועדיין 
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קצת לפני הנישואין, על פי החוק התגייסת לצבא ולקורס מכי״ם עם הבנים, קורס מד״צים וקורס מ״פים עד שהתחיל לשעמם נורא, 
ויצאת משם בגיל עשרים לחופה וקידושים להקים משפחה ביגור, לבנות קרירה מזהירה במשתלה של 23 שנה. 

כשהיית בת 20 וחצי נולדתי אני, עפרה, הבכורה ואחרי חמש שנים הגיע תורו של אלון, הראשון בין הבנים לתפארת ממשיכי חגי במשפחה. 

ושנה לפני השלושים הפלגת באוניה להולנד להתמקצע ברזי המשתלה. ועם החזרה נוספה ארנה לחבורה ולאחר עוד חמש שנים הצטרף 
ארנון כבן הזקונים. 

וככה הקמתם את ביתכם, את ואבא עם ארבעה ילדים. מטיילים, מבלים ואת כל הארץ חורשים עם המשפחה הגרעינית או השבט רבתי. 
מכם למדנו אנחנו להכיר את הארץ שלנו ולאהוב אותה כולל התמצאות במפה.

בת ארבעים )לבינה( וקצת אחרי, עברת לעבוד בהנה״ח, ועד היום את ממשיכה לתרום את חלקך בעקביות והתמדה שאין כמוה בכל 

“השכונה״ ועוד היד נטויה.  

לקראת החמישים )לעצה( קיבלת במתנה אופניים חדשים וגם זכית בתואר הנוסף – סבתא צעירה לשי הנכדה הראשונה ואחריה עם 
השנים לפי הסדר נולדו במזל טוב עוד 11 נכדים. 

ושישים )לזיקנה( - צעירה בנפשך סורגת, אופה ורוקמת, מטיילת, ואגוזים אוספת, נוסעת, רוכבת על אופניים והכי-הכי ממלאה במלוא 

המרץ את תפקיד הסבתא לדוגמא במשרה מלאה. לפני שנרשמנו ללימודים בדקנו אם את בכלל פנויה להרפתקה.      

ובשבעים )לשיבה( - לא עוצרת בשום פינה. עם סבא כובשת עולם וגם איתנו המשפחה כל שנתיים בטיסה לארץ שכנה.

ולפני חמש שנים זכיתם, את ואבא, לחתן את הנכדה הראשונה, ובהמשך עם השנים הגיע תורם של הנינים. וכן ירבו, תיזכו “לראות בנים, 
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובעבודה״ ובכל עניין ולמידה.

בת שמונים )לגבורה( – אין כמוך סבתוש שלנו. 

גיסה, בת-דודה. חברת קיבוץ, חברת קופת-חולים, אזרחית ישראל,  בת, אחות, תאומה, אמא, סבתא וסבתא רבה. אשת איש, דודה, 
ציונית-יהודייה, פנסיונרית ויש אומרים חברת מפלגה.  

מבקרת ספרות, אלופה בפאזלים, סופרנית לשעבר, אוהדת NBA, ומקפידה לעקוב באדיקות אחר תחביבי הנכדים לפי החוגים. דוברת 
עברית, אנגלית, הולנדית, אידיש ומבינה גרמנית.

נאחל לך סבתא שלנו שנים של הצלחה עושר ואושר, בריאות ונחת עם הנכדים, ים של נינים ומחותנים חדשים. 
מזל טוב מכו - ל - נו ! ! !

מגאיה, נוי ובר, אלה, איתי והגר, שירה, מאי ויותם, נעה ויוחאי, עפר ומאיה, מתן, שי חגי מעיין ואגם ואופק גם.
מדנה וארנון, ארנה ועפר, גלית ואלון, עפרה ושלי וסבא עוזי כמובן.
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כרתים, 2012

טורקיה, 2009
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עם מעיין, 2012

עם טליה, 2016

עם אגם, 2015
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ִצּיַרְִּתי לִי ַמלְכּות ָׁשַמיִם
ּבְיָרֹק -

לְזֵכֶר ּכָל ֵמַתי.

וְֵהם ׁשֹומְִעים אֹוִתי קֹורֵא ּבִׁשְָמם
ּומְִׁשיבִים לִי ּבְִחּיּוְך ּפָנִים.

ָעצּוב ּבִלְעֲדֵיֶהם ּבַחֲדָרִים
ֶׁשּבָם ִהׁשְִאירּו ֶאת ֵהדֵי קֹולָם.

אֲנִי נֹוֵתן לֶָהם ַחּיִים -
לְכָל ֵמַתי.

וְֵהם ַחּיִים אֹוָתם ֵׁשנִית
וְגַם לָנֶַצח.

אֲבָל ָעצּוב ּבִלְעֲדֵיֶהם ּבַחֲדָרִים.

אברהם חלפי
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