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Æבווילנה†שבליטא†≤∑Æ∑Æ±π¥∑≠גניה†נולדה†ב

בסיום†לימודיה†התיכוניים†למדה†בבית≠ספר†לאחיות†ועבדה†במקביל†כמזכירה†במרפאהÆ†כאשר†הוסמכה

Æהחלה†מיד†לעבוד†כאחות

Æכעבור†שלוש†שנים†נולד†בנם†הבכור†אלי†Æהכירה†את†עמנואל†ושנה†לאחר†מכן†נישאו†±π∂∂†בשנת

Æגניה†ועמנואל†החליטו†לעלות†לישראל¨†למרות†הקשיים†ביציאתם†של†יהודי†ברה¢מ†באותה†תקופה

Æלאחר†מאבק†בשלטונות†ליטא†הגיעו†לפגישה†אישית†עם†נשיא†ליטא†ואתם†קבוצת†יהודים†נוספת

Æלאחר†כחצי†שנה†החליטו†להיקלט†ביגור††Æעלו†ארצה†והצטרפו†לאולפן†בקיבוץ†כפר†החורש†±π∑≤†בשנת

Æביגור†החלה†גניה†לעבוד†כאחות†במרפאה

Æה†וכעבור†שלוש†שנים†נולדה†ענתßנולד†משהל†±π∑¥†בשנת

גניה†עברה†קורס†לטיפול†נמרץ†והחלה†לעבוד†במרכז†הרפואי†רמב¢םÆ†היא†עבדה†שנה†ולאחר†מכן†שבה

Æלעבוד†ביגור

בהמשך†עבדה†כמרכזת†ועדת†קשישים†והמשיכה†בתק¢ם†במחלקת†ßבית†ראשון†במולדתÆß†עם†סיום

עבודתה†שם†שבה†למרפאת†יגור¨†שהפכה†לביתה†השניÆ†היא†עבדה†במסירות†ובדבקות†האופיינית†לה

במשך†עשרות†שנים¨†טיפלה†בנאמנות†בחברים†והם†ידעו†להעריך†זאתÆ†גם†בשנות†מחלתה†המשיכה

Æלהיענות†ולעזור†לפניות†הזקוקים†לה

Æמאוחר†יותר†למדה†ציור†ופיסול†במכון†לאומנות†באורנים†Æהחלה†ללמוד†ציור†בקיבוץ†±π∏≥†בשנת

האומנות†היתה†חלק†חשוב†ואהוב†עליה¨†לה†הקדישה†רבות†והציגה†מיצירותיה†בתערוכות†שונותÆ†היתה

Æחברה†בארגון†הארצי†של†הציירים†והפסלים

Æגניה†היתה†פעילה†ומעורבת†בחיי†הקיבוץ¨†השתתפה†בוועדות¨†שרה†ורקדה†בחגים†ובטקסים

גניה†היתה†מלאת†שמחת†חייםÆ†אהבה†לטייל†בארץ†ובחו¢ל†≠†תמיד†עם†עמנואל¨†אתו†היתה†לה†זוגיות

Æמיוחדת†במינה

Æהמשפחה†היתה†ערך†עליון†בשבילה†והנכדים†הסבו†לה†נחת†רבה

Æבמהלכה†ניהלה†חיים†עצמאיים†והמשיכה†לעסוק†בתחביביה†Æבינואר†∑∞∞≥†התגלתה†בגופה†המחלה†הקשה

Æבחודש†האחרון†לחייה†עוד†הציגה†מציוריה¨†בהם†באה†לביטוי†האופטימיות†שליוותה†אותה†בחייה†ובמחלתה

Æגם†כשחלה†הידרדרות†במצבה¨†גניה†לא†ויתרה†והמשיכה†להיאבק†ולהאמין

Æב≠∞∞∫±≥†בערב¨†המחלה†הכריעה†אותה†¨≤∞Æ≥Æ≤∞∞π†אולם†ביום†שישי

Æגניה†הניחה†אחריה†את†עמנואל¨†שלושה†ילדים†ושלושה†נכדים

יהי†זכרה†ברוך



¥
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אמא†יקרה†שלי°

אני†חולם†חלום

ורוצה†להתעורר¨†רוצה†לראות†אותך¨

Æלחבק†ולנשק†אותך†ולא†מצליח

אני†לא†יכול†להאמין†שאת†אינך¨

שלא†תבואי†לבית†שלנו†יותר¨†שלא†תשבי†על†הספה¨

שלא†תספרי†סיפור†לילדים¨

שלא†תאכילי†אותם†יותר¨

Æשלא†תיקחי†אותם†יותר†לטיול

והכי†קשה†לי†שהילדים†לא†יראו†יותר†את†סבתא†גניה¨

Æשכל≠כך†אהבה†אותם†והיתה†כל≠כך†גאה†בהם

סבתא†שהחזיקה†את†הדר

מהרגע†הראשון†של†יציאתו†לעולם†הזה

וגם†אספה†את†כוחותיה†האחרונים

בתקופה†הכי†קשה†שלה

Æכדי†להרים†את†גיא†על†הידיים

אין†לי†אמא†יותר¨

אמא†שאף†אחד†אחר†לעולם†לא†יוכל†להחליף†אותה¨

Æאת†אהבתה¨†את†דאגתה¨†את†נוכחותה

אמא°†היית†איתנו†ברגעים†הכי†קשים†בחיינו

ותמיד†מצאת†את†המילים†הנכונות†להגיד

כדי†לעודד†ולחזק¨

היית†שותפה†לכל†הכישלונות†וההצלחות†שלנו

ולא†היתה†מאושרת†ממך

Æכשכולנו†היינו†מתאספים†יחד

בנשימות†האחרונות†שלך†ניסיתי†לומר†לך

כמה†אני†אוהב†אותך†וכמה†אנחנו†זקוקים†לך¨

Æואני†בטוח†ששמעת†והבנת†אותי

Æאוהב†אותך†תמיד

אלי



∑

אמא†יקרה

אני†כל≠כך†כואב†ומתגעגע†אלייך¨†להיות†קרוב¨†להרגיש†רק†עוד†פעם†את†החום†והאהבה¨†לשמוע†את†הצחוק

Æפתאום†הכול†נקטע†ÆÆÆהרועם†שלך¨†החוכמה¨†ההבנה†וההקשבה

øלמה†זה†תמיד†הכי†טובים†øלמה†אמא

הדמעות†זולגות¨†הגרון†נחנקÆ†ימים†עוברים†וחולפים†ובמקום†שהזמן†ירפא¨†הזיכרונות†נעשים†יותר†חזקים

Æוהחלומות†מתעצמים

יחד†עם†הכאב†לבי†שלם†אתך†ואני†יודע†שתמיד†אמצא†אותך†באשר†תהייÆ†עוצמתה†של†אהבה†אינה†נמדדת

Æוהאהבה†בינינו†חוצה†את†גבולות†החיים†והמוות†Æבמילה¨†היא†פשוט†טבועה†עמוק†מעבר†ליכולת†ההבנה

Æאמא†מופלאה†שלי

Æעצם†העשייה†גורמת†לך†כיף†והנאה†ÆÆÆתמיד†נותנת†ועוזרת

אמרת†לי†תמיד†שאני†המתנה†שלך†≠†הרי†נולדנו†באותו†מזל¨†באותו†תאריך†ובאותה†שנה†הפוכהÆ†הנשמות

Æשלנו†נקשרו†כבר†ביום†היוולדי†ומאז†תמיד†היינו†קרובים¨†גם†אם†לפעמים†הפרידו†בינינו†מרחקים†עצומים

אמא¨†מספיק†שהיית†מסתכלת†לי†בעיניים†והמילים†היו†מיותרותÆ†הרי†את†ואני†זה†אותו†האדם†והבנו†את†השני

Æללא†מילים¨†פשוט†במבטים

עכשיו†אני†יודע†שאת†בעצם†היית†המתנה†שלי†כל†השנים†ובלעדייך†לא†הייתי†מי†שאני¨†אמא†שלי°

עכשיו†אני†יודע†שזוהי†זכות†גדולה†ואחריות†ענקית†להיות†הבן†שלך¨†לדעת†אופטימיות†אין≠סופית¨†אהבה

Æנצחית†וחיבוק†ענק†שרק†את†ידעת†להעניק†לנו†ולאחרים

יש†דברים†שהבטחתי†לך†ועוד†לא†הספקתי†לקייםÆ†יש†דברים†שרצינו†לעשות†יחד†שכבר†לא†יקרו¨†אבל†אני

מבטיח†לך†שאני†אנסה†לעשות†אותם†עם†מי†שהשארת†מאחור¨†המשפחה†המגובשת¨†החמה†והאוהבת†שבנית

Æוטיפחת†לאורך†כל†החיים

מאז†אותו†יום†שהלכת†אני†קם†כל†בוקר†וממלא†אותו†ממך†עד†תום†בהנאה¨†אהבה¨†נתינה¨†צחוק¨†עשייה¨

Æמסירות†ודאגה¨†התלהבות¨†התרגשות¨†עוצמה¨†התקדמות†לעבר†מטרה

Æאני†תמיד†אוהב†ואזכור†בנשיקות†וחיבוק†ענק†אחרון†Æאוהב†אותך†המון¨†אמא†שלי

הבן†שלך¨†משהלßה



לאמאלßה†שלי

Æאני†לא†מאמינה†שהגיע†הרגע†ממנו†הכי†חששתי

Æכל≠כך†רציתי†למצוא†משהו†שיעזור†לך†להחלים

במשך†כל†השנתיים†של†המחלה†את¨†אמא¨†היית†גיבורה

ואמרתי†לכולם†שיש†לנו†מזל†שאת†חזקה¨†אבל†בשבועות†האחרונים

Æנגמר†לך†הכוח†להילחם†ואת†נלקחת†מאיתנו†למרות†כל†הניסיונות†להצילך

בסוף†השבוע†הקודם†הצלחנו†לקחת†אותך†הביתה†מבית†החולים

ונאספנו†כולנו¨†הילדים†והנכדיםÆ†ידענו†עד†כמה†זה†חשוב†לך¨

Æואת†שמחת†כל≠כך†להיות†עם†כולנו†יחד

אמאלßה†≠†את†היית†בן†אדם†מקסיםÆ†כל†מי†שיצא†לו†להכיר†אותך

מיד†הבין†שאת†מיוחדתÆ†אף†פעם†לא†דיברת†רע†על†מישהו¨

תמיד†עזרת†ודאגת†לכולם¨†ואפילו†כשהבנת†שמצבך†לא†טוב¨

Æהמשכת†לדאוג†לנו

Æתמיד†היית†מלאת†מרץ†ושמחת†חיים¨†שכל≠כך†אהבת†אותם

אני†מרגישה†שהיתה†לי†זכות†גדולה†להיות†הבת†שלך

Æולא†רק†זה¨†את†היית†החברה†הכי†טובה†שלי¨†היה†לנו†קשר†מיוחד

אהבנו†לבלות†יחד¨†לרקוד†בארועים†ואפילו†שרנו†יחד†באחד†החגים°

Æאני†גאה†להיות†הבת†שלך¨†למדתי†ממך†המון

תודה†לך†על†כל†השנים†הנפלאות†שהיו†לנו¨

מבטיחה†לך†שנשמור†על†אבא†מכאן

Æואני†יודעת†שאת†תשמרי†עליו†ועלינו†משם

אוהבת†אותך†תמיד†≠

ענת



π

≤∞Æ¥Æ∞π

אמאלßה†שלי

חודש†עבר†מאז†עזבת†אותנו†וחסרונך†מורגש†כל≠כך

אם†זה†בשיחות†הטלפון†בכל†יום†לאורך†כל†היום¨

בארוחות†הצהריים†בחדר≠אוכל†עם†אבא¨

במפגשים†בערב†לראות†יחד†תוכניות†טלוויזיה¨

ÆÆÆוהחיבוק¨†החיבוק†הגדול†והחם†עם†הנשיקה†האוהבת†שלך

Æכל†אלה†חסרים†ויחסרו†לי†כל†חיי

תמיד†אהבת†אירועים†ושמחות¨†מפגשים†עם†המשפחה†והחברים¨

Æהיה†לך†חשוב†להיות†בקשר†עם†כולם

בלוויה†שלך†ובשבעה†עלייך†הגיעו†כל≠כך†הרבה†אנשים†שאהבו†אותך¨

ורק†את†היית†חסרהÆ†אני†יודעת†שהיית†נהנית†לראות†שוב†את†כולם†יחד°

קשה†לי¨†אמא¨†לדעת†שבכל†מפגש¨†באירוע†או†בחג¨†את†לא†תהיי†איתנו¨

ÆÆÆכי†תמיד†היית†המרכז†המלכד†את†כולם

Æאך†את†תמיד†אתנו†בלבנו

Æתודה†לך†אמא†על†השנים†הנפלאות†שהיית†איתנו

Æאזכור†אותך†תמיד†שמחה†ומלאת†חיים†כמו†שהיית

אוהבת†אותך†תמיד

בתך†ענת

≤∑Æ∑Æ∞π

ÆÆÆהיום†זהו†יום†הולדתך†ה≠≥∂†ואת†לא†כאן†אתנו†כדי†שנחגוג†לך†וזה†קשה†כל≠כך

אבל†אל†תדאגי¨†אנחנו†נמשיך†להיפגש†כולנו†ביום†הזה¨†לכבוד†מויש†וגם†לכבודך†כמובן°

Æה†≠†הרבה†דברים†קרו†מאז†שעזבת†ובכולם†היית†חסרה†מאודßאמאל

Æה¨†בהריוןßנולדו†לך†שתי†נכדות†מקסימות¨†גאיה†ועדי¨†ואני¨†אמאל

אני†יודעת†כמה†חיכית†לזה†ולצערי†לא†זכית†לדעת†על†זה†בחייך¨†למרות†שאני†יודעת†שאת†כאן†אתנו

ÆÆÆואת†רואה†ויודעת†כל†מה†שקורה†אתנו†ואולי†אפילו†לפנינו

Æאני†יודעת†שאת†שומרת†עלינו†ודואגת†לנו†ולאבא†מלמעלה

Æרוצה†שתדעי†שאני†מתגעגעת†אלייך†ואת†חסרה†לי†מאוד

אוהבת†אותך†תמיד

בתך¨†ענת
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לאמאלßה†שלי

Æעוד†מעט†שנה†עברה†מאז†נלקחת†מאתנו†והשנה†הזו†היתה†קשה†במיוחד

לנסות†ולהבין†שחסרונך†זה†לא†דבר†רגעי†או†דבר†חולף¨

שזהו¨†שאת†אינך†לעולמים†ולא†תהיה†אפשרות†לקבל†חיוך¨†חיבוק†או†נשיקה†קטנה†ממך¨

Æלשמוע†את†צחוקך†המתגלגל†או†עצה†טובה†כמו†שתמיד†ידעת†לתת

את†הלכת†ממני†בשנה†שאני†בעצמי†הופכת†להיות†אמא

ורציתי†כל≠כך†שתלווי†אותי†בשלב†המרגש†הזה†בחיי¨

Æשתדריכי†אותי†להיות†אמא†טובה†ואוהבת†כמוך

אני†יודעת†עד†כמה†רצית†לזכות†לנכד†ממני

Æובימייך†האחרונים†קיווית†שלפחות†תשמעי†שיש†בדרך

אני†מצטערת¨†אמא¨†שלא†הספקתי†למלא†את†הרצון†הזה†שלך

ÆÆÆוזה†נודע†לנו†כמה†שבועות†אחרי

רציתי†שהילד†שלי†יזכה†לסבתא†מדהימה†כמו†שהיית†להדר¨†גיא†ומעין

אבל¨†כמו†שהבטחתי†לך¨†אני†אדאג†שהוא†ידע†איזו†סבתא†היתה†לו°

יצא†לי†לקרוא†את†היומן†שכתבת†ורק†אז†גיליתי†כמה†את†באמת†סבלת†מהמחלה†ועד†כמה†היית†חזקה

וניסית†להקל†עלינו¨†שלא†נדאג†יותר†מדי¨†כי†כרגיל†רצית†שלכולם†יהיה†טוב†ולא†היה†לך†איכפת†שזה

ÆÆÆככה†תמיד†היית¨†שמת†את†הרצון†והצורך†של†האחר†לפני†שלך†Æעל†חשבונך

לקראת†השנה†לזכרך†אנחנו†מוציאים†חוברת†זיכרוןÆ†התרגשתי†מאוד†מהמילים†היפות†שכתבוÆ†זה†מחמם

את†הלב†לדעת†שהיית†חשובה†ואהובה†על†הרבה†אנשים†ואני†יודעת†שגם†את†היית†מתרגשת†לקרוא

Æאת†הדברים†שכתבו†לך†ועלייך

את†אתי†תמיד†בלבי

אוהבת

ענת
±±



±≤

גניה†יקרה†שלי°

אני†ממשיכה†לחלום†עלייך†חלומות†שבהם†אנו†מדברות¨†מספרות¨†שואלות†ועונותÆ†וכשאני†חולמת†חלום

טוב†עלייך¨†אני†מרגישה†שאת†לידי¨†תמיד†תומכת¨†עוזרת¨†מייעצת¨†דואגת¨†מחזקת¨†מעודדת¨†מקרינה

Æאופטימיות

בזמן†שלא†היינו†זו†ליד†זו¨†נולדה†לנו†בת†מקסימה†שקראנו†לה†עדי†והיא†תינוקת†מדהימה†≠†רגועה¨†שלווה¨

עדינה¨†מתחשבתÆ†הדר†גדל†וכל†הזמן†מזכיר†אותךÆ†אוהב¨†מתעניין¨†חושבÆ†גיא†מתקדם†מאוד¨†מדבר¨

Æמספר¨†מתעקש†ויודע†כבר†לעמוד†על†שלו

עברנו†זמנים†לא†פשוטים†אבל†למדנו†להתגבר†על†הקשיים†ועכשיו†החיים†שלנו†נראים†הרבה†יותר†טוב¨

Æהרבה†יותר†שמחים†ומאושרים

למדנו†הרבה†בתקופה†האחרונהÆ†הבנו†יותר†מה†אנו†צריכים†להעריך†באחרים¨†ידענו†לקבל†את†השונה

Æוהעלינו†המון†זיכרונות

אוהבים†תמיד¨†מתגעגעים†ויודעים†שהכול†יהיה†טוב°

טניה†אוסטרובסקי

גניה

Æקשה†להאמין¨†אבל†בקרוב†תמלא†שנה†ללכתך†מאתנו

Æהלכת†בטרם†עת¨†אפילו†לפני†צאתך†באופן†רשמי†לפנסיה¨†עדיין†מלאה†במרץ¨†מקרינה†חיוכים†וחיוניות

אובדנך†הותיר†בי†משקע†וצער†עמוקÆ†זכיתי†להכיר†אותך†כחותנת†במשך†מספר†שנים†בהן†נקשרתי†אלייך

ואהבתי†אותך¨†תוך†היכרות†עם†מעלותייך†הרבות†≠†אנושיות¨†חשיבה†חדה†ועניינית†ועזרה†ונתינה†ללא

Æגבולות

כן†ציער†אותי†במיוחד†שענת¨†בתך†ורעייתי†האהובה¨†חוותה†אובדנה†של†אמא†אהובה†שהיא†גם†חברה

Æקרובה†והקשר†ביניכן†הוא†יומיומי†והדוק

התברכת†גם†בשני†בנים†≠†אלי†ומויש†≠†אשר†לאורך†המחלה¨†וביתר†שאת†בסופה¨†לא†חסכו†מאמץ†ופתרון¨

Æהזוי†ככל†שיהיה¨†אשר†עשוי†אולי†לשנות†את†רוע†הגזרה

ועמנואל¨†שסעד†אותך†מן†ההתחלה†ולא†מש†ממיטתך†יממות†שלמות†בימייך†האחרונים†≠†אתו†אנו

ממשיכים†כמשפחה†מגובשת†לבלות†יחד¨†לעתים†לטייל†ובעיקר†לזכור†ולהזכיר†אותך†עם†חסרונך†הבולט

Æכל†הזמן

Æגניה¨†לא†פעם†כשאני†מביט†בענת¨†אני†רואה†אותך

Æענת†ירשה†כמה†מתכונותייך†הטובות∫†חוכמה¨†שמחת†חיים¨†רגשנות†וכמובן†≠†נתינה†לזולת

Æאני†יודע†כמה†רצית†לראות†צאצא†ראשון†מענת†Æבימים†אלה†צפוי†להיוולד†לענת†ולי†בן†בכור

ÆÆÆקשה†לי†לחשוב†שלא†תזכי†לראותו†ולהכירו¨†לו†היית†יכולה†אפילו†לרגע

Æאנו†נרבה†לספר†לבננו†על†סבתא¨†שלצערי†הרב†הוא†לא†יזכה†לראות

Æאני†מודה†על†שנים†שניתנו†לי†להכירך¨†על†אף†שלא†היו†רבות†כל†כך

חתנך†האוהב¨†רן



±≥

לאחותי†האהובה

איבדתי†אותךÆ†את†האדם

Æהיקר†לי†ביותר†והכי†קרוב†אלי

אתך†תמיד†יכולתי†להתייעץ

בדברים†הכי†אישיים¨†תמיד

הקשבת†ונתת†לי†את†העצות

Æהטובות†ביותר

Æהיית†האחות†הכי†נאמנה†שיכולתי†לבקש

נישאת†בגיל†π±†והייתי†מאושרת†בשבילך†מהחיבור†הנהדר†לעמנואל¨†שהרי†מצאת†את†האדם†הנפלא

Æהאושר†שלך†עשה†אותי†שלמה†ומאושרת†Æביותר†שיכולת

תמיד†טיפלת†במסירות†רבה†באבא†ובאמא†עד†שארית†ימי†חייהם†ותמיד†אפשר†היה†לסמוך†עלייך†שתעזרי

בשעת†צרהÆ†היית†אמא†נפלאה¨†סבתא†נהדרת†ועובדת†מסורה†שאוהבת†את†החיים†ואת†הזולתÆ†כשביקרתי

בעבודתך†במרפאה†וראיתי†את†הדרך†בה†טיפלת†באנשים¨†הייתי†מתמלאת†גאווה†רבהÆ†צר†לי†כי†עקב

Æדאגתך†הרבה†לאחרים†הזנחת†את†בריאותך†שלך

כאשר†סיפרת†לי†שהמחלה†הנוראית†תקפה†אותך¨†לא†יכולתי†להאמיןÆ†הייתי†בטוחה†שזו†טעות†מרה

ואת†חייבת†להיות†בריאהÆ†זו†רק†טעות†מעבדהÆ†אך†לצערי†לא†טעות†אלא†סיוט¨†חלום†בלהותÆ†עברת

ניתוחים†וטיפולים†קשים¨†ולמרות†הכל†הצלחת†להמשיך†בחיים†לכאורה†רגיליםª†נסעת†לקונצרטים¨†הצגות

וטיולים¨†ביקרת†משפחה†וחברים¨†המשכת†באהבתך†לציורÆ†לאנשים†מהצד¨†שלא†הכירוך¨†לא†היה†מושג

Æהיית†אופטימית¨†חייכת†תמיד†והיית†בטוחה†שתוכלי†לנצח†את†המחלה†הנוראית†Æבמה†נאבקת

לפני†שנה†חגגנו†אצלי†את†השנה†האזרחית†החדשהÆ†ישבנו†כולנו†ביחד¨†צחקנו¨†הרמנו†כוסית†לחייך

ולבריאותךÆ†כולנו†היינו†בטוחים†שהסוף†יהיה†ורוד¨†יהיה†טוב¨†חייב†להיותÆ†אך†הסוף†היה†קרוב†ומר†ונורא¨

Æלא†תארנו†כמה†קרוב

Æלמרות†כל†אמונתך¨†סבלנותך†וכוחך†הרב¨†לא†הצלחת†להביס†את†המחלה

Æעדיין†קשה†לי†להאמין†שאת†אינך

Æאני†ממשיכה†לדבר†אלייך¨†לספר¨†ובטוחה†שאת†מקשיבה†כמו†תמיד

Æאני†חולמת†אותך†בחלוק†לבן¨†צעירה†מאוד¨†מוקפת†באנשים†ותמיד†מחייכת

קשה†לי†כל≠כך†שאת†לא†אתי†פיזית¨†אבל†את†תמיד†אתנו¨†בינינו¨†מחייכת†אלינו†ולכל†אלה†שאת†מכירה

ואוהבת†ושאותך†זוכרים†ואוהבים¨†את†אחותי†האהובה†היחידה°

אניה



±¥

דודה†גניה†שלי

Æאת†אישה†יקרה†שכולה†אהבה†ונתינה

אני†שמחה†שזכיתי†להיות†חלק†מחייך

Æושקיבלת†אותי†כחלק†בלתי†נפרד†מהמשפחה

אני†שומרת†בלבי†אותם†הרגעים†שחגגנו†שמחות∫

ימי†הולדת¨†חתונות†ולידות¨

את†שקשוק†הכוסות†בכל†הרמת†¢לחיים¢

Æוהצחוק†≠†לעתים†עד†דמעות

היית†אישה¨†אחות¨†רעיה¨†אם¨†סבתא†ודודה†לתפארת¨

Æהכנסת†בשמחה†ובחיוך†אנשים†לביתך†וללבך

היית†אחות†רחמנייה†שטיפלה†וריפאה†את†כולנו†≠

כואב†לי†שלא†יכולנו†לרפא†אותך°

Æקשה†לי†לדמיין†את†החיים†בלעדייך

לא†נפרדתי†ממך†≠†לא†הספקתי°

עד†לרגע†האחרון†האמנתי†שתחלימי¨

Æשזה†רק†עניין†של†זמן†ושתקומי

אני†רואה†אותך†≠†כפי†שתמיד†ראיתי†אותך∫

אישה†חזקה¨†מלאת†הומור†ושמחת†חיים¨†שרה¨†רוקדת¨

צוחקת¨†מדברת†עם†אנשים†ודואגת†לשלומם¨

רוכבת†על†הטוסטוס†ברחבי†הקיבוץ¨†שוחה†בבריכה¨

Æמטיילת†עם†הנכדים†ומציירת

ככה†אני†זוכרת†אותך†≠†וכך†אזכור°

על†הקיר†בחדרי†תלויה†תמונה¨

תמונה†יפה†שציירת†בשבילי†≠

Æבצבעים†של†תכלת†ולבן†≠†תמונה†של†שמיים†בהירים

והנה†את†עכשיו†שם†בשמיים†שציירת†לי¨

צופה†עלינו†ויודעת†שאותך†אנחנו†אוהבים°

Æתשמרי†עלינו†משם†Æאת†תחסרי†לנו†מאוד

Æנוחי†על†משכבך†בשלום

אוהבים†מאוד

שי¨†רועי¨†עופר†ודניאל†גרבר



±μ

לדודה†גניה†שלי

Æלא†להאמין†שעברה†שנה†שאת†לא†אתנו†Æגשם†בחוץ¨†קשה†לכתוב†בזמן†עבר

Æכל†חג¨†כל†יום†הולדת¨†אני†מחכה†לטלפון†שכבר†לא†יגיע

Æכל≠כך†חסר†לשמוע†את†קולך¨†את†צחוקך†ואת†עצותייך†החכמות

Æקשה†להגיע†לקיבוץ†ולא†לפגוש†אותך†בשבילים¨†במרפאה¨†בביתך

Æגם†אחותך¨†החצי†השני†שלך¨†מרגישה†שחלק†ממנה†נלקח†Æהכול†נראה†כל≠כך†חסר†ולא†שלם†בלעדייך

Æלא†מפסיקים†לדבר†על†חוזקך†ונחישותך†תמיד†להצליח†ולנצח†את†השכול

Æכוחותייך†המופלאים†תמיד†יישארו†כסמל†לאופטימיות†שתלווה†אותנו

Æהגשם†ממשיך†לרדת†והדמעות†אתו¨†על†כל†מה†שלא†תזכי†לראות¨†להכיר†וכל†מי†שלא†יזכה†להכיר†אותך

Æאני†פוגשת†אותך†בחלומותיי†≠†תמיד†את†מחייכת†ללא†מילים¨†נראית†מאושרת

øהאם†באמת†יש†עולם†טוב†יותר†לחלום†øהאם†מציאות†היא†או†חלום

Æאני†רוצה†להאמין†שיש¨†רוצה†להאמין†שיש†המשכיות†לכל†הטוב†שאנחנו†זוכרים

Æאנחנו†מסתכלים†בתמונות†ולא†מאמינים†שאת†לא†איתנו¨†שלא†נזכה†לראות†אותך†מזדקנת†כמו†כולנו

Æדעי†שחושבים†עלייך†כל†הזמן¨†את†תמיד†אתנו†בלבנו

את†חסרה†בכל†אירוע†בכל†שמחה

Æבכל†דבר†שכאן†קרה

אוהבים†אותך†תמיד

איריס¨†אמיר¨†נועה¨†שלי†ועדי†דולב

גניה†אוסטרובסקי

Æאהבה†לעזור†להם†כילדה†בבית†Æגניה†מאוד†אהבה†את†הוריה†ומשפחתה

Æבתקופת†נעוריה†היתה†מלאת†חיים¨†אהבה†לשיר¨†לרקוד†ובכלל†מאוד†נמשכה†לאומנות

Æהתעניינה†בהרבה†תחומים†ומאוד†נהנתה†מהחיים†Æמאוד†אהבה†לטייל

Æאשת†אשכולות¨†בעלת†רצון†לגלות†דברים†חדשים†במיוחד†בתחומי†הביולוגיה†והרפואה

Æתמיד†חיפשה†תשובות†לשאלותיה†הרבות

תמיד†היתה†פתוחה†לאנשים¨†הושיטה†עזרהÆ†תמיד†היתה†לה†נכונות†לסייע†ולצאת†לעזרהÆ†הקדישה

תשומת†לב†רבה†לאנשים†ותמיד†דאגה†למשפחתה†וקרוביה¨†אפילו†שהם†גרו†בחוץ†לארץÆ†גם†בזמנים

Æבכל†מצב†ראתה†את†חצי†הכוס†המלאה†Æקשים†היתה†מלאת†חיים†ותמיד†תמיד†אופטימית

Æמוקדם†מאוד†ובאופן†טראגי†נקטעו†חייה†העשירים¨†מלאי†תוכן†ואושר

Æגניה†תהיה†אתנו†לעד

משה†ומרים†גולדברג¨†שמעון¨†ברוניה¨†צביקה



זיכרונות†על†גניה

מתוך†עשר†תכונות†נפלאות†אשר†היו†לגניה†≠†אישה

מקסימה†ומדהימה†≠†אני†רוצה†לספר†רק†על†שתיים†מהן∫
היענות†בלתי†רגילה†ורצון†לעזור†≠†אותן†תכונות†אשר

Æחסרות†להרבה†מאתנו
Æקשה†לדבר†על†גניה†בזמן†עבר¨†כי†היא†חיה†בלבנו†ובנשמתנו
בשנת†∂ππ±†ביקרנו†אני†ובעלי†בקיבוץ†בתור†תיירים†ונפגשנו

Æלראשונה†עם†גניה†ועמנואל
Æקיבלנו†כל≠כך†הרבה†תשומת†לב†שאי†אפשר†לשכוח†זאת
כל≠כך†הרבה†אופטימיות†ואהבת†חיים†הקרינה†האישה

Æהזאת¨†שהיה†ברור†לכולם†שהכול†יהיה†טוב
לאחר†שלושה†חודשים¨†כאשר†בני†ומשפחתו†עלו†ארצה¨
גניה†היתה†האישה†שממנה†ביקשתי†עזרה†וכמובן†נעניתי
בחיובÆ†היא†הכינה†הכול¨†חשבה††קדימה†על†הדברים†הבלתי

Æצפויים¨†דאגה†לכל†הסידורים
במשך†שנה†התגוררו†בני†ומשפחתו†ביגור†ובכל†התקופה
הזו†היתה†להם†תמיכה†מגניהÆ†תמיד†הם†יכלו†לבוא†אליה

Æהביתה†ולקבל†הרבה†חום¨†עזרה†ויעוץ
גניה†תמיד†דאגה†לבתי†והשקיעה†הרבה†אהבה†ונשמה

Æבנכדים†שלנו
הצחוק†המדבק†שלה†ואהבת†החיים†שלה†מילאו†אותנו

Æבאמונה†ובתקווה
כאשר†אדם†יפה†מבפנים†וגם†מבחוץ¨†אוהבים†אותו†גם

Æאנשים†וגם†אלוקים
Æוגניה†היתה†אדם†כזה

משפחת†זיסמן

נשיקות†לגניה

כשהשם†¢גניה¢†עולה†על†השפתיים

Æמתלווה†לכך†חיוך†עד†האוזניים

זיכרונות†רבים†צפים†ועולים

ואותם†נתאר†במספר†מילים∫

נשיקות¨†חיוכים†והמון†חיבוקים

Æפינוקים¨†שוקולד†ועוד†מתוקים

ÆÆÆועוד†חיבוק†ÆÆÆועוד†נשיקה

כמו†בחיים†כך†גם†באומנות¨

Æמשתקפים†להם†אושר¨†אור†וצבעוניות

ÆÆÆועוד†צחקוק†ÆÆÆועוד†נשיקה

הומור†משובח¨†צחוק†ושמחה

Æרצינות¨†אינטלקט†וגלגול†שיחה

ÆÆÆועוד†חיוך†ÆÆÆועוד†נשיקה

תמיכה¨†עידוד†ואוזן†קשבת

Æיד†אוחזת¨†מלטפת†ואוהבת

ÆÆÆועוד†נשיקה†ÆÆÆועוד†נשיקה

זוכרים†ומתגעגעים†≠

משפחת†ויינר†©רבתי®

לזכרה†ולעילוי†נשמתה†של†גניה†ז¢ל

Æגניה†אהבה†את†החיים¨†לצחוק¨†לרקוד†ולעזור†לזולת

Æהמקצוע†¢אחות¢†שבו†עסקה†כל†ימי†חייה¨†השלים†את†האופי†שלה

Æ¢גניה†זכתה†ליהנות†ממשפחה†חמה†ותומכת¨†ועל†זה†נאמר†¢התפוח†לא†נופל†רחוק†מהעץ

Æהיה†לנו†נעים†בכל†פעם†שהיינו†בחברתה†Æזכינו†להכיר†את†גניה

Æהצטערנו†מאוד†שזה†היה†כה†קצר

Æבלבנו†נזכור†אותה†לעד

Æה†Æב†Æצ†Æנ†Æת

שלומית†ושלמה†אזנקוט
±∂



±∑



±∏

שפת†הלב†והזיכרונות

הכרתי†אותך†כאשר†חזרתי†לארץ†אחרי†שהייה†ארוכה†בחו¢לÆ†בתקופה†זו†לא†היתה†לי†דמות†אמא†בארץ
והייתי†זקוקה†לה†מאודÆ†את†מילאת†בשבילי†את†הדמות†הזאת¨†הדמות†האימהית¨†שמקבלת†את†פנייך
באהבה†וקבלה†גם†אם†לא†התראיתן†שניםÆ†האמא†שרק†רוצה†שיהיה†לך†טוב¨†שיהיה†לך†מה†לאכול†ואיפה

Æלישון†≠†לדאוג†לך
ולמרות†שלא†הייתי†בִתך†נתת†לי†מקום†לישון†ודאגת†לי†כמו†אמא¨†ללא†הגבלה¨†ללא†תנאים¨†מבלי†לבקש

Æדבר†בתמורה
Æגניה¨†אין†לי†מילים†לתאר†את†הזיכרון†שהשארת†בי

אין†לי†מילים†בשום†שפה†≠†עברית¨†אנגלית†או†רוסית†≠†לתאר†איזה†אדם†מיוחד†ומדהים†אתÆ†הכול†נמצא
Æבשפת†הלב†והזיכרונות†אשר†חזקים†ממילים

רציתי†שתדעי†שמקומך†חרוט†בזיכרוני†ובלבי†ועד†כמה†אני†שמחה†שזכיתי†להכיר†עוד†אמא†שכמותך
Æבחיי

מרים†רוזן

גניה†יקרה¨†גנצßיק¨†חברת†ילדות†שלי

Æהנה†כמעט†עברה†לה†שנה†ואני†עדיין†מסרבת†להאמין†שאינך†אתנו
עדיין†אינני†יכולה†לדבר†בלשון†עבר†כשאני†מדברת†עלייך†ואלייך¨†ולכן†אדבר†עלייך†כפי†שאני†זוכרת

Æאותך†≠†עליזה¨†שופעת†חיים†ונבונה
חברות†ילדות†היינו¨†עוד†מכיתה†בÆß†יחד†בילינו¨†טיילנו¨†חלקנו†סודות†נעורים†בינינו¨†בגרנוÆ†אף†כשהיינו
בנפרד¨†כשעליתי†ארצה†ואת†נשארת†בליטא¨†החבר'ת†בינינו†נמשכה†דרך†התכתבות¨†שיתפנו†אחת†את

Æהשנייה†בחדשות†חיינו
כשעליתם†ארצה¨†את†ואמיק†ואלי¨†הייתי†מאושרתÆ†חברתי†היתה†שוב†אתיÆ†לעולם†לא†שמעתי†אותך
מתלוננת†על†קשיי†קליטה†או†קשיים†בכלל¨†והיוÆ†הייתם†בין†העולים†הבודדים†מברית†המועצות†דאז

Æידעת†להתמודד†עם†קשיים†בחיוך†ובחוכמה†Æשנקלטו†בקיבוץ
לאורך†שנות†חיינו†המשיך†הקשר†המיוחד†בינינו†ואף†התהדקÆ†את†גידלת†משפחה¨†אני†גידלתי†את†שלי¨

Æוכמו†בחיינו†הצעירים¨†כך†בחיינו†הבוגרים†≠†תמיד†היית†אתי
Æואת¨†שידעת†לאהוב†את†החיים¨†ידעת†גם†להילחם†עליהם†Æכרעם†ביום†בהיר†נפלה†עלי†הבשורה†המרה
ידעת†להיות†חזקה†בשעות†הקשות†ואף†לעודד†את†אלו†שבאו†לעודד†אותךÆ†מלאת†תקווה†היית¨†תמיד¨

Æעד†הסוף
הייתי†בטוחה†שתקופה†נוראה†זו†תחלוףÆ†ואתך¨†איך†אפשר†אחרתø°†אבל†המציאות†היתה†שונה†ומרה

Æמאוד
תמיד†אזכור†את†החיוך†שלך†ואת†הצחוק†המתגלגלÆ†את†אינך¨†ולי†נשארו†הזיכרונות†אותם†אשמור†מכל

Æמשמר
חברתך†תמיד¨†טניה





≤∞



≤±

לגניה

אני†עוד†לא†מעכלת†שיש†צורך†לדבר

Æעל†גניה†בזמן†עבר

אישה†כה†שמחה¨†מלאת†חיים¨

דואגת¨†משתפת¨†בעלת†משפחה

Æלתפארת

אישה†אוהבת¨†אמא†מסורה†וסבתא

Æנפלאה

ההיכרות†בינינו†החלה†לפני†≤¥†שנה

בביה¢ס†לאחיות†בווילנהÆ†היינו†חבורה

קטנה†ומגובשתÆ†את†היית†הבולטת¨

תלמידה†חרוצה†שתמיד†היתה†מוכנה

Æלתת†עזרה

אדי†בחר†בך†לאישה†ואותנו†שיתפת

Æבכל†החלטה

בשנות†ה≠∞∑†עלינו†לארץÆ†כולנו†די

התרחקנו¨†אך†הקשר†בינינו†נשאר

הדוקÆ†בכל†האירועים†והשמחות

Æלקחנו†חלק¨†אך†לצערנו†בחיים†יש†גם†אכזבות

Æתמיד†חשבתי†שאת†מסוגלת†להתגבר†על†הכול¨†אך†טעיתי

Æאך†הזיכרונות†יישארו†עמי†לעד

מינה†סלובודה†©חברה®

לזכרה†של†גניה

הלוואי†והייתי†כותבת†את†שמך†בפורום†אחר¨†אולי†בפורום†של†הורים†או†חברים¨†בהזדמנויות†אחרות¨

Æאבל†החיים†מכתיבים†לנו†משהו†אחר¨†דברים†בלתי†צפויים

Æכמו†באותו†יום¨†כאשר†הגיעה†הידיעה†שהלכת†מקרובייך¨†חברייך†וכל†אלה†שאהבו†אותך†כל≠כך

Æהיינו†שכנים†מהרגע†שהגעתם†ליגור†ועם†השנים†נרקמה†בינינו†חברות†מאוד†יפה

Æלא†משנה†באלו†שעות†≠†את†היית†שם†Æנתת†מעצמך†הכול†Æהיית†חברה†ללא†תנאים

Æזוכרת†את†הערבים†שהיית†מתקשרת†ושואלת†אם†אפשר†לבוא†לרגע

Æהרגעים†האלה†הפכו†לשעות†של†שיחות†על†כל†נושא†שבעולם

Æזה†כל≠כך†מוזר†שזה†נגמר†Æחסר†לי†לראות†אותך†עם†עמנואל¨†הולכים†שלובי†זרוע†Æכמה†שזה†חסר†לי

Æאני†אזכור†אותך†תמיד†כאדם†שהיה†כיף†להיות†איתו¨†גם†מצחיקה¨†רגישה†ורצינית

Æנוחי†לך†בשלום¨†חברה†יקרה

באהבה¨†מוניקה



≤≤

גניה†אהובה

¢אנחנו†שנינו†מאותו†הכפר

אותה†קומה¨†אותה†בלורית†שיער†≠†≠

בתוך†שדה†ירוק†אני†עובר

Æ¢ואתה†≠†מעבר†לגדר

אנחנו†שתינו†מאותו†הכפרÆ†נולדת†עשרה†ימים†אחריי¨†נכון†≠†בארץ†אחרת†ורחוקה¨†אבל†כבר†למעלה

Æוכאילו†גדלנו†יחד†מילדות†Æשנים¨†יותר†ממחצית†חיינו¨†אנחנו†יחד†≥μ≠מ

Æואני†≠†חלק†ממני†נקרע†והלך†אתך†Æועכשיו¨†זמנית¨†נפרדת†מאתנו¨†ואת†מעבר†לגדר

גניה†ועמנואל†הגיעו†ליגור†כמשפחה†צעירה†מעט†לפני†מלחמת†יום≠הכיפורים†ובאו†לגור†לידיÆ†שם¨†בבניין

Æשכבר†לא†קיים†ומעליו†בנויה†שכונת†המצוקים¨†יצרנו†קשר†ראשוני†שהפך†עם†השנים†לחברות†הדוקה

Æלמעלה†משבע†שנים†היינו†שכנים†עד†שגניה†ועמנואל†עברו†לשכונת†ההר†והחליפו†אותי†באבא†שלי

Æבמצב†זה†היה†קל†להמשיך†בקשר†ולהעמיק†חברות

גניה†יקרה†שלנו†≠†ידעת†לתת†כל≠כך†הרבה¨†אם†בעבודתך†ואם†באופנים†אישיים†לגמרי°

אני†אישית†קיבלתי†ממך†בלי†סוף†≠†ידיים†עדינות†וטובות†במרפאה¨†יחס†נהדר†ואוזן†קשבת†ללא†מעצורים

הן†בענייני†עבודתך≠בריאותי†והן†בעניינים†פרטייםÆ†עם†הזמן†נוצרה†בינינו¨†לפחות†מצדי†אלייך¨†אינטימיות

Æרבה†ואפשרות†לשפוך†את†הלב†כאשר†הייתי†זקוקה†לכך†מאוד

מעולם†לא†יכולתי¨†ולעולם†לא†אוכל†יותר¨†להשיב†לך†באותם†מטבעותÆ†אבל†אני†מקווה†שעשיתי†כמיטב

Æיכולתי

מעבר†למפגשים†הכמעט†יומיומיים¨†רגעים†אשר†זכורים†לי†היטב≠היטב†הם†במשך†אירוע†מכונן†אחד

בחיי†≠†פריצת†הדיסק†וניתוח†הגב†המיידי†שעברתי†לפני†כתשע†שניםÆ†באותו†יום¨†כשאני†סובלת†כאבים

נוראים¨†הגעת†אלי†מספר†פעמים†על†מנת†לנסות†¢פטנטים¢†להקלה†כלשהי†של†הכאבÆ†ויומיים†אחרי

הניתוח¨†כשהרופאים†לוחצים†עלי†להתחיל†לאכול†כתנאי†לניתוק†האינפוזיה†ואני†לא†יכולה¨†הופעת

פתאום†כמלאך†מושיע†באמצע†הבוקר†והאכלת†אותי†בכפית†חצי†גביע†לבן†©לא†יכולתי†יותר®¨†ואז†ניתקו

אותי†ואפשרו†לי†מרחב†תנועהÆ†הפחד†מהניתוח¨†המעבר†שלו†בשלום¨†ואחר†כך†עוד†כמה†פעולות†אנושיות

Æכאלו†≠†החזירו†לי†במהרה†יכולות†תפקוד†כמעט†מלאות

הביקור†הזה†שלך†והחיזוק†שנתן†לי†לא†יישכחו†כל†חיי†≠†ואני†אפילו†לא†יכולתי†להחזיר†לך†טובה†בתקופת

חייך†האחרונה°†כל≠כך†רציתי†לראות†אותך¨†להחזיק†את†ידך¨†ללטף†קצת†מצח†כואב†≠†ולא†יצאÆ†אני

Æמקווה†שיסולח†לי†על†כך

גניה†שלנו†≠†אפילו†השמיים†לא†יכלו†לעמוד†בכאב†האובדן†שלנו¨†ולאחר†שאיפשרו†קבורתך†בטקס†מלא¨

Æ®נפתחו†ובכו†עלייך†בכי†כבד†©שלא†היה†כמוהו†בשנים†האחרונות

אינני†מאמינה†בחיים†שלאחר†המוות¨†אבל†אף†אחד†מאתנו†איננו†יודע†מה†באמת†קורה†שםÆ†אז†אם†יש



≤≥

Æזה†ייקח†לנו†בוודאי†עוד†כמה†שנים†טובות¨†אבל†בסוף†הרי†כולנו†מגיעים†Æכאלה†≠†חכי†לנו¨†אנחנו†נגיע

אז†חכי†לנו†עם†כל†הטוב†שבך†בין†כל†שאר†יקירינו†האבודים¨†ואנחנו†נשמח†להיפגש†שוב°

תהי†נשמתך†צרורה†בצרור†החיים†ויהי†זכרך†מאוד†ברוך°

שלך†לתמיד†≠†תמר†סלע

≤∞∞π†דצמבר†±π

Æתשעה†חודשים†אחרי¨†ואני†עדיין†חיה†עם†גניה¨†רואה†אותה†מולי†כל†הזמן

קראתי†שוב†את†מה†שכתבתי†לקראת†יום†ה≠∞≤¨†והיום†≠†כאשר†מכינים†חוברת†זיכרון†ליום†השנה†≠†יכולתי

Æלכתוב†בדיוק†אותם†דברים

למרות†שאנחנו†ממשיכים†בחיינו¨†וכלפי†חוץ†חזרנו†לשגרה†≠†איננו†שוכחיםÆ†אני†אינני†יכולה†לשכוח°

יותר†מדי†הרגשתי†קשר†ואהבה†לאישה†יקרה†כל≠כך†משאוכל†לשכוח°

גניה†יקרה†ואהובה†≠†אני†חוזרת†אלייך†עם†מה†שכתבתי†וחשתי†לקראת†יום†ה≠∞≤Æ†אין†לי†הרבה†להוסיף

Æעל†כך¨†מלבד†שהגעגועים†מתחזקים†ככל†שעובר†הזמן†וככל†שמורגש†יותר†המחסור†שלך

Æאני†מקווה†שעדיין†את†מחכה†לנו†אי≠שם†ושאי≠פעם†ניפגש†שוב†כאילו†כלום†לא†קרה

ושוב†שלך†לתמיד†≠†תמר†סלע

גניה

עמנואל†וגניה†הגיעו†ליגור†ביוני†≤∑π±†≠†הסנוניות†הראשונות†של†גל†העלייה†הגדולה†מברית†המועצות

Æהגדולה†בהתפרקותה

לנו¨†משפחת†ברומברג¨†שהגענו†ליגור†בשנת†∑πμ±¨†היה†קשר†חם†והדוק†לעלייה†זו¨†וזאת†לאחר†שנודע

Æ±π≤¥†שהיתה†גם†עיר†הולדתי†בשנת†±π¥∑†לי†שגניה†נולדה†בווילנה†בשנת

Æהיחסים†בין†שתי†המשפחות†שלנו†הלכו†והתהדקו†עד†לרע'ת†מוחלטת

Æהכול†כתוב†ומודגש†ביומן†יגור†ולכן†לא†אחזור†על†זה

היו†קשיים†בכניסתה†של†גניה†למרפאת†יגור¨†אבל†רצונה†©ובמידה†קטנה†יותר†גם†עֶזרתי†בהתחלה¨†כאשר

Æעבדתי†בעיירות†הפיתוח®†הצליח¨†ויגור†יצאה†נשכרת†במידה†גדולה

Æגניה†היתה†דמות†מיוחדת†ומוכשרת†בעבודתה†וגם†באמנות

Æקשה†לי†מאוד†לכתוב†על†גניה†שאיננה¨†אבל†החיים†נמשכים

Æהאובדן†הוא†קודם†כל†של†המשפחה†וגם†צערנו†הגדול†שלנו

טוביה†ברומברג



≤¥

גניה†≠

שנה†חלפה

ואת†אינך

שנה†חלפה

חסר†לי†חיוכך

שנה†חלפה

חסרות†לי†השיחות

חסרות†לי†העצות

חסרים†גם†המפגשים

Æהמזדמנים†לנו†בינות†לשבילים

חלפה†שנה

אהבתי†לראותך†מושכת†במכחול

שרה†על†הבמה†או†יוצאת†במחול

חלפה†שנה

ואת†אינך

חלפה†שנה†מבלי†דעת

ואני†לחיוכך

Æכל≠כך†מתגעגעת

רחלה†עובדיה

לזכרה

Æהיינו†ידידות†טובות†Æאהבתי†את†גניה

Æכשנודע†לי†על†מחלתה¨†נעצבתי†וקיוויתי†שתבריא

Æכשנפגשנו†על†השבילים†אמרנו†זו†לזו†שנקווה†שתגבור†על†מחלתה¨†ותמיד†על†פניה†חיוך†אופטימי

Æאזכרנה†תמיד†ואת†האופטימיות†שלה†Æבצער†רב†קיבלתי†את†מותה

Æאישה†נאה†וטובה

Æעמנואל¨†מזלך†שיש†לך†משפחה†נפלאה†ותומכת†ונכדים†חמודים¨†שעוזרים†לך†להתנחם†על†השכול

Æאזכרנה†תמיד

באהבה†≠†עליק†גבאי



≤μ

ÆÆÆקהßגניצ†ÆÆÆגניה

אי†אפשר†לדבר†על†גניה†בזמן†עבר¨†זה†בן†אדם†שנשאר†איתנו†וחי†איתנוÆ†אתה†נכנס†לחדר†האוכל†ומייחל

Æונעשה†לך†חם†בלב†¢øלפגוש†אותה†≠†את†החיוך†שלה¨†המבט†החיובי¨†השאלה†שלה†¢מה†שלומך

אפשר†להגיד†בלי†הגזמה†שגניצßקה†זה†הבן†אדם†שהשפיע†על†גורלנוÆ†היא†זו†ששלחה†אותנו†ליגור¨

Æהיא†קבעה†את†חיינו†בישראל

זה†היה†ב≠±ππ±¨†כשרק†הגענו†לארץÆ†לא†ידענו†מה†קורה¨†נפרדנו†מהבית†והקרובים¨†לא†מתמצאים†בשום

דבר¨†בלי†שפה¨†בלי†תרבות¨†לא†יודעים†מה†מצפה†לנו†ומה†לעשותÆ†לפתע†אנו†פוגשים†בן†אדם†שמתעניין

Æבנו†ועם†רצון†לעזור†לנו†מכל†הלב

Æזה†היה†במרכז†התנועה†הקיבוצית†בחיפה¨†לשם†הגענו†בחיפושנו†אחר†מקום†עבורנו†במדינה†לא†מוכרת

פגשנו†שם†אישה†נחמדה¨†שהתעניינה†בנו†בלב†פתוחÆ†לא†העלינו†בדעתנו†שלימים†תהפוך†לחברה†ולאישה

Æשבכל†דקה†תהיה†מוכנה†להתייצב†לעזרה†ותעשה†כל†מה†שביכולתה

Æזאת†כמובן†היתה†גניה†שבחרה†עבורנו†את†קיבוץ†יגור¨†כמקום†קליטה¨†ועל†זה†אנו†מודים†לה

לא†פלא†שבחרה†לעצמה†אחות†כמקצוע¨†זה†כל≠כך†מתאים†להÆ†כשנכנסים†למרפאה†בקיבוץ¨†תמיד

Æקה¨†כי†רק†לה†אפשר†לספר†את†כל†הבעיות†שלך†ולקבל†את†מלוא†העזרהßמצפים†להיפגש†עם†גניצ

בשבילה†זה†לא†רק†מקצוע¨†זה†חייהÆ†היא†לא†רק†אחות†רפואית¨†היא†כאחות†הגדולה†שלוקחת†אחריות

Æעל†הקטנים†בשמחה†ובדאגה

Æהאחות†הגדולה†שתמיד†אתנו†ÆÆÆכזאת†היא†גניה

סשה†ואירנה†רובינצßיק

Æהזמן†עובר†יום†אחר†יום¨†חודש†ועוד†חודש¨†וגניה†לא†אתנו

Æהזיכרון†שלנו†על†גניה†מתקשר†תמיד†למוזיקה¨†שירה†ולהשתתפות†הפעילה†שלה†בחיי†התרבות††בקיבוץ

אנחנו†זוכרים†איך†היינו†נפגשים†אִתה†בהצגות¨†בקונצרטים†ובטיוליםÆ†היא†תמיד†שמחה†לדבר†ולנתח

Æאת†שראתה†ושמעה†שם

אהבתה†לציור†התבטאה†תמיד†בצבעים†השמחים†ומלאי†החיים†שבהם†היא†ציירהÆ†הציורים†שלה†היו

Æויהיו†עבורנו†תמיד†חוויה†מהנה†ונעימה†עד†מאוד

Æגניה†תיזכר†אצלנו†כאדם†מלא†חיים¨†אדם†שאהב†לעזור¨†ידע†להקשיב†ולתת†עצה†כשצריך

אנחנו†זוכרים†בהערצה†את†כוחות†הנפש†האדירים†שלה†אשר†בעזרתם†ידעה†לשמור†על†המשפחה

Æהמאוחדת¨†להתגבר†על†הכול†ולהמשיך†לחיות†ולנצל†כל†יום†עד†תומו¨†ובעיקר†להמשיך†לחייך

נזכור†אותך†תמיד¨

משפחת†גורליק



≤∂

לגניה

אנו†פונים†אלייך†ורוצים†שתדעי†עד†כמה†היה†חשוב†לנו†להכיר†אותך†וללמוד†ממך†המון†דברים†חשובים

Æתמיד†היו†לך†המילים†הנדיבות†או†החיוך¨†אשר†נתן†הרגשה†רגועה†ונעימה†Æבחיים

אישיות¨†אכפתיות¨†לב†טוב†ופתוחÆ†רצון†ומוכנות†לתת†מבלי†לדרוש†תמורהÆ†תמיד†היית†שמחה†במסיבות

Æובאירועים†חברתיים¨†בולטת†בשמלתך†בחתונות†ועל†רחבת†הריקודים

אם†נעצום†עיניים¨†נוכל†לראות†אותך†מחייכת¨†מלאת†חיים†ואהבה¨†מוכשרת†ויצירתית¨†דואגת†למשפחתך

Æולסובבים†אותך

אין†למדוד†ואין†להחזיר†את†העזרה†שקיבלנו†ממךÆ†תודה¨†המון†תודה†לך†על†כל†אשר†עשית†למען†אחרים

Æוהלוואי†ויכולנו†להיות†אתך†יותר¨†ולו†רק†טיפה¨†לתמוך†בך†ולעזור†לך†כפי†שאת†דאגת†לכולנו

לא¨†אנחנו†לא†נפרדים†ממךÆ†את†נשארת†בזיכרונות†שלנו¨†במחשבות†שלנו¨†בלבה†של†משפחתך†האוהבת

Æאשר†גידלת†ושימשת†לה†דוגמה†דרך†צורת†החיים†שלך

Æאוהבים†אותך†תמיד

משפחת†יעקובוביץ



≤∑

גניה†חברה†יקרה

היתה†לי†הזכות†להכירך†מקרוב†בימים†בהם†ניהלתי†את†מגזר†הבריאותÆ†אחות†מקצועית†ותיקה†ומנוסה¨

בעלת†שמחת†חייםÆ†את†הבאים†למרפאה†קידמת†בחיוך¨†מוכנה†תמיד†לעזורÆ†זוכרת†איך†נאלצתן¨†את¨

מימי†ודורית¨†לקחת†אחריות†ולהפעיל†את†המרפאה†בתקופה†הארוכה†והקשה†של†השיפוציםÆ†באותו

Æהזמן†התחלפו†הרופאים†ולמרות†הקושי†עמדתן†במשימות†היומיומיות

במשך†שנים†היית†נציגת†המרפאה†בוועדת†בריאות¨†תרמת†את†הידע†המקצועי†שלך†ועזרת†גם†בתחומים

אחריםÆ†קיבלתי†ממך†עידוד†בזמנים†קשים†של†שינוייםÆ†ידעת†לומר†מילה†טובה†ולפרגן†וכאשר†דברים

Æלא†נראו†לך¨†בחרת†לתת†ביקורת†בונה†שעזרה†לחיזוק†יחסי†האֵמון†בינינו

עדיין†קשה†לי†לתפוס†את†הפרידה†הפיזית†מאהרון†ואחר≠כך†ממךÆ†היה†ביניכם†קשר†מיוחד¨†הערכה

הדדית†שלא†תלויה†בדברÆ†הוא†אהב†להתבדח†אתך†ולשמוע†את†צחוקך†המתגלגלÆ†אני†זוכרת†איך†בימים

Æשל†קושי†נהגת†לשוחח†אתו¨†ניסית†להאיר†את†דרכו†בדאגה†כנה†לבריאותו†ולנו†כמשפחתו

אני†פוגשת†מדי†פעם†את†בני†משפחתך†ומברכת†אותם†בלבי†בהרבה†אהבה†בלב¨†כפי†שהיתה†לך†עבורם¨

Æומייחלת†כי†רוחך†החמה†והאוהבת†תלווה†אותם†תמיד

יהי†זכרך†ברוך

שלך¨†אילנה†ליבנה≠מהצרי



≤∏

גניה

Æתמיד†נפגשנו†במאור≠פנים
עד†ימיה†האחרונים†והכואבים†נשאה†אלינו¨†עם†חיוך¨†את†אותו†מאור≠פניםÆ†גם†על†שאלותינו¨†כשכבר†ענתה

Æרק†ב¢יהיה†טוב¢¨†היא†ידעה†להשיב†באותו†מאור≠פנים
Æומי†כמוה†ידע†מהו†מצבה†האמיתי

את†גניה†אפיינו†פעלתנות†ועזרה†לאחריםÆ†כך†היא†הקדישה†מרץ†ויוזמה†בוועדת†הקליטה†של†התנועה†וכך
Æבוועדות†של†יגור

Æעל†כן†במרפאה¨†כמו†רבים≠רבים¨†מצאנו†אצלה†אוזן†קשבת†עם†הרבה†רצון†ומאמץ†להפחית†כאב†ודאגה
Æנראה†היה†שזה†המקום†המתאים†ביותר†לאופייה

Æיחד†עם†זה¨†גניה†ידעה†≠†ללא†¢פוזות¢†ובלי†פניות†≠†להשתלב†בחיי†התרבות†והחגים†ביגור
Æבמקהלה¨†ולימים†בהתמסרות†לציור¨†היא†ביטאה†את†שאיפתה†ליופי

הרצון†לסייע†לנזקקים¨†עם†פעילות†חברתית†ותרבותית¨†היו†טבועים¨†כנראה¨†באופייהÆ†ומהם†נבעו†מעיינות
Æהעושר†לעשות†עוד†ועוד†למען†החברים†ביגור

Æלנו†היא†תחסר†תמיד

רותי†ויעקב†עציון

גניה

Æלפני†מלחמת†יום†כיפור†±π∑≥†המשפחה†הגיעה†לארץ¨†ליגור¨†בשנת
Æהגיעו∫†גניה¨†עמנואל†ואליק†הקטן¨†שהיה†ילד†מקסים

Æזאת†היתה†שגרה†Æנפגשנו†במרפאה†כאשר†באו†עם†אליק†להיבדק†אצל†מרים
בתיה†קנטרוביץ†קלטה†את†המשפחהÆ†היא†עזרה†להם†בכולÆ†אין†ספק†שהשפה†היתה†מרכיב†דומיננטי†בקשר

Æהזה†והם†חלקו†לה†כבוד†ודרך†ארץ†כמו†שהיהודים†הרוסים†יודעים
בתיה†הביאה†למרפאה†את†גניה†אחות†מוסמכתÆ†ופה†שוב†היתה†משמעות†לשפה†≠†גניה†דיברה†עברית†ברורה
ושוטפתÆ†היא†השתלבה†בינינו†מיד†והיטבÆ†הכיבוד†שהביאה†לאירועים†חגיגיים†היה†ביצה†רוסית¨†וזה†תמיד

Æגרם†לנו†לחייך
Æלגניה†היה†נועם†הליכות¨†יחס†למבוגר¨†תרבות†דיבור†ותרבות†במובן†הרחב†של†המילה

Æביני†לבינה†נוצרו†יחסי†אֵמון¨†אהדה¨†הבנה†והרבה†חום
Æכך†זה†נמשך†עד†יום†מותה

Æאני†לא†צריכה†לזכור†או†להזכיר†אותה†לעצמי
Æבאופן†טבעי†היא†נכנסה†לחבורה†של†אהוביי†וידידיי†שאינם†עוד†אתי

Æ®כאשר†אני†קוראת†לאחד¨†באים†כולם†יחד†וגניה†אתם†נעימה†ומחייכת†©גם†ברגע†זה†Æוהם¨†יש†להם†פטנט
Æוכך†זה†היום†וכך†כנראה†יהיה†תמיד

שולה†רביב



≤π

כמה†מילים†לזכרה†של†גניה

Æמה†הינן†מילים†לעומת†רגשות

כאשר†אני†פוגשת†את†עמנואל†בבוקר¨†כשהוא

חוזר†ברגל†מבית†הקברות¨†אני†נזכרת†דווקא

ב¢ביחד¢†שלהם†שהקסים†אותיÆ†היה†נדמה

לי†תמיד†כי†הזוגיות†אצל†גניה†ועמנואל†נמצאת

Æבראש†מעייניהם¨†וקצת†קינאתי†בהם

אני†צמחתי†למעשה†עם†גניה¨†כמו†הרבה

אנשים†שגניה†ליוותה†אותםÆ†הפגישה†שלי

עם†גניה†באה†מכיוון†הציורÆ†יחד†ציירנו†אצל

אתי¨†מורתנו†האהובה†ז¢לÆ†אהבתי†מאוד†את

הנופים†מרוסיה¨†שגניה†ציירה¨†עם†היערות

והשלג¨†נופים†שאני†לא†מכירה¨†אבל†נמשכת

Æאליהם

הרכות†המיוחדת†של†גניה†ניבטה†מתוך†הציורים

והצבעיםÆ†אבל†גניה†נמשכה†למודרניזם

ולמופשט¨†לצבעים†חזקים†וקווים†פחות†רכים¨

Æוזנחה†את†הנופים†שהשאירה†מאחוריה

אני†יודעת†שיש†קושי†ומחיר†לשינוי¨†ותמיד

יישאר†עבר†הילד'ת†בלבÆ†מצד†שני¨†יש†רצון

Æלהשתלב†ולהיות†כמו†האחרים¨†בטח†בקיבוץ

דומה†שאצל†גניה†הקושי†הוקף†בנתינהÆ†נתינה

ללא†גבולות†לכולם¨†למשפחה¨†לנקלטים

Æהחדשים¨†לחולים†במרפאה

תמיד†היו†החיוך†והשלום†בפגישה†יומיומית

Æבדרך¨†במדרכות†המשק

עוד†אני†זוכרת†את†השמחה†של†גניה¨†כאשר

עמנואל†התחיל†לעסוק†באמנות†הפיסול¨

Æוהגיע†לשיא†בתערוכה

Æכמה†חבל¨†כאשר†הדרך†נגמרת†בטרם†עת

Æגניה†של†כולם¨†אהבתי†אותה†מאוד

תמר†סט



≥∞

היכרותי†עם†גניה

שנים†רבות†המפגשים†שלי†עם†גניה†היו†בעקבות†תפקידה†כאחותÆ†היכרות†כזו†שאנו†קוראים†לה†¢היכרות¢¨

Æבשנים†האחרונות†נפגשנו†בנסיבות†שונות†לחלוטין†והמפגשים†היו†אינטימיים†וקרובים†Æאבל†לא†של†ממש

שמעתי†מפיה†על†חייה†בליטא†כילדה¨†כנערה†וכאישה†צעירה¨†קשריה†ואהבתה†המיוחדת†עם†בחיר†לבה¨

עמנואל¨†ועל†כל†חוויותיה†ועולמה¨†שהיה†כל≠כך†שונה†ממה†שאנו†מכיריםÆ†פתאום†נפתח†לפניי†עולם

עשיר¨†מלא†ומעניין¨†עולם†שהיה†חדש†ליÆ†ברגישות†ובעניין†היא†העבירה†לי†את†חייה†האחרים¨†את†הניתוק

Æמעולם†מוכר†והתחלות†חדשות†ולא†קלות†כאן†בישראל†וביגור

גניה†השתלבה†כאן†נפלא¨†למרות†ההתמודדויות†שעמדו†בפניה¨†עד†ששכחנו†שהיא†לא†נולדה†כאןÆ†בשנים

האחרונות†חוויתי†אתה†יחד¨†מקרוב†מאוד¨†את†עולמה†הפנימי†העשיר¨†את†היצירתיות†שלה¨†את†כוח†החיות

Æוהרעננות†שלה¨†את†מעמדה†המשפחתי†וקשריה†המשפחתיים

גניה†היתה†¢גם†יפה†וגם†אופה¢Æ†בעלת†כוח†פנימי†רב¨†חום†ורכות¨†אינטליגנטית†ומשכילהÆ†שמחתי†להכיר

אותה†במקומות†האלהÆ†יצא†כך†שפגשתי†באופן†אינטימי†את†גניה†יחד†עם†בתה†ענתÆ†שתיהן†כאחת¨†אם

Æובת¨†מאוד†קשורות¨†מאוד†תומכות¨†מאוד†מרגישות†אחת†את†השנייה†ומאוד†מכבדות†זו†את†זו

Æענת†כאן¨†גניה†שם†≠†ובכל†זאת†כאילו†חברו†יחד†וחוט†בלתי†נראה†מקשר†ביניהן†לעד

לכל†המשפחה†≠†לעמנואל¨†לבנים†ולמשפחותיהם†על†כל†ענפיה∫†היו†ברוכים†בזכרונה†של†גניה†וחיזקו

Æבדמותה†האימהית

Æגניה†היתה†ותהיה†לתמיד†¢האם†הגדולה¢†שלכם

חיה†לב†איל

למשפחת†אוסטרובסקי

Æמאז†לכתה†של†גניה¨†היא†בלבי

אין†כמו†גניהÆ†הדאגה†והאבחנה†שלה†היו†מעל†ומעברÆ†הגישה†שלה†והיחס†החברותי†שלה†הקלו†בשעת

Æהצורך

Æצר†לי†מאוד†כי†איננה

Æתמיד†אני†מזכירה†אותה†לטובה

ßחווקה†רובינוביץ



≥±

הימים†קצרים†הם†והעת†עוברת

יד†אחים†נושיט†אל†כל†אדם

אף†אם†לא†נגיע†אל†סיום†הדרך

Æהניגון†לנצח†לא†ייתם

©נתן†יונתן®

אני†מרגישה†את†חסרונה†של†גניה†בנוף†החיים†שלנו†ביגור¨†הן†בחיי†הציבור†והן

Æבמפגשים†האישיים

בעבודתה†במרפאה¨†וגם†מחוצה†לה¨†היה†לי†תמיד†נעים†לפנות†אליה¨†להתייעץ

אתה†ולהרגיש†את†החום†והדאגה†האמיתית†שלהÆ†הביטוי†¢אחות†רחמנייה¢†התגשם

בה†הלכה†למעשהÆ†היא†התייחסה†אל†האדם†שבך†ורצתה†באמת†ובתמים†לבוא

ÆÆÆוזה†לא†ברור†מאליו†Æלעזרתך†ולהקל†עליך

המעורבות†החברתית†של†גניה†והרצון†שלה†לתרום†ולהיות†חלק†מחיי†החברה

התבטאו†בעיקר†בחגיםª†כאשר†ראיתי†אותה†שרה¨†קוראת†או†רוקדת†על†הבמה†≠

ראיתי†את†האושר†ואת†ההרגשה†הטובה†שההשתתפות†והפעילות†נסכו†בהÆ†עיניה

קרנו†מהנאה†וכל†ישותה†אמרה†שמחת†חיים†מעצם†היותה†חלק†מהרקמה†האנושית

ÆÆÆוגם†זה†לא†דבר†פעוט†הוא†Æהזאת†שנקראת†יגור

במיוחד†אני†נוצרת†בלבי†בחום†ובהכרת†תודה†עמוקה†את†המפגשים†עם†גניה

בשעות†קשות†של†כאב†ולפעמים†גם†חוסר†אוניםª†כאשר†אבא†שלי†היה†חולה†היא

עזרה†לנו†בצד†המקצועי†ובמיוחד†בתמיכה†ובהתעניינות†האישית¨†ונתנה†לנו†הרגשה

Æשל†אוזן†קשבת†ולב†חם†ופתוח†לכל†שאלה¨†בקשה†או†התייעצות

הקשר†בין†אמא†שלי†ובין†גניה†נתפר†במשך†השנים†על†פי†מידותיהן†≠†בצניעות¨

בהומור¨†בהבנה†שקטה†ובחיבה†הדדיתÆ†החיוך†שהתפשט†על†פניה†של†אמא†בשעת

פגישתן†על†השביל†אמר†את†הכול¨†ללא†מיליםÆ†גם†כאשר†אמא†כבר†לא†יכלה

לזכור†פנים†ושמות¨†והיא†התרחקה†מאיתנו†אל†תוך†עולם†פנימי†שלא†ידענו†את

פשרו¨†קשר†הידידות†הזה†לא†נפרם†מצדה†של†גניה†≠†הוא†אף†העמיק†ונעשה

ÆÆÆבשבילי†זה†הרבה¨†זה†יקר†וזה†לא†אובד†Æאמיתי†יותר

אין†מילים†שיוכלו†לנחם†את†המשפחהÆ†אולי†רק†רגעי†הזיכרונות†והמעשים†הטובים

Æשהשאירה†לנו†גניה†הם†שמתחברים†לניגון†אחד†שלנצח†לא†ייתם

נטע



≥≤
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זיכרון†לגניה

גניה¨†אני†עדיין†לא†יכולה†לפנות†אלייך†בעבר†ולכן†אני†מדברת†אלייך†ישירותÆ†רוצה†להגיד†לך∫†איך†קרה

שעזבת†אותנוø†איך†קרה†שפתאום†יצאת†מהעבודה†ואני†כל†יום†חושבת†¢היא†תחזור¢¨†ואת†לא†חוזרת¨

נמצאת†במלחמה†יומיומית†של†הישרדותÆ†אפשר†ללמוד†ממך†מה†זה†אומר†הישרדות¨†איך†נלחמיםÆ†כן¨

Æכך†אני†מכירה†אותך†מיום†בואך†ליגור†Æלוחמת†ומשיגה†תמיד†Æאת†מזל†אריה

נפגשנו†במרפאה†≠†את†עולה†חדשה¨†אני†אם†לשלושה†ילדים†≠†ונוצר†בינינו†קשר†מיוחדª†אי†אפשר†לקרוא

לו†¢חברי¢†או†¢מקצועי¢†אלא†קשר†ידידותי†שלא†מתערבב†עם†שום†דברÆ†היינו†מחליפות†דעות†גם†אם

Æלא†תמיד†הסכמנו†זו†עם†זו

Æה†ודני†עד†היום†חברים†טוביםßמשהל†Æלימים†גדלו†הילדים†שלנו†ונעשו†חברים

דני†הראה†לי†סרט†שבו†הוא†שותל†עץ†לזכרך†במונטריאולÆ†הטקסט†המלווה†את†התמונות†מלא†הומור

Æהתרגשתי†Æשמתאים†גם†לך

גניה¨†עד†היום†אני†לא†מבינה†וקשה†לי†לחשוב†בכלל†שאת†אינך¨†כאילו†נעלמתÆ†לאןø°†לא†מתאים†לך¨

Æמוזר

ÆÆÆולמשפחה†≠†תדמיינו†שגניה†רק†יצאה†לאן†שהוא†והנה†עוד†מעט†היא†חוזרת

אני†מסיימת†עם†הרבה†מחשבות†איך†דחיתי†את†כתיבת†הרשימה†הזאת¨†ובכל†זאת†כתבתי†אותה†עם

Æכל†הקושי†שבדבר

בידידות¨†מימי

לזכרה†של†גניה

Æהכרתי†את†גניה†לראשונה†קצת†אחרי†שהגיעה†עם†עמנואל†ואלי†ליגור†ונכנסה†לעבוד†במרפאה

Æבחורה†קצת†שונה¨†עם†מבטא†זר¨†נחמדה¨†מנומסת†ומאוד†נעימה

בשיחות†חולין†שהיו†לנו†אני†זוכרת†ששאלה†אותי∫†¢מה¨†את†ישנה†בצהרייםø†למהø†מה†פתאום†באמצע

Æ¢וכן¨†הצהירה†שלא†יהיו†לה†יותר†ילדים†כי†אחד†זה†מספיק†ו¢ככה†זה†אצלנו†¢øהיום

Æהשתלבה†Æלימים†הפכה†לישראלית†אמיתית†≠†ילדה†עוד†שני†ילדים¨†הלכה†לישון†בצהריים¨†כמונו

בכל†מפגש†אתה¨†אם†זה†בעבודה†ואם†בשעות†הפנאי¨†בלטו†ההתנהלות†הנעימה†שלה†עם†האנשים

Æומסירותה†למשפחתה†המורחבת

הטיפול†בחמותה¨†ולאחר†מכן†בהוריה¨†במסירות†ובנכונות†לתת†ללא†חשבון†וגבולות¨†אפיינו†את†חינוכה

Æהשונה†והערכי

Æכחברה†היתה†תמיד†נכונה†לעזור†ולתמוך†כשצריך

Æאמונתה†שיהיה†טוב†החזיקה†וחיזקה†אותה†במלחמתה†כנגד†אותו†רוע†שנפל†עליה

Æהיא†חיפשה†באינטרנט†את†כל†האפשרויות†והדרכים†על†מנת†להילחם†והיתה†נכונה†לעשות†כל†דבר

Æ¢בכל†שיחה†ומפגש†אתה†הרגשתי†את†הרוח†האיתנה†והאמונה†ש¢הכול†יהיה†בסדר

Æהפסדתי†חברה†טובה†שחסרה†לי†מאוד

בידידות¨†גבי†גולדשטיין



מילים†של†אהבה†לגניה

Æהאדם†היחיד†שאני†מכירה†שאצלו†¢יהיה†טוב¢†זוהי†השקפת†עולם†ולא†קלישאה

גניה†המאמינה†באמונה†שלמה†שאכן†יהיה†בסדר†אם†רק†נרצה†מספיק†ונעשה†הכל†לשם†כךÆ†כי†יש

Æחיים†ויש†משפחה¨†יש†בעל¨†ילדים¨†ותודה†לאל†גם†נכדים¨†כן†ירבו

בשמונה†השנים†בהן†זכיתי†להכיר†את†גניה†שוחחנו†הרבהÆ†הנושאים†היו†רבים†ומגווניםÆ†אולם†כאשר

אני†מחשבת†את†חלוקת†הזמן†אני†מוצאת†שהשקענו†הרבה†בשיחה†על†תרבות¨†על†אמנות†על†השקפת

עולם¨†על†החיים†בכלל¨†על†ציונות¨†על†כמה†שגניה†היתה†שמחה†עם†דרך†החיים†בה†בחרה¨†אם†כי†לא

היתה†עיוורת†לחסרונות†שבחברה†הקיבוציתÆ†על†האהבה†שלה†למקצוע†ולעבודהÆ†ובתוך†כל†אלה†הכי

ÆÆÆמעט†שוחחנו†על†מחלות†ועוד†פחות†על†המחלות†שלנו

מהתבוננות†בגניה†¢בפעולה¢†במרפאה†למדתי†רבות†על†הענקה†לזולת¨†על†נתינה†ועל†היכולת†לתת

תחושת†ביטחון†בשקט†ובנועם†הליכותÆ†וכך†גם†כחברה†בצוות†שתמיד†ניתן†היה†לסמוך†עליה†שתהיה

Æשם†בשבילנו

השנתיים†האחרונות†לחייה†לא†שינו†מאומהÆ†לא†את†ההתנהלות¨†לא†את†האופטימיות¨†את†ה¢יהיה†טוב¢

Æעם†שמחת†החיים¨†את†האצילות†ונועם†ההליכות†גם†כשידעתי†שקשה†וכואב

Æגם†בימים†האחרונים†דיברנו†על†העתיד¨†על†החיים¨†על†הבעל¨†הילדים†והנכדים

Æלעמנואל¨†לילדים¨†לנכדים†ולבני†המשפחה†≠†אני†מקווה†שתמיד†נשמור†על†קשר†חם

גניה†יקרה¨†אני†נפרדת†אבל†לא†שוכחת†≠

הגר†אדרי



לגניה

Æפגשתי†בך†בקורס†לטיפול†נמרץ†בבית†החולים†רמב¢ם¨†לפני†כחצי†יובל†שנים
המכנה†המשותף†בינינו¨†שהיינו†הקיבוצניקיות†היחידות†בקורסÆ†את†ממרפאת†קיבוץ†יגור†ואני†ממרפאת

Æמאותו†יום†לא†נפרדנו†Æקיבוץ†אפק
לא†היה†קל†להתיישב†וללמוד†מחדשÆ†את†כתבת†את†כל†ההרצאות†באותיות†כתיב†ברוסית†ואני†נוכחתי
לדעת†כי†את†לא†נרתעת†משום†קושי¨†כך†שגם†אני†השתדלתי†לעמוד†בקצב†ולא†להתלונןÆ†בהמשך

Æכך†הכרנו†לעומק†ונקשרנו†יותר†Æנפגשנו†ללמוד†יחד†למבחנים†ושוחחנו†הרבה†על†המשפחה
המשכנו†לעבוד†יחד†באותה†מחלקה†כשנה†ואחר≠כך†נפגשנו†שוב¨†מדי†פעם¨†בעבודה†בחדר†מיון†ויותר

Æמאוחר†בקורסים†שונים†של†קופת†חולים
היינו†מתעדכנות†במידע†אחת†על†השנייהÆ†שמחתי†לשמוע†שמימשת†את†הצד†האומנותי†והיצירתי†שלך

Æלמדת†ציור¨†ציירת†וגם†הדרכת†≠
Æבציורייך†השתקפה†הצבעוניות†המקסימה¨†שמחת†החיים†שלך¨†אהבת†האדם¨†הטבע†והיקום

הקשר†בינינו†התחדש†כשקראתי†ב¢בקיבוץ¢†שמחפשים†אחות†ליגורÆ†צלצלתי†אלייך†ואת†לא†מיהרת
לחשוף†את†כאבך†ולספר†על†מחלתךÆ†באותה†עת†חלו†קשה†עוד†שתיים†מחברותיי¨†וכשנודע†לי†מצבך

Æהרגשתי†כמו†אבן†נוספת†שנוחתת†עליי
Æבשנתיים†מאז†שגניה†חלתה†השתדלתי†להיות†בקשר†יותר†צמוד

Æגניה¨†אופטימית†מטבעה¨†תמיד†ראתה†את†הצד†החיובי†למרות†הסבל†הרב†והקשיים†של†הטיפולים
Æמאז†שהמחלה†אובחנה†וידענו†שהמצב†חמור†רציתי†להאמין†יחד†עם†גניה†שאפשר†לצאת†מזה

Æגניה†טיפחה†את†משפחתה†וביתה†והיתה†כעמוד†תווך†חזק†ויציב
Æעמנואל†והילדים†החזירו†אהבתם†בטיפול†מסור†ואהבה†אין†קץ

Æגם†אני†אהבתי†אותך¨†גניה
Æיהי†זכרך†ברוך

מלי†בר†ניב
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לזכרה†של†גניה

Æ¢הכרתי†את†גניה†במזכירות†התנועה†הקיבוצית¨†במדור†¢בית†ראשון†במולדת
העבודה†היתה†לראיין†משפחות†עולים†מרוסיה†©אז†ברה¢מ®†אשר†פנו†למדור†על†מנת†להתאים†להן†אפשרות

Æקליטה†בקיבוצים
Æדעותינו†היו†קרובות¨†דרך†ההכוונה†לקליטה†מוצלחת†בקיבוצים†Æעם†גניה†התיידדתי†Æעבדנו†מספר†חברות†במדור
עבדנו†זמן†ממושך†בתל≠אביב†עד†שהגיעו†פניות†רבות†מאזור†הצפון†ואז†העביר†המדור†את†גניה†ואותי†לעבוד
בחיפהÆ†שיתוף†הפעולה†בינינו†היה†יעיל¨†מוצלח†ומהנהÆ†לעיתים†קיבלנו†תגובות†תודה†ובקשה†להמשך†הקשר

Æמהעולים†שנקלטו†בהצלחה
לעבוד†עם†גניה†זאת†היתה†חוויהÆ†הצחוק†ושמחת†החיים†נעמו†לנו†ביחדÆ†היא†תמיד†ידעה†לסיים†שיחה†או
קושי†מסוים†בצורה†חיוביתÆ†היא†הביטה†בעין†פקוחה†ומבינה†על†היופי†ועל†טבע†האדםÆ†גם†באומנות†היתה

Æהציורים†שלה†מבטאים†את†אופייה†ואת†אהבתה†לטבע†Æלה†הסתכלות†מיוחדת
Æנשארנו†ידידות†גם†שנים†רבות†לאחר†סיום†עבודתי†במדור

Æכך†אזכור†את†גניה†כידידה†נאמנה†ואוהדת
רבקה≠רגינה†פרבר¨†קיבוץ†אפק

אפריל†∏∞∞≥¨†יגור

גניה†היקרה°

במפגש†אתך†תמיד†הבאת†את†יכולת†ההתבוננות
Æיש†בך†כל≠כך†הרבה†ניסיון†ותבונה†Æשלך

Æבדרכך†המיוחדת†את†מביאה†את†הטוב†והחיובי
את†מתעלת†את†החלקים†הפנימיים†אל†היצירה

Æוהאמנות
נראה†שהמפגש†עם†המחלה†איפשר†לך†לגלות
חלקים†בנפש†שאותם†היכרת†יותר†ויותרÆ†עמידה
על†זכויותייך¨†חיפוש†אחרי†המרחב†האישי†וגילויים
Æשל†אמת†החדירו†מטרה†להתפתחות†פנימית

Æחווינו†יחד†עליות†ומורדות†במחלתך
כולי†תקווה†שתחלימי†במהרה†ותמשיכי†להאיר

Æבאור†יקר†את†סביבתך

מעריכה†ואוהבת¨†דורית

היא†הראשונה†שראיתיה†אחרי†תרדמה†ממושכת¨

אישה†בלבן¨

כן¨†כמו†מלאך†משמיים

הבאה†להעניק†לי†את†עזרתה†ועידודה

Æוהיא†שופעת†כולה†חום†וחיבה

הסתובבה†סביבי

שוחחה†עימי

ודובבה†אותי

ואולי†עקב†זאת

Æנחרתה†בזכרוני

כן¨†אותה†אזכור†תמיד¨

את†גניה°

®±π∏≥©†ממני†אירית
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לזכרה†של†גניה

חברי†צוות†¢בית†ראשון†במולדת¢†מספרים

אנו¨†פעילי†בית†ראשון†במולדת¨†כואבים†יחד†עם†משפחתה†של†גניה†ועם†כל†חברי†יגור†את†האובדן†הגדול

שבא†עלינו†במפתיע†ובטרם†עת¨†ומצרפים†כולנו†זיכרונות†אשר†יוצרים†פסיפס†מגוון†של†אישה†שסימלה

Æעבורנו†את†הטוב†והמושלם†שהיה†טמון†בבן†אדם†אחד

גרשון†מקיבוץ†יפתח¨†שעמד†בראש†צוות†בית†ראשון†במולדת∫

גניה†עבדה†במחלקה†שנים†ספורות†בלבדÆ†היו†אלה†ימי†העלייה†ההמונית†מברה¢מ†ונפילת†הסקאדים

Æעל†ישראל

מדי†יום†הגיעו†אלינו†מבתי†מלון†בתל≠אביב†ובחיפה†עשרות†פניות†להיקלט†בקיבוץ¨†לעתים†שעות†ספורות

לאחר†נחיתת†העולה†בארץÆ†חיפשנו†אדם†דובר†רוסית†המסוגל†להצטרף†למרים†ולמשה†ולראיין†את

המשפחות†הרבות†המצפות†לתשובה†שלנוÆ†התפקיד†לא†היה†פשוטÆ†לא†רבות†היו†הדירות†הפנויות†שהיו

Æברשות†הקיבוצים†ורצינו†להימנע†מקליטת†אנשים†שלא†יהיו†מסוגלים†להשתלב†בתוך†החברה†הקיבוצית

Æגניה†בעלת†חן†רב†ואמפתיה†לזולת†Æלא†היתה†יכולה†להיות†בחירה†טובה†יותר†Æכך†הגענו†לגניה†ביגור

היא†ידעה†להקשיב†לפונים†ולהבחין†למי†לתת†תשובה†חיובית†ולאיזה†קיבוץ†להפנות†את†המשפחהÆ†תמיד

היתה†שלווה†ונינוחה†ויחד†עם†זאת†אחראית†וחרוצה†בעבודתהÆ†מעולם†לא†כעסה¨†למרות†שעות†העבודה

הרבות†והנסיעות†היומיומית†מיגור†לתל≠אביבÆ†כשפתחנו†משרד†נוסף†בחיפה†היה†רק†טבעי†שגניה†תהיה

זו†שתקבל†את†האחריות†עליוÆ†היא†הביאה†אתה†אלינו¨†מלבד†ידיעת†השפה†הרוסית¨†גם†את†השכלתה

וניסיונה†כאחות†בקיבוץÆ†אך†מעל†לכול†יש†לציין†את†משב†הרוח†המרענן†ושמחת†החיים†שהיתה†גלומה

Æתמיד†אזכור†אותה†בגעגועים†Æבה

משה†מעין≠השופט∫

גניה†הקרינה†הרבה†חום†ואהבהÆ†היא†התברכה†באישיות†מלאה†בתכונות†טובות†ורבב†לא†דבק†בהÆ†גניה

אהבה†את†משפחתה¨†אבל†הדבר†לא†בא†על†חשבון†רחשי†האהבה†שלה†לקיבוץ†ולחבריוÆ†היא†ניחנה

בהופעה†מרשימה†והפגינה†הרבה†ביטחון†עצמיÆ†כמה†כואב†שרובנו†לא†הספקנו†להיפרד†ממנהÆ†הדבר

Æחיבבתי†אותה†וכך†גם†כל†צוות†בית†ראשון†במולדת†Æמציק†ויציק†לי†עוד†הרבה†זמן

עדנה†מבארות†יצחק∫

Æהיא†אישה†נהדרת¨†מלאת†חן¨†השפיעה†מאוד†על†כולנו†באופיה†הנינוח†Æגניה†היתה†קרן†אור†במחלקה

אולי†גם†העובדה†שהיתה†אחות†מוסמכת†הוסיפה†לא†מעט†לתוצאות†המוצלחות†בעבודתה†כמראיינת

Æשל†העולים†שבאו†אלינו†במטרה†להיקלט†בקיבוץ

ויקי†מעין†החורש∫

Æהיכרותי†היסודית†עם†גניה†היתה†בשליחות†הראשונה†לברה¢מ¨†שליחות†שאליה†יצאתי†ביחד†עם†גניה

זו†היתה†השליחות†הראשונה†שלנו†לברה¢מÆ†שלושה†שבועות†ארכה†השליחות†ובמסגרתה†ביקרנו†באוקראינה¨

ביילורוסיה†ובמוסקבהÆ†בשבילי†היה†זה†תענוג†להיות†בת†זוג†של†גניה†לתקופה†כה†ארוכהÆ†היה†לנו†כל≠כך



≥π

הרבה†זמן†בלילות†להחליף†חוויות†מהחיים†שלי†ושלה†ושתינו†התעשרנו†מכךÆ†גניה†הצטיינה†בטוב†לב

בעבודתהÆ†במחלקה†ידעה†תמיד†להשרות†אווירה†של†שמחה†ובזה†סייעה†לה†רבקהלßה†מגדותÆ†אני†לא

יכולה†לשכוח†את†גניה†ואזכור†אותה†עוד†שנים†רבותÆ†הידיעה†על†מותה†היכתה†בי†קשותÆ†עד

Æלתקופה†האחרונה†היא†לא†משה†מזיכרוני¨†ואני†מקווה†שגם†היא†חושבת†עלי†במקום†משכנה

איציק†ממחניים∫

בפעם†הראשונה†יצאתי†לשליחות

לברה¢מ†באמצעות†לשכת†הקשר

Æעם†גניה†וויקי†π∞≠בתחילת†שנות†ה

בשבילי†זה†היה†¢לוקסוס¢†של

שליחות¨†מכיוון†שהיינו†צוות†של

Æשלושה¨†ומהם†שניים†דוברי†רוסית

Æהשליחות†ארכה†כשלושה†שבועות

העבודה†היתה†תחת†עומס†לא

רגיל¨†אבל†התגברנו†על†המשימה

Æואת†השליחות†ביצענו†בהצלחה

אפשר†לציין†בסיפוק†רב†את†תפקודן

של†הבנות¨†אבל†גניה†עלתה†על

כל†המצופהÆ†גניה†בעלת†ביטחון

עצמי†ובייחוד†בארץ†מוצאהÆ†היא

הצליחה†להדביק†גם†אותי†בהרגשת

ביטחון†אמיתיÆ†איחלתי†לעצמי

שבשליחות†הבאה†שוב†הפרטנרית

Æשלי†לא†תהיה†אחרת†מאשר†גניה

איתן†מגדות∫

אני†לא†הספקתי†לעבוד†עם†גניה

זמן†ממושךÆ†נאלצתי†לקבל†על†עצמי†תפקיד†אחר¨†אבל†הכרתי†אותה†מספיק†בכדי†לקבוע†שעשינו

בחירה†טובה†בהחלטתנו†לקלוט†אותה†לצוות†שלנוÆ†מובן†מאליו†שהתנאי†הראשון†בהעדפת†גניה†על

פני†מועמדות†אחרות†היתה†העובדה†שהיא†שלטה†בשפה†הרוסית†וסיבה†אולי†משנית†היתה†שהיא†בעצמה

היתה†חברה†בקיבוץ†באזור†העמק¨†ששם†נמצאים†הקיבוצים†בעלי†פוטנציאל†הקליטה†מהגדולים†בתנועה

Æהיא†ענתה†על†כל†צורכי†התוכנית†שלנו†Æאבל†מעבר†לכך¨†גניה†היתה†בחירה†מצוינת†Æהקיבוצית

אני†מצטרף†לכל†חבריי†אשר†מבכים†את†האבדה†הקשה†שספגה†המשפחה†וכל†בית†יגור¨†המנסה†להתגבר

Æעל†האובדן†הקשה†בדרכו†הוא

מרים†מצרעה∫

אני†לא†בטוחה†שיש†לי†הרבה†מה†להוסיף†על†כל†מה†שחבריי†כתבו¨†אבל†אני†חשה†חובה†להביע†את

רגשותיי†הכנים†והשתתפותי†בצער†הבעל†וכל†המשפחה†על†האסון†והאובדן†שהם†עדיין†נתונים†בו¨†והלוואי

Æשתצליחו†להתגבר†במהרה†ותצליחו†לבנות†את†קנכם†המשפחתי†כפי†שגניה†ודאי†היתה†רוצה

±πÆ∂Æ±ππ¥

לכבוד∫

מזכיר†קיבוץ†יגור

Æשלום†רב

הנדון∫†סיום†עבודתה†של†גניה†אוסטרובסקי†במטה†בית†ראשון†במולדת

מעבר†למכתב†הפורמלי¨†איני†יכול†לעבור†לסדר†היום†מבלי†להביע†את†תחושותיי

Æעל†עבודתה†של†גניה†בנושא†קליטת†עלייה

בצנעה¨†עם†חיוך†נצחי†ובצורה†יסודית†ואמינה†מילאה†גניה†תפקיד†אחראי†של

Æראיונות†משפחות†עולים†מחמ¢ע†המיועדות†לבית†ראשון†במולדת

בהיותה†אחראית†על†הפניות†באזור†חיפה¨†עמדה†גניה†לעיתים†בפני†מצבים

Æקשים†של†הכרעה†ללא†כל†יכולת†להתייעץ†עם†מישהו†מהמחלקה

Æעלי†לציין†את†המקצועיות¨†את†האמון†וההתמדה†בהם†היא†פעלה

Æאני†מאחל†לה†הצלחה†בכל†תפקיד†שתמלא†בעתיד

בברכה¨†בשם†כל†הצוות

גרשון†קסטל
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כמו†האחרים¨†גם†אני†מצטערת†שלא†היה†באפשרותנו†להיות†נוכחים†יחד†עם†המשפחה†וכל†חברי†יגור

עת†ליוויתם†את†גניה†בדרכה†האחרונה†אל†מקום†מנוחתהÆ†חזקו†ואמצו†משפחת†אוסטרובסקי†ותגדלו

Æאת†צאצאיכם†ברוח†של†סבתא†גניה

לני†מבארות†יצחק∫

הידיעה†שגניה†איננה†הגיעה†אלי†מאוחר†מדיÆ†לצערי†לא†ליוויתי†את†האישה†שכה†חיבבתי†בדרכה†האחרונה

והדבר†כואב†ליÆ†חשבתי†שאילו†הייתי†קצת†יותר†מעורה†במה†שעבר†על†גניה†בתקופת†מחלתה†הייתי

Æיכולה†להיפרד†ממנה†כפי†שראוי†להיפרד†מחברה†יקרה

אני†זוכרת†את†גניה†תמיד†עם†חיוך†ומצב†רוח†טובÆ†בסביבת†עבודתה†שררה†תמיד†אווירה†נוחה†ונדמה

Æלי†שביום†שגניה†לא†הגיעה†למשרד†הרגשנו†שמשהו†חסר†לנו†היום

גניה†כמראיינת†ביצעה†את†משימתה†באופן†מושלםÆ†היא†קיבלה†את†העולים†תמיד†בחיוך†לבבי†והמשפחה

Æהנקלטת†התנהגה†אל†גניה†בצורה†מעוררת†כבוד

עם†מתן†תשובה†חיובית†למשפחה†ושיבוצה†לקיבוץ†שהסכים†לקבלה†דאגה†גניה†לבקר†את†המשפחה

Æולקיים†אתה†קשר†בתקופה†הראשונה†לשהותה†בקיבוץ

Æלני¨†ידידתך†שלא†שוכחת†אותך

פולינה†ממעגן†מיכאל∫

אהבתי†את†גניה†ולא†הייתי†היחידהÆ†היתה†מידה†רבה†של†תחרות†מי†יזכה†בה†כבת†זוג†מראיינת¨†אבל

לרוב†העדיפות†היתה†לחברי†הצוות†שלא†שלטו†בשפה†הרוסיתÆ†גניה†היתה†נערצת†ע¢י†כל†אנשי†הצוות

ולכן†אני†יודעת†כמעט†בביטחון†שהידיעה†על†המהלומה†הבלתי†צפויה†שירדה†על†עמנואל¨†הילדים†וכל

חברי†הקיבוץ†לא†נתפסת†והיא†כואבתÆ†אין†שום†ניחומים†היכולים†להקל†על†אובדן†של†רעיה¨†אמא¨†סבתא

Æגניה†לא†היתה†סתם†אישה¨†גניה†היתה†אישיות†Æוידידה†של†רבים†מבין†חברי†הקיבוץ

אצלי†זה†לא†נתפס†שגניה†איננהÆ†אישה†בעלת†חיוך†שלא†מש†משפתיה¨†בעלת†מבע†פנים†אופטימי¨

אוהבת†בני†אדםÆ†אפשר†לחלק†לה†סופרלטיבים†בלי†סוף¨†אבל†אני†לא†רוצה†להפוך†אותה†לייצור†שאיננו

Æגניה†היתה†בן†אדם†≠†אולי†מזן†משובח¨†אבל†בן†אדם†Æאנושי

גניה†רז†משפיים†ואסיה†שילקרוט†מנגבה∫

אנו†רוצות†לצרף†כמה†מילים†מכל†הלב†לאישה†יקרה†אותה†הערצנו†ואהבנו†מכל†הלב¨†שעשתה†את

Æשליחותה†בנאמנות†ובמסירות†רבה

אנו†מצטערות†שלא†היתה†אפשרות†להיפרד†מגניה†בעודה†בחיים†אבל†למענכם¨†משפחת†אוסטרובסקי¨

אנו†מעניקות†את†המילים†החמות†למרות†ידיעתנו†ששום†מילים†לא†יכולות†להפיג†או†להקל†על†האובדן

Æהאכזרי†והכאב†שהוא†מנת†חלקכם†בהווה†ובעתיד

אובדן†רעיה¨†אמא¨†סבתא¨†היא†אבדה†גדולה†בכל†משפחה†ובכל†חברה¨†אבל†אתם†איבדתם†נפש†שהותירה

Æמאות†רבות†של†אנשים†שוודאי†היו†מצטרפים†לדברי†הפרידה†שלנו
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קטעים†מתוך†יומנה†של†גניה

©נכתב†מהיום†בו†נתגלתה†מחלתה®

Æבסוף†דצמבר†∂∞∞≥†עשו†לי†בדיקות†דם†והתשובות†היו†לא†טובות¨†הן†הראו†שיש†לי†אנמיה

התחילו†לעשות†לי†בדיקות†וגילו†שיש†לי†סרטן†במעי†וגרורות†בכבדÆ†זה†נדמה†שמישהו†נתן†מכה†וכל†המשאלות

והרצונות†נעלמיםÆ†הפחד†שעוטף†אותך†כי†החיים†נגמרים¨†בדיוק†כשהכל†טוב†ומסתדר†ויש†תוכניות†לעתיד¨

את†מרגישה†שאפשר†להתחיל†לחיות†כי†הילדים†גדלו†ולכל†אחד†יש†חיים†משלוÆ†כמובן†שיש†רצון†לעזור†לילדים¨

Æלגדל†את†הנכדים¨†לצייר¨†לאהוב†ובכלל†לחיות

היחס†של†צוות†המרפאה†הוא†מצויןÆ†מיד†קיבלתי†תמיכה†מכל†הצוות†והרופאים†וזה†עודד†אותיÆ†גם†התמיכה

Æשל†המשפחה†≠†הילדים¨†אין†מילים

∏Æ≤Æ∞∑

עברתי†ניתוח¨†מרגישה†בסדרÆ†הייתי†רוצה†מאוד†לעבוד¨†אבל†לעבוד†עם†אנשים†חולים†אני†מפחדתÆ†אולי†אחשוב

Æעכשיו†אני†צריכה†ללמוד†לחשוב†על†עצמי¨†מה†שאף†פעם†לא†עשיתי†Æעל†איזושהי†עבודה†שאוכל†לעשות

תמיד†דאגתי†למי†ואיך†יותר†נוחÆ†אני†ואמיק†לעתים†קרובות†היינו†צריכים†לשנות†את†התוכניות†שלנו†למען

Æאחרים

עכשיו†יש†לי†תקווה†לרפואה†שלמה†ואני†יודעת†שהדרך†לא†קלה¨†אבל†כולי†תקווה†שהכל†יהיה†בסדרÆ†אני

צריכה†לחיותÆ†איך†שאני†אוהבת†את†החייםÆ†צריכה†לחיות†בשביל†אמיק†שאוהב†אותי†כל≠כך†ובשביל†הילדים

Æשזקוקים†לי†כל≠כך

ביום†רביעי†אתחיל†טיפול†כימותרפי†ובוודאי†שאני†מפחדת†איך†גופי†יגיב¨†אבל†אני†מקווה†שהכל†יהיה†טוב†ויעבור

Æלא†מאוד†קשה

¥Æ¥Æ∞∑

היום†היתה†ברית†מילה†לנכד†וקראו†לו†גיאÆ†הדר†קיבל†אותו†יפהÆ†גיא†נולד†ב≠∑∞Æ≤∏Æ∞≥Æ†הכי†חשוב†שיהיו†בריאים

Æומאושרים

נדמה†לי†שאני†מחזיקה†את†עצמי†לא†רעÆ†כמובן†שאחרי†הטיפול†השני†אני†מרגישה†גרוע†יותר†מהפעם†הראשונה¨

אבל†צריך†להמשיך†עד†לניצחוןÆ†אני†מאושרת†שיש†לי†חבר†שתמיד†לידי†ודואג†לי†ואני†מרגישה†שהוא†זקוק

Æלי°°°†בשבילי†זה†טוב†מאוד†ונותן†תקווה†לעתיד

±∑Æ¥Æ∞∑

Æסיימתי†פעם†שלישית†כימותרפיה†ומרגישה†הרבה†יותר†גרוע¨†פשוט†בא†לבכות†מחולשה¨†בעצם†בכיתי

Æברור†שאני†מאוד†רוצה†לעזור†לילדים¨†אבל†עכשיו†צריכה†להיות†אנוכית†כדי†שאח¢כ†אוכל†לעזור



¥¥

±∞ÆμÆ∞∑

Æובדיקת†דם†ואח¢כ†הרופא†יגיד†מה†צריך†לעשות†הלאה†C.T.†התחלתי†טיפול†חמישי¨†אחריו†אעבור†בדיקות

עוד†כמה†טיפולים†עד†הניתוח†שאני†כל≠כך†לא†רוצה†לעבור¨†אבל†אהיה†אופטימיתÆ†אין†ברירה†כי†כל≠כך†בא

לי†לחיות†ויש†עוד†הרבה†דברים†מעניינים†בחיים°

μÆ±≤Æ∞∑

Æכן¨†מזמן†לא†כתבתי¨†עבר†הרבה†זמן

עברתי†ניתוח†בכבד†בירושלים†וכבר†חשבתי†שאקבל†עוד†כמה†טיפולים†והכל†יהיה†מאחורי¨†אבל†התברר†שזה

לא†ככהÆ†הלכתי†להתייעצות†עם†פרופסור†ואחרי†M.R.I†התברר†שיש†עדיין†גרורות†בכבדÆ†כמובן†שהבנתי

שלהוציא†הכל†זה†קשה¨†אבל†היתה†בי†תקווהÆ†אין†לי†כבר†הרבה†סבלנות†וחוץ†מזה†הכימותרפיה†בכלל†לא†קלה¨

במיוחד†מתי†שאני†עושה†כמה†טיפולים†רצופיםÆ†עכשיו†הרופא†רוצה†לחשוב†אולי†צריך†לשנות†משהו†בטיפול¨

וזה†בטח†לא†מוסיף†לי†למצב†הרוח†ולבריאות°

±∏Æ±≤Æ∞∑

Æמה†לכתוב†אני†אפילו†לא†יודעת°†כל≠כך†הרבה†בא†לי†להגיד¨†עכשיו†הכל†לא†פשוט

Æמשתדלת†לעשות†הכל†כדי†להיות†בריאה†Æהתחלתי†להתעסק†בלהבריח†כוחות†שליליים

צריך†ללמוד†לאהוב†את†עצמי¨†להקשיב†לגופי†ונשמתיÆ†זה†בכלל†לא†פשוט¨†כי†קיבלתי†חינוך†אחרÆ†אשתדל

שהאלמנט†הרוחני†יהיה†קרוב†אליי†יותרÆ†צריך†להתפלל†בשביל†לקבל†עזרה°

≥±Æ±≤Æ∞∑

היום†האחרון†בשנהÆ†השנה†הזו†היתה†קשה¨†אבל†היו†גם†דברים†טוביםÆ†מה†יכול†להיות†יותר†טוב†משנוספו

Æשני†נכדים¨†גיא†ומעיין

±∂Æ≤Æ∞∏

הגיעו††תוצאות††של††הבדיקות††וקיוויתי††שהן††יהיו††טובות††יותרÆ††מקווה††שהבדיקות††הבאות††יהיו††טובות

יותר†ובכלל†אני†מקווה†שבעתיד†אני†אוכל†לעבור†את†הטיפולים†קל†יותר°†מקווה†שיהיו†לי†מספיק†כוחות†לעבור

Æאותם

≤∂Æ≥Æ∞∏

היינו†אצל†הרופא†והוא†אמר†שצריך†להחליף†את†הטיפול¨†זה†לאחר†¥†וחצי†חודשים†של†טיפול†שאני†חשבתי

שעוד†מעט†אסיים†עם†כל†הטיפולים°°°†אבל†אין†מה†לעשות¨†צריך†להתפלל†ולקוותÆ†אני†מקווה†שהטיפולים

החדשים†יעזרו†לי†וסוף†סוף†אני†אצא†מכל†זה°

מחר†אסע†לפרופסור†אדרקה†ונראה†מה†הוא†יגיד°°°

כל≠כך†רוצה†לחיות†חיים†נורמליים†ושקטים†כשאת†חיה†ומרגישה†את†עצמך†נורמלית°°°



¥μ



¥∂

כן¨†עכשיו†יהיה†קשה†כי†יראו†עליי†שאני†עוברת†טיפולים¨†אבל†ברור†שהכי†חשוב†שיהיו†תוצאות†טובות†והכל

יהיה†טוב¨†אבל†קשה†מאוד°°°

מזל†שיש†לי†את†אמיק†שהוא†הכל†בשבילי¨†הילדים†והנכדים†שנותנים†לי†כוחות†ורצון†להיאבק†במחלהÆ†זה

Æתקווה†תמיד†יש†Æאומר†שצריך†להמשיך†להיאבק†ולנצח

∑ÆπÆ∞∏

התחלתי†לעבור†עוד†טיפול†כימותרפיÆ†בינתיים†עובר†לא†רעÆ†באינטרנט†מצאתי†כתבה†על†חלב†עיזים¨†שחלב

פרה†מזיק†במיוחד†בזמן†טיפולי†כימותרפיהÆ†החלטתי†להשתמש†רק†בחלב†עיזיםÆ†כבר†שבועיים†שאני†משתמשת

Æרק†במוצרים†מחלב†עיזים†ואני†מרגישה†הרבה†יותר†טוב

±Æ±∞Æ∞∏

Æקיבלתי†כבר†שני†טיפולים†מהטיפול†החדש

עוד†פעם†חטפתי†הצטננותÆ†צריך†לדבר†עם†הילדים†שבחודשיים†האלו†צריך†להיפגש†פחותÆ†חוץ†מזה†צריך

לשמור†יותר†על†עצמיÆ†מספיק†שהטיפולים†לא†קלים†ועוד†כל†מיני†תוספות†שקשורות†לבריאות¨†כמו†שעכשיו

Æהצטננתי†ויש†לי†חום

עוד†פעם†מכה†בשביליÆ†הרגשתי†זוועהÆ†כאבים†בקיבה†ובמעיים¨†שלשול†ומרגישה†חולשה†וביום†ראשון†אני

צריכה†לקבל†עוד†טיפול†כימותרפיÆ†הנכון†הוא†שאמרו†לי†שיכול†להיות†מטיפולים†אלו†שלשוליםÆ†צריך†לשאול

את†הרופאים†על†כאבים†בקיבה†ובמעיים¨†אולי†זה†קשור†לטיפוליםÆ†אתמול†אלי†בא†עם†הדרÆ†הדר†הסתכל

עליי†ושאל∫†¢סבתא¨†האם†את†כבר†בריאהø¢†ילד†מתוקÆ†אני†מאוד†רוצה†להיות†עם†הנכדים¨†אבל†אני†צריכה

Æלחשוב†על†עצמי

Æכולי†תקווה†שכך†זה†יהיה†Æכל≠כך†רוצה†חיים†נורמלים†ופעילים†Æעצוב†שזה†ככה†Æהחיים†מאוד†לא†פשוטים

≥∞Æ±∞Æ∞∏

Æבבוקר†עשיתי†מדיטציה†והרגשתי†רגועה†יותר

øמאיפה†לקחת†כוח†בשביל†להיות†בריאה†ולחזור†לחיים†הרגילים†Æאני†צריכה†להיות†חזקה†ולחשוב†על†עצמי

Æאמיק†גם†דואג¨†מחזיק†מעמד†ומעודד†אותי¨†אבל†בכל†זאת†קשה†לי

±≥Æ±±Æ∞∏

ביום††ראשון††טיפול††אחרוןÆ††כל≠כך††רוצה††לחשוב††ויש††גם††אמונהÆ††אוי¨††רק††לחשוב††כמה††יהיה††נפלא††אם

יהיה†ככה°†לחזור†לחיים†הרגילים¨†לא†לחשוב†האם†אני†יכולה†להיפגש†עם†הנכדיםÆ†כך†שאמשיך†לקוות†שכך

Æיהיה



¥∑

±∂Æ±≤Æ∞∏

מחכה†לתשובות†מהבדיקות¨†מקווה†מאוד†שסיימתי†עם†כל†הטיפוליםÆ†פשוט†אין†לי†כוח†לקבל†אותם†יותר¨

רוצה†לחזור†לחיי†השגרה°°°°

≤≥Æ±≤Æ∞∏

יש†תשובות†רעות†מה≠.C.T†והדם¨†זה†אומר†שהטיפול†הזה†לא†עזרÆ†מחר†אהיה†אצל†ד¢ר†בני¨†בטח†ירצה

°øנראה†מה†יציע†לעשות†Æהתייעצות†מה†לעשות

כמובן†שמצב†הרוח†נוראÆ†עדיין†לא†אמרתי†לילדיםÆ†לא†רוצה†לקלקל†להם†את†מצב†הרוח¨†אבל†אין†ברירה¨†צריך

Æלהגיד

Æמזל†שיש†לי†את†אמיק¨†הוא†בשבילי†הכל¨†חבר†וכל†מה†שצריך†Æרוצה†להיות†אופטימית

אני†משתדלת†להיות†בסדר†ולהחזיק†את†עצמי¨†אפילו†שזה†מאוד†קשהÆ†אבקש†מאלוהים†שייתן†לי†עוד†כמה

Æשנים¨†כדי†לראות†את†הנכדים†גדלים†וגם†נכדים†מענת†ורן

≤πÆ±≤Æ∞∏

היום†אני†הולכת†להומאופטיתÆ†נראה†מה†היא†תגיד†על†שתיית†מיץ†אלוורהÆ†כמובן†שמצב†הרוח†לא†טוב¨†אבל

Æאני†צריכה†את†זה†לאמיק¨†לילדים†וכמובן†בשבילי°†כך†שנראה†ונאמין†Æכולי†תקווה†שאני†אבריא

±≥Æ±Æ∞π

התחלתי†עוד†טיפול†כימותרפי†שקיבלתי†לפני†כן†ובנוסף†חומר†ביולוגיÆ†בני†אמר†שביחד†זה†עובד†טוב¨†כך

Æשמקווה†שהפעם†הכל†ייגמר†בתוצאות†טובות

Æאתמול†היתה†אזכרה†לאמא†Æממשיכה†לשתות†מיץ†אלוורה†ומקווה†שזה†יעזור¨†ובכלל†מצב†הרוח†לא†טוב

Æעברו†כבר†שנתיים†וזה†הזמן†שאני†חולה

הבדיקות†ממשיכות†להיות†לא†טובות¨†אבל†אני†סומכת†על†האלוורה°°°†בכל†מקרה†הכאבים†שהיו†לי†בכבד

נעלמו¨†וזה†סימן†טוב¨†אז†אני†מקווה†שהכל†יסתדר†בקרוב°°°°°

μÆ≤Æ∞π

ממשיכה†לקבל†טיפולים¨†יש†תופעות†לוואי∫†פצעים†על†הפנים¨†עור†יבש†והתחילו†להופיע†כתמיםÆ†לא†יודעת

אם†זה†מהטיפול†או†ממשהו†אחרÆ†ממשיכה†לשתות†אלוורה†שמכין†לי†אהובי†ורק†מהאהבה†שלו¨†זה†צריך

Æלעזור†לי

התחלתי†לאכול†קוטגß†עם†שמן†פשתןÆ†קניתי†ספר†של†שלמה†גוברמן†ושם†כתוב†על†רופאה†גרמנית†שריפאה

Æחולים†מסרטן†עם†התערובת†הזו¨†כך†שרוצה†להאמין†שזה†יעזור†לי†גם

כך†שאני†עושה†הכל†רק†כדי†לצאת†מהמחלה†הזו°°†יש†לי†בשביל†מי†לחיות°°°



¥∏

±¥Æ≤Æ∞π

עוד†פעם†התחלתי†להרגיש†את†הכבד¨†וזה†לא†מוצא†חן†בעינייÆ†אין†לי†תיאבון†אבל†צריך†לאכול†משהוÆ†לשתות

אני†משתדלת†כמה†שיותרÆ†הרגשתי†כל≠כך†רע†שהתחלתי†לבכות†ואמיק†יחד†אתי°°°†צריך†להשתדל†להחזיק

Æמעמד†ולקוות¨†אבל†זה†נהיה†יותר†קשה

Æמקווה†שיוכל†לעזור†Æ¢אני†חושבת†שצריך†לנסוע†לסופר†שלמה†גוברמן†שכתב†את†הספר†¢סרטן†אפשר†לנצח

Æ®ביום†ראשון†יש†לי†עוד†טיפול†©לא†רוצה†לחשוב†על†זה†אפילו

מספיק†לדבר†על†עצמי°†ביום†חמישי†שרהלßה†ומשהלßה†פתחו†את†הצרכנייה†שלהם°†הכל†עבר†טוב†מאוד°

היו†הרבה†אנשים†ואני†מקווה†שהכל†יילך†אצלם†טוב°†בשעה†טובה°°°

±∑Æ≤Æ∞π

קבעתי†פגישה†עם†שלמה†גוברמן¨†נראה†מה†הוא†יגיד†על†התזונה°°°

Æכבר†נמאס†מהכל†שנמשך†הרבה†זמן¨†אבל†אני†מקווה†שהכל†יסתיים†על†הצד†הטוב†ביותר

Æאתמול†רצינו†ללכת†לילדים¨†אבל†הם†לא†היו†בבית°°°†כך†שהיה†לנו†ערב†פנוי°†שלפעמים†גם†זה†טוב

עשיתי†בדיקות†והתוצאות†לא†היו†טובותÆ†כמובן†שזה†לא†מוסיף†למצב†הרוח¨†למרות†זה†אני†בטוחה†שהכל

יהיה†טוב†ומקווה†שמאוד†בקרוב°°°†בינתיים†אני†עושה†כל†מה†שאני†יכולה°°°

כמובן†שאני†רוצה†שיהיה†לכולם†הכל†מצוין†ושכולם†יהיו†בריאים†ומאושרים°°°

≤≥Æ≤Æ∞π

מצב†הרוח†לא†משהוÆ†אתמול†היינו†אצל†בני†והוא†נתן†תקווה†שהכל†יהיה†טוב°†רוצה†מאוד†להאמין†בזה¨†כל

העניין†מתארך†יותר†מדי°†באיזשהו†מקום†הכל†מתחיל†להימאס¨†אבל†בתוך†תוכי†מקווה†שהכל†יהיה†טוב†ורוצה

Æשיהיה†כמה†שיותר†מהר

היינו†אצל†שלמה†גוברמן¨†נתן†כל†מיני†תוספי†מזוןÆ†יוצא†לקחת†כל≠כך†הרבה†תרופות¨†שצריך†להתעסק†רק

Æעם†זה°°°†וזה†ממש†לא†מתאים†לי°†אבל†צריך†להתרגל†לחשוב†ולעשות†אחרת

יוצא†שלאמיק†יש†הרבה†התעסקות†סביבי†וזה†מפריע†לי°°°†אין†לו†זמן†לעצמו†כי†הוא†כל†הזמן†דואג†לי°†כך

Æשעצוב†לי†מאוד†ופשוט†בא†לי†לבכות†וזה†מה†שאני†עושה°°°†כל≠כך†רוצה†שהכל†ולכולם†יהיה†טוב

≥Æ≥Æ∞π

לפני†כמה†ימים†שמתי†לב†שכפות†הרגליים†התנפחוÆ†כמובן†שזה†לא†שימח†אותי†בכלל°†חוץ†מזה†התחילו†כאבים

בגב†ובצד†ימין†של†הגוף¨†מה†שמאוד†מפריע†לי°°°

היום†הייתי†אצל†הרופאה†יעל†וביקשתי†כדורים†נגד†כאביםÆ†חוץ†מזה†נהיה†לי†עצירות¨†אבל†יש†משהו†טוב∫

Æאתמול†תלינו†ציורים†שלי†במועדון†והיה†נעים†לשמוע†מאנשים†שאהבו†את†הציורים

מקווה†שכל†מה†שעובר†עלי†זה†זמניÆ†מאוד†מאוד†מקווה†לזה°°°
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לבד

ּכָל�ּכְָך�לְבַד�ּבִלְעַָדיְִך,

וְכָל�ּכְָך�אִּתְָך�ּכָל�הַּזְמַן.

מּול�צַּלַחַת�וְסֵפֵל���אֶחָד,

אֲרּוחָה�ּבִלְעַָדיְִך,�לְבַד.

הַּכְֻרסָה�ׁשֶּיָׁשַבְּתְ�ּבָּה���ּדֹומֶמֶת,

ּדֹומְמִים�הַּכְתָלִים�לְהְַקׁשִיב,

אֲגְַרטָל�ּבִׁשְתִיָקה�רֹועֶמֶת

מְסַּפֵר�אֵיְך�חִּיְֵך�ּכָאן�אָבִיב.

אִּלֵם�עֹולָמִי�ּבִלְעַָדיְִך

ַרק�קֹולְֵך�מְהְַדהֵד�מִּסָבִיב.

אַּתְ�אֵינְֵך,�וְהַּכֹל�מְרֹוָקן

וְאַּתְ�ּכָאן,�וְאַּתְ�ּכָאן,�וְאַּתְ�ּכָאן!

אורה�אילת

הציורים†בחוברת†הם†מעבודותיה†של†גניה
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