
מרים†©אורן®†שחר

±∏Æ∂Æ±π≤¥††ט¢ז†סיוון†תרפ¢ד

±¥Æ±Æ≤∞±±††בשבט†תשע¢א†ßט



מה†שאדם†עושה†בחייו¨

חייו†באים†אצלו¨

עומדים†למראשותיו

כמלאכי†שרת¨

מה†שאדם†עושה

בחייו

ÆÆÆחייו†באים†אצלו

והוא†כמשמשם

בת†שבע†שריף

≤

מרים†נולדה†ב≠¥≥Æ∂Æ±π∏±¨†ט¢ז†בסיון†תרפ¢ד¨†במסינגוורק†בגרמניה†≠†מפעל†פלדה†שלאחר†מלחמת†העולם†הראשונה

נוספה†לו†חווה†חקלאית¨†שסיפקה†מזון†טרי†לעובדים†בתקופת†המחסור†והרעבÆ†החווה†גם†הכשירה†לעלייה†חקלאית

לארץ†ישראלÆ†שלמה†ויינברג¨†אביה†של†מרים¨†שימש†בחווה†זו†כאגרונום†ואימה†אלישבע†כמדריכה†חקלאיתÆ†בחווה†זו

Æנולד†גם†רפאל†אחיה†הבוגר

ב≠π≤μ±†עלתה†המשפחה†לארץ†ישראל†בהזמנה†אישית†של†חנה†מייזל†ונציגי†ההסתדרות†הציונית†≠†ארתור†רופין†ופנחס

Æעברה†המשפחה†לתל†אביב†±π≤π≠ב†Æרוזן¨†לשלמה†ויינברג†לשמש†כמורה†לגננות†בבית†הספר†החקלאי†לבנות†בנהלל

בתקופה†זו†למדה†מרים†בבית†הספר†¢שלווה¢Æ†אביה†לימד†בבית†הספר†החקלאי†¢מקווה†ישראל¢†ואימה†עסקה†בגידול

Æירקות†בחצר†ביתם

ב≠¥≤π±†כתוצאה†משיתוף†פעולה†עם†קרוב†משפחה†אמיד¨†הקים†שלמה†ויינברג†בית†ספר†ופנימייה†חקלאית†לבנים†על

שטח†אדמה†באזור†ירקונהÆ†תקופה†זאת†זכורה†למרים†כתקופה†מאושרתÆ†אחד†מזיכרונות†הילד#ת†הבולטים†שלה†היה

Æהרכיבה†על†סוסים†וגמלים†ל¢שבע†טחנות¢†על†הירקון

בית†הספר†שכן†באזור†מבודד†ובסביבה†ערבית¨†ועם†פרוץ†המאורעות†משפחות†התלמידים†לקחו†את†בניהם†ובית†הספר

נסגרÆ†המשפחה†החליטה†לעבור†לקיבוץ†יגור¨†וזאת†משתי†סיבות†עיקריות∫†הראשונה¨†שלמה†ויינברג†חיפש†קיבוץ†גדול

משום†שהאמין¨†שאדריכלות†גנים†יכולה†להתממש†רק†שםÆ†הסיבה†השנייה†נבעה†מהיכרותו†עם†מספר†תלמידות†מתקופת

בית†הספר†החקלאי†בנהלל¨†ביניהן†חנקה†גרבר†וציפורה†נישטÆ†סיפוריה†של†חנקה†על†הקשיים†הרבים†הצפויים†להם

Æביגור†לא†הרתיעו†את†המשפחה

מרים†הגיעה†לקיבוץ†יגור†בגיל†≥±¨†והצטרפה†למספר†בני†יגור†שלמדו†בנשר¨†ביניהם†שושנקה†קרן†צבי¨†עוזי†גל†ואסף

כץÆ†¢ביגור†קראו†לנו†ילדי†נשר†ובנשר†נקראנו†ילדי†המשק¢¨†כך†תארה†מרים†לנכדיה†בעבודת†השורשים¨†את†בעיית†הזהות

אותה†חשו†הנערים†באותה†עתÆ†בכיתה†טß†עברה†מרים†לבית†הספר†המחוזי¨†ובכיתה†יאß†נקראו†היא†ובני†גילה†להתגייס

ל¢משק†ולנשק¢†כתוצאה†מהמצב†הבטחוניÆ†מרים†עבדה†ברפת†ובמקביל†הצטרפה†ל¢הגנה¢¨†שם†הוטל†עליה†לתקשר

Æעם†קיבוצי†הסביבה†וללמד†נשק†ניצולות†שואה¨†ביניהן†צביה†לובטקין

מרים†©אורן®†שחר†זכרונה†לברכה



≥

ב≠¥¥π±†יצאה†מרים†להדרכה†במחנות†העולים†בתל†אביב†וברעננהÆ†באחת†מהחופשות†בהן†הגיעה†ליגור¨†נקלעה†לאירועי

השבת†השחורה¨†נעצרה†וישבה†כשישה†שבועות†במעצר†בלטרוןÆ†במהלך†תקופה†זאת†נבחרה†מרים†כנציגת†האסירות

Æוהנהיגה†שביתת†רעב¨†על†מנת†להשיג†הטבות†בתנאים

בין†השנים†πμ∞≠±π¥π±†למדה†מרים†בסמינר†¢עליית†הנוער¢†בירושליםÆ†תקופה†זאת†הייתה†לה†משמעותית†מאוד¨†במהלכה

רכשה†חברות†לחייםÆ†בהמשך†הדריכה†ביגור†שתי†¢חברות†נוער¢¨†אשר†עם†בוגריהן†נשארה†בקשרים†חמים†לאורך†שנים

Æרבות

ב≠±πμ±†פגשה†מרים†את†יענקלה†ועימו†בנתה†משפחהÆ†ב≠≤πμ±†נולד†בנם†הבכור†יובל¨†ב≠∑πμ±†נולד†בנם†השני†יפתח

Æנולדה†הבת†מיכל†±π∂±≠וב

במהלך†שנים†אלו†החלה†מרים†ללמד†בבית†הספר†ביגורÆ†בין†השנים†¥∂π∂∂≠±π±†למדה†בסמינר†¢אורנים¢†ביולוגיה¨†מקצוע

Æ±π∏±†אותו†לימדה†בבית†הספר†עד

מרים†הייתה†פעילה†הן†מבחינה†חינוכית†והן†מבחינה†ציבוריתÆ†כמנהלת†התיכון†ביגור†הייתה†שותפה†להקמת†בית†הספר

Æהמשותף†¢כרמל†זבולון¢†וכיהנה†פעמים†כמזכירה†ביגור†≠†גם†בתקופות†מלחמה

לאחר†פרישתה†מההוראה¨†עבדה†בבית†הספר†¢כרמל†זבולון¢†בריכוז†המעבדה†לביולוגיה†וכימיה†ואחר≠כך†בהקמת†מרכז

Æעם†סיום†עבודתה†בבית†הספר†הצטרפה†לארכיון†יגור¨†שם†עבדה†מספר†שנים†Æאור†קולי¨†המשמש†עד†היום†את†המורים

Æבכל†אותן†שנים†המשיכה†להיות†פעילה†בוועדות†ואף†התנדבה†לעזור†לנערים†במצוקה†במסגרת†סחל¢ב

מרים†ויענקלה†חיו†חיים†משותפים†מלאי†יצירה†וענייןÆ†יחד†ידעו†להעניק†לילדיהם†עולם†רחב†של†ידע†וערכיםÆ†טיוליהם

הרבים†ברחבי†הארץ†טבולים†היו†באהבת†הצומח†והחי†ובחיבור†עמוק†להיסטוריית†העם†והמדינהÆ†מותו†של†יענקלה†בשנת

±ππ±¨†בזמן†מלחמת†המפרץ¨†העמיד†את†מרים†בפני†תקופה†בלתי†מוכרתÆ†הקשר†העמוק†אותו†חשה†מרים†ליענקלה¨

המשיך†לכל†אורך†חייה†ועם†זאת†בחרה†מרים†לגעת†בחיים†בכל†עוצמתםÆ†היא†החלה†לנסוע†ברחבי†העולם†וכן†התמסרה

לצילוםÆ†מרים†ראתה†בכך†יותר†מתחביבÆ†השקיעה†רבות†בצילום†ובתיעוד¨†ומתוך†עדשת†המצלמה†ידעה†להנציח†מקומות

ומראות†בעולם¨†בארץ†וביגור†כמעשה†אומנותÆ†לפני†כשלוש†שנים¨†כאשר†לא†יכלה†לעסוק†יותר†בצילום¨†החלה†לצייר

Æאת†כשרונה†ואהבתה†לצילום†העבירה†לנכדיה†Æבפחם†ועם†המעבר†לבית†אחווה†החלה†לצייר†בשמן

למרים†נולדו†עשרה†נכדים¨†אתם†שמרה†על†קשר†אישי†הדוק†ואוהבÆ†מרים†לא†הייתה†סבתא†רגילה¨†היא†הייתה†סבתא

של†יצירה¨†פיסול†בחימר¨†עזרה†בלימודים¨†חיבור†לקרקע†ולאדמה†והתבוננות†בעולם†מתוך†עדשת†המיקרוסקופ†על†כל

נפלאותיוÆ†במשך†שנים†רבות†היוותה†את†הציר†המרכזי†של†המשפחה¨†ומדי†שבת†התכנסה†כל†המשפחה†לארוחה†משותפת

Æולדיונים†ברומו†של†עולם

בחודש†האחרון†לחייה†הספיקה†מרים†לחוות†שני†אירועים†מרגשים¨†אשר†הוקדשו†לזכרו†של†אביה†שלמה†ויינברג≠אורן

≠†כנס†ארכיונים†בעמק†יזרעאל†שעסק†במלחמת†השפות†וכנס†גננים†ואדריכלי†נוף†ביגורÆ†כנסים†אלו†היוו†למרים†מעין

Æסגירת†מעגל†חיים¨†במהלכם†הספיקה†להיפרד†מכל†אשר†אהבה†ומכל†מי†שאהבה

זכתה†מרים†בחייה†האישיים†להיות†שותפה†לאירועים†גדולים†ומשמעותיים†בחייה†של†המדינהÆ†בצניעות¨†בשקט†ובענווה

Æתרמה†מעצמה†לבית†הספר¨†ליגור†ולמדינה†והותירה†קווים†של†חן†ויופי†בעולם

יהי†זכרך†בתוכנו†תמיד



¥

דברים†שנאמרו†בהלוויה†ובשבעה

מיריליין†©כך†קראתי†לך†עד†יום†שישי†אחר†הצהריים†וכך†אקרא†לך†גם†כעת†ולהבא®¨†בחודשים

Æהאחרונים†בהם†היית†מוגבלת†בתנועתך†נהגנו†לנסוע†אחת†לשבוע†מיגור†לגבת†בדרכים†משונות

שיכנענו†את†הרנו†מגאן†שהוא†גßיפ†והובלנו†אותו†בעקבות†נופים¨†אתרים†ופריחותÆ†באביב†האחרון

ערכנו†שלושה†טיולים†רצופים†אל†לב†הכרמל†השרוף¨†לא†מפני†שניבאנו†את†הרע†הצפוי†אלא¨

¨ßשפרח†עלינו†בסערהß†אל†ההר†¨ßיערות†הכרמלß†באחד†מהם†נסענו†אל†Æפשוט¨†כי†יפה†ופורח†ושלנו

מנצלים†את†שעון†הקייץ†המוביל†מצללי†אחר†הצהריים†אל†נגוהות†אחרוניםÆ†שוטטנו¨†רכובים

בין†האלונים†והאלות†והאורנים¨†וריקודם†של†עצי†הקטלב†בגלימותיהם†המאדמותÆ†בין†לבין†מנינו

Æמינים†פורחים†בשלל†צבעים†≤≤

למחרת†התקשרת¨†כהרגלך¨†להודות†ולהביע†תקוותך¨†שגם†אני†נהניתי¨†כאילו†אין†זה†ברורÆ†והוספת¨

שהלילה†טיילת¨†שוב¨†את†אותו†טיול¨†באותם†משעוליםÆ†אלא¨†שהפעם¨†בחלומך¨†התייצבו†≥≥

המינים†הפורחים†על≠פי†המשפחות∫†סחלבים†לחוד¨†זיפניים†לחוד¨†נוריתיים†וכן†הלאהÆ†וכל†משפחה

התמיינה†על≠פי†המאפיינים†של†עלי†עטיף¨†גביע†וכותרת¨†שחלה†עלית†או†תחתית¨†האבקנים

Æוהעליים†ואפילו†צלקות†העלי

חשבתי†לעצמי¨†זה†הרי†המימוש†הפשוט†והנאמן†ביותר†לכפל†המשמעות†של†המלים†¢האדם

אינו†אלא†תבנית†נוף†מולדתו¢¨†בהן†פתח†שאול†טשרניחובסקי†את†הבית†הראשון†של†שירו†ובאותן

ªבראשונה¨†נוף†המולדת†היא†התבנית†לתוכה†נוצק†ובה†מעוצב†האדם†Æמלים†הוא†אף†נעל†בית†זה

Æבאחרונה¨†האדם†מעצב†מחדש†בנפשו†וברוחו†את†נוף†מולדתו

סיימנו†את†המסע†הקסום†הזה†במבט†לדרום≠מערב†אל†פיסת†ים¨†שהזדהרה†בנגוהות†אחרונים

וחיברה†את†הכרמל†הממשי†והנראה†מאד†אל†¢הכרמל†האי≠נראה¢†של†זלדה∫

כאשר†אמות

לעבור†למהות†אחרת†≠

יפרד†הכרמל†האי≠נראה

שהוא†כלו†שלי¨

כלו†תמצית†האושר¨

שמחטיו¨†אצטרובליו¨†פרחיו†וענניו

חקוקים†בבשרי†≠

מן†הכרמל†הנראה

עם†שדרת†הארנים†שיורדת†לים

יובל†≠†דברים†ביום†הקבורה



μ

סבתא¨

Æרוצה†לפתוח†בחצי†התנצלות¨†לא†על†מה†שאגיד¨†אלא†על†איך

כשהתיישבתי†אתמול†לכתוב†כמה†מילים†שרוצה†להגיד†לזכרך

באופן†טבעי†הן†יצרו†חרוזים¨†כמו†תמיד†כשיושבת†לכתוב

את†אותם†הדברים¨†שאצלי†הם†שמורים¨

מוחבאים†מעיני†אחרים¨

Æיוצאים†הם†רק†כדי†להיכנס†למגירה¨†כתובים†כשירים†נסתרים

אז†יודעת†שאין†זה†הולם†או†מקובל¨

אך†מעולם†לא†הלכתי†בתלם¨

ויודעת†שאת†תקבלי†זאת†בהבנה†ואהבה¨

Æרק†רציתי†להפחית†מההלם

סבתא¨

אם†היית†כאן†עכשיו¨†בטח†היית†נוזפת†בנו†≠†בכל†אחד†ואחד

מזכירה†לנו†שאת†יכולה†להישאר†גם†לבד

ממש†כמו†שתמיד†עשית

בכל†פעם†שניסינו†להחליט

מי†יבקר†אותך†היום¨†ומי†מחר

באיזה†שעות¨†ואם†זה†לא†מאוחר

ואת¨†שתמיד†היית†עצמאית¨†ולא†רצית†שנטרח

היית†אומרת†שזה†בסדר¨†כך†או†כך

מה†שחשוב†זה†שאנחנו†באים

שטוב†לנו¨†שאנחנו†בריאים

וכל†שביקשת†הוא†שנבוא†שוב

Æחוץ†מזה†≠†שום†דבר†לא†חשוב

וגם†כשהיית†מנומנמת†ותשושה¨

שכבת†במיטה†חיוורת†וחלשה

ראו†מרחוק†את†האור†בעינייך

כשאחד†הנכדים†נכנס†אלייך

מתאמצת†לחייך¨†בקושי†מדברת

Æאבל†באותו†הרגע†היית†מאושרת

סבתא¨

יודעת†שהיום†זו†לא†באמת†פרידה¨

רק†הזדמנות†לומר†תודה

Æעל†שהיית†סבתא†כזאת†נהדרת

על†שהיית†את†ולא†אחרת

בטוחה†שתמשיכי†להיות†לצדנו†≠†ברגעים†הטובים†כמו†גם†בקשים

תזכירי†לנו†לאורך†כל†הדרך†שגם†כשקשה†≠†לא†מתייאשים

ממשיכים†קדימה†כי†גם†אם†ניפול

Æנקום†חזקים†משהיינו†אתמול

אז†תרשי†לי†סבתא†לבקש†עוד†בקשה†אחרונה†≠

יש†כמה†אירועים†חשובים†השנה∫

ניצן†חוגגת†בר†מצווה¨

יערה†¢עולה†על†מדים¢¨

לאסף†יש†טקס†של†סיום†הלימודים

חשוב†שתגיעי¨†גם†אם†לא†נוכל†לראותך

Æכי†שמחתנו†שלנו†היא†גם†שמחתך

ואני†רוצה†להאמין¨†ומאוד†מקווה

שהבאנו†לך†הרבה†גאווה

כי†חשוב†שתדעי¨†ואולי†לא†אמרתי†זאת†מספיק†בנוכחותך¨

Æאוהבת¨†נכדתך†רותםשאין†גאה†ממני†להיות†נכדתך



∂

בכיתה†טß†הייתי†צריך†להגיש†עבודה†בהיסטוריה†בנושא†ירושליםÆ†כהרגלי†לא†עמדתי†בזמן†ההגשה†וקיבלתי

Æשהות†של†שבוע†להשלמתה

סבתא†מייד†התגייסה†למשימה†ובין†נבירה†בספרי†ההיסטוריה†לחוויות†יד†ראשונה†מנסיעה†במשוריין†הצלחנו

Æבכוחות†משותפים†לעמוד†במטלה

כזאת†היא†סבתא†שלי†≠†סבתא†דואגת†ואוהבת†ל≠∞±†נכדים¨†בת†שיח†בכל†נושא†מביולוגיה†ועד†פוליטיקה¨

Æמבוטניקה†ועד†היסטוריה†של†בית†שני

את†הטיולים†של†סבתא†לתאילנד†וטורקיה†חווינו†דרך†עדשת†המצלמה†שלכדה†נופים†מדהימים†והבעות†פנים

של†דמויות†מקומיות†ונדמה†שרק†פרט†אחד†תמיד†היה†חסר≠†סבתא†מעולם†לא†הונצחה†על†רקע†אותם

נופיםÆ†זכורה†לי†תמונה†אחת†מפטרה†בה†היא†מופיעה†מספר†פעמים†בתנוחות†צילום≠†פוטומונטאזß†של

ÆÆÆסבתא†על†רקע†תמונה†שצילמה¨†כי†סבתא†אף†פעם†לא†רצתה†להסתיר†את†הנוף

האהבה†לאמנות†שהייתה†חלק†בלתי†נפרד†מחייה†קיבלה†שדרוג†מפתיע†לפני†כמה†שנים†כשסבתא†התחילה

Æפתאום†לצייר¨†גם†שם¨†כמו†בצילום¨†היא†הפגינה†כישרון†של†מי†שעסקה†בתחום†שנים†רבות

כשבפינת†החי†מת†כרכן†התירס¨†סבתא†לא†התבלבלה†ובתנועות†סקלפל†מיומנות†הפכה†את†האירוע†לשיעור

øμ†ביולוגיה†מאולתר≠†למה†עוד†אפשר†לצפות†מסבתא†שנותנת†מיקרוסקופ†כמתנה†ליומולדת

את†סבתא†אי†אפשר†לסכם†בכמה†שורות†≠†את†האהבה†לטבע¨†לנופי†הארץ†ולמדינה†היא†השרישה†גם†בנו

Æועבורי†היא†תישאר†מודל†חיקוי†והזדהות

בועז†שחר†≠†הנכד

יש לי כמעט†∂≥†שנה של†זכרונות מסבתא מריםÆ†כשחשבתי מה אני רוצה לספר מיד עלו הרבה מאוד
זכרונות מהילדות∫†נסיעות ליגור בשבת בבוקר בקו†±∞≤¨†סרטים מצויירים של דיסני בווידאו†≠†פינוק שיש
רק אצל סבתא¨†טיולים על הכרמל של המשפחה בהרכבים שונים¨†קלופס ופשטידת גבינה בחדר האוכל

ביגורÆÆÆ†ועוד רבים מאוד.
Æאבל דווקא הייתי רוצה להרחיב על הקשר שלי עם סבתא בשנים האחרונות שבהן אני כבר לא חיה בבית
הדבר שמאפיין את הקשר שלי עם סבתא בכל השנים האחרונות הוא העניין הרב שהיה לה בחיים שלי
ובבחירה שלי לחיות בקבוצה¨†כחלק מתנועת הבוגרים של הנוער העובדÆ†בכל פעם שהיינו נפגשות הייתה
דורשת לא רק בשלומי האישי אלא בשלום הקבוצה והתנועה∫†מה אנחנו עושיםø†איך חייםø†האם משיגים
את מטרותינוø†ומספרת לי על כתבה שקראה בעיתון בנושא הקבוצות השיתופיות בארץ¨†ועל בועז שעושה

Æשנת שירות במכינת רבין¨†וכמה שנים מאוחר יותר גם על ענבל
ואני¨†שלרוב מתקשה לשתף בהתלבטויות שלי וחוששת†ל¢הסביר¢†את חיי¨†הרגשתי שסבתא היא שותפה
אמיתית לדבריםÆ†ללא ביקורת¨†רק רצון להכיר¨†לדעת¨†לתמוךÆ†שמחה כל פעם מחדש לשמוע שיש אנשים

Æבשבילי היא תמיד היתה קיבוצניקית אמיתית†Æצעירים שחושבים ורוצים קיבוץ
אני חושבת שסבתא ראתה בנו הנכדים מקור לגאווה ובחרה לראות בכל אחד את המיוחד והטובÆ†כך אני

Æחשתי איתה תמיד
ביום רביעי האחרון הייתי אצל סבתאÆ†לשתינו היה ברור שבאתי להיפרדÆ†היא היתה ערנית רוב הזמן אבל
מכונסת בעצמהÆ†בלי ששאלה¨†כדי לעניין אותה¨†סיפרתי על כך שהתפרסמה באחד מהעיתונים הקיבוציים
כתבה רעה במיוחד על התנועה ושיתפתי בתחושה הקשה שלי על כך שדווקא התנועה הקיבוצית היא

Æהיא הקשיבה והנהנה לי בהבנה†Æזו שיוצאת נגד הרעיון השיתופי
לפני הליכתי היגשתי לה את כוס המים שעמדה ליד המיטה¨†לוודא שהיא שותהÆ†היא הושיטה את ידה¨
Æלחיצה איתנה ונחושה מלווה במילים∫†תודה¨†תודה†Æאבל לא כדי לקחת את הכוס אלא כדי ללחוץ את ידי

Æלא חיבוק¨†אלא לחיצת יד של קיבוצניקית אמיתית
Æכך היתה וכך תישאר בשבילי סבתא

אשכר שחר†≠†נכדה
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דברים†שנכתבו†לזכרה

במשך†π±†שנים†פקדנו†מדי†שנה†ביום†הזיכרון†את†קברו†של†יענקלה†כאשר†מרים†בנועם†ובעדינות†מנווטת

Æאת†המפגש

Æהשנה†לראשונה†פוקדים†אנו†שני†קברים

Æמרים†עזבה†אותנו†והצטרפה†ליענקלה†ושניהם†התאחדו†בשנית

לאחר†מותו†של†יענקלה†נשארה†מרים†בעבורנו†סלע†איתן¨†צוק†שעליו†אפשר†לסמוך¨

Æעל†חשיבתה†ההגיונית†על†ניסיון†חייה†ועל†טוב†ליבה

Æכל†התכונות†הללו†הן†שילוב†מנצח†של†הטוב†והחכם†שהיו†בה

אהבנו†לבוא†לבקרה†מידי†פעם†ויותר†מתמיד†מאז†שעברה†לבית†אחווה¨†משום†שרצינו†לספוג†כל†רגע†שהזמן

Æהותיר†לנו

Æהיו†אלו†שעות†של†חסד¨†של†שיחות†הנוגעות†למשפחה†ובכלל†לקורה†סביבנו

Æמרים†ויענקלה†היו†בעבורי†©אמציה®†בית

לאחר†שירותי†הצבאי†הצטרפתי†לקיבוץ†יגור†במחשבה†שההצטרפות†תהיה†קצרת†מועד†ונשארתי†שמונה

שנים¨†כאשר†ביתם†של†יענקלה†ומרים†מהווה†בית†בעבורי†כמו†גם†בעבור†רבים†אחרים¨†מתנדבים†מחו¢ל

Æוחברים

Æמקבלים†מעודדים†ומייעצים†או†סתם†יושבים†לשיחת†רעים†נעימה†Æתמיד†הייתה†דלתם†וביתם†פתוחים

השנים†במחיצתם†הייתה†זכות†גדולה¨†לחיות†ולצמוח†בסביבתם†ואשרינו†שזכינו†לכך

אמציה†©אח†של†יענקלה®†וציפורה

זכרונות†ילדות†עם†מרים

Æמיום†שנולדתי¨†הייתי†בחברת†מרים†ורפאל¨†גדלנו†יחד†שלב¨†שלב

עלינו†ארצה†ומאז†כל†משפחה†גרה†לחוד¨†והתארחנו†לעיתים†קרובות†מאודÆ†אנחנו†גרנו†ברעננה†ומשפחת

וינברג†©הורי†מרים®†גרו†בתל†אביב¨†ברחוב†הירקון¨†ליד†חוף†היםÆ†כמובן†שאת†חופשות†הקיץ†בילינו†בתל†אביב¨

Æעל†החוף†ובבית†שהיה†מספר†צעדים†מן†החוף

בית†שהיה†מלא†באווירה†חמה†ונעימה¨†ומתאימה†לחינוך†ילדיםÆ†היו†הרבה†משחקים†וכן†מוזיקה†כמו†¢סימפונית

הציפורים¢†שאהבנו†מאוד†ובכל†פעם†כשהיה†דודי†©שלמה†אורן®†משמיע†לנו†את†הסימפוניה†הייתי†מבקשת

¢עוד†פעם¢Æ†היינו†מטיילים†הרבה†בתל†אביב¨†מקווה†ישראל¨†חוף†יפו†עם†הדייגים†והאוניות†הפורקות†את

העולים†החדשיםÆ†יום†אחד¨†מבלי†שתדע†מראש†את†אשר†עומד†לקרות¨†ירדה†דודתי†אני†©חנה®†ושתי†בנותיה¨

Æשושנה†ובתיה†וכך†גדלה†המשפחה†ובתוכה†קבוצת†הילדים

אני†נשארתי†צמודה†בעיקר†למריםÆ†הבנו†האחת†את†השנייה†והיה†לנו†טוב†ביחדÆ†מרים†הייתה†ילדה†נבונה

Æמאוד†וללא†כפריזות†ולא†היו†מריבות†בנינו

בגיל†זה†אנחנו†כבר†שכחנו†את†השפה†הגרמנית†ובגלל†אני†והילדות†השפה†הגרמנית†שוב†חזרה†הביתה¨†ואני

Æשוב†למדתי†גרמנית

מתל†אביב†משפחת†מרים†עברה†למגד†©ליד†ירקונה®†שהייתה†גובלת†עם†הערביםÆ†בלילות†הערבים†היו†יורים

וזורקים†אבנים†לתוך†החדרים†בקומה†השנייהÆ†אנחנו†צוונו†לישון†מתחת†למיטותÆ†מרים†ואני†ישנו†חבוקות

יחד†מתחת†למיטה†צמוד†לקירÆ†¢זה†היה†יותר†בטוח¢†≠†כך†נאמר†לנוÆ†לילה†אחד†הערבים†זרקו†משהו†לתוך

Æ®חדרינו†והרעש†היה†גדול¨†חלמתי†ששושקה†ישבה†על†השולחן†והוא†קרס†תחתה†©היא†הייתה†שמנה†מאוד

Æמרים†ואני†חגגנו

Æ¢כשמשפחת†וינברג†עברה†ליגור†הם†שינו†את†שמם†ל¢אורן
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אני†הייתי†כבר†גדולה†©בת†≥±†בערך®¨†ונסעתי†ליגור†ברכבת†מראש†העין†לחיפה¨†ושם†המתינה†לי†דודתי

אלישבע¨†זה†היה†בעיקר†בתקופת†חופשות†החגיםÆ†ביגור†חגגו†את†החגים†יפה†מאודÆ†¢סדר†הפסח¢†ו¢הבאת

הביכורים¢¨†היו†היפים†מכולם†וכמובן†שתמיד†הייתי†בחברת†מרים†שהיינו†קרובות†מאוד†ותמיד†חיכינו†לאותן

ההזדמנויותÆ†היינו†מטיילות†על†הכרמל¨†ומזהות†צמחים†ופרחים¨†מביאות†אבנים†יפות†ומקשטות†את†חדר

øהחדר†שהיה†מעל†לבריכת†המים†היה†מאוד†מיוחד†בעיני†'†מי†גר†מעל†לבריכת†מים†Æהמגורים

מאוחר†יותר¨†מרים†באה†לרעננה†כמדריכת†נוער¨†בתקופה†זאת†היינו†הרבה†מאוד†ביחדÆ†היא†הייתה†בת†בית

בביתנוÆ†אוכלת†איתנו†בשבתות†וחגים†ובכל†הזדמנות†מתקלחת†אצלנו†במים†חמים†©דבר†שהיה†נדיר†בימים

ההם®¨†לובשת†את†בגדיי†ונהנינו†מאוד†מקרבת†מריםÆ†מרים†הייתה†בביתנו†הרבה†מאוד¨†פרט†לשעות†הפעולה

והעבודה¨†בתנועת†הנוער†הייתי†בחברת†מריםÆ†היה†תענוג†מיוחד†להיות†בפעילויות†שמרים†ארגנה†והייתה

Æאלו†היו†פעולות†בעלות†תוכן†אינטלקטואלי¨†מעניינות†וחברותיות†מאוד†Æממונה†עליהן

לאחר†מכן†הלכתי†לבית†ספר†לאחיות¨†ומיד†לאחר†מכן†פרצה†מלחמת†השחרור†והייתי†במפקדת†חטיבת

גבעתי†ולאחר†המלחמה†יצאנו†בשליחות†המדינה†לצרפת†ודרום†אמריקה†ומשם†לארצות†הברית†'†כך†שהתראינו

Æפחות

Æכשחזרתי†לארץ†שוב†התראינו†במסיבות†משפחתיות†ובימי†הולדת†וביקורים†ביגור

Æיהי†זכרה†ברוך

גילה†©בת≠דודה†של†מרים®

מרים†≠†לזכרה

הפרש†הגילים†ביני†לבין†מרים†היה†תמיד†גדול†©כ≠∞±†שנים®¨†כך†שבילדותי†לא†נוצרו†קשרים†מיוחדים¨†מה

Æעוד†שמדובר†בתקופה†של†ימי†המנדט†הבריטי†ותחילת†קיומה†של†מדינת†ישראל

בביקורינו†ביגור†בחדרם†של†לולי†וסאשו†במגדל†המים¨†לא†פגשנו†הרבה†את†מרים¨†כי†עיסוקיה†היו†ודאי†אחרים

Æכמו∫†התנועה†ההגנה†וכל†מה†שהעסיק†את†הצעירים†בני†גילה†באותה†תקופה

באחת†הפעמים†שחברנו†יחד¨†אני†זוכר†שמרים†לקחה†אותי†למתבן†כדי†להחליף†את†מילוי†הקש†המעוך†של

מזרונה†לקש†טרי¨†חדש†ותפוחÆ†עוד†זוכר†אני†כיצד†חזרה†מטיול†מים†המלח†כשהיא†חולה†בטיפוס†המערות

Æמחלה†נבזית†שלא†הכרנוה†עד†אז¨†בה†נדבקה†לאחר†שישנו†במערת†סדום†≠

תקופה†אחרת†זכורה†לי†שהייתה†למרים†ברעננה¨†בקומונה†של†מחנות†העולים†שם†שימשה†כמדריכהÆ†בתקופה

ההיא†היו†הקומונרים†צריכים†לפרנס†את†עצמםÆ†מרים†עבדה†בשדות†החקלאים†הרעננים†בהוצאת†תפוחי

אדמהÆ†בכל†פעם†כשהיינו†מגרדים†בציפורניים†היא†התחלחלה†≠†שכן†תנועת†הידיים†עם†הציפורניים†הזכירה

לה†את†העבודה†המיוחדת†הזוÆÆÆ†בתקופה†זו†הוזמנה†אלינו†בכל†עת¨†במיוחד†בימי†שישי†כשלא†יצאה

Æאכלנו†יחד†ארוחת†ערב†ובילינו†מעט†לפני†חזרתה†לקומונה†Æלחופשת†סוף†שבוע†ביגור

ברחוב†פרדס†משותף†בסמוך†לגבעת†חן†ליד†עץ†אקליפטוס†הקימו†הקומונרים†בקתה†מחימר†ששימשה†להם

Æבחורף†אחד†משופע†בגשמים†התמוטטה†הבקתה†על†דייריה†והם†יצאו†משם†בשן†ועין†Æלמגורים

אחד†מסיפוריה†היה†כשנעצרו†על†ידי†הבריטים†והובאו†לכלא†בית†לחם¨†שם†קיבלו†אותם†עצירי†המחתרת

Æאצ¢ל¢†ו¢לח¢י¢†ורקדו†במעגל†סביבם†עוגה¨†עוגה¨†עוגה†דבר†שהראה†על†היחסים†בין†עצורי†המחתרת¢

תקופה†אחרת†לגמרי†הייתה†כשבגרנוÆ†כרמלה†ואני†נשאנו¨†גרנו†בחיפה†והרבה†לא†התראינוÆ†מאוחר†יותר

כשהיינו†כבר†רעננים†נקשרנו†מאודÆ†מרים†ויענקלה†היו†מקבלים†אותנו†בברכה†ובשמחה†בכל†עת†שביקרנו¨

Æהפרשי†הגילים†היטשטשו†ונרקמו†יחסי†חברות†חמים

לאחר†שיענקלה†נפטר†היינו†נפגשים†כל†שנה†עם†המשפחהÆ†לפני†האזכרה†נערך†איזשהו†טיול†מעניין†הקשור

Æלמשפחה†ולמקורותיה¨†עשוי†ומתוכנן†למופת†כפי†שרק†צעירי†משפחת†שחר†יודעים†לארגן

Æמרים†במיוחד†הייתה†חביבה†ונבונה†Æהכיבוד†והחברה†היו†לנו†לעונג†והקפדנו†לא†להיעדר†מהמפגשים†הללו

אפשר†היה†לשוחח†איתה†על†כל†נושא†ובעיקר†≠†ציור†וצילום†וההנאה†הייתה†מרביתÆ†הקפדנו†לשמור†על†קשר

בפגישות†מזדמנותÆ†הגענו†ליגור†לעיתים†קרובות†עד†כמה†שאפשר†לכוס†קפה†או†ארוחת†ערב¨†העיקר†להיות

Æביחד¨†זאת†עשינו†עד†לתקופה†האחרונה†לפני†מותה

Æיהי†זכרה†ברוך

אמנון†©בן≠דוד†של†מרים®†וכרמלה



±∞

מרים†שהיכרנו

מרים†הגיעה†לעבוד†בארכיון†לאחר†צאתה†לגמלאות¨†מתוך†רצון†אמיתי†להמשיך†ולתרום

Æליגור†ולחבריה†ומתוך†עניין†אישי†לשלב†כאן†את†תחומי†ההתעניינות†והיצירה†שלה

במשך†שלוש†שנים†של†עבודה†משותפת†התפעלנו†והערכנו†מאוד†את†שפע†הניסיון†והידע

שהביאה†איתה†מהתחומים†המגוונים†והרבים†בהם†עסקה†כל†חייה∫†מזכירת†יגור¨†חברה

בוועדות†שונות¨†מורה†לביולוגיה¨†מדריכת†תלמידים†במעבדה†של†ביה¢ס¨†מטיילת†בלתי

נלאית†ברחבי†הארץ†ואוהבת†נצחית†של†נופיהÆ††תכונה†זו†בלטה†במיוחד†כאשר†יצאנו†לטיולים

©מעטים†מדי¨†לצערנו®ª†כשעלינו†על†הגלבוע†היא†התמלאה†רוח†נעורים†ושמחה†ללטף†©רק

בעיניים¨†כמובן®†כל†איריס†נדיר†או†לזהות†כל†פרח¨†או†רק†רמז†של†עלה†או†ניצן¨†שאנחנו

לא†הכרנוÆ†בשדה†הכלניות†במגידו¨†או†באתר†הסחלבים†בקיבוץ†בחן¨†ידעה†לספר†לנו†למה

הכלנית†אדומה†ואיך†הסחלב†כל†כך†צבעוניÆ†וכך†בארבל¨†בגשר†הישנה¨†בקיבוץ†מעגן†וביער

Æשווייץ†מעל†הכינרת

בטיול†האחרון†שלנו†יחד¨†לאזור†זיכרון≠יעקב¨†התהלכנו†בגנים†המופלאים†של†רמת†הנדיב¨

ולא†היתה†זו†רק†המורשת†הפרטית†שהציתה†אור†בעיניהÆ†©תכנון†הגנים†ועיצובם†נעשה†על

ידי†אבא†שלה¨†שלמה†אורן≠ויינברג®Æ†יופיו†של†הטבע†והקשר†העמוק†של†מרים†לגיאוגרפיה

של†ארץ†ישראל†פשוט†זרחו†במבטיהÆ†למרות†הקושי†הפיסי¨†שכבר†נתן†בה†סימנים¨†היא

Æואנחנו†איתה†ÆÆÆהתרגשה†והתלהבה

במצלמתה¨†כמו†במכחול†של†ציירים¨†הנציחה†ברגישות†ובכישרון†פרטים†קטנים¨†דקויות¨

Æאת†מה†שהעין†לא†תמיד†רואה

Æמרים†לקחה†על†עצמה†להכניס†למחשב†תוכן†עניינים†של†מאות†הצילומים†הנמצאים†בארכיון

בשקדנות†ובתחושת†שליחות†התמסרה†למלאכה†המורכבת†הזאתÆ†היא†היטיבה†לזהות

פנים†ומקומות†שאנחנו†לא†הכרנוÆ†חשיבות†עצומה†ובעלת†ערך†רב†יש†לעבודתה†זוÆ†אנו

Æנעזרים†בה†מדי†יום†ומעריכים†יותר†ויותר†את†האוצר†היקר†שהורישה†לנו†מרים

Æפעמיים†בשנה†אנחנו†נוהגים†להתכנס†בארכיון†ולהרים†כוסית†לכבוד†ראש≠השנה†ופסח

בהזדמנויות†אלה†אהבנו†להאזין†לסיפוריה†של†מרים†על†יגור†בעבר†ולשמוע†את†דעתה

Æבנושאים†אקטואליים

היא††תמיד††אמרה††דברים††מעניינים¨††חכמים††ובעלי††ניסיון¨††שנאמרו††תמיד††בצניעות

Æובפשטות

קשה†להיפרד†ממריםÆ†יש†צער†עמוק†בהילקח†מאיתנו†אדם†כל†כך†פעיל†ויוצר¨†אבל†יש†גם

Æניחומים†והרגשת†תודה†על†החותם†העמוק†שהשאירה†מרים†במעשיה†וביצירתה

זוכרים†ומוקירים†≠

חבריה†לעבודה†בארכיון



±±

±∑Æ±Æ≤∞±

יובל†יפתח†ומיכל†שחר

וחברי†קיבוץ†יגור

המועצה†לשימור†אתרי†מורשת†בישראל†מבקשת†להביע†את†צערה†העמוק†והשתתפותה†באבלכם

Æעם†לכתה†של†אמכם¨†מרים†שחר†לבית†ויינברג¨†לעולמה

זכינו†להכיר†אותה†ולגעת†אך†במעט†בתולדות†המשפחה†ופועלה†ביום†העיון†¢תכנון†נוף†ושימור

בקיבוצים¢†ע¢ש†אביה†שלמה†אורן†וינברג†ז¢ל¨†מראשוני†מתכנני†הנוף†בארץ†וממוביליו¨†שנערך

Æלפני†כחודש†בקיבוץ†יגור

Æבחוברת†שאנו†מתכוונים†להוציא†בעקבות†הכנס†נרצה†להנציח†אותה†בעזרתכם

Æשלא†תדעו†עוד†צער

בברכה

†ארכß†נעמה†נאמן≠מזרחי

מנהלת†מחוז†חיפה†וגליל†מערבי

המועצה†לשימור†אתרי†מורשת†בישראל

¢ÌÈˆÂ·È˜·†¯ÂÓÈ˘Â†ÛÂ†ÔÂÎ˙¢†ÔÂÈÚ‰†ÌÂÈ·†¨‰ÈÈÁ·†ÌÈ¯Ó†Ï˘†‰Â¯Á‡†‰ÂÓ˙
≤±Æ±≤Æ≤∞±∞†¨‚¯·ÈÂ†Ô¯Â‡†‰ÓÏ˘†‰È·‡†Ì˘†ÏÚ
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ברכות†משפחתיות†לימי†הולדת

הס¨†שקט¨†יד†לפה

סוד†מדהים†כאן†ילחש

יועבר†מפה†לאוזן

ולא†יודלף†בקול†רועש

אמנו¨†סבתנו¨†ידידתנו†מיריליין

עוצרת†לרגע†ומתבוננת†אחור†©לאורך†הליין®

הסתבר†לה†לפתע¨†בלי†שום†הכנה

Æשהנה†היא†חוגגת†כבר†∞∏†שנה

זה†התחיל†אי≠שם†הרחק

מפעל†גרמני¨†חווה†ציונית¨†מסינגוורק

והמשיך†בדיוק†כעבור†שנה

Æבנמל†יפו¨†בסירה†משונה

נהלל¨†תל≠אביב¨†מגד¨†יגור

זהו¨†זה†הבסיס†המוצק¨†הברור¨

כבר†∏∂†שנים†לאחור

Æועוד†רבות†וטובות¨†שנזכה†כאן†לספור

אבל†המדהים†בכל†אלה¨†ידידי†הטובים

הם†המרץ†והעשייה†הבלתי†נלאים

אומרים†חכמי†החשמל

שבטריאה¨†סוללה†בעברית†מתוקנת

Æמתעייפת¨†נחלשת†ובסוף†מתרוקנת

אבל†סוללת†מיריליין¨†חברים¨

סוללת≠עד†היא

לרגע†לא†נחה

Æלא†עוצרת†אוויר†לקחת

חולבת†בבקר†לפני†לימודים¨

בשבת†השחורה†מכה†באנגלים¨

מכשירה†חניכים†במחנות†העולים

מחנכת†דורות¨†מנהלת†מורים

מזכירה†פעמיים¨†אלהים†ישמור¨

קולטת†עלייה¨†מעבדות¨†ציוד†קול†ואור¨

ואז†מגיע†הרגע†הגדול¨†הקדוש¨

Æאפשר†כאן†לנוח¨†לפנסיה†לפרוש

לנוחø°†הצחקתם°°°†אך†זו†פרישה†משונה

שמנוחה†אין†בה†ולו†כזית

צילום†וטיול†והתנדבות†לסחלב

ובסיס†חניה†ויציאה†לשחר†ועזרא†ולכל†בני≠הבית

וממש¨†ממש¨†לפני†סיום

רק†דבר†אחד†עוד†אוסיפה

כיצד†זה†אמנו†במהלך†ימיה†השופעים

Æמהתלת†ומנצחת†את†ספרי†הרופאים

אין†דבר†מוזר†ונדיר

שלא†העמידה†בפניהם†כמבחן

ומכל†אלה†נזכיר†רק†שיתוק†מסתורי

Æשמולו†אמרה†הרפואה∫†עד†כאן

כך†עמדו†הרופאים†סביב†המיטה

בפנים†עצובות¨†בדאגה†עמוקה¨

אז†לחשה†לעברם¨†מרימתנו¨†באופטימיות†מוזרת∫

Æ¢ראו¨†איך†אני†מזיזה†את†הזרת¢

זהו†הסוד†של†∞∏†השנה∫

מרץ†בלתי†נדלה¨

ים†אופטימיות¨†שאינו†כלה

אהבה†לאדם¨†לצמח¨†לחי

Æוכל†זה†בשקט¨†בלי†טררם†ואללי

אתם†כבר†עייפתם¨†אני†יודע¨

כי†לכם¨†ולי¨†כמו†לכל†הבריות

ישנה†סוללה†רגילה¨†תוצרת†הליין

אז†עכשיו¨†כשאסיים†את†דברי¨

Æלכו†קצת†לטעון†מסוללת†מיריליין

וכעת¨†כבר†שמונים†וחמש

והסוללה¨†צריך†להודות¨†מעט†נחלשת

אך†הרוח†עודנו†איתן

והיצירה≠†גם†היא†רוחשת

ואנחנו†נודה†ונצדיע†לפ¢ה†שנים†שבוהקים†בכל†צבעי†הקשת

מעשה†בפא†שנים†וסוללה†אחת
®∏μ≠ברכה†ל≠∞∏†לאמא†ותוספת†ל©



±≥

≤∞∞π†≠†שנים†∏μ†דברי†ברכה†לאימא†במלאת†לה

במהלך†אלפי†שנים†אדם†היה†נולד†לעולם†דומה†לזה†שנולדו†אליו†הוריו†וייולדו†אליו†ילדיו

Æאם†נתמזל†מזלו¨†יתכן†שהיה†רואה†בנפול†אימפריה¨†או†רחמנא†לצלן†כיבוש

Æייתכן†ששפר†עליו†גורלו†ושיפור†טכני†כלשהו†הומצא†בימי†חייו†והקל†עליו†את†מלאכתו

Æאפילו†לחדשות†לקח†זמן†לעבור†מעיר†לעיר†וממדינה†למדינה

בעולמך¨†אימפריות†נפלו¨†אחרות†קמו¨†עמנו†כמעט†והושמד¨†קמה†מדינת†ישראל¨†שלך†ולבני†דורך†הייתה

Æתרומה†מכרעת†בהפיכתו†של†חלום†הדורות†למציאות

ראית†אידיאולוגיות¨†שנראה†היה†שיביאו†ליצירת†חברת†המופת†האנושית†או†לחילופין†לסופו†של†העולם¨

Æאך†גם†הן†קרסו†ופסו†מהעולם

את†דברי†הימים†היו†רושמים†בעט†או†במכונת†כתיבה†והיום†המחשבים†מושלים†בכל†ונראה†שכל†שנכתב

Æבאותה†המהירות††נמחק

הומצאה†פצצת†האטום°

Æעברת†מחדר†לדירה¨†מלינה†משותפת†של†ילדייך†ללינה†משפחתית†של†נכדייך

Æבתקופת†חייך†ל¢פרימוס¢†היו†שלוש†משמעויות†וזה†שבשמים†הפך†כבר†מזמן†למטוס†סילון†חמקן

Æביגור†כבר†מותר†להחזיק†קומקום†פרטי¨†רדיו†וטלוויזיה

מלחמת†עולם¨†טרום†מדינה¨†מחתרת†ולהבדיל†מחתרת†יהודית¨†שבע†מלחמות¨†פילוג†התנועה†הקיבוצית¨

Æאיחודה¨†קריסתה

זרם†העובדים†בחינוך¨†התפוגגותוÆ†מנהיגות†מעצבת¨†מנהיגים†גדולים¨†ויכוחים†גדולים¨†אובדן†ההגמוניה¨

Æאיבוד†הדרך†ואולי¨†מי†יודע¨†תזכי†לראות†בהתחדשות

Æאת¨†בתוך†ומתוך†כל†ההתרחשות†האינטנסיבית†הזו¨†גדלת¨†עוצבת†ורכשת†ידע†וניסיון†חיים

Æממך†ינקנו†את†אהבת†הארץ†והטבע¨†חלקנו†גם†ירשו†את†היכולת†המדהימה†שלך†במתמטיקה†ובמדעים

לימדת†אותנו†את†העוצמה†שבצניעותÆ†אישה†חזקה¨†דעתנית¨†עקשנית†שלמרות†הסגירות†ה¢ייקית¢¨†ידעת

Æלהעניק†תמיכה†ואהבה†וכן¨†בשנים†האחרונות†את†מתרככת†וכמעט†נעשית†רגשנית

כאימא†לבנים†בשנת†שירות†ובשירות†צבאי†עברת†מעוגות†חול†לאפיית†עוגות†שגרמו†לגדולי†הקונדיטורים

Æלקנא†ולהזיל†רוק

כשהגענו†לכאן†לפני†שבועות†מספר¨†לאחר†שנרגענו†מיפי†הנוף†והמקום¨†מיד†היה†ברור†לנו†שזה†המקום

∫∏μ≠היאה†לחגיגת†יום†ההולדת†ה

נופי†הארץ†הנשקפים†מהמרפסת†מביאים†לידי†ביטוי†את†צימאונך†הבלתי†ניתן†לרוויה†לטייל†ולגלות£

Æמקומות†חדשים

£Æשפעת†הטבע†שמסביב†המתקשר†להכרת†החי†והצומח†שכה†מאפיין†אותך

הטיפוסים†המיוחדים†הבאים†לכאן†שביטוי†אמנותי†כה†צבעוני†ויפה†השכלת†לתפוש†ולהנציח£

Æבמצלמתך†לאורך†השנים†ולאחרונה†אף†בציורייך

והערב¨††הסתכלי††סביבך¨††שלושת††ילדיך††ומשפחותינו††באנו††להרים††כוסית¨††להצדיע††לך¨††לפועלך

ולהישגייך¨†או†במילים†אחרות†לברך†אותך†במזל†טוב†ובריאות†טובה†ולומר†לך†בהערכה†ואהבה¨†כל†הכבוד

Æוכה†לחי

יפתח



±¥

מהברכות�שיענקלה�ומרים�היו�שולחים�בהזדמנויות�שונות�לשושנקה�ועמוס�קרן�צבי
השכנים�התמידיים.

יענקלה�בדרך�כלל�היה�משחיז�עטו�ומברך�בחרוזים�בעוד�מרים�מעטרת�בציורים.
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מפרי†מכחולה

≤∞∞∏†¨ÌÁÙ†È¯ÂÈˆ
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משלה†≠†קטעים†מתוך†ספר†יגור

ביטוי†בעל†פה

Æכל†מורה†מתלבט†בשאלה†זו†ואינני†יודעת†אם†ניתן†בכלל†לענות†עליה†Æבקשר†לביטוי†בעל†פה
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"...למדנו	לקרוא	האחד	את	מחשבת	השני	ואת	הרגשתו..."
שלושים†יום†למרים†ועשרים†שנה†ליענקלה

27.5.67
ליענקו	שלום	שלום	והמון	נשיקות,

זה	כמה	ימים	שכל	עיסוקי	הוא	מקלטי,	האפלה	הוראות	לבתים	וכיוצא	בזה	מענייני	הג"א	ובדומה
להם.	ומידי	פעם	אני	תופסת	את	עצמי	–	במה	אנחנו	עוסקים?	האין	זה	חלום	ביעותים?	סיוט

שנתעורר	ממנו	לפתע?	הזמן	מזדחל	ועם	כל	יום	נוסף	חודרת	איזו	תחושה	כבדה	לכל	עצם	מעצמותינו
ונדמה	שכולנו	הפכנו	שונים...

יענקלה,	כל	כך	הורגלנו	שנינו,	להחליף	דעות,	רשמים,	רגשות,	בכל	דבר	אותו	אנחנו	חיים,	למדנו
לקרוא	האחד	את	מחשבת	השני	ואת	הרגשתו	ואני	ממשיכה	ונושאת	זאת	איתי	גם	כשאינך	פה.

על	דברים	רבים	בהם	אני	מתלבטת	או	מגיבה	כך	או	אחרת,	מיד	אני	חושבת,	יענקלה	היה	מגיב	כך
או	כך.	פעמים	קשה	מנשוא	הוא	המרחק	ולעיתים	אני	מצליחה	ליצור	אשליה	של	שיחה	החלפת

רשמים.	כמה	טוב	שיש	אדם	קרוב	שאתה	נושא	בליבך	גם	כשהוא	רחוק.	הגיעו	"ימים	טובים"	ואני
נתפסת	להשתפכות...

היום,	יום	שבת,	יצאו	כל	החברים	לעבודה,	כולל	ילדים	מכיתות	ה'	ומעלה,	הקטנים	יותר	הועסקו	על
ידי	מורותיהם	או	המטפלות	בבתים.

יפתח	שהיה	אתמול	במספרה	שאל	את	יעקב	הספר,	אם	גם	הוא	יעבוד	מחר.	על	כך	ענה	לו	יעקב
שמחר	שבת	ויש	לו	שבת.	אומר	יפתח	"מחר	עובדים	בכל	הארץ,	הבחורים	בצבא	ויש	המון	עבודה".

יעקב:	"מה	העבודה?"
"דילול	שזיפים".

"יש	לכם	הרבה	שזיפים?"	"המון".	"כמה?"	"אתה	יכול	לספור	את	הכוכבים	בשמים?"
ויובל,	הרי	תמיד	אנחנו	תופסים	את	עצמנו,	בשעת	שיחה	איתו,	כמי	ששוכחים	כי	הוא	עדיין	ילד

ושיחתו	שיחת	מבוגר.	ועתה,	יותר	מתמיד.	עצור	יותר,	מדבר	כמבוגר	ונעים	לשוחח	איתו.	הוא	היה
גאה	מאוד	במכתבך	וסיפר	לשושנה	ועוד.

מיכל	רצתה	לשלוח	לך	"מכתב"	אך	היה	עליה	לגמור	את	הציור	ודחינו	את	מכתבה	למחר.
אני	מקווה	שקיבלת	את	החבילה	עם	התמונות	והמכתבים	ששלחנו	לך.

יענקלה	כתוב,	כתוב	וכתוב! אם	חסר	לך	דבר	מה	כתוב	ואשתדל	לשלוח.
שלום	שלום	ד"ש	מכולם

ושוב	נשיקות	וחיבוקים
שלך
מרים
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יום	ג'	30.5.67
מיריק	היקרה	והילדים	החמודים.

אני	כותב	את	מכתבי	זה	במורל	גבוה	ביותר,	לאחר	שקבלתי	מכם	שני	מכתבים	ושתי	חבילות.	זהו
יום	חג	של	ממש.	תודה	בעד	הבגדים	ודברי–הכיבוד.

שמחתי	לקבל	מכתב	מיפתח,	המספר	על	הטיול	השנתי	שלו	לעמק.	הייתי	בטוח	שלרגל	המצב
הטיול	התבטל,	והנה	שפע	של	חוויות.	יפתחי,	גם	אני	מתגעגע	אליך	מאד	ומקווה	להתראות	אתכם

בזמן	הקרוב.
נהניתי	מאד	לקרוא	את	מכתבו	של	יובל	על	הדריכות	והפעילות	בקרב	החטיבה.	אני	משוכנע

שההתעוררות	הזאת	תעלה	את	הבנים	ותיתן	להם	הרגשת	ערך	עצמית	וכוח.	לאמיתו	של	דבר,
שאלתי	את	עצמי	לא	פעם	בימים	האחרונים:	אילו	הייתי	עובר	מן	החטיבה	ליחידה	אחרת,	לא	קרבית,

האם	הייתי	יכול	לשבת	בבית	בשקט?
מיריק,	זאת	הסיבה	מדוע	אנו	מתבשמים	מהמכתבים	המגיעים	מכם	אלינו	כי	בכם	מצטבר	הרבה

יותר	מתח	וחשש,	מאשר	אצלנו	בקווים.	שהרי	אנו	נתונים	בהוויה,	שיש	עמה	משום	תשובה	ישירה
למצב.

מיריק,	אין	לך	מושג	כמה	קלעת	בול	במה	שאת	מכנה	"השתפכות"	לרגשות	שנינו.	את	מבקשת
שאכתוב	לך	מה	חסר	לי,	האמת	שיש	לי	עודף	געגועים	ולא	חסר	לי	שום	דבר	חומרי.

הצרה	היא,	שאיש	מאתנו	אינו	יודע	כמה	עשוי	המצב	המזופת	הזה	להימשך,	ולאחר	ששמענו
בחדשות	השעה	4	על	ברית	צבאית	בין	מצרים	לירדן	–	נדמה	לי	שהענינים	מסתבכים	והולכים.	יחד
עם	זאת,	אני	מוכרח	לציין	שאיש	כאן	אינו	"תבוסתן"	ויש	לנו	בטחון	מוחלט	ביכולת	המדינה	לטפל

במצב.
האזנה	לכל	מהדורות	החדשות	היא	עקיבה,	ונסיונות	הפרשנות	המתלווים	לה	אינם	נופלים	מתופעת

"פרלמנט	שדרות	רוטשילד".	אולם,	מה	לעשות	והדבר	נוגע	במקצת	לשס"ה	ורמ"ח	שלנו...
מיריק	שלי,	אני	אשתדל	מעתה	לכתוב	אליכם	יום	יום	ויש	לי	אף	מזימה	לטלפן	מחר,	בטרם	יגיע

מכתבי	זה	לידיך.
המון	נשיקות	לילדים	וד"ש	חמה	לאמא.

וכל	האהבה	שבעולם	לאשתי.
שלך	יענקלה.
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