
 אמא יקרה ואהובה שלנו.             

קודם כל ולפני הכל תודה רבה ושוב תודה ועוד תודה 

ואין מספיק מקום בעולם לכל התודה שמגיעה לך. מגדל 

 אור אנושי, ערכי, עם לב ענק ויושרה שאין לה אח ורע. 

שלנו היית לביאה עקשנית ומלאה אהובה אמא יקרה ו

קודם כל ולפני הכל לפשטות חינכת אותנו  ,בעקרונות

כל אדם. לימדת אותנו שהכלי  - לכבוד ואהבת האדם

הגדול ביותר שהוענק לנו זה הלב ודרך הלב והתבוננות 

פנימית  ניתן להשיג כל דבר בחיים שלנו . לימדת אותנו 

ודין הפרוטה  ,פינות שמילה זו מילה ואין לעגל גם

 כדין המאה . 

, עד הרגע האחרוןאמא היית מצחיקה והיה לך הומור 

 מפעל חייך היה ללא ספק משפחתך והענקת לנו המון. 

מתוך כמיהה ציונית להגיע לארץ  15עלית לארץ בגיל 

בחרת בירושלים שנכנסה לכולנו  ,ישראל  ולהתיישב בה

 . עמוק ללב

ם עבדת בסוכנות היהודית, שני ,אמא היית חרוצה כל כך

ולאחר מכן הרגשת צורך להתחבר לעצמך יותר.. עזבת 

חפירה ומזמרה  אתהכל ויצאת כל בוקר עם תיק קטן ו

בוקר  קמת מידיובגן הפעמון, לעבודה בגן הבוטני 

,  ולאחר מכן כדי להכין לכולנו סנדוויצים 4:30 שעהב

 צאת.  כמו נמלה חרוצה תופסת את האוטובוס הראשון ויו

בשנים האחרונות סבלת הרבה מאוד אבל כל הזמן היית 

חיונית וצלולה, ברגעים הכי קשים שלי הייתי מגיע אלייך 



לקבל את העצה הפשוטה שתמיד הייתה  לעין כרם כדי

 בול לפוני". "

 ,אמא יקרה ואהובה, נלחמת מספיק והגיע הזמן לנוח

מגובשים , כשכולנו מסביבך מאוחדים עזבת אותנו

  .אוהביםו

כל כך שלמה, כל כך יפה, כל כך אסטתית וטהורה עד 

 הרגע האחרון.  

נו לארז לחגוג לי ילפני יומיים כל המשפחה הגיע אל

מסיבת הפתעה שרומי ארגנה. היה כל  - 40יום הולדת 

 ,כך שמח והיית כל כך חסרה לנו.. ביום חמישי האחרון

גאה בנו  הבנו שמשהו קורה ואמרת לי שאת כל כך

ואת לא מפחדת ומסתכלת  ,ושאנחנו ילדי פלא שלך

 בגאווה גדולה על העבר ומה שמצפה לך. 

 ולצד זה לימדת אותנו ,אמא שמרת מצוות ומסורת

  ,ואפשרת לנו לבחור בבחירה עצמאית כל אחד בדרכו

 ולכן אנחנו גם וגם.. 

אמא אין האדם אינו אלה תבנית נוף מולדתו וללא 

רכים ענק שהוא חלק בלתי נפרד ממי ספק יצקת עולם ע

 וממה שאנחנו. 

 ,למשפחה ולאמא בשנים האלו תווךאבא יקר היית עמוד 

 ת באצילות מעוררת השראה. התנהג

 ,ימים של חשבון נפש עמוקהיום רגע לפני השנה החדשה 

לעשות כל יכולתנו להפיץ את מבטיח ומבטיחים להמשיך 

חה מאוחדת האור שהבאת לנו אמא אהובה ולהישאר משפ



 ואוהבת עם מלא ילדים נכדים ונינים .

 

 אסיים בשיר המבוסס על מילותיו של הרב קוק: 

  "כנפי רוח"                 

 עלה. למעלה, עלהבן אדם,

 אדם.בן עלה, עלה למעלה,

 עלה, למעלה עלה.

ַח ַעז לָךְ, ֹּ י כ  ִּ  כ 

ַח, י רו  ָנפִּ ְ  יֵׁש לָךְ כ 

ים. ירִּ ִּ י ְנׁשָרִּים ַאב  ָנפִּ ְ  כ 

ם, ָ  ֶאל תכחש ב 

.ָ ֶן יכחשו ְלך  פ 

ָתם   –ד רוׁש אוֹּ

 דרוש, בן אדם,

 ויימצאו לך מיד.  

 

 .אמא יקרה שלנו ואהובה נוחי על משכבך בשלום     

 


