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לז'ניה וברוך שנולדה  שלישית ההיא , שבעצם רובם קראו לה דינהל'ה ,דינה

שנולדה  דהע לש קטנההאחות האח הבכור   וה דודיק  והיא האחות של  גולדשמיד
המייסדים של קבוץ  "גשר"  –קבוצת "אחדות" מ .לזוג החלוצים החרוצים  .יהלפנ

החולים "העמק" בעפולה -וץ אשדות יעקב.היא נולדה בביתקב ובתחילה ואחרי
ְיין" ."הם נקראה בפיהבריטי   ש המנדטשל  ישראל-בארץ ֶלְסטָּ  פָּ

 
 .ּהמָּ ה א  יָּ 'נְ של גֶ  אמָּ א   הק  ס  ינ  מ  דבורה ק   ּהתָּ ב  נפטרה סָּ  3כשהיתה כמעט בת 

 
 דינה כמו כל הילדים באותה תקופה של מאורעות תרצ"ו עברה לאשדות יעקב

ם  דלי, לעומת הצריפים ההחדשים  עם בתי הבטון  ,המוגנת יותר ובטוחה יותר
 ב"גשר הישנה".

 
 .הספר המקומי -כמו כולם עלתה מהפעוטון לגן ואחריו לבית

 
הרחק מאשדות המופגזת  , המפונים מערבם הכולם  השחרור יחד עם במלחמת 
 שוך הקרבות.עם  אליה הם חוזרים  .ומופצצת

 
ת יחד עם כ"ח  בני ובנות משק ונערים ונערות רּוב  יא מתקבלת לח  ה 1954בקיץ 

כתבה  על "כח ואור"  מצאתי מחברות הנוער י"ג וי"ד. בתיקה אשר בארכיון הקיבוץ 
שכותב חבר נלהב על התוספת החשובה לקבוץ עם קבלתם לחברות של דינה  ובני 

 ה. ת  תָּ כי  גילה וְ 
 

ת ן לאשדות עם תוספת חשובה עם סיום שרותה הצבאי חוזרת דינה כמוב חָּ מָּ , ּוְמש 
? והיא ספרה ?ן. פעם שאלנו אותה איך מצאת את אלתרת  חָּ ְת ת  היא  שאיתו  רת  ל  ָא

לצאת מדי יום בשעה מסוימת  ,שבהיותה בצבא נהג מי שהיה אחראי על הדואר
 ?היוםשהגיע  מכתב  לקבל אולי ראות ומתאספים סביבו כדי ל יילים כאשר כל הח

באותו , מיד התקרבה דינה אל הדובר המנופף במכתב וגולדשמידנשמע השם וכש
גולדשמיד כך נפגשו השניים ולא  ומתברר ששמו  גם  חייל  עוד  תקרב הזמן בדיוק, 

 נפרדו  עד עצם היום הזה. 
 

שהוא כביכול תרגום  ןפיליטומופיע כעין הקבוץ  עד מהרה הם נישאים ובעלון 
טוב למשפחות -ומתפרסמת ברכת מזלה בארמית  בָּ תּוכְ ה   "הְכתּובָּ "לעברית של הָּ 
)"גולדשמיד= צורף זהב" ביידיש, גרמנית ועוד...( הזוג הצעיר גם    "צורפי הזהב".

מופיעות ברכות  כעבור כמה חודשים .  יראופ  -ממיר לעברית  את שם המשפחה ל
ינה מעולם לא להולדת הילדים . התיק של דינה בארכיון הוא תיק די צנום. כי ד

כתבה על עצמה או על עבודתה היא גם לא דיברה באספות , דינה היתה אשת 
העבודה והמעשים . חרוצה וזריזה, מסורה בכל נפשה ומאודה לאנשים ולילדים . 

הורישו לה ים הטובים שנ  גֶ הָּ הם   לּו, א  עד מאוד לב-טובתוט ופש  אוהבת אדם היא
 .החלוצים - הוריה

 
 .דה , כתבו עליה האחרים המון מלים טובותבכל מקום בו עב

 .הנעורים-חברתשל  מטפלתדינה הייתה 



האוכל של  -דואגת  לאוכל ולחדרשהאחראית   "אם הבית"  תהוהי" לוגב" העבד
 העובדים  במשמרות ב"לוג".

קשה ואחראי  ( !בקבוץ היה פעם תפקיד כזהכן! , ) –היא הייתה "סדרנית עבודה" 
 ..!!!מאוד

בתור במרפסת  של   (כל שבוע)שנות עמידה  2000אחרי  מרכוליתהיא פתחה את ה
פנים ורצון טוב לספק -והכל במאור, מצרכים  לקראת השבת כדי לקבלהאקונומיה 

  )כל  זה כמובן לפני עידן ההפרטות( את צרכי החבר.
 ופעוטים-תינוקות - מטפלת תה דינההי 1968-1970בימי מלחמת ההתשה 

בכל   התינוקות-מעלה המדרגות ובמורדן אל המקלט וממנו לביתב התרוצצהש
כי צריך אלא תמיד עם שניים בזרועותיה ,  חלילה,! ולא עם תינוק אחד .אזעקה

" נעשים כבדים ככל שהם גדלים בטיפול הללו הפעוטיםו, כל שניהלמהר וחבל על 
, שזה  הטוב של דינה וזה ממש לא פשוט.ובאותה תקופה סהרורית , אומר אלתר

כל להיה ממש קשה לשבת ביחד כמשפחה ולדבר, כי אלתר עצמו הוא הרב"ש הדואג 
יעבור בשלום , ודינה כאמור מתרוצצת בין המקלט לבית התינוקות ושהכל  החברים 

 תקופה לא קלה, בלשון המעטה.  בדאגה להם ולאמהות המודאגות.
 

 כי .לתר לפי בקשת התנועהביחד עם א )ש.ש.( לשנת שרות.. היא  יוצאת ..אח"כ 
היא  הזו  המרובהה יבתוך כל העשיו יד"ב  "ר  לעזור לקבוץ הצעיר  "צו השעה"זהו 

 מצליחה ומספיקה גם  היא, אין קץ  באהבהומטפלת בהם  ילדים  5דת מספיקה לל
את כוס  לכל חבר ותמגיש ינו אז הי) +"50מועדון הוותיקים "בלעזור ו להתנדב

מטפלת גם  ש  תלּוב  א  לועדת ה   האספה בוחרת בה  , (טרחהמשקה שלו כדי שלא י
 כביסת"מתנדבת עם עוד מספר מצומצם של אמהות ל כמובן היא ו במשפחת הנפטר

, כי ילדיה מתגייסים בזה אחר זה הבאים לחופשת השבת שלהם "חיילינובגדי 
 .  לצה"ל

 
. כשהיא תיאּור  ב  ת ה  ז  כ  לר  יד", היא נבחרת ב  דינה חוזרת מאותה ש.ש. ב"רָּ אשר כ

ידם כשהם -דואגת לכל הנסיעות של החברים המבוגרים לבדיקות ,  ויושבת על
)שתי  דיאטהה באגף  במטבח בישולהחולים  וגם משלבת עבודה ב-מאושפזים בבתי

 שני ימי עבודה ביום אחד( לא יאומן ממש.ממש,  רות = ְש מ  
 

חיוך עם , בתמימות . והכל באהבה  ם -ל-ו-ו-ו-כ  ואת  ל-כ-היא מצליחה להקיף ה
 החולים.   הרוח של -ד את מצביָּ שמרומם מ  מתגלגל  לב וצחוק -טוב

 
או טהור  – ףרּוב צ  ה  ז  מ  עשויה האלא אשה  "צורפת זהברק " לא ?מה נאמר ומה נדבר

ים  ינ  נ  פ  מ   חוקר  א , ו  צ  מ  י י  ל מ  י  ת ח  ש  "א  :  ( 31 – 10-ל"א ממשלי ) כמו שנאמר במקורותינו 
לכם אלתר בעלה האוהב והאהוב  ה"נ  ל  ל כ  ית ע  ל  ע   ת  א  ל ו  י  ח   שּונות ע  ות ב  ב.... ר  ּהר  כ  מ  

בּו  שאינו זוכר שהוא ודינה : "שאומר שחיו כמו   רלאמ, ואפשר בהחלט  "פעם-אי רָּ
נורית, אמנון , זיו, בארי : "זוג יונים")הלוואי על כל עם ישראל(. חמשת ילדיכם

( 13בדיוק המספר  ה)אגב המלה אהבה היא בגימטריי הנכדים והנכדות 13 ,דיואו
כל ל ,ועדה האחות הצעירה יותר  אח דודיק,שזכתה לו מהכד הבכור. ל והנין הבכור

ושאר קרובי המשפחה אוהביה   , האחיינים והאחייניות ,הכלות , החתן , הגיסה
עוד זכרוננו עמנו, ותהי נשמתך כל   דינהל'ה  וידידיה של דינה אנחנו נזכור אותך

 הטובה צרורה בצרור החיים.
 

 באהבה רבה והערכה בשם חברי אשדות יעקב  
 ארי-עמליה דיין בת


