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. אמנם היא לא הגיעה עם תפור-שֶבעת ימים ושנים הלכה מאיתנו חברתנו מרים בן
זה  -שנות חיים בקיבוץ  86קבוצות החלוצים הראשונות )אחדות וג'ידרו( לגשר, אבל 

 ההמון זמן' בו הספיקה מרים לעבוד ולתרום המון.  היא עבדה במאפיה, היית
מטפלת של ילדי ביה"ס תקופות ארוכות, ונדמה לי שהיתה מרכזת ועדת בריאות 

שתי קדנציות ארוכות מאוד. כלומר גם  -כזי הבריאות הכי הרבה שנים מכל מר
פעם, ולמרות שבדרך כלל היו בוחרים רק לשנתיים )למען הרוטציה המקודשת( 

כ"כ טובה בעסק הזה, שכל פעם האריכו ובחרו בה שוב ושוב. אני לא  המרים היית
אפרט יותר מדי, כיון שכבר אמרו את זה קודם. אספר בעיקר על נקודות המפגש 

 לי איתה.ש
 

כשבני עופר היה מאושפז בבי"ח עפולה לניתוח מרים הקיפה אותנו בהמון אהבה 
ודאגה לכל מחסורינו.  בתקופה ההיא, כשהיה צריך להביא הוכחות על כרטיסי 
נסיעה וקבלות על כל דבר, היא האמינה לנו ובנו, כשביקשנו ממנה כל מיני דברים 

 תמיד בחיוב.   )לא שביקשנו הרבה, אבל בכל זאת( נענתה
היא עודדה אותנו כל הזמן, גם כשהניתוח הראשון נכשל. ואני זוכרת שמישהו אמר 
לי :"או הו, מרים היא מאוד קשוחה, היא לא תיתן לך כלום, אם זה לא לפי 

נהדרת אלינו והציעה כל מיני דברים כדי  ההתקנון". אבל כמו שציינתי, היא היית
מרים בין   ה+ היית05קופה שבה הופעל מועדון להקל עלינו ועל הילד.  אח"כ בת

החברים שבאו אליו באופן קבוע. כתבה שיר הלל  וברכות למפעילי המועדון.   
ראיינתי אותה לעלון ואפשר לומר שהמוטו של דבריה היה  80-לקראת חג הקיבוץ ה
 "מרוצה ממה שיש".

 
ו שקורה לעתים גם כשניסיתי  להרגיז ולשאול אם היא לא כועסת או ממורמרת כמ

לאנשים מבוגרים, היא בפירוש אמרה שאין לה טענות. וגם אף פעם לא משעמם לה. 
היא מרוצה שיש לה עבודה קבועה  )מראשוני העובדים ב"לוג", כי הבטיחה לזקצר  
שחלם ויזם את המפעל עבור החברים הקשישים שיצאו ממעגל העבודה בשדה, או 

יומי שיש לה עם אתיקה -מהקשר החם היום מכל עבודה גופנית קשה(. היא מרוצה
ועם שאר ילדיה נכדיה וניניה. יש בתיק האישי שלה בארכיון, דיווחים שוטפים 
מתקופת כהונתה כמרכזת בריאות, ונא לא לשכוח שאז לפני ההפרטה וכל 
החידושים, מרכזת בריאות דאגה לכל חולה, כולל ביקורים בבתי החולים. ללא 

" באוטובוסים הלוך ושוב, לדאוג להבראות ונופשים של רשיון נהיגה, ל"הסחב
החברים לעת קיץ, ולקייטנות לילדינו. ובחורף, כתחליף לחמי טבריה היקרים, 

מדווחות בתקופת היותה מחסנאית בגדים, והכל  הלהפעיל חמי טבריה בבית. היית
נו טיול במין  דייקנות יקית, ויושר והגינות בלתי רגילה. הרעיפה תודות לאלה שארג

: " אנו קשישי הקיבוצים , האם אנו יודעים לנגב, ובסיום חוג לגרונטולוגיה אמרה
שעה. יש מי שדואג -יום ושעה-מספיק להעריך , עד כמה שפר גורלנו?. בבית יום

דבריה אלה הודפסו גם בעלון "בעמק לנו. אם זו בריאות, תעסוקה ומה לא?"  
רים המרגשים שלה, כיצד הגיעה לקיבוץ, וברמה" של קיבוצי עמק הירדן. או התיאו

כיצד גברה על קשיי הקליטה בארץ, מתוך כוונה להתרחק  מן העיר ותחלואיה, 
 והמקרה של יוסי בן זקונים. 

 



גם במשימתך סוף הצלחת -מרתקת. ענקית. עכשיו סוף האיש המרים היית
ממש חיכית לו והוא  הסוף לא כל כך מצא חן בעיניך, כאשר כברהאחרונה, מרים. 

 בושש לבוא. 
 

בתא סהנכדות, הנינים והנינות:  הנכדיםלכם: בניה, בנותיה כל החתנים והכלות, 
אבל  מה שהיתה עבורכם, ובחכמתה הרבה. בכלמרים ודאי תחסר לכם במעשיה, 

 עבורה זו פשוט הקלה גדולה . 
 

 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
 
 והעריכו אותך מאוד:בשם כל חברי אשדות שאהבו  

 
 ארי-עמליה דיין בת 

 


