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 פרידה ממרים בן פורת ז"ל
 

 

 ,יקרה סבתא
 

 – אתחגגנו שתינו יומולדת.   השנה בפברואר
 זכותמחצית מגילך.   בדיוק.  88 –ואני  62

גדולה ומיוחדת הייתה לי. הזכות ליהנות 
בגיל כזה, ועוד סבתא שהיא כה  מסבתא

 צלולה, חדה כתער, עם זיכרון מופלא. 
  

, בשנים האחרונות השתדלתי ואכן
ללמוד ולהכיר ההזדמנות הזו כדי  אתלמצות 

אותך ואת סיפור חייך, ולהבין מהם 
אדם המגיע לזיקנה  עשויהחומרים שמהם 

כה מופלגת במצב כה טוב. ואת התמסרת 
לי את סיפורך במשך שעות,  סיפרתבקלות.  

 רבה על שאלותיי.  ובכנותוענית בסבלנות 
 

לי על ילדותך ברוסיה, בכפר  סיפרת
שם חייתם ההגירה לעיירה בנדר,  ועלַטְלָמס, 

במשך כל המלחמה בבית אחד עם רוצחים.  
לי איך היית כלואה בבית עם אחיך  ספרת

מן הצבא, ואיך אניוטה  שערקאברהם, 
אחותך לימדה אותך במקום הלימודים 

של אביך  הרגליעל מסעם   סיפרת.   סבבי"
ואחייך נחום ויעקב מלבנון לארץ ישראל, על 

בזמן נפילתו של  בדיוקהגעתם לארץ 
וייבוש  תטרומפלדור, על ההתיישבות בפ"

הנשים הצטרפתן  אתןהביצות, ועל איך 
 עםמאוחר יותר, ביום הולדתך העשירי,  

לי על  סיפרת.  מטבחשל כלי  אדירמטען  
עם העגילים"  הילדהילדותך הקשה בתור "

דתי,  סבגיל עשר לכתה א' בבי" שהוכנסה
לדבר בשפות שהכרת  עלייךשבו נאסר 
הויכוח בין האחים אם להגר  מהבית, על

שחיזקו את  1661מאורעות  ועללאמריקה,  
והביאו את  בארץההחלטה להישאר 

אמך שהייתה  על סיפרת.  אהמשפחה לת"
אישה קשה, על המעבר לבאר טוביה, על 

פרידת ההורים, על החיים עם האחד 
לשני, על המעבר בין אב לאם ובין  והגעגועים

בשוק לצד האב, אם לאב, על העבודה בדוכן 
 על העבודה במטבח בים המלח. יותרומאוחר 
 

לי איך פגשת את סבא, על  סיפרת
מים המלח, על הפגישה  בסירותהפינוי 

המחודשת עם סבא שבה הזמין אותך לשתות 

בעל ידע, הומור וכריזמה,"  ישיבה בחור"–
לתיאור מפורט על  זכיתי.   כדברייך

ים השתלשלות העניינים ביניכם, שני אנש
 61, עד שבהיותך בת כלבודדים וחסרי 

סבא, ספרת  בזכותהסכמת להתחתן איתו.  
לי , העזת להזמין גם את אביך וגם את אמך 

הראשונה של   החתונהלחתונה, וזו הייתה 
 .שניהםמילדיהם שבה נכחו  מי

 
לי על ההריונות, על הילדים  סיפרת

, על החיים בדירה אחת עם ועודדרחל 
על הדירות השונות שנדדתם  אניוטה ובוריה,

לקיבוץ וגיוסו של סבא  המעברביניהן עד 
 לחיל הנהגים הבריטי.

 
 -ב נחוםעל הרצח של אחיך   ספרת

שנות  8, על שובו של סבא לאחר 1681
, ועל החיים החדשים שבניתם.  היעדרות
 והבאתםלהגדיל את המשפחה   החלטתם

מלאו לתינוקת שנה  אךאת אתיקה.   לעולם
 במלחמת.   88ופרצו מאורעות , וחצי

השחרור פונו הילדים ואת נשארת במשק, עם 
הסתיימה, ויוסי נולד ב  המלחמה.  הלוחמים

פרק מדהים  הואשל יוסי   הסיפור.  1691
והן  האםבפני עצמו, פרק של גבורה, הן של 

של הבן, ניתוחים, מאבקים , נסיעות אל 
הניצחונות,  –עולם בלתי נודע ולבסוף 

 והקטנים. יםהגדול
 

בא פרק עצוב, מחלתו ומותו של  ואז
שאהבת בעצמה כה עזה,  האישסבא, 

זאת בא השבר,  בעקבותבנאמנות אינסופית.  
ולאחריו החזרה לחיים. חיים ארוכים, 

 -ב בורכת.   בדיעבדמלאים וטובים, מתברר 
אותך  שהקיפונינים,  61 -נכדים ו 12

 באהבתם עד ליומך האחרון. 
 

יים של רוי ושלי הביאו הח נסיבות
האחרונות לעסוק בסוגיות   בשנתייםאותנו 

, ואת היית פרטנר אידיאלי ומוותחיים  של
לפעם הפכו השיחות  מפעםלשיחות הללו.  

בינינו לעמוקות יותר וכולנו יצאנו מהן 
 רוח. התרוממותבתחושה של 

 
 סוף בעמוד הבא   
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 תודות   ...פרידה -מרים בן פורת ז"ל 
 

 
 

שם  היית, את תחסרי לי מאד.  סבתא
יציב וקבוע: שנים רבות באותו  וגןעכל חיי .  
שלך  הגלידהוהכעכים המלוחים.   הרוגעלך

 -נאלצנו לריב עם אבא וגולת הכותרת שעליה
הבורקסים אליהם  אותםהבורקסים.  
לי   יחסרוכך בשנותי בניכר.  -התגעגעתי כל

, השיחות איתך, הטלפון הקבוע נוכחותך
ליום ההולדת והידיעה הברורה שאת תמיד 

 .   שם
נותר לי אלא להיצמד למילים  לא

באחת משיחותינו האחרונות:   לישאמרת 
 תתרגלי". את, דלינקה"

 
 אתרגל, אבל אתגעגע.  אני

 
, סבתי היקרה, אני מאחלת ולך

בעלך האהוב שכל כך  אתשתפגשי שם 
התגעגעת אליו כל השנים, וכך תנוחי בשלום 

 על משכבך.
 
 
 פורת-דליה בן  
 
 

חד מכם, האנשים שסביב,  לכל אחד וא תודה
פיניתם מזמנכם ובאתם לחלוק כבוד  אשר

 אחרון לאמא. למרים בן פורת.
רוצה להודות לאשדות יעקב, אשר היה  אני

להוריי לבית. אמא אהבה את ביתה ללא 
בקיבוץ,שלא פסקו מלברך  לחברים.  תנאי
לשלום אפילו בימיה האחרונים, עת  אמאאת 

קרובה צעדה מחדרה הקט על המדרכה ה
תמיד אני מזהה".. הייתה  לאובחזרה,  "

 אומרת.

הנינים שסבתא  61הנכדים, ולכל  12 לכל
זכתה להכיר בחייה. הייתם לה לאור 

, הייתם לה לגאווה גדולה. הייתם לה ושמחה
 והיא לכם... –

רוצה להודות לחברותיי האהובות  אני
והמסורות. אתן, שראיתן באמי גם קצת 

את חסותכן ואת  .היא העריכהשלכןאמא 
 סבלנותכן.

רוצה להודות לכם,ילדים מקסימים, על  אני
, שלומךשלום סבתא? ומה  מהכל טלפון: "

 אמא?". אין יותר סיבוב סבתות, ילדים.

ולרחל, אחיי הגדולים, שמרחוק אתם  לעודד
כך מסורים -כך קרובים. ומקרוב כל-כל

. תודה על כך שבליבכם מעולם לא ואוהבים
 עזבתם.

הרבה  כויוסי, אתם הגדולים, כ" לסמדר
על  לךאהבה וחברות. לך סמדר, אני מודה 

 המסירות ללא גבולות. 

, על המתנה ל, זהבה ונחום שיפר ז"לכם
אתה מתוק,   זההנהדרת שהענקתם לי,  

 לצידי, בים של אהבה תודה. תמיד

 אנו נפרדים לתמיד מהורינו.  ביחד

שלום אמא מעכשיו אבא יטפל בך  היי
ק חם ואוהב יש לכם את כל הזמן בחיבו

 פערים. לסגורשבעולם 

הגעתי להפרד ממך אמא, בלבן. את  היום
מותך את הלוויתך כטקס סיום.  טרםראית  

סיום באים עם חולצות לבנות, אז  בטקס"
לטקס הסיום שלי את תבואי בלבן"...  גם

 אמרת ולא יספת.

 תיקהא                                


