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 אנחת רווחה  –סוניה ז"ל 
 "היית לי נהדרת"

 

 

בחוט ומחט קשרה חייה למקום, לאמא שלי 
 משפחת אלתר.  –למשפחה שלנו  –

דרך עוגיות צרפתיות, פשטידת תפוחי אדמה, 
והמון שמרים ברוגעלך,  –מרק עם קנידלאך 

דרך האהבה הזו  –בשטרודל, בשושנים 
שנה  70קיבלתי אותך מתנה מאמי ז"ל. עברו 

מאז אמא שלנו פרשה לעולם המנוחה. המון 
ם שמעתי עליה, על אבא ז"ל, על ספורי

 דרורה ז"ל על כל המשפחה שלנו.

את ויוסף הייתם לנו עגן להמשך חיים של 
שבאים מהשריפה  –אנשים חלוצים, חרוצים 

שבאים מבית פולני  -ההיא בטרם שריפה 
טוב, שפה אידית, כל מיני משפטים וחוכמת 

 שיצרו בינינו תקשורת אמיתית. –חיים 

דם כל העבודה, אח"כ החיים שלך היו קו
והמשפחה שלנו אתכם. סמל  –הבית 

לדייקנות ועמלנות וכנות בידיים הזומרות 
ואורזות ענבים, התופרות שמלות וחולצות 

לכל נשות אשדות, האופות ורוקמות וסורגות 
לא דברנו  –נעלי בית לתינוקות. הס מהלזכיר 

וגם לא נדבר איך קרה שפעם לא טיפלו ולא 
זה היה  –ת והפרייה ואימוץ דיברו על פוריו

 –נושא שלא עלה ולא יעלה עד נצח נצחים 
ולך במיוחד  –אני יודעת שהיינו, לכם 

מצאתי בעזבונך את כל  –משפחה אמיתית 
ידעתי שמדי פעם את  –הברכות שכתבתי לך 
היית עדכנית בכל  –חוזרת וקוראת בהם 

בחתימות וחוזים  –נושא שקשור בלוג 
היית מעודכנת  –בהצלחות ובהחזרות 

היית בעד השינוי בקבוץ ומהר,  –פוליטית 
למרות שהיית קיבוצניקית טיפוסית בקבוץ 

 של פעם. 

לא תמיד היו עם מזל  –החיים שלך סוניה 
חברות. המון  –אבל מזל אחד גדול היה לך 

חברות. הדס ורנה ושרה וחיצ'ו ואילנה 
ועוד  –ורבקה ומלכה'לה, ויפה ומירה'לה 

שהיו פוקדות את ביתך המון, בנות טובות 
היינו מרכלות ומדברות  –שם על הכורסא 

את על פעם ואני על  –ומספרות אחת לשניה 
עכשיו ומשוות ומבינות שהגלגל מסתובב. 

 באמת תבונת חיים גדולה היתה לך.

 

המשפחה שלך מבחוץ היתה פוקדת את ביתך 
ושמחה לבוא אליך מה שיותר בלי ילדים 

ם הילדים של האחרים משלך ידעת מה רוצי
 ואת בשבילם סבתא טובה. 

 

 –סוניה. כשהחלטת ללכת  –אשה חזקה 
ניסית. עצרת מתענוגות החיים, הפסקת 

 –לאכול ולשתות והתאספת לעצמך במטה 
אך החוזק של החיים הוא גם הקושי 

פתאם. הגסיסה שלך היתה  –בלהפסיקם 
ארוכה בשבילך. שתינו מודות לה' שסוף סוף 

עוד  –תך ואסף אותך אל חיקו נעתר לבקש
בימים האחרונים היית שואלת אותי בלחש 

אחרון "איך זה קרה" ?  "מתי ההלוויה"? 
"באו הרבה?" כן. באו הרבה אנשים 

שמכבדים אותך ואוהבים אותך ונאנחים 
 אנחת רווחה בשבילך. 

 

בתודה גדולה אזכור אותך. באהבה עצומה 
ר אחשוב עליך בהערכה ובאנחת רווחה אומ

 היי שלום  –לך 

 

 היית לי נהדרת  

 

 שרה'לה     


