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 אמא יקרה,

אנחנו נפרדים ממך היום תוך שאומרים שסוף סוף נגאלת ושוחררת מייסורייך ונראה שאין 

 מקרה מתאים יותר לאמירה זו.

עברת חיים ארוכים ומלאים, שתחילתם בילדות ונערות קשה שהשאירה את צלקותיה 

 מוטבעות עמוק בנפשך ובכל זאת הקמת עם אבא משפחה לתפארת.

 משפחה? שבט! שבט רב ממדים. יחידת עלית מובחרת!

 יחידה שאין דבר שלא תוכל לו.

געי כאב גדולים מתרגשים ביחד ברגעי שמחה ואושר, כואבים עצובים ותומכים יחד בר

 ועצב ויודעים שתמיד נהיה שם כולם למען האחד.

 זהו מפעל חייך. שלך ושל אבא.

גם בימים שכבר דידית על קביים ונתמכת לסירוגין בכיסא גלגלים, לא ויתרת על ארוחות 

שבת אחה"צ של השבט שהלך והתרחב, ועדיין הצטופפנו כולם בדירה הקטנה שלכם או 

 ה בנו המשמעות והחשיבות של הביחד הזה.על הדשא ממול, והוטמע

החריצות, מסירות ומחויבות אינסופיים עברו בירושה במלואם. נדבק בכולנו, ללא יכולת 

 הסרה. במידה רבה עברו בירושה גם לבני הדור הבא.

ככל שעברו השנים מצבך הלך והחמיר, נסעדת באופן מלא בכסא גלגלים ובהדרגה איבדת 

בריאה כשור.  –עדיין כשהיו שואלים אותנו איך אמא, היינו עונים  את עצמאותך התפקודית.

 בריאה לחלוטין. –רק כמה כשלים מכניים, אבל מעבר לזה 

 זו הייתה התחושה עד הסוף. כולל אתמול לאורך כל השעות האחרונות.

השנים האחרונות היו קשות, וחווינו התדרדרות הדרגתית ומתמשכת שנהפכה לקשה 

 ת את יכולת הדיבור.במיוחד כשאיבד

עדיין, היינו מוציאים ממך חיוכים, שלא לדבר על צחוקים ממש לנוכח השטויות שאחי 

 היקרים הפגינו בנוכחותך.

 לא כך השבועות האחרונים שלאחר המעבר מבית אחדות ליבניאל.

 בשבועיים האחרונים, אף אחד מאיתנו לא הצליח לסחוט ממך ולו חיוך אחד.

ווח על עצב גדול, דמעות, ועיניים שאומרות ומבקשות משהו שאף אחד כל אחד בביקורו די

 מאיתנו אינו יכול להבין.

תודה אמא על האנשים שעצבת אותנו להיות. על המודל הבלתי מתפשר למסירות 

ונאמנות, לצורך להיות בני אדם טובים לפני הכל ועל בניתינו, יחד עם אבא, כמשפחה 

 .מופלאה, חזקה, מאוחדת ומצחיקה

היית נמלאת גאווה )כתמיד( לו פתחת אתמול את העיניים וראית את הבנים, נכדות ונכדים 

 שבאו לומר לך שלום אחרון.

עצמת את העיניים יפה כבכל השנים, עם עור פנים שהגיל לא נתן בו את אותותיו )כשאר 

 בנות ברנשטיין(.



אהבה גדולה מבני  אנחנו נפרדים ממך היום גם כאחרונת האחים ברנשטיין ושלוחה לך

 הדודים שלנו, אחיינים שלך, שחלקם נמצאים בחו"ל כעת.

 .באהבה גדולה, הבת, הבנים והשבט העצום שאיתם

 


