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 בס"ד

 
 

חיל מי ימצא, זאת את כולך מלאת -אשת
 חסד ולב טוב.

איך אפשר לשכוח את כל השנים שבהם 
תמכת ללא גבול, כשהיינו בקיבוץ, וגם מחוץ 
לקיבוץ. תמיד דאגת לשלומנו, עודדת ותמכת 

 מכל הלב.
 

לנכדים שלך: "הולכים לסבתא כשאמרתי 
יפה", הם ויתרו על כל עיסוק אחר, ורצו 

 אלייך בשמחה ובאהבה גדולה שאין כמותה.
תמיד כשהגענו אלייך ואל אבא  לא הפסקת 

 לטרוח ולהכין לנו מטעמים ללא גבול.
 

תחסרי לנו מאד, וכבר אנחנו מתגעגעים 
אלייך. מצפים אנחנו למשיח, כי אז תהיה 

תבקשי מאבא שבשמיים  המתים. תתחיי
 שעם ישראל עייף מלכת ומצפים לגאולה.
 בזכות אנשים כמוך תגיע אלינו הגאולה.

נפטרת בפרשת "כי תבוא", והיה כי תבואו 
אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לנחלה, 

מתנות   3והיה לשון שמחה, כי מקבלים 
 ארץ ישראל, חיי העולם הבא ותורה.  :והם

  
כי לחיי העולם הבא בגלל ואנו בטוחים שתז

כל המצוות והמעשים הטובים שעשית בעולם 
 הזה. 

 תנוחי על משכבך בשלום                              
 

 מכולנו האוהבים:
 אלון ותמי 

 ישי, הוד, יאיר,  מיכל  וליה 
 
 
 

                    
 
 
 

שנה הגעת לקבוץ אשדות יעקב,  70-כלפני 
 צעירה ויפה כשמך.

הגעת למקום חדש, לא הכרת את אורח 
החיים בקיבוץ ולמרות זאת הצלחת 

 להשתלב באופי החיים המשותפים בקיבוץ.
היו שנים קשות אבל כמו כולם הצלחת  
להתגבר על החיים הקשים שהיו באותה 
תקופה עד שמצאת את עצמך, כאחת כמו 

 כולם. התחבבת על כל החברים. אהבו אותך.
ם ובכל עבודה שרק התנדבת לעבוד בכל מקו

 ביקשו ממך.
לאחר זמן לא רב הכרת את חבר המשק 

 ממך, צבי, שהיה לבעלך. קהוותי
נולדו לכם שלשה ילדים: אמנון, רוחל'ה 

 ואלון.  החיים ביניכם היו נפלאים. 
במרוצת השנים אהבת במיוחד את עבודתך 

 כמטפלת בילדים וחברת הנוער.
 הם החזירו לך אהבה וחיבה.

ו עבדת הכירו לך אהבה ותודה בכל מקום ב
 על מסירותך.

כשעבדת בחדר האוכל של "לוג", כל 
העובדים במפעל העריכו אותך על עבודתך 
ודאגתך שלא יחסר להם שום דבר. הגעת 
מוקדם בבוקר להכין, לסדר ולנקות את חדר 
האוכל  וסיימת רק אחרי שאחרון הסועדים 

 סיים ארוחתו.
במחלה  לצערנו, בשנים האחרונות נלחמת

הארורה ולמרות שהיה לך קשה לא ויתרת 
לעצמך ועמדת בגבורה בכל תלאות המחלה 

 עד כלות כוחותייך.
לא ויתרת על טיול בקלנועית ונסעת לטייל 

 במשק לראות מה השתנה, למרות מחלתך.
היו ל חיים נפלאים בראותך את דור הנכדים  

והנינים שהולך וגדל. אהבת אותם לעין 
רו לך אהבה. הכנת להם שיעור והם החזי

עבודות יצירה יפהפיות מבובות סרוגות ועד 
 סריגת אפודות.

בשיחותינו הטלפוניות תמיד שאלת אותי  
: מה שלו הנכדים והנינים. השאלה ראשונ

כך אהבת אותם ודאגת שיהיה להם כל -כל
תמיד נזכור אותך כאישה צנועה,  טוב.

 לב ואהובה על כולם.-אמיצה, טובת
 

 לא נשכח אותך לעולם אמא יקרה שלי.
 .אמנוןיהי זכרך ברוך. בנך, 


