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 זהבה  שיפר
 בת סופיה ומרדכי פס
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ישראלי -חום  הארץשנים, באמצע יום קיץ לוהט, ב 04, כלומר לפני 8392בשנת 
אוגוסט, הגיעה אניה מנמל באיטליה לנמל חיפה, ובה עולים וביניהם  -הידוע של יולי

זהבה שמה. על החוף   -צנומה ועדינה   80משפחה קטנה: אבא, אמא וילדונת בת 
חיכה להם  בקוצר רוח אחד מאחיה הגדולים של זהבה. הבחור הצעיר לקח אותם 

העמק" מחיפה ישר לקבוצת גשר שבעמק הירדן בלי שהיות מרובות  ב"רכבת 
הלוהט, שם חיו הוא עצמו ואח נוסף של זהבה. האח השני בדיוק חלה במחלת 

 4ה"פפטצ'ה" שהיתה תוקפת כמעט כל חלוץ צעיר. הם שוכנו עד מהרה בצריף ובו 
מחצלות קש. הבחורים הללו היו האחים דוד וצבי פס )פז( שהיו כבר  4-מיטות ו

ץ ודרשו מהוריהם לבוא אליהם מגרמניה, שבה תפס היטלר את חברים בקיבו
השלטון, והחל להשליט שם את מדיניותו  הנפשעת. האחים וגם זהבה התחנכו 

הכנסת בכל שבת, חגגו את כל החגים לפי המסורת, -במשפחה דתית, הלכו לבית
ובנוסף לזאת היו גם ציונים. האחים הגדולים השפיעו רבות על אחותם הצעירה 

חלוצית "הבונים". האחים -הצטרפה לתנועת הנוער הציונית 3הבה, שכבר בגיל ז
ישראל, וזהבה, שהיתה צעירה מדי, דירבנה את -הלכו  להכשרה כי רצו לעלות לארץ

ההורים לעלות מהעיר דיסלדורף שבגרמניה, בעלת מזג אויר  צפוני ונעים, ישר 
 לקלחת הרותחת של עמה"י.

 
זהבה על שורשיה, על קשיי הקליטה, למרות שבאה עם  לנכדה הבכור דוד, סיפרה

ההורים. באותה תקופה  לא קלטו עולים בסגנון "בית ראשון במולדת", ולא היה 
אולפן עברית. מיד למחרת, לפני עלות השחר, התעוררה זהבה משנתה בבהלה, כי  
די מישהו קרא בקול גדול :"קומי, קומי!!"  אז נזכרה שהיא צריכה להתלבש מהר כ
להספיק לעבוד בבציר הענבים.  את השפה העברית  התחילה לתפוס וללמוד תוך 

 כדי עבודתה.
תנאי החיים ב"גשר הישנה" שלנו היו די קשים להורים המבוגרים שהחליטו  לאחר 

מה לעזוב את הקבוץ הקטן ולגור בחיפה, אבל זהבה  הצעירונת, למרות  -זמן
חום  הכבד ומחלת הקדחת שחלתה בה, הקשיים,  חוסר ידיעת השפה העברית,  ה

 החליטה להשאר בקיבוץ יחד עם אחיה הגדולים.
 

כשנה לאחר שזהבה הגיעה לגשר,  הגיע גם נחום שיפר שאותו הכירה עוד בתנועת 
הנוער בגרמניה ואהבה נרקמה בין העלם היפה והנערונת הצעירה, העדינה 

גדל מאוד והחליט והדקיקה, והם החליטו להקים את ביתם בקיבוץ הקטן, ש
 להתיישב  מחדש בדלהמיה, הלוא היא אשדות יעקב של ימינו.

למרות כל הקשיים, לא התייאשה ועבדה גם בגן הירק ובכרם, ופעם כשעבדתי איתה  
במטבח, סיפרה לי בהומור איך בהריון היתה צריכה לנקות את הסירים הגדולים 

, מקרצפת  סיר ענק כשרק מיניאטורית, עם בטן ענקית –במטבח. אשה  קטנטונת 
 שתי רגליה הקטנות מבצבצות מתוך הסיר.

 
 



כפיים, ואפילו   בקיבוץ ראו  והכירו בכך ושלחו -למזלה הגדול, ניחנה זהבה בתבונת
הספר שלנו -יד בבית–אותה ללמוד תפירה. במשך שנים היתה מורה למלאכת 

 ירח". -הספר התיכון "בית-באשדות ואח"כ גם בבית
בה היו מעורים ומעורבים  מאוד בחיי החברה  והתרבות של הקיבוץ, נחום וזה 

באים לאסיפות, מתחפשים בפורים, משתתפים בהצגות ובארועים רבים. אנחנו 
שמחים לציין שהם הורישו גם לבניהם ולנכדיהם את החוש הדרמטי. זה היה תמיד  

חגים ובחגי מהנה מאוד לראות שלושה דורות של משפחת שיפר על הבמה במסיבות, 
 משק. סבא וסבתא עם הבנים, הנכדים והנכדות.   

 
זהבה לא הרבתה להתבטא בפומבי או לכתוב כתבות לעלון הקיבוץ, אבל בתיק 
האישי שלה בארכיון מצאתי הרבה פעמים בהם הודו לה וציינו את התלבושות 

ה   היפות שתפרה להצגות של החוג הדרמטי של עמה"י או למופע של  "הלהקה והסדנ
 של האולפן למחול" של המועצה האזורית עמק הירדן.

המורות הצעירות  שהחליפו אותה בביה"ס,  -וכמובן , ביחד עם סמדר ושרהל'ה  
שטיחי  -האוכל שלנו -עשתה את אחד הדברים היפים שמפארים גם היום את חדר

הקיר הענקיים שחוברו ונתפרו מעשרות ריבועים שרקמה כל משפחה באשדות. ויש 
תודות על הבגדים היפים שתפרה ובהם התגאו הילדים בערב פסח או חג אחר.  פרס 
ראשון על עיצוב פרחים בתערוכה, ובקיצור רב, את תולדות חייה ובואה לקיבוץ כפי 

 כיפור.-הנפש שערכנו ביום-שסיפרה לנכד וגם באחד מחשבונות
תנו והעשירו אותם בנים מוכשרים, עמוס, אורי ודני, שהתח 9זהבה ונחום זכו לגדל 

 בנכדים ונכדות ושמחה רבה.
לאחר מותו של נחום, התאמצה זהבה להמשיך בחייה כרגיל, אבל הזמן, וגילה 
 הגבוה החלו לתת אותותיהם והיא נאלצה לעבור להתגורר בבית הסיעודי שלנו.

 עד לשבועות האחרונים, היתה עוד צלולה ואהבה מאוד לקרוא ספרים.
  

צבעוני ויפה מתוך רקמת חיינו הקיבוציים. אשה קטנה עם ידי אבד לנו היום חוט 
האחרונה מחבורת ה"יקים", שבעשר  -זהבה. זהבה   -זהב המתאימות לשמה 

 אצבעותיהם בנו לנו את הקיבוץ היפה הזה.
לבנים, הכלות, הנכדים, הנכדות והנינה, יכולים אתם להתנחם בכך שתמו סבלותיה, 

 ימים ושנים.-כשהיא שבעת ומאבקה של זהבה הגיע לקיצו,
 אנחנו נזכור אותה, כל עוד זכרוננו עמנו. תהי נשמתך צרורה בצרור  החיים. 

 בהערכה רבה, בשם קיבוץ אשדות יעקב.                                                                      
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