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בעוד כחודשיים ביום "הושענה רבה" בין סוכות לשמחת תורה, היו בני משפחתה 
מי שקובע את סדרי  …, אבל-01של טובה יכולים לחגוג עמה את יום הולדתה ה

 עולמנו החליט, לאסוף אליו את נשמתה המעונה של טובה.
עשיה ולספר הכל ברגעים ספורים, זה ממש לא יתכן! אשתדל לספור את כל מ

לקצר, בתקוה שילדיה של טובה, נכדיה ושאר קרובי משפחתה, יאספו את כל 
 עלילותיה. 

בנים היו להינדה  -9בנות ו 1ההתחלה היתה בעיירה לנצ'יצה שבפולין, שם נולדה. 
  ואברהם רוסט, משפחה חרדית שהאב היה מחסידיו של הרבי מגור.

בעבודת ה"שורשים" שעשתה הילה הנכדה, סיפרה טובה איך הגיעו לארץ, על 
המגורים ביפו בבית אחד עם ערבים שהתיחסו מאד יפה אל העולים החדשים. על 

ימים רבים שבהם היתה ארוחת הצהריים מורכבת רק מתפוזים ומרק. על 
אביה ייסד, הנסיונות הקשים להתפרנס, ועל עבודה מגיל צעיר ב"מפעל הריבות" ש

עד שקיבל עבודה כמזכיר ב"אגודת ישראל", המשפחה עברה לירושלים, וטובה 
-יכלה אחרי שעות הלימודים, להוסיף לקופת המשפחה, את מה שהשתכרה כ"בייבי
סיטר" )שמרטפית(. בחשאי ובלי ידיעת הוריה, הצטרפה לתנועת "הנוער העובד", 

ר מאד, היא יודעת מה היא רוצה, והדריכה צעירים ממנה. בכלל, נראה שמגיל צעי
מורדת, מחפשת -ועומדת בנחישות על דעתה, למורת רוחם של הוריה. מהפכנית

צדק ושיוויון, ומרגישה מחנק בין כל הציוויים,  האיסורים וההגבלות שמשפחתה 
 בחרה לחיות בתוכם.

ברחה  51טובה בחרה בדרך אחרת. היא רצתה להגיע לחיי קיבוץ, ופעם אחת בגיל 
חזרה. אח"כ  –הבית אך לאחר הפצרות מרובות, וביודעה מה רב סבלה של אמה מ

הצטרפה ל"בחרות הסוציאליסטית" )כהמשך ל"נוער העובד"(, ויחד איתם הגשימה 
חיי שיתוף בקיבוץ עירוני בשכונת בורוכוב בגבעתיים, שעבר אח"כ להיות קיבוץ 

יהו ז"ל ונישאה לו. ים של היום. אך לפני כן הכירה שם את אל-חקלאי בגליל
ומכיוון ששניהם רצו להיות חקלאים, עזבו את גבעתיים והגיעו ל"גשר הישנה" 
שלנו. למרות החום הכבד, העבודה הקשה והתקפות הערבים, לא נשברה טובה. 

היא לא ויתרה ולא הצטערה על הדרך שעשתה. הגעגועים למשפחתה והניתוק 
 מוק, אך לא הסיט אותה ממטרתה. מאמה, אביה, אחיה ואחיותיה הסב לה צער ע

טובה היתה מתחילת דרכה בגשר ובאשדות במרכז הענינים והעשיה. ביום הולדתה 
, בהיותה שוב חברת המזכירות הרחבה, נפלה לידי הזכות לברך אותה, סיפרתי -01ה

אז שהוותיקים הבחינו מיד בסגולותיה ובכישוריה המיוחדים, והטילו עליה 
 …ות מן ההתחלה. היא היתה מזכירות הקיבוץ לא פעם אחתמשימות גדולות וחשוב

 גם לא פעמיים, אלא שלוש פעמים!!!
פעמים, ובדרך כלל  9כלומר אחראית על מגזר המזון היתה  –גם אקונומית 

, ימי ה"צנע", -9בתקופות קשות של מחסור במצרכי מזון, כמו בימי מלח"הע ה
 ואח"כ ב"מבצע קדש". 

 ז"ל טובה שימרון   



 

לוחמת, ילדים, זקנים ונשים פונות -במלחמת השחרור, כאשר כל האוכלוסיה הבלתי
=ח"י הבחורות החיוניות שנשארו עם 50מערבה, לחיפה וקיבוץ יגור, היתה טובה בין 

החברים הלוחמים באשדות. היא היתה רפתנית ולולנית ועבדה גם בפרדס, ופעמיים 
רה )למדה בסמינר למורים של המזרחי(, איפשרו מרכזת החינוך. כישוריה כמחנכת ומו

לה להבין את הצורך העמוק בשינוי שיטת הלינה של ילדי הקיבוץ, ובתקופת היותה 
מרכזת החינוך עברו ילדינו לישון בדירות ההורים לשמחת כולם. היתה מדריכה של 

שכבת הנעורים = תלמידי התיכון. גיזברית של הקיבוץ, ובתפקיד "המבקרת" של 
מועצה והמפעלים האזוריים שלנו, הקימה את ביה"ס לפועלים שעבדו במפעלים ה

במסגרת "השילוב האיזורי", על כך קיבלה גם "אות הוקרה" לציון פעילותה, מטעם 
המועצה האיזורית. ריכזה את הקורסים של המטפלות לגיל הרך בסמינר "בית ברל", 

תוך כל העשיה המרובה, הגדולה נציגת אשדות בועידות של התנועה  ושל המפלגה. וב
ילדיה: דני, שאול ושלומית, והיתה מקפידה שלא תהיינה  9והחשובה, היא גידלה את 

ישיבות או פעילויות ציבוריות, בשעות שבהם היא רוצה להיות עם ילדיה. היא אמא 
גאה בילדיה המוכשרים. דני עולה ומתקדם מדרגה לדרגה. היא גם סבתא טובה, חמה, 

 אה בהשיגיהם של נכדיה ונכדותיה. אוהבת וג
בשנים האחרונות, למרות כאבי התופת שסבלה, התיצבה כל בוקר במקום עבודתה 

יומית, לקום, -בספרית הקיבוץ,  מקפידה כמו תמיד על לבושה ושערה. מלחמה יום
להתלבש, לעבוד, להיות בין החברים/ות בחדר האוכל, לשרת את עצמה ולהיות 

עוד נשים כמו האישה הזו??? אם לא היינו יודעים ש"אשת חייל" עצמאית. איפה ישנן 
נמצאת במשלי ונכתבה לפני אלפי שנים, היינו יכולים לחשוב שהיצירה הזו נכתבה על 

 …וכן הלאה …פיה פתחה בחוכמה" …"עוז והדבר לבושה …ממש מילה במילה …טובה
 עד" רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה" )משלי פ' ל"א(.

לא פעם ישבתי על ידה בחדר האוכל, ראיתי את פניה מתעוותות בכאב, ותהיתי מאין 
היא לוקחת כל כך הרבה כוח, להמשיך, להתמיד, לשמור על צלם אנוש, רק בקושי 

היתה מסכימה שנעזור לה. בשבועיים האחרונים  החליטה שהיא איננה יכולה להכביד 
ילה להיות, ואז החליטה לוותר על על החברות, כי איננה עצמאית כמו שהיתה רג

המפגשים בצהריים בחדר האוכל. לדעתי היא היתה גיבורה, אמיצה, שעשתה מעשים 
גדולים ונפלאים, ונשארה צנועה. בארכיון הקיבוץ, נשמרים דברים שכתבה ואמרה, 

שראיינו אותה, ויש חשק לצטט כמה משפטים כמו: על השאלה: "מאין החיוניות 
של  -18ציבור פעילה, ותך כדי סבתאות )זה היה לרגל שנת ה והמרץ להיות אשת

של טובה(, האם יש לך משקה סודי שנותן לך מוטיבציה??" ענתה  -08הקיבוץ, ושנת ה
טובה: "אין משקאות, והסוד הגדול הוא לשמור על רמת פעילות ומעורבות, ואני 

 00". ובגיל …סיקאוהבת ורגילה להיות מעורבת מגיל צעיר. אני אצטער כשאצטרך להפ
ואחרי מותו של אליהו ז"ל, לבקשתה של ברוריה לסיכום חייה אומרת טובה: 

חשבתי על העבר, עשיתי כל מה שחשבתי לנכון, ואני יכולה להגיד שהגשמתי את …"
 " כמה אנשים יכולים לומר זאת???…רצונותי

אני בטוחה  לדני, שאול, שלומית הכלות, הנכדים והנכדות וכל בני משפחתה של טובה,
שטובה לא היתה רוצה שתעצבו אל לבכם יותר מדי, כי היא בהחלט הגשימה את כל 

רצונותיה, כולל רצונה האחרון, לעבור לעולם שכולו טוב, כי הכאבים שסבלה, היו כבר 
 מעל ומעבר לכוחותיה לשאת אותם, והיא לא רצתה להכביד על אף אחד. 

נמשך ויצא עכשיו חוט צבעוני, מיוחד  ומתוך הרקמה היפה והמפוארת של הקיבוץ,
שחסרונו כל כך  …במינו, מרהיב ביופיו, חוט שהיה משולב לאורכה ורוחבה של הרקמה

מורגש. טובה, בחסרונך יחושו בעיקר בני משפחתך, אבל גם אנחנו חברי הקיבוץ. נזכור 
 אותך טובה כל עוד זכרוננו עמנו. 

הבורא, בוודאי תמצאי מנוחה נכונה, כי תמו סבלותיך, נוחי בשלום, שם בסתר כנפי 
 באמת מגיע לך לנוח קצת. 

 
 בשם כולם:           
 עמליה ד.           

 
 

 
 
 
 


