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  אמא 
  קרובים וחברים , בני משפחה , נכדייך נינך, בניך, עומדים פה היום אחיך

משפחה ,  לת בשנותיו האחרונות במסירות אין קץבנית עם אבא שבו טיפ.  היו לך חיים מלאים

.  גדולה ואוהבת וחנכת אותנו לפתיחות וסובלנות תכונות ששזורות עימך לאורך כל מסלול חייך

ההתנדבות והעזרה לזולת הייתה תמיד בבתנו אם זה אבא כנוטר או את כאחות מתנדבת במחנות 

  . ) ם טפלת במירי התינוקת אשתי לעתידג וכנראה (העולים או קליטת משפחות עולים בבית בנתניה

  . הייתם ארץ ישראל היפה במיטבהאת ואבא 

  

. מלכה גרינבלט-שמינית מתוך תשעה ילדים שנולדו לברוך וחנה, בעיר קובל שבפולין נולדת 

התפרנסה מחנות למכשירי ו התגוררה בבית גדול במרכז העירש מבוססתמשפחה דתית חילונית 

  . אשקה ממשיך בה עד היוםמסורת שאחיך .  חשמל

תה מראשוני החלוצים יהיאחותך שרחל  .הילדים בחר את דרכו ללא כפיה והתערבות 9 -כל אחד מ

האח יהושע , רב החובל הראשון בארץ- עם קבוצה מיסודו של חודורוב 20-שעלו ארצה בשנות ה

פולין וניספו שנשארו בהאחיות פייגה ודורה , מלחמת העולם הראשונה לאחר, ארגנטינהלנדד ש

בנימין וצבי , נטינהגרבאאחיה  והצטרפה לשני בתנועת גורדוניה השהייתהאחות אסנה  , בשואה

ההורים וחלק מהאחים והאחיות  .מאשה בחלוץ הצעיר ובלה בשומר הצעירו ר"היו בתנועת ביתש

  . נספו בשואה

  



, אי שממנו ניצלת בנסרפו עאירועקב ס תיכון לכלכלה והנהלת חשבונות אך "בבית למדלא ידעתי ש

" תקופת  ההכשרה"וך כדי מקצוע שהפכת אותו ליעוד וזאת ת הלכת ללמוד בבית ספר לאחיות 

  . במטרה להיות אחות בקיבוץ. בביאלסטוק" קיבוץ"ב בשהתיישבגרעין השומר הצעיר 

  

למו גם עבור ישוההורים  לעלות ארצה  יבנישואים פיקטיביים כדי שתוכלת התחתנ 1938בשנת 

" פולוניה"ניה המפוארת ועל האאחרי זה עלית ארצה ).  פה יש לי סיפור אישי( .ךסרטיפיקט שלה

בעלך שהיה לגם אבא ומאשה   ךהתגוררה אחותוהצטרפת לקומונה בנוה שאנן שם גם לחיפה  תהגע

וך שמאוחר יותר זאב הינואיסר , )ל"ממקימי רפא-לימים מרידור(מוניה מרדר גם , לעתיד גר שם

  . ועוד כמה מיוצאי קובלאחותך  מאשהעם התחתן 

  

כאחות בקופת  תלנתניה שם עבדעברתם , לאחר שנת נישואים עם אבא 1941-ב נולדה  ניצהאחותי 

בבית היית אחות ראשית , אביב-לתלכשעברתם ).1955(ורמי ) 1944(ושם נולדו דני , חולים

  . היה מותג" בלה"האחות  .כ כאחות בקופת חולים ביד אליהו"ואח קריהבהחולים ליולדות 

לאחר קום המדינה עבדה בהתנדבות בלילות במחנה  ההעלייעם . לעזור לנזקקים תהתנדבך כל חיי

עם הקמת , גרנו בשבעת בתים בנתניהשכ, ..)והשאירה את הילדים לבד בבית(העולים בנתניה 

 50- ות השנכשעברנו לרחוב מקדונלד במשפחת עולים ו, יתכם הלא גדולהמדינה הכנסתם לב

הגדולה ממדינות  ההעלייבתקופת . בבית החלוצותמולנו לעזור לבנות העוורות שהתגוררו  תהתנדב

  .לכל מחסורן תכמה משפחות ודאג תמציא, כשגרנו בגבעתייםחבר העמים 

  יום  מידיאליה  תנסע, ה ברעננהואושפז 1980-במאשה  ךכשחלתה אחות. לא ידעה גבולות ךמסירות

עם כל זה מעולם לא   .האחרונות הבשנותיאין קץ במסירות בה  תטיפלו שך שניםבמ) אוטובוסים 3(

ימי שישי עם  )ערבית , צרפתית, אספרנטו(לימוד שפות , הצגות, קונצרטים, החמצת ספר חדש

  ..המשפחה ולא שכחת למלא את מגרת הממתקים

  
   .ךולנינותי ךנכדי 7-סבתא אוהבת להיית גם 

  . לפלאצאלך שלךגם ו לובשים סוודר שקר ומתגעגעים אנחנ, כן. היית אמא נפלאה

  . היי שלום 

  
  דני 

  
  

  

  



  ,סבתא

  .כעת מעל קברך יםניצב ואנ

ומה , את כבר אינך . זה עדיין שונה ניטלה ממך שמחת החייםמאז ש שכבר עבר זמן מה למרות

   .שנותר כעת אלו הם הזכרונות מילדותנו

שמחה על כל ; שאיננה מהססת לבוא ולטפל בנכדים, היית עבורי סבתא צעירה ואוהבת, כילד קטן

חופשיים מכבליה , לחגוג לנו תמידלהחליף את הורינו בעת היעדרם ומאפשרת  הזדמנות שניתנה לך

שהיו  דרי הבית הולכי הארבעאפילו , היו שמחים לקראתךתמיד כולם . של מסגרת לוחצת

מאמינה כי  –כי כזו היית  –פנקת ומ בידעם שמצפה להם ארוחה דשנה, מכשכשים למראך בזנבם

  .הדרך לאושר עוברת בדרך כלל בצלחת אוכל חם וביתי

  

  :נשאר לנו להתנחם רק בשני דברים, עכשיו כשאת הולכת

המנוחה אחרי תשעה עשורים של עשייה ואהבה ללא . שעכשיו את מקבלת את המנוחה –הראשון 

  .הרף

הרי צמד . זדמנות להתייחד עם אהובךאת מקבלת את הה, לאחר שמונה שנים, שכעת –השני 

  .סבא וסבתא –המילים הכי טבעי הוא 

  

, סליחה שלא באנו יותר לבקר, סליחה שלא התקשרנו יותר. בהזדמנות זו רציתי לבקש סליחה

  .וסליחה שגם שכבר באנו לבקר לא אכלנו מספיק

  

את  נזכור. וליםהזיעה והביש, את את ריח הבשמים נזכור תמיד .סבתא, תגעגעמבטיח שנ אני

הסרטים בשבתות , משחקי הקלפיםאת  נזכור. ומשנותיה הראשונות של הארץהסיפורים מפולין 

 .ומגירות הממתקים שתמיד דאגת שיהיו מלאות לקראתנו

    
  הנכדים –אוהבים 

  
 



 
 
 

    
  



  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
 


