
”החיים הם סיפור האגדה היפה מכל”
 הנס כריסטיאן אנדרסן.

זכיתי ומזה 8 שנים אני אחראית לתיעוד סיפורי חיים של ניצולי שואה ושל וותיקים ביקנעם. 
כל סיפור חיים - ראוי שיסופר ויתועד. כל משפחה - ראויה שיתעדו את קורות חייה וחיי 

אבותיה. ראוי ומכובד, שהצאצאים יכירו ויוקירו את כור מחצבתם.

“דור שאינו מכיר את עברו,
ההווה בו הוא חי – דל,

והעתיד לוט בערפל.” מדברי יגאל אלון.

ראויה העיר יקנעם, שוותיקיה, בוניה ומייסדיה, וניצולי השואה שבתוכם, יספרו את סיפור 
חייהם, השלובים בחייה של יקנעם.

תודה ליוזמים, לקהילה תומכת, למתעדות ולמתעדים.

מתועדות ומתועדים יקרים, מי יתן ותזכו לשנים ארוכות וטובות,
בריאות אושר ושמחה לכם ולכל המשפחה.

ובעזרת השם נעשה ונצליח.

באהבה ובהערכה רבה, חנה מינס, רכזת המתנדבים

למען  הפועלים  אמיתיים,  שותפים   - תומכת  וקהילה  ונצליח”  “נעשה  המתנדבים  קבוצת 
הקהילה ביקנעם. הפעילות עניפה, ומטפלת במגוון נושאים: קשישים, בוגרים וילדים. ארגונים 

ומוסדות. 
שואה  ניצולי  ושל  וותיקים  של  חיים  סיפורי  תיעוד  הוא  עצמנו,  על  שלקחנו  חשוב,  נושא 

ביקנעם. את הפרוייקט מובילה, בהצלחה, גב’ חנה מינס רכזת המתנדבים. 
המתועדים  את  איתרנו  ונצליח,  נעשה  של  המוביל  והצוות  תומכת  קהילה  מובילי  בעזרת 
ויצאנו לדרך. זה המחזור השלישי של תיעוד. תועדו עד כה מעל 50 נשים וגברים, ועוד היד 

נטויה.
לסיועם  הודות  גם  תאוצה  תופסת  שואה,  וניצולי  וותיקים  תיעוד  של  הנפלאה  העשייה 
ותמיכתם של ראש העיר סימון אלפסי, סגן ראש העיר רומן פרס ותמי ראש מנהלת אגף 

הרווחה. ועל כך תודה.
ולבני ביתכם שנה  ונצליח” אנו מאחלים לכם  בשם קהילה תומכת ובשם מתנדבי “נעשה 

טובה בריאות אושר ושמחה, וכל שתבקשו לו יהי. 

באהבה מכל הלב 
דני באבא אב הקהילה 

אילנה אזימבייב אם הקהילה

עריכה לשונית: חנה מינס
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גאווה גדולה שניתנה לי ההזדמנות לכתוב את זכרונותי, במיוחד כי הם כה רבים. תודה רבה.

שלום, שמי תמרה ברון מרינברג.
הגעתי לעולם בלייפציג )גרמניה( ביום שישי, 13 בספטמבר 1935, זו לא היתה הבחירה הטובה ביותר כיהודיה, 
שכן חוקי נירנברג כבר היו בתוקף, ולפיהם נאסר עלינו לעבוד יחד עם הארים, נאסר עלינו לשהות במקומות 
ציבוריים כגון תיאטראות, קונצרטים, פארקים, אסור היה לנו לשבת על ספסל ציבורי ובתי הספר נסגרו 
בפנינו, היהודים. ברוב חלקי גרמניה כבר נאלצו היהודים לענוד את הטלאי, אבל בלייפציג היה ראש עיר 
שרצה לעזור ליהודים, ולא החיל את החוק בעירנו.  יותר מאוחר נאלצו גם יהודי לייפציג לענוד את הטלאי. 

מכל הבחינות, גם רפואיות,  נולדתי כנגד כל היגיון, אבל אני פה.
 

אני רוצה לספר  על מוצאי.
בגליציה,   קטנה  עיר  בקאלוש   1893 בשנת  נולד   ) הרמן  היה  בגרמניה  הפרטי  )שמו  ברון  וולף  הירש  אבי, 

שהיתה תחת שלטונה של האימפריה האוסטרו-הונגרית והקיסר קרל. אבי היה הצעיר מבין 6 ילדים.
בקאלוש, באותה תקופה,  80% מהאוכלוסייה היו יהודים.

אביו יוסף לייב ברון  היה בנקאי,  והוא נסע לעיתים קרובות לעיר למברג למטרות עסקים. לנסיעות האלה 
הוא התהדר בז'קט מרשים במיוחד. הוא היה אדם אמיד למדי. 

זיכרונותיה של תמרה ברון

הודעה לציבור על הולדת תמרה

"אני מקדישה את הספר הזה לדורותיי הקודמים שהעניקו 
לי את התורשה ואת חלומותיהם. באהבה אין סופית לילדי 
דייסי ותומי ולסוזי ודני, לחמשת נכדיי האהובים האליאס, 
ניקולס, יעל, עדי ונועם, ולאחיינים שלי איווי, גבריאל ודני''.

פרק 1
אבותי הקדמונים וחיינו תחת השלטון הנאצי
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סבתי, אמו של אבא, היתה אישה חרוצה בשם טאובה אינסליכט דה ברון.ידוע לי כי אבא של יוסף לייב, 
סבא של אבי ושמו שלמה ברון, היה כנראה צדיק גדול. סיפר לי אבא שלי כי בקרבות של מלחמת העולם 
הראשונה, כאשר היו מגיעים לעיירה חדשה החיילים היו יוצרים קשר עם המשפחות היהודיות, וכאשר היה 

מציג את עצמו ממשפחת ברון והיו מגלים כי הוא נכד של שלמה ברון היה זוכה ביחס מיוחד כיד המלך. 

אמא שלי, דורה מרינברג, נולדה בסטניסלב ליד קאלוש בשנת 1902. אביה, וולף מרינברג, היה אדם נבון 
מאוד, ואמה פפי ברון, היתה אישה נעימת הליכות ועם תעוזה. 

סבי, יוסף לייב ברון, נפטר עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. כשפרצה המלחמה אבי גוייס, וסבתי טאובה 
נשארה לבד בבית בקאלוש. במשך המלחמה עברה העיר קאלוש מיד ליד. פעם נכבשה על ידי הגרמנים 

והאוסטרים ופעם על ידי הרוסים.
סבי השני, וולף מרינברג, ברח עם משפחתו, אשתו וארבעת ילדיהם, כולל אמי דורה, לווינה, אוסטריה. שם 
הוא התפרנס היטב, ואחרי המלחמה המשפחה עזבה את וינה ללייפציג שבגרמניה. שם פתח סבא חנות 

גדולה לפרוות, וייצא פרוות לכל אירופה.
אחרי המלחמה הגיע אבי לגור בלייפציג עם אמו, טאובה ברון.

אמי, דורה, למדה בגימנסיה היהודית, שהוקמה על ידי סבא רבא של שלמה קרליבך, ואחר כך למדה בסמינר 
למורות של קרליבך.  אמי הייתה חניכה בתנועת הנוער הציונית "בלאו וייס" )כחול - לבן( ואחר כך היתה 

חברה ב"קבוצת ז'בוטינסקי".
אבא שלי היה אחיו הצעיר של ֶּפִּפי )אמא של אמא שלי(. הדוד והאחיינית  התאהבו והתחתנו. במשפחה 
תמיד צחקנו על התסבוכת  ]השג את תשומת הלב של הקוראים באמצעות ציטוט משמעותי מהמסמך, או 
השתמש בשטח זה כדי להדגיש נקודת מפתח. כדי למקם תיבת טקסט זו בכל מקום בעמוד, פשוט גרור 

אותה.[
 המשפחתית הזאת. לי ולאמי היתה אותה סבתא.

דורה מרינברג, סטודנטית להוראההרמן ברון חייל אוסטרי במלחמת העולם הראשונה



3

בשנת 1930 נולד אחי הבכור לאונרד, שנפטר בגיל 3 ממחלת דיפתריה כי באותו זמן עוד לא היה פניצילין.
בשנת 1934 נולד אחי אריה,  וסבי וסבתי לאחר לידתו עלו לארץ ישראל וגרו בחיפה. הבית קיים עדיין ברח' 

חרמון 12. 
וולף ופפי, סבי וסבתי עלו עם בנם הצעיר הרדי בן 16, ועם בתם הבכורה סלקה, בעלה ושני ילדיהם, אפרה 

ורות.

חתונה של הרמן ודורה ילדים: אפרה, רות והרדי

בגרמניה, וולף ופשי, הרמן, מוניו וליאונארדבפלסטין וולף ופשי מרינברג
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חיי היהודים בגרמניה נעשו יותר ויותר קשים, ובדיוק בזמן הזה עלה על דעתי להגיע אל העולם הנפלא, אך 
המפוקפק .

כשהייתי בת שנתיים בשנת 1937, אמי נסעה לבדה )הנאצים אסרו עליה לנסוע עם ילדיה( לפלשתינה כדי 
לראות את הוריה. תנועת ז'בוטינסקי החביאה נשק בתוך המזוודות שלה אך היא לא ידעה באיזו מהמזוודות. 

היה חשוב מאד שהבריטים לא יגלו את  הנשק. זה היה מפחיד למדי!
האלה  המזוינים  "היהודים  להם  אמרה  הבניין  מנהלת  אבל  אבי,  את  לעצור  הנאצים  באו   1939 בנובמבר 
כבר עזבו". אבא שלי באותו זמן עבד בשוודיה, ואנחנו התחבאנו מתחת למיטה. באופן הגיוני רצינו לנסוע 

לפלשתינה, אבל הבריטים לא נתנו אשרות.
 ביקשנו גם ויזה לארצות הברית, אבל לא קיבלנו למרות שלאבי היה שם שתי אחיות. ניסינו להשיג את הויזה 
הנחשקת, אבל אף מדינה לא נתנה לנו. בלי ויזה לא היית יכול לצאת, ואם נתפסת כיהודי היית נשלח לעבוד 

במחנה ריכוז. 
הורי סיפרו לי שבכל הבתים ובכל חלקי הבית מוסתרים מיקרופונים, והמידע מגיע לברלין.  אז הם דיברו 

כאשר הם הורידו את המים בשרותים. 

דודי מוניו מרינברג, אח של אמי, נלקח בפשיטה לגבול עם פולין, שם כמעט ולא היה להם מזון במשך חודשים.
ידענו שבכל רגע הנאצים עלולים לקחת את אבא שלי למחנה ריכוז, לכן בלילה אחד עזבנו את הבית, הורי 
עם 2 מזוודות כל אחד, אחי ואני וגם דודה שלי, אליס, אשתו של מוניו שנלקח לגבול פולין. יותר מאוחר הוא 
יצטרף אלינו. ברכבת נסענו לגבול עם פולין ושם היה איש עם קבוצה של אנשים שהדריכו אותנו איך לחצות 
את הגבול. אני זוכרת שהמדריך לקח אותי בזרועותיו אבל רציתי להיות בזרועות אמי והתחלתי לבכות. אמא 
שלי הושיבה אותי על  מזוודה וכיסתה את אוזניי. היא אמרה לי בשקט שיש זאבים בסביבה, ואם הם ישמעו 

אותי הם יאכלו אותי. אני מניחה שהם נתנו לי כדור שינה כדי שלא אפריע.
כעבור כמה ימים, בערב פסח, אפריל 1939 הגענו לקראקוב. זאת היתה יציאת מצרים שלנו.  

יודעת איפה  כדי לקבל אשרה ודרכונים פולניים היה צריך לשחד את הפקידים עם מתנות וכסף. אני לא 
גרנו בקראקוב, אבל אני זוכרת שגרנו אבא אמא אחי ואני בחדר אחד.  החברים אמרו להורי שכדאי להישאר 
בקראקוב. זה מקום בטוח, כי לפולין יש צבא מצויין והכל יהיה בסדר. אבל אבא שלי הכיר את הצבא הגרמני 
והפולני, והוא אמר להם שהוא רואה את ההבדל בין הצבאות. הורי עזבו, וכל החברים שנשארו בקראקוב ניספו. 
מפולין נסענו לאנגליה, אליה הגענו ביוני 1939, ושם גרנו אצל דודה נטי וייזנפרוינד, אחות של סבא מרינברג. 

בגרמניה: ארי ותמרה ברון, פרדי, וראלף מרינברג
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בזמן שהותנו באנגליה,  הגיע אחיה של דודה אליסיה, ארנסט, מארגנטינה לצ'ילה ושם שילם הרבה כסף כדי 
להשיג עבורנו את האשרה המיוחלת לצ'ילה. 

הפלגנו  שבועות.  כשלושה  נמשכה  ההפלגה  לצ'ילה.  פנמה  דרך  מליברפול  "אורביטה"  באונייה  הפלגנו 
במחלקה שניה, ואני זוכרת שאמא שלי לקחה אוכל ונתנה לנוסעים ממחלקה 3 שהיה להם אוכל פחות טוב 

משלנו.  כשעברנו בתעלת פנמה היו שם אנשים שחורים שרצו למכור לנו בננות.
ההפלגה זכורה לי כחוויה נעימה. 

הגענו לצ'ילה ב- 15 באוגוסט 1939, שבועיים לפני פרוץ המלחמה באירופה. כל קרובינו וחברינו ניספו, ואילו 
אנחנו התחלנו בחיים חדשים, בצ'ילה.

 

רשימת הנוסעים באוניית אוביטה
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שכרנו בית בן שתי קומות שהתחלק בין 3 משפחות. ארבעתנו גרנו  למעלה בקומה השניה, בשני חדרים; 
אחד היה חדר השינה והשני שימש כחדר המגורים. בקומה התחתונה גרה משפחה שגם הם היו פליטים 

מגרמניה. 
בשבתות התאספו בדירה הקטנה שלנו מעל 20 איש לסעודת שבת. לאמא שלי היה כישרון להכין אוכל 
מכלום. מקליפות תפוחים, לדוגמא, היא היתה מכינה תה. האוכל בצילה בזמן הזה לא היה מאד יקר, ולמרות 

התנאים היה מקום ואוכל כשר לכולם.
בזמן הזה אבי חלה מאד בדלקת סמפונות. הרופאים אמרו לאמא שאין לו סיכוי לחיות. 

מי שטיפל באבא היה רופא יהודי, אגון סטרק,  מוינה שלא היה לו רשיון עבודה בצ'ילה. הודות לטיפולו 
המסור, מצבו של אבא השתפר בהרבה. 

 אמא שלי היתה אישה חזקה שהיתה צריכה להתמודד עם כל דבר לבד. 
אני הייתי ילדה קטנה שלא מצאה את מקומה ושונה ממה שהיה צפוי בתקופה הנ''ל; הייתי היפראקטיבית, 
דיסלקטית, והקאתי כל בוקר לפני שהלכתי לבית הספר; הייתי מרדנית, חצופה, בכיתי הרבה, והייתי רזה 
מאד כי לא רציתי לאכול.  במקום לדבר, צרחתי ובנוסף הייתי תלמידה גרועה. אחי, לעומת זאת, היה מנומס 

מאוד ואינטליגנטי. הוא אכל הכל, גם את האכל שלי, והיה ילד שמנמן. 
גם בבית וגם בבית הספר קיבלתי מכות. הרגשתי שאני הדבר הגרוע ביותר בעולם, ואף פעם לא העזתי 
שקיבלתי.   למכות  ראויה  שאני  בטוחה  והייתי  אשמה,  הרגשתי  תמיד  רעים.  הם  אחרים  שאנשים  לחשוב 
הרגשתי שאף אחד לא אוהב אותי. גם אמא של הילדה הקטנה מהמשפחה שגרה מתחתינו הייתה נוזפת בי, 
ואני זוכרת שכל לילה בכיתי כי ההורים שלי עבדו והגיעו מאוחר מאוד. בבית הספר לא היו לי הרבה חברים 

אבל ילדי השכנים היו חברים שלי. 
הקללה הקשה ביותר עבורי הייתה "נאצי", ואף אחד לא הבין עד כמה זה נורא.

 בכל לילה הקשבנו ל- BBC מלונדון והורי היו עצובים מאוד. 
עד היום כשאני חושבת על דברים שקרו בעבר, הזמן אצלי מתחלק ל: לפני המלחמה ואחרי המלחמה. 

תודה לאל שמצבו של אבא  השתפר בהדרגה. הוא יצא מכלל סכנה, ויכול היה לעבוד.
גרינוולד. בעלה לשעבר היה שר הכלכלה של הקיסר  לגור אצלנו אומנת בשם אירמה  לאחר מכן הגיעה 
קארל מהאימפריה אוסטרו הונגרית. היא הייתה נוזפת בי קשות מרביצה לי במקל. המכות היו כואבות הרבה 
יותר אך היא הצליחה ''לאלף'' אותי ולמדתי להתנהג כגברת ואפילו נהייתי תלמידה טובה, אך המחיר היה 

להחביא את האני האמיתי ולא לתת לו ביטוי.
הגב' גרינוולד אסרה עלי לצאת לרחוב לשחק עם החברות מכוון ש''גברת לא משחקת ברחוב''. היה לי קשה 

וכואב בגלל שאלו היו החברות שלי, אך בימים האלה היה צורך לציית ולהיות ממושמעת.

פרק 2
גיל הנעורים וצ'ילה היפה
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בצל  בחיים  משלמים  שילדים  והמחיר  ההשפעות  את  להדגיש  חשוב  לי  נראה  כי  זה  כל  את  מספרת  אני 
המלחמה ובהגירה למדינה אחרת. כל פעם מחדש אני נדהמת לראות עד כמה ישראל משקיעה בהתפתחות 

הרגשית של ילדיה.
ושל דוד מוניו  חווית המוות הראשונה עבורי הייתה קשה; שתי משפחות ברחנו מגרמניה; המשפחה שלנו 
ואליס. כבר סיפרתי על מוניו שהיה אח של אימי, שהיה עצור בפולין והצטרף אלינו במעבר שלנו דרך פולין. 

למוניו ואליס היו שני ילדים; פרדי, שנה מעלי וראלף, שנה וחצי מתחתי.
אמא של דודתי אליסיה, אגוסטה,  ואחותה אירמה הצליחו להגיע לצ'ילה  בשנת 1940.

פרדי היה מבלה איתנו זמן רב, הוא היה מבקר בביתינו רבות, והייתה ביננו אהבה עמוקה שרק ילדים יכולים 
לחוש. שנינו היינו אומרים שבעתיד אנחנו נתחתן.

כשפרדי היה בן שבע הוא ברח ברחוב מידיה של אירמה ומטרונית דרסה אותו. פרדי נפטר ובשבילי זה היה 
אסון נוראי וכאב עצום.

הזמן עבר, אחי ארי ואני למדנו בבי''ס אנגלי קרוב לבית. למדתי 
לא  הכפל  לוח  את  אבל  פה,  בעל  הנוצריות  התפילות  כל  את 

הצלחתי לזכור... נראה לי שהורי לא היו היו מאוד מרוצים מזה.
המצב הכלכלי השתפר, כל משפחה הצליחה לשכור בית לעצמה, 
הורי שכרו חנות והקימו את ''פרוות ברון'' ברח' מונחיטס במרכז 
סנטיאגו. בימי הזוהר, החנות הזאת הפכה להיות עלייה לרגל לכל 

נשות 
האצולה הצ'יליאנית ולכל הגברים האמידים שרצו להרשים את 

נשותיהם.

גב' אירמה גרינוואלד עם תמרה וארי ברון

הרמן ודורה בחנות הפרוות ברון בסנטיאגו
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למרות שבתוך תוכי שנאתי את אירמה האומנת, ביתנו היה רגוע ומסודר. בריאותו של אבא השתפרה ואני 
הפכתי להיות נערה מחונכת ולא ילדה שובבה.

קינאתי בחברות בבית הספר; הן יכלו לאכול את כל מה שמתחשק להן ואני הייתי מוגבלת לחוקי הכשרות 
ומחוץ לבית הייתי אוכלת רק ירקות מבושלים. בחג המולד עץ אשוח היה מרשים ביותר בהשוואה לחנוכייה 
שהייתה פחות מיוחדת; ושיא הקנאה הייתה בטקס הנוצרי הקודש הראשון '' לבנות סביב גיל 6, בהם היו 

לובשות שמלה לבנה מדהימה כמו שמלת כלה.
בר המצווה של ארי היה כפי שהיה צפוי, קרא את כל התורה באופן מושלם, הייתה שמחה גדולה במשפחה 

ועמד בציפיות של כולם כלפי ילד כה חכם ומוצלח.
הורי לקחו חלק פעיל בהקמת קהילה דתית ובית כנסת ''בני ישראל''. הקהילה הייתה מורכבת ממשפחות 
יוצאי גרמניה )''יקים''(, עם אופי מסורתי ובהתחלה הפרשות היו בגרמנית. היו שני רבנים צעירים בקהילה: 
אגון לוונשטיין ומנפרד לובלינר אשר העדיפו להצטמצם ולחלוק את המשכורת בין שניהם כדי שיהיו שני 
רבנים בקהילה. כל ערב שישי ושבת בבוקר כל המשפחה היינו הולכים לבית הכנסת. בבית אכלנו אוכל כשר, 
דבר שלא היה פשוט בצ'ילה כיוון שרק פעם בחודש השוחט היה מגיע לסנטיאגו מארגנטינה. לפעמים הוא 
לא היה מגיע ולא הינו אוכלים בשר. כשבבית היו קונים דגים היו שמים אותם באמבטיה לילה לפני ואף 

אחד לא היה יכול להתקלח עד אשר יבשלו את  הדגים. 

מסיבת בר מצווה של ארי בבית משפחת ברון בסנטיאגו

מייסדי קהילת ''בני ישראל''
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בני הנוער היינו נפגשים אצלנו בבית; הבוגרים בגיל של ארי היו נפגשים בקומה העליונה והצעירים כמוני 
בקומת הקרקע. המדריכים היו סטונדטים אוניברסיטאים ובתנאים אלו הקמנו את תנועת הנוער ''גורדוניה'' 

שמאוחר יותר התפתחה לתנועת הליכוד. המדריכים היו מכשירים אותנו בתרגילי הישרדות כמו בצבא.
בבית ספר  ההומני  בתחום  לימודיו  ארי המשיך את  בהצטיינות.  היסודי  בית הספר  סיימנו את  ואני  ארי 
ווינדסור לבנים ואני בבי''ס אוקספורד הי סקול לבנות, אשר מנהליו היו מרצים באוניברסיטת אוקספורד 

באנגליה. גאווה גדולה והפתעה גמורה הייתה לי כאשר זכיתי בתואר התלמידה הטובה ביותר מכל ביה''ס.
קופייפו  ברח'  ממוקם  היה  הוא  היהודי.  לבי''ס  לעבור  הורי  את  שכנענו  וי'  ט'  לכיתה  הגענו  ואני  כשארי 
המרוחק מאוד מביתינו בפרובידנסיה. בהלוך היינו נוסעים בהסעה אך בחזור היינו חוזרים בתחבורה ציבורים 

עם שלושה אוטובוסים והיינו נוסעים שעתיים, אבל היה שווה בהחלט.
בשביל ארי ובשבילי להיות כמו כולם ולהרגיש חלק הייתה חוויה נפלאה. מנהל ביה''ס היה דר' יואל, איש 
חינוך במהותו אשר ייסד את בית הספר העברי הראשון בצ'ילה. שם למדנו יידיש, אנגלית, צרפתית, יוונית 

ולטינית וכמובן גם עברית ותנ''ך בהם היינו בפער גדול משאר התלמידים.
כשמלחמת העולם השנייה נגמרה כולנו יצאנו לרקוד ברחובות, היה חלום שהתגשם. רק שכעת הגיע הזמן 
לסכם בכאב גדול מי ניצל והיכן כל אחד נמצא. היינו קוראים את העיתון ''אופבאו )שחזור- Aufbau(, בו היו 

מפרסמים את שמות הניצולים ולמשל ניצול שהגיע לאוסטרליה היה מוצא את אחיו בסין.
חלק מהחברויות שנוצרו בתקופה ההיא בבית ספר היהודי היו משמעותיות ונשמרו עד היום. למדה איתי 
חברה בשם רובי בייטלמן. היא גרה כיום בקיבוץ רמות מנשה ואני מבקרת אותה הרבה... מעניין כיצד החיים 

מתגלגלים.
סבא וולף הלך לעולמו ב- 1941 וב- 1950 נסענו אימי ואני לישראל לבקר את סבתא פפי. 13 שנה הן לא 

נפגשו והנסיעה הזאת השאירה אצלי חותם לכל החיים.
הייתי בת- 15 והכרתי את שארית המשפחה. בתקופה ההיא היה במדינה צנע ולא היה מספיק אוכל ולא דיור 
עבור כולם. עולים מתימן ויהודים מכל קצבות העולם היו מגיעים ומתגוררים באוהלים אבל היה כוח רצון, 
שותפות רוחנית ומוטיבציה מרגשת. אימי בילתה בחיק משפחתה וחוץ מפפי אימה, הרדי אחיה הקטן אשר 
נישא לאינגה ולהם היו אז שלושה ילדים )זאב, רבקה, ויונה. מאוחר יותר נולד להם בן נוסף בשם אביעזר(, 
אחותה סלקה עם בעלה שהיו להם שני ילדים: אפרה ורות. חוץ מבני משפחה אימי גם פגשה חברים רבים 
בינהם הסופר שי אגנון. ראינו קיבוצים בהקמה, בהם אנשים היו גרים באוהלים והכל היה מוקף באבנים, בוץ 

וביצות. עכשיו הכל כל כך מטופח שנראה כמו חלום.
היו  הירדנים  הערבים  שלפעמים  מכיוון  מסוכנת  הייתה  הנסיעה  לירושלים.  גם  נסענו  מירבית  בזהירות 
תוקפים את השיירה. לא יכולנו להתקרב לעיר העתיקה ולכותל ויכולנו להגיע עד הגבול עם ירדן אשר היה 

מסומן בבית של מר' מנדלבאום. כל המצב הזה היה מאוד עצוב.
לא רציתי לחזור לצ'ילה מרוב התלהבות במדינה הצעירה אבל כמובן אימי לא אישרה לי להישאר.

שנתיים לאחר מכן התחלתי את לימודי באוניברסיטה ולמדתי טכנולוגיה רפואית.
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לסירים  להקים מפעל  במטרה  איירס  מבואנוס  וולטר שהגיע  בשם  צעיר  בחור  הכרתי  הלימודים  במהלך 
''מרמיקוק''. הוא נשלח לשנה לצ'ילה אבל התאהבנו... ולארגנטינה הוא לא חזר.

הנשיקה הראשונה זכורה לי במיוחד, הרגשתי שאני מרחפת בעננים. הייתי בהתנסות בבנק הדם והפלתי 
לגרום  הביתה שאפסיק  אותי  השנייה שלחו  מרוב התרגשות. כשכמעט הפלתי את המבחנה  דם  מבחנת 

לנזקים.
היינו נפגשים כל יום בפארק ''פארקה פורסטל''.

יותר מאשר בבואנוס איירס, משפחת אלקלאי, בעלי  רגועים  היו  ולטר החליט להשאר בסנטיאגו. החיים 
מפעל הסירים לקחו חסות על וולטר והתיחסו אליו כאל בן משפחה, התנאים הכלכליים היו טובים והיינו 

מאוהבים מאוד.
לאחר שסיימתי את לימודי התחלתי לעבוד במעבדה לחקר תפקודי כליות של פרופ' אלסנדרי ושל בי''ח 

סלוודור.
אספר על הנישואים האזרחיים שלנו:

בבואנוס איירס גרו היינץ ושטפי, אח של ולטר ואשתו שהייתה חברה ותיקה שלי. כששטפי ילדה את בתם 
איווי אני רציתי לנסוע אליהם לעזור לה אך התברר שאני הייתי חסרת לאום לכן לא היה לי דרכון, ולא 
יכולתי לבקש אזרחות צ'יליאנית מכוון שהייתי מתחת לגיל 20. החוויה הייתה קשה כי הייתה לי הרגשה 

שאני לא קיימת, לא רצויה ואין לי מדינה.
וולטר לא נשאר בשקט כשיש בעיה, לכן הוא ניגש לשגרירות הארגנטינאית והשגריר הציע לו שנתחתן ויום 

למחרת יהיה לי דרכון ארגנטינאי.
אינני יודעת מה הורי חשבו בנושא, אבל ב- 21 לאוגוסט 1956 התחתנו חתונה אזרחית ויום למחרת נסעתי 

לירח דבש... אבל לבד, ופינקתי מאוד את האחיינית שלי איווי. 
חצי שנה מאוחר יותר התחתנו ב- 6 לינואר 1957. החופה והמסיבה התקיימו בבית הכנסת של בני ישראל, 
שבו הורי היו בין המקימים. נסענו לירח דבש למר דל פלטה בארגנטינה. הורי נסעו יחד איתנו אבל התארחנו 

במלונות שונים.

טקס סיום של לימודיה של תמרה לטכנולוגיה רפואית
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חתונה של וולטר רוזנברג ותמרה ברון
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בתקופה ההיא ברגע שאישה מתחתנת היא חייבת לשנות את התנהגותה ואת לבושיה בהתאם למצופה 
מ''גברת''.

נאלצתי ללמוד לבשל לאחר שבבית הורי הייתה לנו עוזרת בשם ''ננה אינס'' שהייתה מפנקת אותי ומשחררת 
אותי באהבה מכל מטלת המטבח. למדתי לנקות, לגהץ, להוסיף עמילן לבגדים, לשפשף ולהבריש את פרקט 
הרצפות. ביתנו היה תמיד מבריק כמראה וביצעתי את מטלותיי באהבה ונתינה. וולטר היה זה שלימד אותי 

לבשל. הייתי הולכת לישון עם ספר הבישול ביד וקמה איתו מחדש. בסה''כ די הצלחתי במשימה.
היינו נוסעים רבות לבואנוס איירס לבקר את המשפחה. היינו לוקחים את המטוס של שישי בצהריים וחוזרים 
בשני לפנות בוקר. שם היינו מבלים בחיק טרודה אימו של וולטר ומרטין בעלה השלישי. הוא היה ניצול שואה 
שנלחם בגטו בשנחי. בנוסף היינו מבלים עם היינץ ושטפי ובתם המקסימה איווי. טיילנו במקומות מיוחדים 

וזכור לי במיוחד טיולים לאיזור ''אל טיגרה''.
5 שנים לאחר שהתחתנו קיבלתי את המתנה הגדולה ביותר שניתן לקבל; ילדתי את ביתי הבכורה דייסי. 

לגדל את דייסי ולהחזיק אותה קרובה כל כך לליבי הייתה חוויה מדהימה.
שנה וחצי לאחר מכן קיבלתי את המתנה השנייה; ביתי סוזי. היא הייתה כזו מתוקה ובשבילי החוויה הייתה 
אחרת כי עם הילד השני האמהות יותר רגועות ופחות לחוצות. גידלנו את שתי בנותינו באווירה של חום 

ואהבה. 

התאהבו  וסוזי  ארי  אחי  גירגולסקי.  סוזי  בשם  צעירה  ארגנטינאית  בסנטיאגו  לבקר  הגיע   1963 בשנת   
ולמרות  ואני לבשנו פרוות אלגנטיות ומרשימות  ובפברואר התחתנו באירוע חגיגי בבואנוס איירס. אימי 

שהחום הארגנטינאי גרם לנו להזיע כראוי אנחנו נהנינו ושמרנו על הפסון.
סוזי עברה להתגורר בצ'ילה ומאוחר יותר נולדו להם שני ילדים: גבריאל ודניאל. 

בשנת ???? נסענו עם וולטר לארצות הברית ולמקסיקו וכשחזרנו וולטר חלה באמפיסמה )מוגלה בריאות(. 
מצבו היה קשה עם סכנה לחייו. הוא היה ארבעה חודשים מאושפז בטיפול נמרץ בהם היו נסיונות לטיפול 

פרק 3
חייה של גב' תמרה בראון רוזנברג

הילדות דייסי וסוזי
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באמצעות תרופות שונות ורק בסוף הגיע לצ'ילה תרופה בשם חנטלין שבזכותה הוא הבריא וחזר הביתה. 
בימים הראשונים הבנות ואני לא רצינו להפרד ממנו לשנייה מרוב דאגה שהייתה לנו.

התקופה שבאה עכשיו הייתה קשה עבורי רגשית כי שוב פעם נאלצתי לשים את עצמי בצד ולוותר על האני 
האמיתי;

לפני שדייסי נולדה, בתקופה שעבדתי בחקר תפקודי כליות היו מצבים בהם, בגלל הדיאליזות, הייתי חוזרת 
הביתה מאוחר יותר מוולטר, והוא לא ראה זאת בעיניים יפות. כל פעם שוולטר היה מגיע לפני היה מקבל 

אותי בסבר פנים כועסות עד שיצאתי לחופשת לידה והפסקתי לעבוד.
לאחר שוולטר הבריא והכל היה רגוע בבית החלטתי כי הגיע הזמן לחזור לעבוד במקצוע שלי. הציעו לי 
להקים את המעבדה לרפואה גרעינית, תפקיד נחשק ומכובד ביותר. הרגשתי כבוד גדול ואחריות מקצועית 
אך וולטר לא אהב את הרעיון והודיע לי שהולך לקנות לי רכב כדי שאסיע ילדים לבית הספר. ההחלטה 
הייתה לי קשה ולאחר שדנתי עם עצמי כמה ימים החלטתי לעשות את מה שאישה טובה צריכה לעשות 

ולמען שלום הבית וכדי לא לריב או לאבד את וולטר החלטתי לקבל את הצעתו עם כאב עצום.
 למרבה המזל יש לי אופי עליז, כך שבהסעות עם הילדים שרנו וצחקנו המון. פסיכולוגית בית הספר היסודי 
הציע, כי אלמד הוראה במכללה של בית הספר העברי. הסכמתי, ואחרי שלוש וחצי שנים קיבלתי תעודת 
הוראה. הלימודים היו מעניינים מאוד. לבנותי ולי היו את אותם המורים והן ותמיד עזרו לי בשיעורי הבית 
או ביקרו את עבודותי באופן חיובי.  מאוד אהבתי ללמוד, אך זה היה קשה כי עדיין הייתי מסיעה ילדים 
לבית הספר. עשיתי זאת עד 1970 ,השנה שבה נבחר איינדה ))Allende נשיא סוציאליסטי שנבחר באופן 
דמוקראטי, כי המזון והדלק החלו להידלדל. בהתחלה, אני תמרה כאדם, חשבתי שטוב שהגיע איינדה, כי 
עכשיו לכולם יהיו את אותן ההזדמנויות ויהיה צדק, אבל המציאות הייתה שונה. רבים מהחברים שלנו היגרו 
למדינות אחרות ואת נשארת תמיד עם הספק, מי הצודק, הם או אני. אנחנו לא יכולנו לעזוב, כי הורי לא 
יכלו לעמוד בהגירה נוספת. בעלי המפעל  מרמיקוק, האחים אלקלעי, היגרו גם והשאירו את וולטר כאחראי 
על המפעל. כל יום היה חשש כי המפעל יוחרם כפי שנעשה בלוק אחרי בלוק, והם היו קרובים, אבל איגוד 
עובדי מרמיקוק, שהיה בקשר טוב מאוד עם וולטר, אמר לו, דון וולטר, אל תדאג, כשיגיע תורנו, נסגור את 
כל החלונות והדלתות ונומר כי המפעל כבר הוחרם. שוב היינו צריכים לקבל החלטות, היה לנו מזל, כי ידענו 
שאם נגיע לארגנטינה, למחרת לוולטר תהיה עבודה במפעל מרמיקוק בארגנטינה.  מאחר שלוולטר תמיד 
היו חברים, היה לו אישור ממשלתי לעזוב את הארץ )ללא אישור זה לא יכול היה לעזוב(, ולנייר הזה היה 
תוקף של חודש ימים מיום הוצאתו, אבל וולטר הצליח להשיג אישור בלי תאריך הנפקה עבור כל המשפחה, 

כך שבכל עת נוכל לברוח. 

הורי בחאואל )Jahuel(היו )הרמן( בקידוש בקבלת שבת
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ב 2- בפברואר 1972 היו לנו כרטיסי טיסה והצטרפנו לסיור "תור ועלה" לישראל. כך היתה לנו גם הזדמנות 
לראות מה ניתן לעשות בישראל. 

)Jauhel(, באותו מקום שכל כך הרבה  ב 5- בפברואר אבא שלי מת בצ'ילה במעיינות החמים של חאואל 
פעמים שיפר את מצבו  בריאותי של אבי; )אבא שלי עזב לעתים קרובות את סנטיאגו, כמעט ללא יכולת 
לנשום, ולמחרת כבר היה מסוגל לעשות טיול רגלי למישורים(, באותו 5 לבפברואר הילדות היו עם הורי ועם 
המטפלת אולגה. בטח הכל היה נורא. וולטר ואמא שלי החליטו לא לספר לי שום דבר, ולכן המשכנו בטיול 
שלנו, וולטר המסכן היה תמיד על קוצים. סיפרו לי בדיוק לפני שנחתנו בצ'ילה. הכאב והצער שלי היו חזקים 
מאוד, כי היחסים שלי עם אבא היו מאוד טובים. אבא שלי היה אדם נפלא, משכיל מאוד, ג'נטלמן, תמיד 
מוכן לעזור לאחרים, אבל לא היה נאיבי, ואף פעם לא אפשר לאחרים לנצל אותו, היה איש עסקים נבון והגון 
.הוא היה הפאפי ))Papi שלי. אני יודעת שזה תסביך אדיפוס, אבל בשם אלוהים, כמה שאני אהבתי אותו, 

והוא היחיד שלא הכה אותי מעולם.
אבא שלי תמיד סיפר לי על ילדותו ועל חוויות הנעורים שלו, בעיר הולדתו קאלוש, ועל כל מה שקשור לדת. 
הוא אפילו ידע את הספירה לזריקת רימון, היה צריך לספור לאט עד שלוש ואז לזרוק אותו, כי אם הוא 
נזרק לפני, האויב יכול להחזיר אותו והיה פוגע בך, ואם לקח לך הרבה זמן הוא היה מתפוצץ בידים. הכול 

לגבי היהדות למדתי מאבא היקר שלי.
ורוסים; ופתאום, בבום, הפיכה הצבאית. בהתחלה שמחנו, אך  החיים המשיכו כאן בצ'ילה, מלא בקובנים 
הדאגה עבור העצורים הלכה וגדלה, והפחד לגבי בנותינו שלא יקרה להן שום דבר. מאחר והיה עוצר, כל 
לילה חיכיתי לבואן מול חלון ליד מיטתה של דייסי, כי זה היה המקום היחיד שדרכו היה ניתן לראות היטב 
את הרחוב. ולפעמים הייתי שוכבת במיטתה וילדתי היפה הייתה מוצאת את המיטה חמה, דבר שהפריע לה, 

אבל אני הודיתי לאלוהים בכל פעם שהן הגיעו בשלום.
 בשנת 1978 קיבלתי מלגה מהמכללה בה למדתי, אפשרות ללמוד חודשיים באולפן גרינברג בירושלים. זאת 
היתה חוויה נפלאה, הייתי באותו חדר עם רוסיה והודית. מאחר והייתי מבוגרת )43(, היתה שם גם קבוצה של 
אוסטרלים שהגיעו לשהות של שנה והוזמנתי לכל המסיבות וגם סיפרו לי על הבעיות שלהם. כמובן שבסופי 

השבוע הייתי עם המשפחה שלי.
 מישראל טסתי למספר ימים לפריז ושהיתי אצל בני הדודים שלי, רות פליישמן, אפרה מישל וסוניה.

אישה  הייתה  היא  מצויין,  והסתדרתי  שאיתה  וולטר,  של  אמא  וטרודה,  אמי  לי  חיכו  מהטיול,  כשחזרתי 
נפלאה. אך לאחר מספר חודשים היא נפטרה בבואנוס איירס. למרבה המזל הצלחנו להגיע בזמן והיא הלכה 
לעולמה בזרועותי. אביו של וולטר נפטר לפני המלחמה, בגרמניה. למרות היותו חולה סרטן ומאושפז  בבית 
חולים, הגרמנים אילצו אותו לנקות את הרחובות בשעה 5 לפנות בבוקר עם 20 מעלות מתחת לאפס. הוא 

נפטר בשנת 1937 כאשר וולטר היה בן 9 ואחיו בן 13, שבוע לפני בר המצווה שלו.
 לאשרה עבור ארגנטינה היה תוקף של חודשים, כך שחמותי טרודה, ארגנה את יציאתם בכוחות עצמה 
יחד עם 2 ילדיה הצעירים. בהגעתם לארגנטינה עברו להתגורר הרחק הרחק בצפון, בסנטיאגו דל אסטרו 
))Santiago del Estero ואחיה מסר לה חנות כולבו )Pulperia(. למחרת ניגשה טרודה לעבוד בחנות, מאמינה 

כי מדובר בבוטיק, לבושה בכפפות וכובע.
בסוף השנה קיבלתי את תעודת ההוראה ולימדתי כיתות א - ב, בבית הספר העברי; גם הבנות שלי נסעו 
לטיול בישראל; כמה חוויות היו במשפחה הקטנה שלנו. אני נתבקשתי ללמד שיעורי יהדות בבית הספר 
 San( )Santiago College(,  סן אנדרס  נוספים, סנטיאגו קולג'  ובעוד ארבעה בתי ספר   )Grange( גריינג' 
, ובאקדמיה הבינלאומית; וגם בבית ספר המלמד בשיטת מונטסורי. אז החלטתי לפרוש מבית   )Andres
הספר העברי ולהמשיך בכיוון זה. הרגשתי כמו נציגה של היהדות, מול הנהלת בתי הספר והמורים האחרים, 
ולפעמים זה לא היה קל. שיעורי דת יהודית התקימו באותן שעות של שיעורי הדת הקתולית והפרוטסטנטית, 
ובמחלקת הדת כל המורות הינו חברות מאוד טובות. אהבתי ללמד והתלמידים וגם אני נהנינו מהם. מה 
ובכל  רצו להישאר בכיתה שלי מאחר  ופרוטסטנטי  רבים, קתולים  היה שתלמידים  שמאוד הצחיק אותי, 
חודש יש חג בלוח השנה העברי, וחגגנו אותם עם כל הטקסים והתפילות, שירים, ריקודים, אוכל וכו'; למעשה 
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היתה לנו "בומבה" של בילוי. לדעתי כ- 1000 תלמידים עברו בשעורי הדת היהודית, וזה היה דור שלם שחי 
את היהדות. אפילו נוצרו זוגות וגם נישואין של התלמידים שלי מבתי ספר שונים.

כל פעם אני מופתעת יותר ויותר מצירופי המקרים שמתרחשים. בתחילת כל שנת לימודים היינו צריכות 
להוראה.  על מנת לאשר אותה  החינוך,  בפני משרד  י"ב  ועד  א'  היהודית מכיתה  להגיש את תכנית הדת 
האישור של התכנית שלי לא הופיע בתחילת השנה ולכן שלחו אותי למשרד החינוך כדי לבדוק מה קרה 
)לבשתי ג 'ינס והייתי צעירה יחסית(. כשהגעתי למזכיר שרת החינוך, ואמרתי לו את שמי, תמרה ברון, הביט 

בי ושאל שוב האם את תמרה ברון? בטח חשב שיפגוש אישה זקנה.
הוא סיפר לי שהתוכנית שלי לדת היהודית נבדקה על ידי תיאולוגים ומחנכים של כל הדתות ושהיא נקבעה 
כתוכנית הרשמית של הדת היהודית, עבור כל צ'ילה. הייתי בהלם, אבל עכשיו הייתי צריכה להתאים אותו 
הייתה  העבודה  בצ'ילה.  הספר  בתי  כל  של  היהודים  התלמידים  כל  עבור  ולהרחיבו  החינוך,  משרד  עבור 

עצומה, וולטר הקליד אותה במכונות כתיבה של אותה תקופה שהבאנו כירושה מבואנוס איירס.
באותה תקופה השתתפתי בצורה פעילה באחווה היהודית-נוצרית, והם כמעט קראו לי "האחות" תמרה, זה 
היה מאוד מעניין וגרמו לי להרגיש מאוד חשובה. השתתפתי בחיפוש  פתרון בעיות יחד עם אישים חשובים 

מאוד.
בביתי היו תמיד צעירים, בעיקר בני הזוג של בנותי וגם ידידים. דייסי עם פאבלו וסוזי עם דני. שניהם כאילו 

גדלו בביתי, הם היו כמו אחיינים.
דייסי למדה סיעוד באוניברסיטת צ'ילה ואחר כך התמחתה בקוסמיאטריה, ופתחה קליניקה בחדר בדירתה 

של אמי; היא למדה גם מזכירות בכירה; ועבדה במדור מיוחד של שגרירות ישראל.
פאבלו ודייסי נישאו אחרי חברות של 5 שנים, הם התחילו לצאת עוד כשהיו בבית הספר.

 כאשר הילדה הקטנה שלך מתחתנת, מצד אחד את מאושרת, אבל מהצד השני את מרגישה שחלק מליבך 
נלקח, זה לא קל להבין כי הילדה הקטנה שלך איננה עוד בבית איתך. 

חתונה דייסי ופאבלו, עם דני וסוזי
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 סוזי למדה חינוך מיוחד באוניברסיטת צ'ילה. כאשר דני ביקש מוולטר את ידה, אבאלה אמר ראשית כי 
בתו עדיין צעירה מאוד. אך כאשר הוסיף דני כי בכוונתם לעלות לארץ, התרחש הפיצוץ. דני דיבר עם וולטר 

כשעתיים, עד שוולטר הסכים לנישואים, אך לא לעליה לישראל. בסופו של דבר נצחו הצעירים
 1-0, הם עמדו להתחתן ולעלות לישראל. 

בתחילת  באוניברסיטה,  לימודיה  את  תסיים  שסוזי  לאחר  ההחתונה  תאריך  את  לקבוע  צורך  היה  עכשיו 
אפריל. דיברנו עם אנגל קריימן, הרב הראשי של הקהילה דאז וחבר שלנו ושל הילדים. התאריך היחיד שבו 

יכלו להתחתן היה ל"ג בעומר, כי אחרי פסח מתחיל העומר, תקופת אבל.
בתי הקטנה סוזי סיימה את לימודיה בחינוך מיוחד באוניברסיטה, בשבוע שלאחר מכן הם התחתנו ובשבוע 

שלאחר מכן הם עלו לארץ. זאת באמת הייתה מרתון.
  

בשתי החתונות, ביום שישי שלפני, חגגנו קבלת שבת עם שתי המשפחות. דייסי ופאבלו נטעו עץ זית לכבוד 
התאריך שהיה ט"ו בשבט, כי גרנו בבית עם גינה; ודני וסוזי שתלו שיח ורדים.

דברים מדהימים שקורים.  אחד  והנה  בקיבוץ מצובה.  וסוזי שהו  דני  לעליתם,  הראשונה  במחצית השנה 
ודני.  זוג פמוטי שבת קטנים, שאמי נתנה במתנה לסוזי  מהחפצים המעטים שהורי הביאו מגרמניה, היה 
כשאמי ואני היינו נוסעות, אמי תמיד לקחה אתה את הפמוטים האלה, ובכל יום שישי בערב, היינו מדליקות 
את הנרות בחדרנו במלון, ותמיד היו איתנו חברים ומכרים שנטלו חלק  בקבלת השבת. המדהים הוא שסוזי 
כתבה לנו שבכל יום שישי הם מדליקים את הנרות בחדרם בקיבוץ והם תמיד מלווים על ידי קבוצת חברים. 

בקיבוץ לא מדליקים נרות שבת; אלה ההפתעות שמתרחשות בישראל.
כל שיחת טלפון היתה מלווה בבכי, אבל נהגתי לבקש מהאלוהים שידאג לשתיי האוצרות שלי כי מרחוק אני 

לא יכול לעשות שום דבר; וה' שמר לי עליהן היטב.

עלייה לארץ של דני וסוזיחתונה דני וסוזי
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תוך חצי שנה עברנו לדירה ברחוב אפוקינדו )Apoquindo(, וב 12- בנובמבר 1985 נולד לנו הנכד הראשון 
אליאס שאול. איזו הרגשה נפלאה היא להיות סבתא, זה דבר שלא יתואר. הכל היה נפלא עד אשר פלבלו 
החולים  בבית  נמרץ  לטיפול  ביחידה  חודשים   4 היה  הוא  הגוף.  כל  על  והזיהום השתלט  בסטאפיל,  חלה 
הצבאי, ואני חושבת שהוא היה המקרה היחיד מתוך 100 שניצל. כמובן שדייסי עזבה את כל העבודה שלה 
ונאלצה לקחת את המושכות של הקייטרינג שפאבלו ניהל בקאנטרי היהודי יחד עם קלאודיו, אביו. איזה 

תקופה טרגית )נראה כי במשפחת ברון רוזנברג, המחלות של הבעלים הצעירים, חוזרות על עצמן(.
הדרך היחידה שבה יכולנו לעזור לדייסי, הייתה בטיפול באליאס. לילות רבים שבהם לדייסי לא היתה עוזרת, 

אליאס ישן בביתנו. תודה לאל שפבלו הבריא. 
עכשיו הגיע תורה של אמי לחלות. היה לה דום לב ושהתה בטיפול נמרץ. היא הייתה מחוברת לצינורות, 
ולא יכלה לדבר, אז בניתי לוח עם האלפבית, כך שתוכל לתקשר. ועכשיו מגיעה המכה הגדולה. ד"ר קרלוס 
גרקין, שהציל אותה, כינס את כל המשפחה יחד עם אמי בבית החולים וסיפר לנו כי מצבה יחסית יציב 
כאשר היא מחוברת לצינורות, אבל זה לא יכול להימשך לנצח כי בסופו של דבר כל הצנרת עלולה ליצור 
זיהום קשה, ולכן יש צורך לשקול על הוצאת הצינורות, ואז היא לא תוכל לנשום בכוחות עצמה והיא עלולה 
למות. איזה עתיד טרגי; כל אחד הלך לביתו, אך כעבור יומיים אמי הוציאה את כל הצינורות בכוחות עצמה 
והמשיכה לנשום, מדהים. היא שהתה חודש נוסף בטיפול נמרץ ועוד חודש בחדר רגיל. איזה צחוק, הרופאים 
אמרו כי אמי לא תמות גם אם יהרגו אותה במכות. כשאמא הבריאה והחזרנו אותה הביתה, היא נשענה 
לאחור במיטתה ואמרה: אני כל כך שמחה להיות בחיים. וזה נשאר חקוק בנשמתי. צריך להילחם גם אם 
אומרים שאין תקווה. למזלי יכולתי להגיע למרפאת כל יום מאחר ופרשתי כמעט מכל בתי הספר, והמשכתי 
ללמד בסנטיאגו קולג' בלבד כי הוא היה במרחק של 4 בלוקים מהבית של אמי, ואפילו יכולתי לבקר אותה 

בהפסקות הארוכות.
3 שנים לאחר לידתו של נכדי אליאס, נולד הנכד השני ניקולס יואל, ב 26- בדצמבר 1988. ניקו אכל רק 
עם אופה וולטר, הוא העריץ אותו. עוד מתנה נפלאה. כל יום רביעי שני הנכדים היו נשארים לישון בביתנו, 

והמנהג הקבוע של שלושת הגברים, היה משחק של התזת מים האחד על השני, בין משחקים אחרים.
 הרבה דברים יפים באים ביחד. נסעתי לישראל להולדתה של נכדתי האהובה יעל. איזו התרגשות, בחדר 
ההמתנה של בית החולים רוטשילד, היתה משפחה ערביה, שחצי שעה לאחר מכן עזבה כי הבת כבר ילדה. 
זוג רוסי שעלה ארצה לפני חודש ואנוכי. האחות יצאה ואמרה לי שכדאי שאחזור הביתה כי יש עוד הרבה 
זמן עד הלידה. אני ישבתי שם לבד )דני כמובן עם סוזי(, ואז עניתי לאחות, שלא טסתי אלפי קילומטרים כדי 
לחכות בבית, ואני נשארת. ב 21- ביולי 1990 נולדה נכדתי היפה והאהובה יעל. זה היה כל כך נחמד לעזור 
לגדל אותה. יכולתי לבלות שעות עם יעל בזרועותי, והתבוננתי בה כל הזמן בתקווה שתמיד אוכל לזכור 

אותה כמו שהיא, ולשמור אותה בלבי.
מלחמת המפרץ הייתה בפתח ובכל פעם שהלכתי לסופר הבאתי בקבוקי מים. זה היה האירוע היחיד שבו 
התווכחנו דני ואני. אמרתי כי צריך לקנות מסכות למלחמה ולדאוג שיהיו מים בבית, ודני אמר שממשלת 

ישראל תאמר מתי צריך להתכונן. אחרי חודש חזרתי לביתי ואמי ישבה בכורסתה, והמתינה לי.
יום,  מידי  שעשיתי  כפי  לאמי  התקשרתי  הצהריים.  אחר   5 בשעה  הלימודים,  יום  בסוף  בנובמבר,   -30 ב 
ושאלתי לשלומה. היא ספרה כי הרופא ביקר ומצבה טוב, אז הלכתי לפגישה )בואו לא נשכח שאז לא היו 
טלפונים סלולריים(. אחר הצהריים הגיע לבקרה זוג חברים, והעוזרת אולגה אמרה להם לעלות, אבל לפני 
שהספיקו להגיע, אמי שצפתה בטלנובלה בחדרה, קבלה דום לב ונפטרה. הגיע לאמי מוות של צדיקים. זה 

פרק 4
הסבים - אופא וולטר ואומה תמרה
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קרה ביום שישי בשעה 6 אחר הצהריים ולכן  נשארתי עם אמא שלי בביתה וקראתי תהילים, עד מוצאי 
שבת, כאשר העבירו אותה לבית הקברות. למזלי כל בוקר וכל ערב במשך השבעה הייה מנין לתפילה, כי אמי 
ביקשה זאת על מנת להגיע מהר יותר לגן עדן. זה היה מדהים, ידעתי שיומה האחרון מתקרב, אבל מותה 
כאב לי אפילו גופנית. אמא שלי נפטרה בדיוק בזמן הנכון, מלחמת המפרץ החלה כעבור חודש, כמה נורא.

אחי אריה איבד את חנות הפרוות "ברון" מרחוב מונחיטס )Monjitas(, עקב חובות וריביות של הבנק שגמרו 
אותו. אריה שכר עסק בקומה שנייה ברחוב פיליפס )Phillips(. באותה תקופה נפלתי לראשונה ושברתי את 
האגן. אך גם דברים יפים מאוד קרו לי. השתתפתי בקורס על חלומות במכון הצ'יליאני- ישראלי לתרבות, 
והבנתי שקיימים קורסים מעניינים נוספים, אך לא על ישראל או על יהדות. פניתי למנהלת וסיפרתי שיש 
לי ניסיון בהוראת היהדות והיסטוריה של העם היהודי, ושאפשר לנסות. כבר ידעתי שלכל תלמיד שנרשם 
מקבל המכון 40% והמורה 60% כך שאף אחד לא מפסיד. בסמסטר הראשון היו לי 8 תלמידים ובכל שנה 
המספר הלך וגדל, עד שהגיע ל 30- בקורס. החל מהשנה השנייה לימדתי 3 קורסים; היסטוריה של העם 
היהודי, השואה, ויהדות. הדבר המדהים ביותר היה ש 80%- מהתלמידים לא היו יהודים, למעשה, האפשרות 

היחידה שהיתה לאדם שלא השתייך לדת היהודית ללמוד משהו על היהדות, היתה דרך המכון. 
הסטודנטים היו תיאולוגים צעירים מהאוניברסיטה, אנשי מקצוע מגוונים ואפילו איש עם דוקטורט במשפט 
נירנברג, שעבד באו"ם. תמיד אמרו לי שלא שומעים כלום לגבי העזרה של קהילה היהודית, ועל מה שהם 
כמובן  לעזור.  חייב  שאתה  ברור  זה  הטובים,  מהמעשים  להתפאר  מקובל  לא  שביהדות  הסברתי  עושים. 
שסיפרתי להם על אירגוני ויצו וספי ,Ceffi((, שלקחו על עצמם 13 בתי ספר כפריים מהצפון והדרום  של 
צ'ילה, והעניקו להם עזרה חומרית, תכנים לשיפור הלמידה וכו' . מדי שנה ביקרנו עם התלמידים בבית כנסת, 
וחגגנו את כל החגים היהודים וכולם השתתפו בהתלהבות רבה. אפילו 3 תלמידים התגירו והשתלבו ביצירה 

היהודית של צ'ילה.
עכשיו אני נזכרת וצוחקת. זוכרים שבבית הספר סן גבריאל  )San Gabriel( למדתי להתפלל את התפילות 
הקתוליות? ובכן, כשסיפרתי לתלמידי מהמכון הצ'יליאני- ישראלי לתרבות, שאוכל לדקלם את אבינו וכו' 
הם היללו אותי, כי מעולם לא חשבו שמורה לדת יהודית תכיר את התפילות הקתוליות. וחשבתי עד כמה 
החיים מעניינים, כי כשהייתי קטנה וסיפרתי בבית שאני מכירה את התפילות הקתוליות, אף אחד לא היה 
מהלל, אבל הם היו מאושרים אילו יכולתי לזכור את לוח הכפל. עכשיו הכל הפוך, מהללים שלמדתי את 

התפילות הקתולית ואף אחד לא מאושר שאני יודעת את לוח הכפל.
כמה שהחיים מצחיקים.

הדלקת נרות חנוכה בקבוצת כלניות של ויצו
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בתקופה שהייתי נשיאה של קבוצת כלניות בויצו, עלה הרעיון לחגוג חנוכה בקבוצה יחד עם הבנות והכלות, 
ונכד או נכדה. בהתחלה היו כ- 10 נכדים כולל נכדי אליאס וניקולאס, יחד עם האמהות והסבתות. הכנתי 
בהתחלה  לאירוע.  הפך  כבר  וזה   ,120 ל-  הגענו  הזמן  במשך  וכו'.   מזון  תחרויות,  שירים,  משחקים,  הכל, 
הפעילות הייתה בביתה של סימה רספקה ולאחר מכן אצל החברה מוניקה לברה שדאגה מאוד לחגיגה 

ואפילו 3 ימים לפני כן כבר לא השקתה את הדשא, כך שהילדים לא יצטננו כי ה"טוכס" רטוב. 
ושוב אני טסה לישראל להולדתה של נכדתי עדי. ב-13 בספטמבר בשעה 8 בבוקר )יום ההולדת שלי( נכנסה 
סוזי עם דני לבית החולים, ואמרתי לעצמי, אני מניחה שהיא תיוולד היום, אבל לעדידוש יש אופי משלה, 

והיא נולדה למחרת ב- 14 בספטמבר 1992. כנראה שהיא הייתה אמורה להיוולד ביום הזה.
מאז לידתה, היתה עדי כל כך מתוקה.  מאחר וסוזי עבדה, היא הכינה בערב בקבוק חלב סמיך מאוד, ועדי 

לא התעוררה כל הלילה.
לגבי סוזי ודני, היינו נפגשים פעם בשנה. או שבאנו ארצה או שהם הגיעו לצ'ילה, ותודה לאל היחסים בין 

ארבעתנו היו נפלאים וגם עם הילדים. בכל פעם שבאנו לארץ הרגשתי שייכת, כמו דג במים. 
היינו מאוד גאים בבנות שלנו ובנכדים. הן דייסי והן וסוזי יצרו יחד עם בעליהן משפחות יפות.

עכשיו שוב יש לנו תקופת משבר. דייסי ופאבלו נפרדו, וכולם סבלו. ביחסים בין וולטר וביני, זאת הייתה 
תקופה נוראית, כי אני תמכתי בדייסי, אך וולטר אמר שהקשר יכול להיות רע, אבל לא צריך להיפרד.

וכדי להוסיף, חודשיים לפני כן שברתי שוב את האגן ועכשיו המנתח מסר לי שהפרוטזה לא נקלטה טוב, 
אבל אני לא מתייאשת, טוב, אולי מעט, ומוסיפה עוד תרגולים עם הפיזיאוטרפיסטית.

בתוך כל המהומה הזאת, לאחי הקטן אריה הייתה תאונה ולמרות 2 הניתוחים שעבר, נותרה פגיעה מוחית 
קשה. גיסתי סוזי פעלה ביעילות רבה, זה היה ראוי להערצה.

אחייני הבכור גבריאל, הספורטאי, היה לקראת סייום לימודי הרפואה וכבר היה נשוי, ואחייני הצעיר דניאל 
)מעולה בבדיחות(, עמד לסיים את הלימודים בבית הספר, ולאחר מכן למד עריכת דין.

היה קשה מאוד לגיסתי סוזי, היה לה בעל, אבל במציאות לא היה לה.
וניצלתי את ההזדמנויות כדי לספר לו על הבעיות שלי והוא תמיד  פעמים רבות ביקרתי את אחי אריה 

התבונן בי בחיבה.
שלוש שנים אחרי שנולדה נכדת עדי, נולד הנסיך של משפחת רייף, נכדי נועם, במשקל 4 וחצי ק"ג, בתאריך 

6 במארס 1997. אפילו וולטר הגיע ללידה ולברית המילה; אם כי בסך הכל הוא בא לשבוע ימים.

כל הנכדים: אליאס, יעל, עדי, ניקולס ונעם
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בנובמבר 1998, נכדי הבכור אליאס חגג את בר המצווה שלו, בבית הכנסת של חב"ד. כאשר ההורים פרודים, 
כל החגיגות קשות יותר. הגיסים שלי באו מארגנטינה, אבל אף אחד לא מישראל מאחר שבאותה עת סוזי 
לא יכלה לצאת לחופשה מבית הספר שעבדה בו. תודה לאל שלדייסי יש קשר מצויין עם משפחתו של 

פאבלו, וזה נהדר. לבסוף בר המצווה היה מוצלח מאוד. 
חלומי  והיה  המתוקה,  המחלקה  בכל  שטיפלה  למרות  פאבלו,  עם  לעבוד  הפסיקה  דייסי  הפרידה  לאחר 

  )Senfa(.   לראות את שולחן הקינוחים בחתונות ובמסיבות. היא למדה טיפול משפחתי ועבדה בסנפה
היינו גאים מאוד בבנותנו, ובחתן דני, שלמד סוציולוגיה באוניברסיטת חיפה ושירת שנה בצבא. אחר כך החל 

לעבוד בבנק לאומי עם תוצאות מצוינות.
זכרונותי מהולים בעצב כבד וכעס. בפיגוע באמיה )Amia(, נהרגה ידידתנו היקרה, סוזי קריימן, אשתו של 
הרב אנגל קריימן. היא היתה אחראית על שוק העבודה, והיא דאגה למצוא מקומות עבודה עבור יהודים 
וגם עבור ארגנטינאים נוצרים. משפחת קריימן התגוררה בבואנוס איירס, ואנגל עבד זמן קצר כרב של בית 
הכנסת ליברטד )Libertad(. כאשר האירועים נרגעו, אנגל חזר עם בתו לסנטיאגו דה צ'ילה, )שתי בנות כבר 
היו בצ'ילה באוניברסיטה(. הוא שהה בביתי כ- 5 חודשים והיחסים היו טובים ומהנים. לאחר מכן שכר דירה 
גרה  כבר  מריאנלה  הבכורה  בתו  בירושלים.  להתגורר  עבר  ולבסוף   )Providencia( בפרובידנסיה  בשכונת 

ברעננה. איתה אנו שומרים על קשר מתמיד.

בר מצווה של אליאס בבית חבד

בר מצווה ניקולס 
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הזמן והחיים זורמים, וכאשר אנו שמים לב, הכל כבר עבר. אותו דבר קרה לי ולכל השפחתי היפה.
 דייסי פנתה ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטת סק )Sek(, ונהנתה מאוד מהלימודים. ובכל לילה היא "נכנסה 
למיטה" עם פרויד, עד כדי כך היא העריצה את תורתו: דייסי עבדה כמטפלת משפחתית בסנפה )המרכז 
המגיסטר  עם  יחד  התואר  את  קיבלה  היא  שנים   5 תוך  באוניברסיטה.  למדה  ובערב  למשפחה(  הלאומי 
מחקר,  של  נוספת  לשנה  להמשיך  התואר,  קבלת  לאחר  לתלמידיהם,  מציעות  האוניברסיטאות  )בצ'ילה, 
ולסיים עם תואר Magister בעלות זהה ללימודיה הקודמים(. לאחר שסיימה בהצטיינות, הציעו לה בסנפה 
להתמנות למנהלת הפדגוגית כי זה היה מזל שהמנהלת למדה ועבדה בסנפה וגם היתה פסיכולוגית.  בשעות 
דייסי בלקוחות בפרקטיקה הפרטית שלה. היא התמחתה  אחר-הצהריים, אחרי העבודה ב"סנפה", טפלה 

בפסיכולוגיה קלינית למבוגרים, זוגות ומשפחה.
בתפקיד זה ובזכות אישיותה, דייסי התראיינה מספר פעמים בטלוויזיה. אחרי מספר שנים, החליטה דייסי 

לעבוד בקליניקה הפרטית בלבד, ועזבה את סנפה.
 עכשיו מגיעים פעמוני השמחה. בשנת 2010 דייסי פגשה אדם נפלא, תומס גוטליב, והם התאהבו. אפילו 
וולטר הספיק להכיר אותו. כאשר טומי בא לביתנו כדי להכיר את וולטר; כמובן שוולטר קיבל את  פניו ואמר 
לו שזה ביתו, ושהוא שמח לפגוש אותו וכו'. יחד עם זאת הוא ביקש מהם שלא יחזיקו ידיים בנוכחותו. דייסי 
אמרה לו, אבל אבא אנחנו ילדים גדולים. אך כשהיינו יחד והם החזיקו ידיים, ברגע שוואלטר היה מביט, הם 
היו עוזבים את אחיזת הידיים. לארוחת הערב של השנה האזרחית החדשה של שנת 2012 הוזמנו לבי תו של 

טומי יחד עם משפחתו. 

פרק 5
הזמן והחיים זורמים

חתונה דייסי וטומי 

דייסי נכנסת לחופה עם בניה אליאס וניקולס
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חודש לאחר מכן, ב 26- בינואר, בעלי וולטר נפטר. זה רגע טרגי בחייה של אישה, חייה מאבדים את האיזון, 
ואף על פי שאת יודעת שזה עומד לקרות, את בשוק. למזלנו, אליאס הצליח להגיע מספרד וסוזי מישראל. 
ובשבוע השבעה הצלחנו להתפלל כל בוקר, אף על פי שקשה יותר להשיג מיניין, מאשר בערב. אני עדיין 

מודה להשתתפותם של 4 חברים של תחנת הכיבוי "ישראל", ולידידנו יעקב רוזנבליט.
חוזרים אל חיי היומיום

מרצה  גם  הוא  "חמצן".  בשם  ואדריכלות,  לעיצוב  במשרד  עובד  והוא  תעשייתי  מעצב  במקצועו  טומי 
 .)Diego Portales( באוניברסיטת דייגו פורטלס

 אליאס סיים את בית הספר ולמד מנהל עסקים באוניברסיטת אדולפו איבאניז וגם הוא סיים עם תואר 
מגיסטר. איך פרקי החיים חוזרים על עצמם. בעוד דייסי היתה בשנה האחרונה לפסיכולוגיה, אליאס החל 

את לימודיה באוניברסיטה. 
לאחר סיום התואר, מיד הציעו לאליאס עבודה בבנק BBUVA במדור שולחן הכסף, בו מחליטים בכל עת 
היכן וכיצד להשקיע. זה מאוד מלחיץ, אבל אליאס  היה מאושר. לאחר שנתיים של עבודה בבנק, המנהל 
סיפר לו כי מהבנק המרכזי במדריד מחפשים מישהו מאמריקה הלטינית שיעבוד במדריד. זה נראה כמו 
בלעדיו.  לחיים  להתרגל  היה קשה  וניקו  לדייסי  אבל  מאושר,  היה  הוא  נבחר.  נכדי,  פינטו,  אליאס  חלום, 

אליאס עשה קריירה, התאקלם היטב באיגוד הבנקאית של מדריד וגם בקהילה היהודית.  
אבל אז התרחש המשבר הכלכלי העולמי; ותפקידו בבנק בוטל. הוצעו לו מספר תפקידים, שאליאס לא קיבל 

 "BCI"  והחליט לחזור לצ'ילה. כאן הציעו לו כמה עבודות, וכיום הוא עובד בשולחן הכסף בבנק
עכשיו זה תורו של הנכד השני שלי. ניקולס יואל פינטו, נולד ב 26- בדצמבר 1988. הוא גם היה ילד יפה, 
וחכם מאוד. מאחר וזאת הייתה לידת מלקחיים, היו לו בעיות בילדותו, אבל הודות לדאגה של אמו, בתי, 
הוא התגבר עליהן. כשפאבלו ודייסי נפרדו, לניקו נשר כל השער והיה קרח. אני בטוחה שבבית הספר צחקו 
עליו, אבל הוא מעולם לא אמר דבר. הוא החל את לימודיו בבית הספר ע"ש יאנוש קורצ'אק, ומאוחר יותר 
עבר לבית הספר העברי. כשהגיע הזמן לבר המצווה של ניקו, כל משפחת רייף הגיע מהארץ והגיסים שלי 

עם ניקולאס פקיאל מארגנטינה. ניקו קרה היטב בתורה. 
כל  את  עבר  הנוער.  לקבוצת  ישראל,  ע"ש  האש  מכבי  לתחנת  האהוב  נכדי  התגייס  מכן,  שלאחר  בשנה 
בצ'ילה,  השני.  ביתו  הוא  האהובה,  אמו  בית  הראשון.  ביתו  בתחנה שהיא  סגן שלישי  הוא  וכעת  השלבים 
כבאים לא מקבלים שכר, הכבאות הינה על בסיס התנדבותי, ויש להם מיסטיקה. תחנת הכבאות ע"ש ישראל, 
מתמחה בהצלה, דבר לא קל, וניקו, שעשה קריירה, נשלח לחו"ל מספר פעמים כדי ללמוד נושאים חדשים 

וללמד בתחנות א חר ות.
כשניקו סיים את בית ספר התיכון, ובעקבות צעדיו של אביו, הוא למד מלונאות וכיום יש לו בשותפות עם 

אביו חנות שמוכרת מאכלים יהודים מעולים; אני ממליצה עליהם.

ניקולס אליאס 
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עבורי זה נהדר לשוחח עם נכדי ובנותי. כל יום ראשון בערב אני מתקשרת לצ'ילה ומאחלת שבוע טוב, וכל 
מוצ"ש בלילה לאלה שבארץ.

אני חוששת שאני מרחיבה מידי בהתפתחות המשפחתית, אבל אלה הן אהבות חיי, ויש לי רק 2 בנות ו 5- 
נכדים.

עכשיו הגיע תורם של אהבותי האחרות, הישראלים, לפי סדר הופעתם בעולם.
הם התגוררו בחיפה.

חתני הנהדר, דני רייף.בארץ, שירת שנה בצבא )רק שנה אחת, כי היה מבוגר וגם אבא(. למד סוציולוגיה 
באוניברסיטת חיפה ולאחר מכן החל לעבוד בבנק לאומי כקופאי, וכעבור זמן קצר הפך לסגן-מנהל סניף, 

וגם עשה קריירה. עכשיו נותרו כמה שנים לפרישה והוא כבר בקורס למדריכי תיירות, מוקסם מהלימודים.
ילדתי סוזי, למדה תואר שני בחינוך מיוחד, גם באוניברסיטת חיפה, ועבדה 24 שנה בבית הספר לחינוך 
מיוחד ע"ש גינגר. בהתחלה היה לה קשה מאוד כי המנהלת הייתה מפלצתית. אך המנהלת נפטרה וסוזי 
פרחה כיד ימינן של כל המנהלות. המומחיות שלה הייתה בחינוך מיני לחינוך המיוחד והיא הייתה מדריכה 
ארצית במשרד החינוך עבור יועצות בבתי ספר. בנוסף, השתתפה בוועדות אבחון של משרד הרווחה וגם 
מלמדת באוניברסיטת חיפה בחוג לחינוך מיוחד. עם כל התארים שהיו לה, היא הוזמנה לתכניות טלוויזיה 
הקשורות לחינוך מיני. מאז שנת 2014, סוזי מנהלת את בית הספר אופקים, שבו, עקב בעיות בריאותיות, 
ו- 80 אנשי צוות. בבית הספר לא  כל הילדים משתמשים בכיסא גלגלים. יש בבית הספר 70  תלמידים 
לומדים את תוכנית משרד החינוך בלבד. יש גם פיזיוטרפיה, בריכה, שיעורי ציור, תאטרון, צילום, מוזיקה 

וכו'. ההשגים של סוזי הם יוצאי דופן.
רוב ההורים  כי כמו  לבד,  צריכים ללמוד להתמודד  היו  נכדי, מאז שהיו קטנים,  הילדים, שלושת  בחיפה, 
והם  לשלושתם,  האוכל  את  חיממה  הביתה,  כשחזרה  הבכורה,  נכדתי  ויעל,  עבדו,  וסוזי  דני  הישראלים, 

הסתדרו היטב.
בשנת 2000 עברה משפחת רייף היקרה שלי, מחיפה ליוקנעם, עיר קטנה ויפה.

כל נכד והיחוד שלו.
 יעל מוחצנת. תמיד מחפשת מה לעשות ואיך לחיות את החיים לעומק. היא יוצאת מן הכלל.

עדי רגועה ומאורגנת. יודעת מה היא רוצה, יש לה גישה אומנותית והיא תופרת מעולה . יש לה את היכולת 
לנסוע למספר חודשים עם תרמיל קטן. היא נהדרת.

נועם מיוחד מאוד. הוא מוסיקאי המנגן במספר כלים, והוא אס בתופים. בבית הקים אולפן הקלטות. הוא 
שקט כשמו הוא. אם ברצונו להשיג משהו, הוא לא צועק או מבקר, אלא,  בתור ג'נטלמן,  הוא מבקש, וחוזר 

ומבקש, עד אשר מקבל את מבוקשו. הוא ישר והגון מאוד וגם חרוץ.

נעם עדי יעל
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אני באמת מאוהבת בחמשת הנכדים שלי. 
ויחד עם בחינות  כשמסיימים את בית הספר בישראל, מתגייסים לצבא. כבר בשנת הלימודים האחרונה, 

הבגרות, על הילדים לנסוע לראיונות ע"מ להחליט באיזה חייל ישרתו בצבא.
יעל שירתה כתצפיתנית בגבול בין מצרים ועזה, והגיע לקצונה.

עדי גם שירתה כקצינה אחראית על טירונים, ונועם נמצא במחצית השירות הצבאי שלו, בגבול הלבנוני. הוא 
בדרגת סמל, אחראי על הטירונים.

גם עדי וגם נועם, לאחר שסיימו את בית הספר, היו בשנת שרות )במקומות מיוחדים שבהם עזרו בהתפתחותם 
החיובית של בני נוער וגם עבדו בחקלאות וכו'(. נועם נבחר לנהלל, שנוסדה בעזרת ויצו, ועדי הייתה בפנימית 

אלוני יצחק.
לאחר השחרור, מגיע המסע הקדוש, שעבורו עובדים שנים רבות ע"מ לחסוך כסף לטיול.

יעל נסעה לדרום אמריקה, צ'ילה, ארגנטינה, ברזיל, פרו בוליביה ואקוודור עם בן זוגה  הקודם לאחר מכן 
למדה פסיכולוגיה באוניברסיטה, ושם פגשה את בן סלומון, בן זוגה הנוכחי, ושניהם סיימו את הלימודים 
עם  ומתגוררת  אביב  תל  באוניברסיטת  סוציאלית,   בעבודה  השני  לתואר  לומדת  היא  וכעת  בהצטיינות. 

שותפה ביפו.
 עדי וטום יצאו למסע למזרח, הודו נפאל, טיבט ויפן.

גבוה,  מספיק  ניקוד  מקבלים  ואם  הפסיכומטרית  לבחינה  להתכונן  צריך  המסורתי,  והטיול  הצבא  אחרי 
לאוניברסיטה.  להתקבל  כדי  מחייך  כשנתיים  להשקיע  צריך  באוניברסיטה.  ללמוד  מתחילים  באוקטובר 

החיים אינם קלים בישראל, אבל הצעירים אומרים, זה מה שיש ואלה החיים.
עדי לומדת ריפוי בעיסוק באוניברסיטת ירושלים ותתחיל את שנת הלימודים השלישית; היא חייה עם בן 

זוגה טום, בדירה קטנה ויפה בירושלים. טום לומד בבצלאל.
לנועם יש חברה חביבה מאוד, שני, מקיבוץ משמר העמק.

 עכשיו כולם בזוגיות. 

ומאורגן,  רוזנברג, שהיה אדם נפלא, מאוד מסודר  וולטר  והיקר,  רוצה לכתוב על בעלי האהוב   כעת אני 
וידע להתייחס הייטב לאחרים. הוא היה בבית הספר היסודי בלבד. למד שנה מסחר ובגיל 15 בארגנטינה 
החל לעבוד מאחר ולא היה כסף להמשיך בלימודים. הוא התחיל בתור נער שליחויות אצל חואן גולדשטיין,  

משפחת רייף ובני הזוג 
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מיליארדר מבואנוס איירס, ובהדרגה בעזרת האינטליגנציה שלו ומאמץ רב, עלה שלב אחרי שלב לדרגה 
נתגלתה אצלו מחלת  לערך,   60 בגיל  מצוין.  איש עסקים  היה  להתפתח,  בצ'ילה המשיך  גם  יותר.  גבוהה 
הסוכרת ובגיל 67 לקה בהתקף לב. למרבה המזל לא היו סיבוכים. סוכרת היא מחלה בוגדנית. לא מרגישים 
כלום וחושבים כי מדובר בסיפורים של רופאים, ואוכלים בגניבה עוגות וממתקים אחרים, ושום דבר לא 

קורה. 
 )Cory( ''וולטר היה אומר לי, כל כך את דואגת לי בבית והיום כשנסעתי למפעל, עצרתי בקונדיטורית ''קורי

לקנות לי עוגה, אז תעזבי אותי עם השטויות שלך, אבל עדיין המשכתי לשמור עליו בבית.

בין לבין, נסענו מספר פעמים, מלבד לבואנוס איירס וישראל, הפלגנו לברזיל, חוויה נפלאה. לקובה וסאנטו 
דומינגו יחד עם דייסי ופאבלו. לגרמניה הוזמנו על ידי העיר דארמשטאדט ויחד עם היינץ וסטפי ביקרנו 
זיגמונד, אביו של  לזהות את קברו של  והבוץ, הצלחנו  בין השלג, הצמחיה  ולמרבה המזל  בבית הקברות 
וולטר.  בנסיעה נהדרת נוספת, הפלגנו באניה מאשדוד, ובמשך 8 ימים טיילנו בים התיכון והוקסמנו מהאיים 
היווניים וטורקיה; עבורי הכל היה נהדר, אבל הנוסעים היו ישראלים ורוסים, זוג ארגנטינאים וזוג גרמנים, 
ובכל האמולה הזאת, שני צ'יליאנים אבודים. וולטר לא אהב את האוכל הישראלי וגם לא יכול היה לתקשר 
איתם. הסיורים היו כולם באנגלית, כך שבעלי המסכן לא נהנה כל כך, אבל אני נהניתי מאוד. המופעים 

בלילות היו מאוד יפים.
 וולטר יצא לגימלאות בשנת 2000 ואני בערך באותו הזמן.  בדרך כלל בבית הספר סנטיאגו קולג'  יוצאים 
המורה  הדגם של  הייתי   .70 בגיל  לפנסיה כמעט  יצאתי  אז  רצו שאעזוב,  לא  הם  60, אבל  בגיל  לפנסיה 

הפרהיסטורית, אבל למרות זאת היה לנו זמן נהדר עם התלמידים.
כבר כגמלאית נתבקשתי להכין 15 תלמידים מ"השומר הצעיר" לבר מצווה רפורמי, יחד עם הרב של הקהילה 

הספרדית דניאל זנג. זו הייתה חוויה נהדרת ושמרנו על קשר במשך שנים רבות.
באותה תקופה לימדתי שני קורסים להכנה לבת מצווה  בויצו. ביניהן היתה אחייניתי הקטנה מיכל בראון, 

בעלי וולטר רוזנברג
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והצגנו אותו לראשונה  ולמכבים  ואפילו עשינו מחזה קשור לחנוכה  זה היה מצוין,  בתו של גבריאל ברון. 
בשגרירות ישראל, בהזמנת השגרירה.

חלומו  ברכבת.  כולו  באירופה,  לטיול  ואני  וולטר  יצאנו  בישראל,  ילדינו  אצל  הביקור  אחרי   ,2000 בשנת 
של וולטר היה לנסוע עם תרמיל גב. היינו בגרמניה - פרנקפורט, דרמשטט, עיר הולדתו של וולטר, ברלין 
ולייפציג ) עיר הולדתה של האדם גדול, אני(, היה מאוד מרגש. לאחר מכן היינו בפראג היפה וביום השלישי, 
לאחר שהיינו בטריינזנשטט, ולמרות שאכלנו, לוולטר הייתה ירידת סוכר, דבר שמעולם לא קרה בעבר, כך 
שהתקשרתי לרופא כי חששתי שלקה בשבץ, אבל תודה לאל הרופא הזריק לו גלוקוז והוא חזר להכרה. אך 
עדיין הייה צריך לפנותו  באמבולנס לבית החולים. תודה לאל הכל עבר בשלום, למחרת הוא שוחרר והיינו 
צריכים לתפוס  מונית שהייתה בצד השני של כיכר במרחק של 2 ק"מ. וולטר בפיג'מה, עם נעלי בית ואפודה, 

רץ לתפוס את המונית. 
 המשכנו בטיול לבודפשט, שהיא נפלאה, אבל היפה ביותר היתה ווינה. את העיר הזאת ידעתי בעל פה כי 
הגב' אירמה, האומנת היקירה שלי, הייתה מווינה, וזה היה מרגש להכיר את העיר. בלילה השני, מר רוזנברג 

וגב' רוזנברג, הלכנו לאופרה הממלכתית בווינה. הרגשנו כמו מלכים. 
משם חזרה לפרנקפורט, ולטיסה הביתה. היינו מאושרים ועייפים ממסענו היפה.

ב 6- בינואר 2007 חגגנו את חתונת הזהב. היה נפלא. חמשת הישראלים האהובים שלנו הגיעו, ויחד עם 
יכולתי  יפה, לא  חוויה   .Pucon(( ימים בשני בקתות בפוקון  בילינו ארבעה  שלושת האהבות הצ'יליאניות, 
יותר. כשחזרנו, ערכנו בדירתנו קבלת שבת עם כל המשפחה. היינו משפחה ענקית. היה  להיות מאושרת 
מרגש לראות איך התקשרו ביניהם הדודנים הארגנטינים, הישראלים והצ'יליאנים, וגם הכירו זה את זה טוב 
יותר. במוצאי שבת, בחדר האוכל של ויצו, שחזרנו את טקס החתונה, כולל החופה עם ידידנו, הרב שמואל 

שטייהנדלר. חמשת הנכדים קראו את שבע הברכות בעברית ובספרדית. 

מסיבת סילבסטר בפוקון לקראת 50 שנות נישואים
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עכשיו אני רוצה לספר סוד. תמיד רציתי לעשות מעשה קונדס, ולשים כוס זכוכית עבה לחתן, כך שלא 
תשבר, וחשבתי לעצמי, שזאת ההזדמנות, אבל ניקו דאג כי אופה יקבל את הכוס הדקה ביותר, כך שלא 
הייתי מסוגלת לעשות זאת. היינו למעשה 90 איש והאולם של וויצו היה מלא. כל האירוע היה מאוד מרגש. 
האוכל היה מזנון משובח שהכין פאבלו, חתנינו לשעבר. ניגנו שני נגנים שוולטר בחר, חמשת נכדי הציגו 

מופע יפה ואפילו קארינה בתה הקטנה ביותר של אחייניתי איוי, רקדה ריקודי בטן.
היו נאומים זכרונות וצחוקים, והדובדבן שבקצפת, קבוצת חברים נתנה לנו כמתנה, ליל כלולות במלון שרתון, 
והיינו צריכים להגיע אליו ישירות מהמסיבה. ולמרבה המזל, העוזרת רוזה הכינה תיק לכל מצב, ובמיוחד עם 
התרופות שלנו. מהמסיבה הנכדים לקחו אותנו במכונית של וולטר, כולה צבועה במשחת שיניים עם המשפט 

זה עתה נשאו, וקופסאות שימורים שהרעישו. והזוג הבוגר, יושב בפנים.

למחרת בצהריים כבר היו הרוזנברג, הברון, הרייף, הפינטו והפקייל שוב ביחד, ודייסי וסוזי הכינו ארוחת 
צהריים טעימה מאוד. ואז הגיע צער הפרידה, אבל אומרים שאת מה שאכלת ומה שרקדת, אף אחד לא יכול 

לקחת ממך. במשך חודשים התענגנו. 
וולטר התארגן בצורה מושלמת. שיחקנו בריג' במרכז לגיל הזהב. היו שישה גברים שהפכו  לגבי פרישה, 
לחברים ופעמיים בשבוע היו מתאספים לשחק. בנוסף, פעם בשבוע קבוצת הבעלים של הנשים מקבוצת 
כלניות של ויצו, שהיו חברים טובים, שחקו פוקר וכל שבוע נפגשו בבית אחר. עם קבוצה אחרת הוא שיחק 

רומי. כך שבין משחק קלפים למשחק קלפים, שיחה ועוד שיחה, הזמן עבר בצורה מהנה.
וולטר חגג 80. יחד עם בנותי,ארגנו נסיעה באוטובוס, במקומות החשובים לוולטר. היינו 32   2008, בשנת 
איש. התחנות היו: מרמיקוק, המפעל שוולטר עבד בו ושם המתין לנו שלט גדול עם תמונה של וולטר, כאילו 
הוא רץ לנשיאות, שנעשה על ידי אלדה, חברה טובה של סוזי; הבית בו התגורר לפני שהתחתנו; והמקום 
בפרק פורסטל )Forestal( שבו בילינו כזוג אוהבים.  ביום הטיול היה קר, אז הכנו יין ואמפנדס חמות עבור 
כולם, וגם הופעת קוסם )וולטר מאוד אהב קוסמים(. לאחר מכן נסענו לבית ההכנסה שבו התחתנו וכיום 
הוא כנסייה האוונגלית, אבל נראה אותו דבר. ישבנו באותם מקומות שבהם נהגנו לשבת בראש השנה ויום 
הכיפורים. לבסוף הלכנו לאאורבך, המסעדה שבה וולטר היה אוכל ארוחת צהריים כל יום, והופיע זמרת 

אופרה עם השירים שהוא אהב. עכשיו כשאני כותבת זאת, אני חושבת שבילינו נהדר.
הזמן עובר והמחלות באות בשקט בשקט, וכל פעם מסובכות יותר ויותר. פתאום וולטר קיבל דלקת אזניים, 
 3 לאחר  המזל  למרבה  מוחית.  לפגיעה  והיה חשש  גדל  הזיהום  פשוטים,  לא  פעם  אף  הם  הדברים  אבל 
שבועות בבית החולים השתפר מצבו, אבל כתוצאה מהזיהום, וולטר היה מאבד את שיווי המשקל. בטיפולים 
עם הקינסיולוג הצליח ללמוד ללכת מחדש ואיך לטפס במדרגות. הוא גם חזר לנהוג על אף שהרופאים 
והמשפחה אמרנו לו שהוא לא יכול. זה היה העונש הקשה ביותר לבעלי. רופא אישר לו לנהוג קצת ובימי 
ראשון בלבד. ואז, בכל פעם שעברנו עם המכונית שלי דרך החניון שלנו, אמר וולטר לפז'ו האהובה עליו, 

עדיין נותרו לנו כמה ימים כדי שנוכל לצאת לנסיעה.
הבר מצווה הגדול.

 לנועם מלאו 13 וכולנו יצאנו לישראל. וולטר )ברשות הרופאים( ואנוכי, דייסי, אליאס וניקולס, ומארגנטינה 
איוי ודמיאן. הכל התחיל נפלא. למחרת הגעתנו נפגשנו   להנחת תפילין עם הרב אלישע, אדם ייחודי. אבל 
יום אחרי, וולטר חלה בדלקת ריאות ומהביטוח אמרו לנו להזמין אמבולנס ולפנותו לבית החולים רמב"ם. 
הוא אושפז ולמחרת הביטוח הודיע שהביטוח לא תקף במקרה זה כי מדובר במצב קיים. זה היה נורא, דני 

וסוזי נאלצו להפקיד 10000$ כפיקדון בבית החולים. 
אחרי יומיים וולטר לקה בדום לב. הרופאים מצילים אותו, והוא אושפז בטיפול נמרץ. יכולנו לראותו רק 
מספר שעות בבוקר והערב. בטיפול הנמרץ הצוות דיבר רוסית,  עברית או ערבית בלבד והבעל המסכן שלי 
שכב שם בשקט ובודד. הרופא שטיפל בו דיבר אנגלית ואחרי יומיים הוא אמר שמצבו של וולטר מאוד לא 
טוב, ושאם ישתחרר הוא יצטרך להיות מחובר לחמצן כל ימי חייו ותמיד בקרבת מרכז רפואי. עם "החדשות 
הטובות" יכולתי לומר שיהיה מה שיהיה. אחרי יומיים אני מגיעה לבקר את וולטר והוא לא מחובר לחמצן. 



28

אמרו לי שהוציאו את החמצן כניסיון, ולא היתה שום בעיה, והוא המשיך לנשום בכוחות עצמו. היה מדהים 
כיצד הוא דומה לאמא שלי.

 באותם ימים יעל שרתה בצבא, וקרה משהו מאוד מצחיק, כשהגיע לבקר את האופה שלה, היא הייתה 
מגיעה במדי קצינה וכולם היו המומים, והנקודות  של וולטר עלו ועלו ביחס של הצוות אליו.

עכשיו הייתה בעיה איפה לקיים את טקס בר המיצווה. הרב אמר לסוזי, אני בא עם התורה לאן שאת רוצה. 
חג  בגלל  לא אפשרות  הכנסת  בבית  רמב"ם.  החולים  בית  של  לאמפיתיאטרון  בכניסה  הטקס  את  ערכנו 
הפסח. כמובן שהטקס היה מאוד מרגש. וולטר הגיע בכיסא גלגלים, לבוש היטב, ועם צעיף יפה שכיסה את 
הסנטר. הוא נראה טוב למדי, עם חיוך נפלא על כך שהצליח להגיע לרגע הזה. הוא גם עלה לתורה נועם קרא 

היטב בתורה. עקב הנסיבות, לטקס הגיעו המשפחה והחברים הקרובים ביותר. 
אני מאמינה שאף אחד לא שוכח את הברמיצווה הזה. המסיבה הנפלאה הייתה במסעדה בזיכרון יעקב, 

ואינני יודעת איך היה לסוזי הזמן להכין מצגת. נועם ניגן בגיטרה יחד עם נגן סקסופון. 

היה  כי  גלעד,  לנו בקיבוץ  צריכים לעבור לחדר שהשאילו  היינו  וולטר השתחרר. עכשיו  ימים  אחרי כמה 
שם רופא סמוך. וכפי שאומרים בצ'יליאנית, היינו במצב חרא. בנוסף, כאשר וולטר שמע על הקיבוץ, הוא 
התעצבן מאוד ואמר כי הוא בא כדי להיות עם הבת והמשפחה שלו, ולא כדי ללכת לשום מקום אחר. אז 
האמבולנס לקח אותנו לביתם של דני וסוזי. לא היה רופא כדי להנחות אותנו, אז המלאכית שלי, בתי סוזי, 
הזמינה את דר" קאופמן וסיפרה לו את כל הסיפור של וולטר, ובקשה ממנו לבקר את אבא מבלי לכתוב 
שום מסמך רשמי או לקחת אחריות. הוא רק  היה צריך להגיד לנו אם אבא יכול לטוס בחזרה לצ'ילה בעוד 
שבועיים. הוא בדק את וולטר כפי שאף רופא לא עשה מעולם. הוא אישר לו לטוס, אבל עם רגליים חבושות 

) Mench( והליכה מתמדת בטיסה. כשרצינו לשלם לו, הוא סרב. אני חושב שהוא באמת מנטש
בצ'ילה המתינו לו עם כיסא גלגלים, חמצן בבית ותורים מוזמנים לרופאים. את זאת עשתה דייסי המלאכית 

הנוספת שלי. 

בר מצווה נעם בבית חולים רמב''ם 
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עדיין לא הסתיימה האודיסיא. היו לנו כרטיסים באייר פראנס, וזאת הייתה בדיוק התקופה שבה הר געש 
באסטוניה )אם אינני טועה(, שלח ענני עפר לאירופה והמטוסים לא יכלו לטוס. היה סיכון שנוכל להמריא 
מישראל אבל נישאר תקועים בצרפת. הבנתי שהוא צודק ורכשתי כרטיסים בTamlan , שטס ישראל-סאו 
פאולו-סנטיאגו. טסנו יחד עם סוזי, שלושתנו במחלקת עסקים, ולבסוף נחתנו בסנטיאגו בבטחה ובשלום. 

דייסי הכינה את הכול בשבילנו, והמדהים היה שוולטר התחיל להתאושש אט אט.

עכשיו היינץ, אחיו של וולטר, חלה בסרטן הכבד, וכמה נורא שלא וולטר ולא אני יכולנו לטוס לבואנוס איירס, 
והוא לא יכל היה לטוס לסנטיאגו.  זאת תחושת חוסר אונים נוראית. לבסוף, בתי דייסי )שתמיד פותרת את 

הבעיות(, טסה לסוף שבוע לבקר אותו, ולמחרת שובה, נפטר גיסי היקר.
ואפילו חגגנו שנה  נישואים, מי היה אומר.  וחגגנו 55 שנות  נוספת במתנה,  וולטר שנה אחת  לי את  היה 

אזרחית חדשה בביתו של טומי, בעלה לעתיד של דייסי.

ב 8- בינואר וולטר חש ברע. לקחתי אותו לבית החולים, ומצבו התדרדר במהרה, העבירו אותו לטיפול נמרץ 
עם דיאליזה ואינטובציה. מאמינים שהוא יצליח לצאת מזה, אבל לא.  אני מודיעה לסוזי בישראל ולאליאס  
בספרד. לוולטר היו הפרעות קצב קשות והרופאים ניטרלו אותן בתקווה שסוזי ואליאס יצליחו להגיע. הוא 

נפטר מוקף במשפחתו ב 26- בינואר 2012.
כמה קשה. את מרגישה לגמרי מבולבלת, גם אם את יודעת שזה יקרה, את אף פעם לא מוכנה .

כעבור שלושה שבועות הגיעו יעל יחד עם החבר שלה, שהיו בטיול אחרי הצבא. השהות שלהם היתה חמימה 
וטובה, והם אפילו השתתפו בשלושים של וולטר, דבר שהשאיר בי תחושה של מלאות. 

בהריון  הייתה  רוזה,  שלי  העוזרת  הרבה.  היה  עדיין  וזה  פחות,  הרבה  קניתי  בביתי.  שינויים  היו  עכשיו 
ובחופשת טרום לידה, אז העסקתי אישה שבאה פעם בשבוע. בפעם הראשונה שהגעתי לביתי בלילה והייתי 
לבד, הרגשתי כאילו גם האוויר היה כבד, אך עם הזמן מתרגלים לכל דבר. לאחר שסיימתי עם הנושאים 
המשפטיות, והזמנתי מצבה כפולה עבור שנינו, כך שגם במוות לא יפריד בינינו, עיצבתי את הקבר עם סמל 
של שבט לוי שוולטר השתייך אליו, נסעתי לסטפי גיסתי בבואנוס איירס ולישראל. כשהייתי בארץ עלה 

בדעתי פתאום שאני יכולה לחיות בישראל ולהגיע כל חצי שנה לצ'ילה, לדייסי, אליאס וניקולס. 
כשסיפרתי על הרעיון לבתי דייסי, היא אמרה לי: "טוב מאוד! אבא שלי נפטר ואמי מסתלקת" ; היא גם 

צדקה.
היתרונות  כל  עם  לעשות,  מה  שקלתי  שנה  חצי  ובמשך  וולטר,  של  המצבה  את  הקמנו   בצ'ילה,  בחזרה   
והחסרונות, וההחלטה התקבלה כי אני עולה לישראל. הייתה בעיה שנשמעת מגוחכת, אבל עבורי זה היה 
חשוב במיוחד, כי אני משאירה את וולטר לבד בקברו בצ'ילה. אבל היה משהו שדחף אותי לעלות לארץ, 
ואז בתי היקרה, דייסי, אמרה לי: אמא, אם את מרגישה שאת צריכה לחיות בישראל, אני איתך. ועם משפט 
האהבה הזה שלה, קיבלתי את ברכתה לדרך והתחלתי בתהליך של העליה. בתי סוזי עזרה לי לענות על 
השאלון. וכשאמרו לי שהכל בסדר, ברוכה הבאה הביתה, בכיתי וחשבתי שלפני 74 שנה, לא פלסטין ולא כל 

מדינה אחרת נתנו לנו אשרה - מקלט, ועכשיו מקבלים אותי כבת.
שתי בנותי יעצו לי לעלות לארץ, כשאני נושאת עימי את חפציי האישיים בלבד, ומשאירה את הדירה שלי 
כפי שהיא, כך שאחרי שישה חודשים אוכל להחליט בשלווה. אם אינני מצליחה להשתלב, אקח את החפצים 
שלי ואחזור לצ'ילה, ואמשיך לבקר את המשפחה היקרה שלי בישראל. ואם אני מרגישה טוב בארץ, אחזור 
לצ'ילה ואפרק את הדירה. זה היה רעיון מצוין, כי תודה לאל לא הייתה לי כל מחויבות לקבל עכשיו החלטה 

סופית. אני, כאדם צייתני מאוד, הודיתי להן על הרעיון המבריק.
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ודני ושלושת הנכדים שלי, שתמיד ביקרנו  ילדיי סוזי  אני טסה לישראל מצד אחד מאושרת להייות עם 
אותם לפרקים קצרים, ומאידך, בצער גדול לעזוב את דייסי )אבל שקטה שהיא מלווה ע"י תומי(, ואת 2 
נכדי האהובים. ב- 27 השנים האחרונות ליבי היה תמיד מפוצל לשניים עקב המרחק, בין 2 אהבותי, בנותי, 

בעליהן והנכדים. 
כשאני מגיעה לישראל, אני רואה ניציאה בד גדול שעליו כתוב, ברוכה הבאה לישראל תמרה. איך לא לבכות 
מהתרגשות ומקבלת הפנים. כשהגענו הביתה ראיתי שהכינו את חדרי באהבה רבה. ביום שני בבוקר כבר 
נבחנתי בעברית באולפן אבא חושי שבחיפה. האולפן מצוין, ולמזלי דני עבד כסגן מנהל סניף של בנק לאומי 
במרחק של 4 בלוקים מאולפן.  שאלתי את חתני האהוב דני, אם הוא יכול להסיע אותי בבקרים לחיפה, 
והוא ענה, אני יוצא ב 6:30, אם אתה מוכנה, או לא. כמובן שהמתנתי לו מוכנה ומזומנה.  השהות שלי באולפן 
היתה נפלאה, חזרתי להיות סטודנטית והדבר היחיד שהייתי צריכה לדאוג לו, היה ללמוד עברית ולהעמיק 
את הקשר עם נכדי.  גם מערכת היחסים עם חברי הכיתה הייתה מעולה, למדתי קצת רוסית והם למדו קצת 

ספרדית. גם עם המורים היחס היה טוב ושיוויוני, הן בזכות גילי, והן בזכות ניסיוני בחינוך.
אחרי שישה חודשים, בדצמבר 2013, כשסיימתי את האולפן, התמקמתי בדירה שלי, במרכז יקנעם. שני ילדי 
)דני וסוזי ושלושת הנכדי(, עזרו לי להפוך אותה לנוחה למגורים. איזו תחושה מיוחדת, אני מחליטה היכן 
למקם את הרהיטים בדירה שלי. עכשיו מתחיל החלק החברתי. אני נרשמת למתנ"ס, למרכז לגיל השלישי, 
ולקאנטרי כדי לשחות, ובכל החוגים להתפתחות גופנית. אני משתתפת בקבוצת נשים דוברות ספרדית, 

ואני נוסעת לקבוצת ויצו בחיפה.
 ב 1- באפריל, אני חוזרת לצ'ילה עם נכדי ניקו. ואין לי כל ספק, אני מפרקת את הדירה וחוזרת לישראל 
שלי. אני נותנת במתנה הרבה חפצים ומוכרת אחרים. צובעת ומתקנת את הדירה בעזרת דייסי וטומי, נפרדת 
לשלום מהמשפחה והחברים, וכיוון שחשש קטן מכרסם בתוכי, אני אומרת לעצמי, תמריטה, החלטת לעלות 
לארץ, אף אחד לא זרק אותך ולא נאלצת לברוח, אז תמשיכי, ואני המשכתי הלאה. לפני שעזבתי פניתי 
לנוטריון כדי להשכיר את הדירה ולמכור את המכונית של וולטר. סוזי, דני ונועם הגיעו לעזור, וארבעתנו 

חזרנו ארצה ביחד.
רמות  בקיבוץ  ועובדת  לפדיקוריסטית שמתגוררת  והלכתי  לי  כאבו  הרגליים  מדהים.  קורה משהו  עכשיו 
מנשה. היא הכירה אותי ואת סוזי, ובין הא לדא, היא שאלה אותי איך אני מסתדרת לבד, ללא בעל, השבתי 
שמצויין, יש לי הרבה חברות. היא שאלה האם יש לי בן זוג, אני עונה שלא. היא שואלת האם הייתי רוצה 
שיהיה לי בן זוג, ואני עונה, שיכול להיות. ורדה הפדיקוריסטי לוקחת את הטלפון, מתקשרת למישהו ואומרת, 
בנימין אתה יכול לבוא? אני אומרת לה לחכות, אבל בנימין הגיע תוך מספר דקות והסצינה היתה כזאת, אני 
יושבת מול ורדה עם הרגל למעלה, ולדעתי עם פרצוף של טיפשה, לא יודעת אם לבכות או לצחוק. בנימין 
מסתכל עלי, אני מניחה, ואני לא עושה דבר. הוא מתקרב לורדה ואומר לה בעברית, אני מחבב אותה, והאגו 
שלי מרגיש טוב, הוא מחבב אותי. משם הלכנו לשתות קפה ובהמשך ונפגשנו כמה פעמים. זה היה כמו מחול 
של קואקה )cueca(, ריקוד עם צ'יליאני שבו זוג הרקדנים מתקרב ומתרחק ובודק האחד את השניה. התחלנו 
לצאת כבני זוג וזה היה כל כך מבדח. אף פעם לא חשבתי שאחרי וולטר יהיה לי בן זוג, למרות שוולטר 
תמיד אמר לי, כשאני אמות, תלווי אותי לבית הקברות ובחזרה משם, תמצאי לך בן זוג. אבל עבורי זה היה 
אבסורדי. המדהים זה שעם בנימין הסתדרנו ממש טוב. גם הוא אלמן. הוא מבוגר ממני אבל יש לנו כל כך 
הרבה דברים דומים, ולמזלי, אמנם הוא יליד ליטא, אבל בגיל צעיר הוא הגיע למונטווידאו, כך שהוא דובר 
ספרדית. הוא עלה ב 1949 בגיל 21, והוא ממייסדי קיבוץ רמות מנשה. החיים מביאים הפתעות רבות. בנימין 
בן גילו של וולטר, והוא גם החל לעבוד בגיל 15 כעוזר בייצור תבניות ולמד במהרה את המקצוע, דבר שעזר 

פרק 6 
למי שעובר אלוהים עוזר, או משנה מקום – משנה מזל
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לו להקים, יחד עם חמישה חברי קיבוץ נוספים, את המפעל של שעוני המים של רמות מנשה, ארד. כיום 
המפעל מוכר בכל העולם ויש להם סניפים באירופה, סין וכו'. למעשה, בנימין אדם נפלא.

כשבנימין ואני התחלנו לצאת קבוע, דני וסוזי רצו לפגוש את החבר של האמא. ופעם אחת כשבנימין הגיע 
לביתי, גם הם הגיעו וזה היה כל כך מצחיק, כי בדרך כלל ההורים רוצים להכיר את בני זוגם של ילדיהם, אבל 
הנה פה זה להיפך. מלכתחילה היה קליק ביניהם. תודה לאל, בנימין מסתדר היטב עם ילדיי, נכדיי ובני הזוג 
שלהם, וגם אני מסתדרת מצויין עם ילדיו, נכדיו וניניו. ההופעה הראשונה שלי מול כל המשפחה הענקית של 
בנימין, הייתה בראש השנה ופסח כאשר הוא הזמין לביתו את כולם, כ- 30 איש. גם איתם נוצר קשר מצוין, 

וזאת מתנה מאלוהים, כי זה לא מובן מאליו.
 בפעם הראשונה שביקרתי בביתו של בנימין וראיתי את תמונות המשפחה, הייתה כמובן תמונה של סליה, 

אשתו. המדהים הוא שהרגשתי כאילו היו יכולים להיות לנו יחסים טובים מאוד.  
עכשיו חל שינוי בקצב החיים שלי. אנו נפגשים בכל סוף שבוע, וזה קדוש. וכשמרתה, אמא של דני הייתה 
והיא הייתה מעדכנת אותנו לגבי הרכילות של  בחיים, נסענו לבקרה בכרמיאל בכל שבת אחר הצהריים, 

משפחות המלוכה באירופה.
בניסיון רב השנים שלי, למדתי כי בכל מערכת יחסים,  של ידידות או זוגיות, חייבים להקדיש זמן ואהבה. זה 

כמו צמח, שום דבר לא גדל או נעשה לבד, ובאמת שאחרי זמן מה, התוצאה היא נפלאה.
 אני גם משתתפת פעם בחודש בהכנת ארוחת הבוקר לכל הותיקים בקיבוץ )אלה שהקימו את הקיבוץ(, 
ולאחר מכן ישנה תמיד הרצאה מעניינת, ובדרך כלל הם בוחרים בן או נכד של הקיבוץ שמספר על עבודתו ו 
/ או התנסויותיו. בנוסף, פעם בחודש מזמינים אותי לטיולים של הותיקים בכל חלקי הארץ, והם פנטסטיים. 

הכרתי מקומות נפלאים.
 יש לי גם המזל להשתתף במתנ"ס. אנחנו גם מטיילים פעם בחודש, אז בזמן קצר שאני פה, הכרתי הרבה 
מקומות ובכל פעם אני מתרשמת יותר ויותר. למדינה הקטנה הזאת יש מאות מקומות נפלאים, עם טבע 
ירוק מדהים, במיוחד כי הכרתי את ישראל כשהייתה  אבנים, מדבר וביצות. מדהים לראות מה שיד האדם 

עושה באהבה וחוכמה. והמאמץ של הבן כלפי אמא אדמה.

משפחת רייף איתי ובנימין ביום הולדתו ה- 90 
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 עכשיו, מאחר ואני לא לומדת, וביתי וחיי נעשו מאורגנים, חסרה לי העבודה ההתנדבותית. ידעתי שאני 
יכולה ללמד, ומן השמיים הכרתי את מנהלת מתנדבי החינוך ביוקנעם. היא הציעה לי ללמד בבית ספר דתי, 
שנמצא במרחק של חמש רחובות מביתי, ולעזור למורה לאנגלית.  זוהרית היא מורה מצוינת ואנחנו חברות 
למרות הבדלי הגיל. בדרך כלל אני מקבלת 5 תלמידים כדי לחזק אותם באנגלית, ובכל פעם זאת חוויה 

נפלאה.
כמתנדבת בחינוך, פעם בחודש יש לנו סדנה בהתאם לנושא שלנו, ופעם בשנה, במשך 3 חודשים, יש לנו

ברחבי  לטיול  יוצאים  בשנה  ופעמיים  גבוהה,  להשכלה  במרכז  מתקדמים  בקורסים  להשתתף  הזדמנות   
ישראל. למעשה, החיים נתנו לי הרבה.

האוויר  חיל  של  תערוכות  לארגן  הוא  נילי שתפקידה  ילדים.   3 יש  לבנימין  הצער.  מגיעה  השמחות  לצד 
הישראלי בכל העולם, היא מתגוררת ליד תל אביב עם בעלה יענקלה, ויש להם שתי בנות נהדרות ו 4- נכדים 

מקסימים.
דינה המתגוררת בקיבוץ, והיא כל כך מתוקה, שמיד התיידדנו.

חיים, שהוא בנאי, נשוי לפניני, אשה נהדרת, ויש להם שני בנים חביבים ושניהם משרתים עכשיו בצבא. ובתם 
יעל בת 15, נערה יפה, מתוקה, ואוהבת, משכילה וחכמה, לומדת בבית הספר, ואני מאוד אוהבת אותה.

עכשיו מגיע החלק העצוב. דינה סבלה לפני שנים רבות מסרטן, והיא נפטרה לפני שנתיים. זה כל כך קשה 
לקבור בת. אבל החיים נמשכים, אם אתה רוצה או לא.

בהמשך, חוויתי את אחד הרגעים המאושרים בחיי, בתי דייסי וטומי התחתנו, ב 10- באוגוסט  2014. כמובן 
שנסענו לאירוע עם סוזי, דני ונועם. גם איווי מארגנטינה הגיע. זה היה חלום שהתגשם. ובנוסף הם התחתנו 

במרכז ויצו. מה עוד אני יכולה לבקש מהחיים, שנתנו לי כל כך הרבה.
בימים הקרובים אנו חוגגים את יום הולדתו ה 90- של בנימין וכולנו מוזמנים. בנימין נראה מצויין ומצבו 

הבריאותי מעולה, והוא בעל אישיות צעירה.

מתנה נוספת שאני מקבלת,  היא שנכדי אליאס מתחתן בצ'ילה ב 17- בנובמבר 2018 עם פמלה גודוי, אדם 
יוצא דופן, כל כך מתוקה ואינטליגנטית. אני אוהבת אותה מאוד.

התנדבות שלי בבית ספר הדסים ביקנעם
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כמעט שכחתי לספר לכם על כמה חוויות נפלאות. תודה לאל שיכולתי לעשות 3 טיולים נפלאים.
1( טיול שורשים עם שתי בנותי דייסי וסוזי. ראשית נסענו ללייפציג, עיר הולדתי. היה מרשים. הלכנו לראות 
את הבית שלי, ביקרנו אאורבך קלר, מסעדה עתיקה וענקית, שגאטה נהג לאכול בה ולסיום הלכנו לתומאס 
קירש, כנסיית סנט תומס , שם קבור המלחין הדגול באך, ובמתנה התחילו לנגן באורגן את הטוקטה ופוגה. 
היה בלתי יאומן, במיוחד כי דייסי מוקסמת מבאך. ביקרנו גם בקהילה היהודית, שם אמרו לי שהעיר לייפציג 
מזמינה פעם בשנה את היהודים שנולדו שם וגם את ילדיהם ונכדיהם. היינו בלייפציג רק יום וחצי, וזה מעט, 

אבל בהמשך הצלחתי להדביק את הפער.
למחרת נסענו ברכבת לברלין, שהיא עיר מרשימה, ומשם לוורשה וקרקוב. עשינו סיור בליווי מדריך יהודי. 
קרקוב יפהפיה וביקרנו במספר בתי כנסת. כמובן שגם היינו באושוויץ וזה מכה אותך בחוזקה, לראות את 
כל הרוע. בסופו של דבר הגענו לדרמשטט עיר הולדתו של וולטר. היא עיר מקסימה, וכמובן שהלכנו לבית 
הקברות לקברו של אביו של וולטר, היה מרגש. בחזרה בפרנקפורט עשינו סיור בסירה ברחבי העיר ולמחרת 

כל אחת נסעה ליבשת שלה, לביתה. זה זיכרון יחיד ומיוחד, וגם נהננו מאוד.
יולי,  בחודש  מכן,  שלחר  בשנה  מצוין.  שהיה  בלייפציג  שקיבלנו  המידע  בעקבות  הייתה  השניינ  הנסיעה 
הבכור  נכדי  והזמנתי את  רעיון מבריק  לי  כך שהיה  לוויה.  בן  עם  בה במשך שבוע  לבקר  הזמנה  קיבלתי 
הוזמנו  אומנות.  הרבה  עם  נפלאה,   עיר  היא  לייפציג  מישראל.  יעל  הבכורה  נכדתי  ואת  מצ'ילה  אליאס 
לקונצרט בהאוס גוואנט,     Haus Gewant שבו הורי נהגו לבקר, לביתו של מנדלסון, ולסעודה בארמון 
נפלא. בהתחלה חשדתי מכל אדם מבוגר וחשבתי כמה יהודים הוא הרג. אך ישנם הפתעות. השתתפנו בכנס 
של הכנסייה האוונגלית, והכומר קם ואמר, לאחר שמיעת כל החוויות הנוראות מכם, אני חייב לספר משהו. 
כאשר המלחמה הסתיימה, למדנו על הזוועות שהנאצים עשו ליהודים, אבל היינו אומרים שאלה היו הנאצים 
ולא אנחנו הגרמנים. כשגדלנו, התחלנו לשאול את הורנו וסבנו, איפה הייתם בזמן המלחמה? אחרי היסוסים 
רבים סיפרו כי עבדו באושוויץ, בגסטאפו וכו'.  זאת אומרת שלא רק היו הנאצים, אלא גם אבי וסבי. כל זה 
נאמר בבכי והוא התנצל על כל הזוועות שעשו, ואמר: אני מודה לכם שלמרות הכל הגעתם לבקר בגרמניה. 

את אותו דבר ציינו בפנינו 5 אנשים נוספים, 3 מבוגרים ו-2 צעירים, היה מדהים.
אני מודעת שישנה התפתחות  של ניאו-נאצים ואנטישמיות, אבל מצד שני, האוונגליסטים ואנשים אחרים 
מערים רבות, צועדים במצעד החיים על מנת להתנצל על מה שעשו הוריהם וסביהם. חשבתי לעצמי, אני לא 
יודעת, לו הייתי באותו מצב, אם יוכלתי להתנצל על מה שאבותיי עשו. הייתי אומרת שאני מצטערת מאוד, 

אבל הם עשו זאת ולא אני. באמת שהכרתי עולם אחר. 
מלייפציג נסענו לברלין, ועשינו סיורים רבים. איזה עיר מרשימה. כמובן שנסענו לפרנקפורט ולדרמשטט. 
מאחר והיה שבת, לא יכולנו ללכת לבית הקברות, אבל ביקרנו בבית הכנסת, שנחנך במקום 3 בתי כנסת  
שהנאצים שרפו. ובאותו בית כנסת, הזמינו את אליאס לעלות לתורה, איזה התרגשות. אחרי ארוחת הצהריים 
הלכנו לטירה עם פארק ואגם יפה, שאותו ביקרנו עם וולטר כשהוזמנו לגרמניה. הפרידה מגיעה, אך יחד 
עם זאת, היה דבר נפלא, הקשר שנוצר בין 2 בני הדודים, זה לא אותו דבר להיות עם החמולה, ולהיות האחד 

עם השני.
3( לאחר שנה שוב הזמינו אותי, והפעם נסעתי עם נכדי השני מצ'ילה, ניקולס, ועם נכדתי השנייה מישראל,עדי. 
זו היתה חוויה אחרת אך גם נהדרת. לקחו אותנו לאוניברסיטה והיינו עם התלמידים, ומשם לקחו אותנו 
לביתו של משה מנדלסון, ולארמון. וכמעט שכחתי לספר שילידי לייפציג, מוזמנים על ידי ראש העיר לחתום 
בספר הזהב של העיר, ומראינים אותם מהטלוויזיה והם מופיעה בעיתון. ואת אומרת לעצמך, כמה שאני 

חשובה.
נסענו גם לפרנקפורט, אבל עדי נסע מיד לישראל, כיוון שהייתה צריכה לעבור מספר מבחנים באוניברסיטה. 
יומיים נוספים. בדרמשטט הלכנו לבית הקברות אבל לא לבית הכנסת. למחרת חזרתי  ניקו ואני נשארנו 
לישראל והוא לצ'ילה. אני מאמינה שהחוויה הזאת היא ייחודית ואני מודה לאל שיכולתי להרשות לעצמי 

את הנסיעות האלה.
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אתם כבר מכירים את אבותיי, עכשיו נראה מה קרה במשך 80 שנים והלאה.

אריה וסוזי וולטר תמרה   היינס שטפי    זוג  

גבריאל – דניאל דייזי ויויאן - סוזנה פטריסיה  איוון )איווי(   ילדים  

הולידו
פאולה – מרסלה פאבלו פינטו - דניאל רייף   דמיאן פקיאל   ילדים עם   

נכדים         סוניה – ניקולס- קארינה   אליאס - ניקולס / יעל- עדי- נועם            מקסי- מיכל –רפה

נישואין שניים        בעלה השני של דייזי- תומס גוטליב       אשתו השניה של מקסי-  
פרנסיסקה רייס          

סוניה ואוראצ'יו            אליאס מתחתן עם פמלה גודוי                      
    נין - לוקאס  

עכשיו כשאתם מכירים את כל חיי, אני רוצה להשאיר לכם משהו מ 82 שנות הניסיון שלי.
היה עצמך, הקשב לגופך, לקול הפנימי שלך, קח בחשבון את האינטואיציה שלך. תאהב וכבד את   )1

עצמך, כך תוכל לאהוב ולכבד אחרים, והם יחזירו לך כפליים.  
דאג להיות בריא, פנימית וחיצונית, אל תתן לעצמך לנוח על זרי דפנה, ושמור את ביתך וחפצך   )2

מסודרים. מצא מקום לכל דבר, כי קל יותר לשמור על סדר מאשר להתחיל לסדר. כך תרגיש   
חופשי באמת, ואל תשכח אם אתה לא עושה דברים בעצמך, אף אחד לא יעשה זאת במקומך.  

קבל את החיים כפי שהם. אתה לא תשנה אותם, אתה יכול רק לשנות את הגישה שלך כלפיהם.   )3
חשוב שכל בעיה מוצגת כלמידה. תחליט ללמוד בשמחה.  

קח את ההזדמנויות המוצגות לך, לפני שתחליט אם זה טוב בשבילך, לאחרים, ולעולם. אם זה לא   )4
טוב אז תשליך אותו גם אם מצער לעשות זאת.  

5(  כבד כל אדם על היותו הוא. גם אם אנחנו אחרים או חושבים אחרת, אנו יכולים להסכים כי יש לנו 
את הזכות להיות שונים.  

החיים עשויים מרגעם. כל רגע או כל מערכת יחסים, הם רגע קסום אם אתה מכבד ומקשיב עם   )6
הנשמה, זה הופך להיות רגע כדוש ובלתי נשכחת.  

אמא שלי תמיד אמרה, לכל דבר שאת עושה או אומרת, תוסיפי טיפת אהבה, אז הכל יהיה יפה   )7
יותר ושמח יותר בחייך.  

במהלך חיי למדתי כי הדברים שקיבלתי כגון להיוולד  בריאה, החכמה, האהבה, המשפחה, בית,   )8
האפשרות ללמוד, היכולת להקים משפחה, וכו', הם לא מובנים מאליהם, גם יכול היה להיות אחרת.  

וזה בא מתוך הקרביים שלי, תודה, תודה על חלקי, ושאת מה שלא קיבלתי, יכולתי לשנות.   

תודה לחיים      
יחי החיים      

פרק 7
אפילוג
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אני מבקשת להודות לדני באבא שנתן לי את ההזדמנות לכתוב את זיכרונותי. ליעל ריף, ששיתפה איתי את 
עבודתה על ההשפעה הרגשית של השורשים המשפחתיים ואבותיה.

איתי  יחד  ועיבדה  איתי  ולסוזי שערכה  לעברית  זיכרונות אלה  הרלינגר המתרגמת של  למיקי  מודה  אני 
לאורך שעות רבות את כל העבודה.

תודות
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