
 ביום הלוויה:   ילדיה של רוני

״לפעמים ביני לבין עצמי אני שואלת מה זורם בתוך דמי? לפעמים ביני לבין עצמי אני שואלת מי זורם בתוך דמי? את מי  

 אני גוררת הלאה לתומי? בדרך התלולה שלעצם קיומי? מושכת הלאה באושרי בזעמי , יומם ולילה מתנגנת שפת אימי״  

מנור והשיר הזה מתנגן אצלי הרבה בשנה האחרונה. בדיוק לפני שנה התחילה התדרדרות במצבך  המילים של אהוד  

חודשים נפגשנו כל יום יומיים לזמן ממושך וחוויות חדשות ואיתן התקרבות ואינטימיות, עם פז״מ של   4הבריאותי, במשך 

 שנים של אימא ובת ביחד.   50

חפצים שלך שברקע על המסך מצגת תמונות אינסופית שאצרת  אימא, אני יושבת במתחם המחשב שלך, מוקפת ב

לעצמך במהלך השנים. שני התשבצים של הארץ פתוחים ועט לידם, ואין טבעי מלפנות אלייך בשאלה מה את אומרת על  

 מאוזן ? אולי התשובה המזרח התיכון? ואת עונה בואי נפתח מילון.  8

וסרטים ששבו את ליבך. מטים קארי ומופע האיומים של רוקי, דרך   איזה אלופה את בטעמך, אהבת להכיר לנו מוזיקה

האחים כהן, מרלין מונרו ועוד מלאאא ועד לנוגה ארז. החיבור שלך למחשב השאיר אותך מעודכנת ומתמלאת בשפע. רק  

ופוס  לפני כמה ימים כשבאתי לבקר אותך בדיוק הקשבת לשוגרמן ושתינו התמוגגנו וביקשת שאקח אותך להופעה של ר

שככ אהבת. בילדותך לא הייתה לך יציבות ונורמטיביות של בת ואימא ואת ידעת לקחת השראה מהסביבה הקרובה. עם  

סבתא ולה תפרת לנו תחפושות מהממות, ומתכונים של סבתא ויוי נכנסו לתפריט היומי. העולם הגדול הגיע אלינו הביתה 

חה בנדיבות. מה לא היה שם פזלים ותכשיטים וממתקים שרק  במזוודות מסבתא צילה, אמא שלך, היפה והאהובה ששל

מקורבים לברנז׳ה בגרמניה יכולים להשיג וים של בגדים זהים לנטע ולי .וכך התהלכנו בבת ים ובחולון אבא ואת עם מכנסי  

.   הזברה הבלתי נשכחים ושתי ילדות מתוקתקות בלבוש זהה, יוצאים לאכול במסעדת אלנבי בתל אביב , העיר שלך

בהתמדה רקמת וסרגת בידייך החרוצות פרוייקטים שרק מלכות האיקסים והקרושה יכולות להבין. ירשתי ממך את האהבה  

הזו , וההיפך ממך אני סורגת רק ריבועים קטנים והכי לא מתוחכמים. תמיד הידע העצום שלך הדהים. בעיניי חכמתך  

לכל במידה שווה , ללא שיפוטיות בהקשבה והכלה. מאוד  הגדולה מכל התבטאה בחכמת הלב . ליבך היה רחב ופתוח 

תחסרי לי. תודה אמא אהובה שלנו . אמת וצדק הייתה דרכך והעברת את המסר . אנו מרגישים שזכינו להיות איתך ולחבק  

אותך ואת אבא בשעותייך ובנשימת האחרונה. ויודעים מאיזה סבל השתחררת. תודה על מי שהיית . אוהבים אותך בלב  

 נצח. ל

       נטעזהרעדיתומר  

 )נכתב ע״י זוהר אפטלון(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21.7.2021נטע ברוך,   

 אמא  

 ידעתי שהרגע המלחיץ הזה יגיע, גודל השעה וכל זה... 

הראש עף מרוב מחשבות, עלייך, עליי, על הבנות, על אבא ועל כל המשפחה, בעצם על מה לא, הכל נכנס לתוך מג'ימיקס  

 שקשה להפריד ולהבין לאן כל דבר שייך.  ומערבל הכל עד  

 וככה זה תמיד היה, גם אצלך, בטח אצלי. 

 ולמרות שקשה לי להכיר בכך, אני דומה לך הרבה יותר מכפי שהייתי רוצה להודות. 

 אבל למה לא בעצם, למה לא להודות לך?  

 למה ולמי אני צריכה לעשות חשבון? 

 שהיית ועל מה שנתת ואפילו על מה שלא.  אמא, אני מודה לך על הכל. על מה 

 ככה פשוט. 

כל כך התייסרת ברגשות אשם ובתחושת חוסר והמעט שיכולתי לעשות זה להגיד לך תעזבי, זה כבר לא חשוב ואולי אף  

 פעם לא היה. 

ה יסתור,  לא תמיד זה היה כך, יחסי אם וביתה בין כה וכה מורכבים, בטח כשמוסיפים את התבלינים והג'וס שלך, אלל

 לפעמים יש צרבת... 

כמה שאת מוכשרת וחכמה אינטליגנטית ומצחיקה שוצפת וגועשת, עולם ומלואו, ומי שרצה להכיר את ה"דבר הזה  

 שנקרא רוני אפטלון", היה מוזמן, בכייף... 

 לא הרבה העזו.  

 ולי...לא היתה ברירה...את אמא שלי, לטוב ולרע. 

מה אני מרגישה וחושבת (ואני לא כזו קשוחה כפי שנדמה לך) וככה אני רוצה להאמין   בתוך ליבך פנימה אני מקוה שידעת

 שאני לא נפרדת ממך, את פשוט נספגת ונטמעת בתוכי כמו מים הנספגים במחזור הדם.  

 המסע שלך כאן היה מאתגר ומטלטל ושווה כל רגע! 

 . וכן...הייתה לך משמעות, היית משמעותית בשביל כולנו. בטח בשבילי

כשאת משוחררת מכבלי הגוף, את חופשייה עכשיו לחפש ולמצוא את שנפשך חפצה ולעשות שלום בתוכך. כי מגיע לך  

 טוב... רק טוב... הכי טוב! 

 

 

 

 



 

 במלאת שבוע לפטירתה של רוני 

 27.7.2021יוסי אפטלון, 

 גוני יקרה שלי, - רוני

שנים   54להיות שיצאת מחיי לתמיד. בכל זאת אנחנו די מכירים כבר עבר כבר שבוע ואני לא מאמין שאת אינך. לא יכול 

ויוצאת מחיי מבלי לעדכן, להתריע לרמוז במשהו שהכל הולך להשתנות מהיום   –אינך   –ומה זאת אומרת את נעלמת 

לא  מתרוצץ ברחבי הבית ואני קשוב לכל טריקת דלת, מוטרד ש - והלאה. בימים קשים אלה כל השבט הגדול שלנו יושב

הרעש לא יעיר אותך וזה לא   –יעירו אותך, מעיר להם בשקט ותופס את עצמי וקצת מתבייש להודות שזה כבר לא משנה 

מסתדר לי בראש וקשה לעיכול. הימים האחרונים שלך לא בישרו על העומד לקרות במהירות כזאת וזה במידה מסויימת  

אולי המצב ישתפר  - לפגוש עוד רופא, לעשות עוד בדיקה ואוליהיה קצת מפתיע ולא היינו ממש מוכנים לזה. תמיד אפשר 

איכשהו. כך קיווינו. אבל ההתדרדרות היתה מהירה ומצאנו עצמנו עומדים וקשובים לתשובתך לפראמדיק: "לא רוצה 

להתפנות לבית החולים רוצה להישאר בבית". חשוב שתדעי שכל ילדיך ואני תמכנו בהצהרתך כאיש אחד וכיבדנו את  

נך ללא פקפוק. לא היה קל אך היתה איזו אחדות מופלאה בין כולנו שזה מה שנכון לעשות, למרות שעדיין ביצבצה רצו

 מחשבה טורדנית בסתרי המוח "אולי בכל זאת צריך לנסות עוד משהו שלא עשינו שיקל עליך".  

חתנות ונכדים ואמרת בהארה של רגע:  שלך שבו עשית סיכום ביניים: כך וכך ילדים, חתנים,  60- אני נזכר ביום ההולדת ה

בו של אנשים נהדרים שיש  - זה לא נראה לך קצת מוזר שמשני קלוצים כמונו, תשתרך מין ערבוביה כמו באיזה בזאר מין כל

 טורפי חזיר, מלקטי קטניות ותינוקות שאוכלים חול.  –בו הכל 

התנגדת ואמרת: "אני   - ם המון נכדים מתוקים א עתכבר היית סבתא רב 60- ורצינו לשחזר את מסיבת ה 70כשמלאו לך 

 רק את המשפחה שלי" ואנחנו נענינו לבקשתך עד תום וכך היה.    –לא רוצה את כל הקיבוץ 

בשנה האחרונה כשמחלתך גברה הצטרפה למשפחתנו מוניקה, המטפלת המסורה שלא יכולנו לבקש טובה ממנה,  

קשת את סליחתה בכל החלפת חיתול: "אין דבר אמא, זה שום דבר,  טיפלה בך במסירות אין קץ ותמיד אמרה לך כאשר בי

 זה עבודה שלי לדאוג לך לא צריך לבקש סליחה, מה קרה לך, מה קרה לך?". נשמה אמיתית.  

גוני יקרה, ילדותך הקשה ליוותה אותך כל חייך ושמרת על משפחתך הקרובה בקנאות בלתי מתפשרת, מיעטת להתערב  

וכמה רבה, שלא כמוני שאני מדי פעם מקלקל. בגדול רצית שיעזבו אותו בשקט ולא תמיד נעניתי לך  בחיי ילדיך ונכדיך בח

אבל זה בגלל הגנים הפולניים שהשתרשו בי. עומדים בוכים על קברך וכבר חשים בחסרונך. אהבנו אותך מאוד וזכרך ילווה 

 אותנו באהבה רבה.  

 נוחי על משכבך בשלום. 

 

 זוהר אפטלון:  

        אמא

שבוע בלעדייך , מכאן ועכשיו הזמן בלעדייך ימשיך ויתארך ואת נשארת בליבנו ובדמנו לנצח. כתבת ביומנך עד כמה חשוב  

 לך מה יגידו עלייך אחרי מותך ואם ידייקו ויראו את עולמך הפנימי העשיר שלא גלוי לעין ושלא היה תלוי באחרים ,  

יפרד ממך בצער גדול. סיפורים עלייך וסיפורים שלך, תמונות שלך, תחביבך ,  אז תני לי לספר לך שהמוני חברים/ות באו לה

 אופייך ודמותך הייחודית נכחו במאור פנים.  

 רוב האנשים לא ידעו על מצבך הבריאותי הקשה והופתעו.  



רונות .  אנחנו יודעים מאיזה סבל השתחררת . וכמו שכתבתי בלוויה, זכינו להיות איתך ולחבק אותך בנשימותייך האח

 בהחלט ידעת מה את רוצה וטוב שאמרת לנו.  

האופי הייחודי שלך , חוכמתך , האמת שלך ושאיפתך לצדק נזכרו שוב ושוב מפי מי שהכיר אותך . נראה לי שכל הקיבוץ  

 הגיע אלינו הביתה לספר עלייך , לשמוע עלייך ולהיזכר בך. והרגשתי שכולם כ"כ אוהבים אותך ואת אבא.  

פעלו כולם מיופייך המהמם בצעירותך ונחשפו לסיפורים מילדותך וחייך המעניינים שבהם עצב רב וגם  בתמונות הת 

 שמחה ואהבה.  

למה צריך להזדעזע כדי להתחבר ? או שאלה השנים שהיו צריכות לעבור ?...לא יודעת כבר בשעותייך האחרונות עדכנו  

יסיון להספיק לראותך , תוך הלם ושוק, הרגלת אותנו לראות את  את חגי במצבך והוא מיד עלה על הרכב , עם ירדן ובאו בנ

שלך בפייסבוק מדי בוקר ולכן הוא לא ציפה להודעה מזעזעת שכזו. הה הגיעו דקות ספורות לאחר   morning goodה 

רוני בבית  לכתך. גם את יורמי עדכנתי ואלה מילותיו:״ דמעות. הרבה. דמעות עולות בי ועצוב לי . ודמעות על הילדות של 

סבא איציק וסבתא ויוי . שבוודאי אספר לך כשנתראה. כמה אהבה אותי וכמה אהבתי אותה .״את שומעת אמא?  

 כשנתראה . כן. ואנחנו עוד נתראה ונדבר עלייך . ותדר הדיבור שלו , אמא, הזכיר לי אותך.  

 אימוש. מה עוד לא תפסתי ורצית שנתפוס? 

 הזמן ,ועוד ודברים שעשית ואמרת בתבונה רבה עוד יחלחלו בי. מרגישה שבלב ובנשמה את איתי כל 

 אני אוהבת אותך ואת כבר חסרה לי מאוד.  

 החמלה שבך והורשת לי תישאר איתי תמיד.  

 תודה על מי שהיית אמא  

 נוחי על משכבך בשלום 


