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    22מידענית 

               , שנפטרה השבוע.פרומה נירהמידענית הפעם מוקדשת לחברתנו 

 יהי זכרה ברוך.

 .בוילנה שבליטא להוריה יצחק וברטה ַפְיימֹוֶשביץ 13.9.1930-פרומה נולדה ב
אחות . האב היה מנהל חשבונות במקצועו וניהל את בית   בהמשך נולדה לה

מסורתי. -תה עקרת בית. הבית היה ציונייהחרושת לצבעים של אמו. האם ה
האב היה חסיד ובמקביל כיהן כראש הקן של תנועת המזרחי. שני ההורים היו  

 בוגרי הגימנסיה העברית בוילנה ודיברו עברית. 
מה נמסרו  -ארץ ישראל, אך משוםהתכוננה המשפחה לעלות ל   1936בשנת 

 ה שלהם למשפחה אחרת והם נשארו בפולין.יאשרות העלי
ידעה פרומה ילדות שמחה ומאושרת.  1941עד פלישת הגרמנים לוילנה בשנת 

עם פלישת הגרמנים נשלחו אביה ושני דודיה למחנה עבודה, שם נרצחו כעבור 
 היו קשים וכולם סבלו מצפיפות, מרעב ומקור. נשות המשפחה והילדים הוכנסו לגיטו. התנאים .זמן מה

החלו פעולות לחיסול גיטו וילנה. בסלקציה שנערכה נשלחו אמה ואחותה של פרומה שמאלה,   1943-ב
  –ידי דודתה שסחבה אותה ימינה -למוות, ופרומה הילדה, שרצתה להצטרף אליהן, עוכבה בכוח על

יעו לשטוטהוף. החיים במחנה הריכוז היו קשים הועברו ממחנה ריכוז אחד לאחר עד שהג ןלחיים. ה
וחייה ניצלו לאחר תבוסת   ,לילדה הצעירה, אך היא שרדה הודות לטיפול המסור והמגונן של דודותיה

 הגרמנים.
פרומה נכללה בקבוצת נערים ונערות ניצולים שנאספו ברחבי פולין ורוכזו בבית ילדים. שם הצטרפה  

ידי שליחים מהארץ ועם קבוצה של ארבעים נערים ונערות  עלתה  -לתנועת השומר הצעיר שהוקמה על
ידי הבריטים -יה נתפסה עלי, במסגרת עליית הנוער, באוניה "תיאודור הרצל". האונ1946לארץ באביב 

ונוסעיה נשלחו למחנה מעצר בקפריסין. כעבור כשנה וחצי שוחררו ופרומה הגיעה עם קבוצתה לקיבוץ  
 מענית.

, נישאו  1950בשנת  .ניר-צתה "ניצנים" את דב ְשָטְטֶפלד, שלימים עיברת את שמו ל פרומה הכירה בקבו
הבן   1956-נולד בנה הבכור, שנקרא יצחק, על שם אביה שנרצח ואחריו נולד ב 1952השניים.  בשנת 

 .1970-ובת הזקונים יעל שנולדה ב  1962-עופר, הבת חגית ב
ילדים, תחילה בגיל הרך ואחר כך בבית הספר.   במשך שלושים שנים עבדה פרומה כמטפלת בבתי ה

לאחר תקופה ארוכה זו , עם התבגרותה, עשתה הסבה מקצועית ויצאה ללמוד קוסמטיקה.  היא עבדה  
 .2019במקצועה זה עד שנת 

נפל עליה אסון גדול עם מותה של בתה חגית ממחלת הסרטן. פרומה ליוותה את בתה    1995בשנת 
תה מכה קשה עבודה. בני משפחתה תמכו יך באומץ ובנחישות, ופטירתה היבמחלתה מקרוב, בכאב רב א 

 בה וחיזקו את רוחה והיא בחרה פעם נוספת בחיים, עם כל המשמעויות שנבעו מבחירה זו. 

שוב היכה בה הגורל עם פטירתו של דב, חברה הטוב ושותפה לחיים, מאותה מחלה. דב   2006בשנת 
 והיא השתדלה למלא אחר צוואתו זו. ציווה לה את החיים במותו 

השואה ומוראותיה נכחו בביתם ובחייהם של פרומה ודב. הם דיברו וסיפרו על קורותיהם בפתיחות,  
 והנחילו את מורשת השואה לילדיהם ולנכדיהם. שניהם נתנו עדויות ב"יד ושם".

הופק סרט המבוסס   2016מסע אחד", ובשנת  –"שני סיפורים  – יצא לאור ספרם המשותף  2012בשנת 
על העדויות של פרומה ודב. פרומה השתתפה בפרויקט מיוחד של המועצה האזורית ו"מלוא" שנקרא  

-ידי עזרא ועירית דגן. בפרויקט השתתפו חמישה-לספר כדי לחיות", שהופק והונחה על – "תיאטרון עדות 
ר או נערה, אשר שמעו ולמדו  עשר נערים ונערות, כאשר לכל מבוגר הוצמד נע-עשר ניצולי שואה וחמישה

                                   את סיפורם ובסיום הפרויקט הופק מחזה שבו שיחקו הנערים והנערות את בני זוגם הניצולים.
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כרונות  יפרומה העידה על עצמה שנמנעה מקריאת ספרים שעוסקים בשואה והשתדלה להדחיק את הז
ל פני השטח ויצרה קשיים רגשיים עכרונות יקט הזה הציפה את הזולחיות את ההווה.  ההשתתפות בפרוי

חזקים. פרומה יצרה קשר אישי חזק עם הנערה שגילמה את דמותה, והקשר נמשך גם לאחר סיום  
 הפרויקט.

בפעילויות של "מלוא" החלה פרומה להשתתף מימיו הראשונים, כשהפעילות נעשתה עדין בחדרה. היא  
בחוגי מוסיקה, מלאכות יד והתעמלות. במשך שנים שימשה מקשרת בין  השתתפה בחוגים עיוניים ו

"מלוא" והתלמידים ממענית ואף נטלה חלק בחנות "יד שניה" שקמה ביוזמת המועצה האזורית לרווחת  
 תושבי המועצה. 

קמה. היא הרבתה לקרוא, עד ימיה האחרונים, יצאה  יפרומה ניחנה בתבונת כפיים ועסקה בסריגה ור
תה מוקפת  יות וקונצרטים ולטיולים בארץ ובחו"ל, ככל שמצבה הבריאותי אפשר זאת,  והיהרבה להצג

 נינים והיה לה עם כולם קשר קרוב וחם.   9-נכדים ו  14-במשפחתה הגדולה, והעוטפת. היא זכתה ל

, במלאת  2010בחוברת "גבורות" שהופקה על ידי "מלוא"  בשנת 
 לפרומה שמונים, סיכמה את חייה:  

אף העבר הלא קל שלי היו לי גם הרבה שנים "על 
מאושרות. אני אופטימית תמיד ומקבלת את החיים בברכה,  

כמו שהם, עם השמחות ועם הכאב והצער. יש לי משפחה  
חמה, אוהבת ותומכת, ואני גאה בה מאד ומוצאת בה מקור 

                                                                      לשמחה וכוח."
בשנתיים האחרונות לחייה זכתה פרומה במטפלות המסורות  

ובחום ועזרו לה להישאר    ִרי, ואחריה מרי,  שטיפלו בה באהבהייפֶ 
 יהי זכרה ברוך.     עד הסוף בבית שבו חייתה ושאותו אהבה מאד.

  

                                                                                                                                כמה מילים אישיות:
פרומה ואני היינו חברות קרובות במשך שנים רבות. הקשר בינינו התחיל כאשר נולד בנינו הבכור שרון,  

הורים צעירים ולא מנוסים, קיבלנו עזרה ובטחון מפרומה ודב, ההורים המנוסים, שילדתם   –ואנחנו 
ת, חגית, נולדה קצת לפני שרון. אנחנו, ההורים הצעירים, גם שימשנו להם "תחליף סבים" ושמרנו  השלישי

 על חגית כשרצו לנסוע לבילוי או למטרה אחרת. 
אחר כך היו יעל ונמרוד שגדלו ביחד, והמשיכו את הקשר בינינו, ועם השנים נוצרו חיבורים נוספים, 

יות האינסופית שפרומה הקרינה, חרף הקשיים והצרות  שהעמיקו את הקשר על בסיס אישי. האופטימ
 האוזן הקשבת והאמפטית עזרו לי מאד וחיזקו אותי בשעות קשות.ו שפקדו אותה 

יתה אשה חמה ופתוחה, שמצאה שפה משותפת עם בני ובנות כל הגילים. עקבתי בהשתאות יפרומה ה 
ה צעירה נמשכה לפרומה, לחום  מיוחד והמרגש שנוצר בינה ובין נכדתי נגה, שכילדהאחרי הקשר 

שהקרינה, לאהבה שהרעיפה עליה. נגה הרבתה לבקר אותה, לשחק איתה במשחקים שונים ולדבר איתה,  
 כדי לקבל את החיבוק, החום והאהבה שלה.    -את בדידותה. ובעיקר  -כך חשבה  – ולהפיג 

חברתי שאהבתי, בלב כואב ובתחושת אובדן  -אני נפרדת היום ממך, פרומה 
 גדולה. 

 רינה ברקת 
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 אמא 

. תודה על כל האהבה שהשרית סביבך והטוב שהוספת לעולם. יעידו כל אלו  אמא אהובה שלי, אמאלה
      שהרגישו שהיית קצת גם אמא שלהם.                                                                                               

צה טובה ובלי טיפת ביקורתיות.  תמיד היית מוכנה לשמוע ולייעץ, עם החום האינסופי שנבע ממך, עם ע
ידענו כבר לפי טון הדיבור מה מצב הרוח מהצד השני של הטלפון ואם קרה משהו או שיש משהו חדש  

 לשתף.  

אבא ואת הייתם שם תמיד בכל רגע ואתגר, ותמיד ידעתי שיש לי אתכם בפינה שלי. אני תמיד אומרת  
לי, זכיתי.                                                            שאם אהיה עבור הבנות שלי אפילו חצי ממה שאת בשבי

בתקופה האחרונה אמרת לי לא פעם שהספיק לך. אני חושבת שמאד  
 התגעגעת לאבא וחגית שחסרים כל כך לכולנו. 

 נוחי בשלום אמא, אני כבר מתגעגעת. 

   יעל

 

 אמא יקרה שלי 

פרד. אמרת לי שאין לך יותר כוחות ושאינך חוששת  יעומדים להכבר תקופה ארוכה אני יודע שאנחנו 
אני מבין אותך. אחרי כל מה שעברת   לם הזה, כי את רוצה לפגוש את אבא וחגית למעלה.ולעזוב את הע

בילדות המטורפת, שם איבדת כמעט את כל משפחתך, מידי הצורר הנאצי. כנראה שהקיבוץ היה התשובה  
                                                                                                צמוח בעצמכם.הנכונה לכם, לגדל אותנו ול

שנה ביחד. כל   20, 15נכון שלכל אחד יש את הזמן שבו נפרדים לשלום. לך תמיד אמרתי שיש לנו עוד 
ויוצאים יחד לריצה בשבילי   פעם שאמרת שאת עייפה, אמרתי לך בצחוק שעכשיו לובשים בגדי ספורט

                                                                                                                                              הקיבוץ. 
ים אני חושב על הילדות שלי בקיבוץ בלינה המשותפת, כשאתם לכאורה נמצאים רק ברקע. במשך השנ

                                                  תה לכם השפעה הרבה יותר משמעותית על מי שגדלתי להיות.יהבנתי שהי
אמא סבלנית, תומכת, טובת לב, אצילת נפש, מקשיבה תמיד  – אני רוצה להגיד לך תודה על מי שאת 

                                                                                                                           ואהובה על כולם.
כרונות הילדות שלך ושל אבא בתקופת  י, הפקנו סרט מהחוויות וז86לקראת יום הולדתך ה  2016ב 

המשך של המשפחה כולה. זו מסורת של  השואה. סרט זה יהיה המשך למסורת שהענקתם לנו, דור ה 
אנשים אמיצים, חכמים, נחושים לחיות ולהקים משפחה מפוארת. כי זה הנצחון  

לקחתי על עצמי לשתף את הסרט עם בני נוער בבתי ספר  הגדול ביותר שלכם.
                                                                                        בישראל, וכך עשיתי.

                                                                מעכשיו יש לי קבר שלישי לבקר פה. תמיד זה היה לי קשה ומעכשיו עוד יותר.
אם אתה אוהב מישהו באמת, תהיה מספיק חזק כדי  -אמר לי פעם מישהו

קשה לי מאד אך אני לשחרר אותו, גם אם זה הדבר הכי קשה עבורך. אמא, זה 
                                                                משחרר אותך למענך, ולמען אהובייך כולם, אי שם בשמים.                                                                           

 אוהב אותך מאד.

   עופר
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 ,                                 סבתאל'ה יקרה

בדרכך האחרונה   אני מאוד נרגשת מהמעמד, לדבר אלייך ואודותייך בפני כל הקהל שבא ללוות אותך

והמכובד,  אני רואה סביבי הרבה א.נשים שהיו שלובים במסע חייך הארוך   ולחלוק לך כבוד אחרון.

א.נשים שבמשך השנים, התבגרת לצידם, ליווית, טיפחת וגידלת אותם, א.נשים שאהבת   משפחה ומכרים.

לצד רגשות העצב והכאב שנוכחים בי מרגע עזיבתך הפיזית את עולמנו, אני חשה גם הרבה    ודאגת להם.

 ה לדאוג האם כואב לך,עכשיו אני יודעת שאת נחה על משכבך בשלום ובשלווה, אני כבר לא צריכ הקלה,

 האם קשה לך או בודד, נגמרו העייפות וחוסר המנוחה שליוו אותך לאחרונה.

בו תסיימי  - תחושת ההקלה היא גם בשבילך, כי כבר תקופה שהרגשת בשלה ומוכנה לעבור לשלב הבא 

                                                       את תפקידך כאן, תיפרדי מאיתנו ותמשיכי לך לשלוות עולמים.

אלו שנאלצה   סבתא האמינה, וגם ציפתה לכך מאוד, שבשלב הבא היא תפגוש שוב את היקרים לה מכל,

 – להיפרד מהם בטרם עת במהלך חייה 

 ;את הוריה ואחותה הקטנה ובני משפחה נוספים אותם איבדה במלחמה, בעודה ילדה

את חגית, בתה האהובה, שגם היא נפרדה מאיתנו  

 ;דיימוקדם מ

וכמובן שאת בחיר ליבה, סבא דב האגדי, שעימו חלקה  

 עשורים.  6ה במשך כמעט יאת חי

אני מאחלת לך שתפגשי את יקירייך ושתרגישי עטופה  

                                                              באהבה.

מתוך כל בליל הרגשות, אני בעיקר מרגישה שמחה  

כאישה בפני   זכות שלי להכיר אותך,על ה –והודיה 

 עצמה ולא רק בתפקיד סבתא. 

כשסבא נפטר, נשארתי עם תחושת פספוס גדולה, מכיוון 

שלא זכיתי בהרבה זמן איתו, כשאני אדם בוגר ומבין. 

על כך   .ערך שחלקנו יחדהואיתך, אני מרגישה שהיה לי הכבוד ואני בהכרת תודה על זמן האיכות יקר 

                                                                                                           לבלות איתך.שניתן לי הזמן 

הרבה נאמר לי, על כמה טוב זה עושה לך כשאני מבקרת אותך ושזה מבורך, אבל למען האמת, בזמן  

אותך ולהיות ביחד כדי שתרגישי טוב, שחשבתי שהביקורים האלו הם למענך, שאני באה לשמח ולהצחיק  

 את זו שתמיד הענקת לי אוזן קשבת, חיוך אוהב, חמלה, קבלה ואהבה ללא תנאי.

הענקת לי זמן איכות טהור של התעניינות ואכפתיות, כך שכל ביקור אצלך פיתח לי את שריר הלב והרחיב  

                                                                                                                    אותו, כל פעם עוד קצת.

אך בנוסף לכל   ת ונעימה, ממש חביבת הקהל,מסבתא הייתה מוכרת לרובנו כאישה שקטה וצנועה, מופנ

 המעלות הללו, סבתא בשבילי היא השראה לאישה חזקה.

 את זה היא הייתה נבוכה והסמיקה. זה משהו שהתבהר לי בשנים האחרונות, וכשאמרתי לה 

 כשאני חושבת על מה היא עברה בחייה, איך שרדה, כמה נלחמה וכמה איבדה, איך טרחה 

לא רק למען המדינה, ולמען הקיבוץ, אלא במיוחד כמה נתנה מעצמה לטובת הקן המשפחתי  -והשקיעה 

 שלה, יחד עם סבא.. 

                        מתגאה להיות חלק מהשושלת שלך.סבתא, את השראה אמיתית לאישה חזקה ואמיצה ואני 
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תמכו, סעדו ואהבו    -לפני שאסיים, אני רוצה להודות לנשים שהיו לצידה של סבתא בשנותיה האחרונות 

   - רי ומרי ג'ו ייפ –אותה 

Mary Jo, and before her, Fairy – We are so thankful for everything you did for Savta. 

This job could have been done so much different, but both of you put so much effort and 

love into it, you were caring and tender and joyful and I know Savta loved you and 

appreciated you, and so do my family and I. Thank you! 

סבתלינה שלי, הגיע הזמן להרפות ולשחרר וסופסוף להפסיק לדאוג לכולם, אנחנו נהיה בסדר וגם כשלא, 

 תודה על הכל. .      גם ככה לא נגלה לך בשביל לא להדאיג אותך ): 

 אני אוהבת אותך.

 מירי 

 

 רי.בת אחותי פרומה, בשר את מבש

יחד באנו לעולם, שחקנו וטיילנו בחיק משפחתנו האוהבת, שנלקחה מאיתנו בידי המרצחים הנאצים  
 לדיראון עולם זכרם. ועוזריהם הליטאים והאוקראינים.

 סבלנו קור, רעב, חולי ובדידות. את הפת החרבה חילקנו בחרדה. פחדנו מה יהיה הרגע הבא. 

זוגך. הקמת משפחה לתפארת  את, בנית את ביתך במענית עם דב בן 
חייך היו מלאי אהבה, עשייה   מענית. –ותרמת לפיתוחו של הבית  

 ותרומה לחברה. 

בגן עדן, שם ביתך, מחכה לך דינה אחות אימך, שתמיד הייתה  
מאחורינו. בתבונה, רגישות, בתכנון ואחריות הצילה לא פעם את חיינו.  

 עינינו.בזכותה אנחנו כאן. ודמותה פה מול 

השורד מהרביעייה פרומה, דינה, לאה ואני דניאל, עומד כאן לידך,  
מושיט ידי לידך ושנינו רצים, קופצים וצוחקים כמו פעם, כשהיינו 

  ילדים.

 דני אבידר                                             

                                                                                                                                         חברה יקרה
, ומאז והלאה החלו יחסי קירבה מאד מיוחדים. בהיותנו  2001רינה יצרה קשר בינינו ובין פרומה בשנת 

משפחתה ואת בני עמה באכזריות בלתי נתפסת, זה היה בגדר נס   גרמנים, בני העם שעינה אותה, את 
להיפגש ולדבר איתנו, התפתחה   אבל פרומה, לא רק שהסכימה   שפרומה הסכימה להיפגש ולדבר אתנו.

ביקרנו   2001בינינו חברות אמיתית, שהייתה בגדר נס שני. משנת  
 עמיקה., והידידות בינינו גדלה וה2017במענית פעמיים בשנה עד שנת 

לקבל חיבוקים ונשיקות מניצולת שואה היה בשבילנו, הגרמנים, כמו זהב  
 ויהלומים. איבדנו חברה יקרה מאד.

                                                      הנס ואלקה מולזהאן 

 שבת שלום.                                                                            


