
חוברת 
זיכרון

מתוך דברים שנאמרו ונכתבו בהלוויה 
ובמהלך השבעה

ר"ח מנחם-אב תשע"ז 
במלאות שלושים יום לעלייתה לגנזי מרומים 

צפורה )ציפי( קפלן ז"ל
כ"ח בשבט תשכ"א - א' דר"ח תמוז תשע"ז



תוכן
דברי פתיחה..........................................................

הספדים בהלוויה................................................

מכתבי זיכרון.........................................................

מתוך דברים שנאמרו בשבעה..................

מתוך דברים שנאמרו בשלושים..............

1-2

3-7

9-58

59-69

70-87

הודפס בסיוע המנהל הקהילתי בית רוס



דברי פתיחה
צפורה )ציפי( קפלן נולדה באמריקה בכ"ח בשבט תשכ"א להוריה הרב מאיר דוד 
כהנא הי"ד ותבדלח"א ליבי. עלתה ארצה עם משפחתה בשנת תשל"א, כשהיא 
בת עשר. אהבתה לארץ ישראל הייתה חזקה, הייתה מחוברת חיבור של ממש. 

יחד עם החיבור הרוחני דאגה גם לחיבור הפיזי של 
עם ישראל בארצו דרך הקלת קשיי הקליטה. דיברה 

על קליטת העלייה כמשימה הלאומית שבדורנו. 
כבת תלמיד חכם, שכולו מסירות נפש לתורה, לעם 
ישראל ולארץ ישראל, היא ספגה באישיותה אהבת 
הטובות  המידות  את  ופיתחה  חסד  ואהבת  התורה 

האלה בסגנונה הייחודי.

הייתה אם מסורה לתשעת ילדיה, אמא לנכדיה אשר ראו בה אמא שנייה, ואמא 
ובדאגת  חסדה  בטוב  הליכותיה,  בנועם  משכה  אותם  הרבים  ביתה  באי  לכל 

אמת למלא את כל חסרונם הגשמי והרוחני. 
אמא שכל עשייתה באהבה, מסירות וחריצות. ניהלה את הבית בכישרון ארגון 
מופלא, בית נקי ומסודר עם אווירה נעימה ורגועה, למרות עיסוקי החסד הרבים 

שלה.
דרך חינוכה שכולה נעימות והכלה אפשרה לכל ילד להרגיש יחיד במינו, להאמין 
ושמחה  מגובשת  משפחה  יצרה  היא  מצמיחים.  חיים  בכוחות  ולגדול  בעצמו 

שאושרה הוא ה'ביחד'. 
החסד שלה עבר את גבול המשפחה. הטיבה עם כל אדם בכל עת, בכל המצבים 
– גם במצבי חולשה התגברה לממש ולהוציא לפועל חפץ ההטבה שלה - ותמיד 

במאור פנים. היתה זאת נתינה מכל הלב, בטבעיות ובפשטות.
בין חסדיה בלטה הכנסת האורחים שלה, וכל אורח הרגיש בן בית, רצוי ומקובל. 
רבים זכו אצלה לאוזן קשבת. היא ליוותה גיורות בדרכן ליהדות ועזרה לעולים 
טיפלה במשפחות במצוקה  היא אף  לחיים החדשים בארץ.  חדשים להסתגל 
ואירחה את ילדיהן בביתה כדי לתת לאימהות מנוחה, תוך כדי חיזוקן ועידודן.

ניהלה גם גמ"ח של עריסות לעזרת יולדות ומשפחותיהן. 
את פעילות החסד הפרטית שלה הרחיבה למעגלים רחבים יותר על ידי הקמת 
הדדית,  ועזרה  כולן במעשי חסד  נשות השכונה  בו שיתפה את  מייל שכונתי 
בבחינת "גדול המעשה יותר מן העושה". היא שמרה על נקיות התוכן והלשון 
בקבוצת המייל ועשתה מאמצים רבים שאף אחת לא תיפגע. ענייני השכונה וצרכי 
תושביה היו יקרים לליבה וטיפלה בכל מייל ובכל בקשה ברצינות ובתשומת לב 

1



רבה. היא הוסיפה והשקיעה ברישום ובארגון רשימות שיהיו מוכנות לכל צרכי 
השכונה, מה שעזר למשפחות רבות להגיע למידע רב ומסודר דרכה. 

ניהלה בביתה משפחתון לטיפול בתינוקות. אימהות בשכונה רצו שדווקא ציפי 
תטפל בילדיהן הרכים, מפני שטיפלה בהם באהבה רבה ובסבלנות יתירה כמו 

היו ילדיה שלה.
אחת  כשברגל  תינוקות  ב6-8  טיפלה  שלה  במשפחתון  כישרונות.  ברוכת  היתה 
מנדנדת עגלה, מחזיקה 2 אחרים על ברכיה ומאכילה אותם )פעם קרה שהחליפה 
את האוכל של אחד בשני וברוב יושרה הודיעה לאמהות – מה שמאד הפתיעה 
אותן שמטפלת מודיעה על טעויות(. תוך כדי כל הפעילות הזאת היא עונה לבקשות 
במייל השכונתי ומידי פעם יורד שכן ומבקש להשאיר ילד לכמה זמן והמענה מיד: 

ודאי! למה לא? 
היא רחשה אהבה גדולה ללשון הקודש שהתבטאה בין היתר בתרגום ספרים 

ובניקודם. 
אהבתה הגדולה לתורה עלתה על כולנה. שמחה גדולה מילאה את ליבה בכל 
לימוד של תורה בבית, וסייעה בכל מאודה כדי לאפשר לבעלה ללמוד וללמד 

תורה.
את הכול עשתה הרחק מאור הזרקורים, במסירות מופלאה, בצניעות ובשמחה, 

באצילות פנימית ובעדינות נפש.
יהי רצון שכשם שבעולם הזה הקרינה אור של חסד על כולם בטהרת מידותיה 
וחפץ טובה, כך תמשיך להאיר לנו. שנלמד ממנה ונמשיך את האור הגדול הזה 
לעשות את העולם טוב יותר לממש חפץ ד' בעולמו ולקרב את הגאולה השלמה 

בב"א.
תנצב"ה

לתחושתנו אחרי הסיפורים נמשכים הלבבות והמעשים... לאחר קריאת הזכרונות 
ומעשי החסד הרבים מתגדל הרצון להיטיב ולהרבות בחסד, להשפיע טוב. 

לרבים מאיתנו עלה צורך ורצון רב לספר ולשתף בגדולה ובחסד שלה. 
מתוך כך בחרנו להוציא לאור בגרסה חלקית זו את שנכתב ונאמר עד כה, 

מעט מני ים הזכרונות, החוויות, הסיפורים והתחושות. 
ועוד חזון למועד ועוד היד נטויה בעזרת ה'

המשפחה

כל הרוצה להוסיף על דמותה ולהאיר נשמח לכל שיתוף, אפשר בכתובת המייל :

 Zip6513@gmail.com
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הספדים 
בהלוויה

3



אבא
לא נאריך, ראש חודש, 

איך אפשר לתמצת? באמת מלים לא יספיקו לתאר,

רק מי שמכיר יודע איזו נשמה זאת 

ביתי,

עיקר הבית,

היית כל הבית!

ראי איזה פירות ופירי פירות

גידלת משפחה לתפארת בלע"ה

דאגת לכל אחד, כל מה שצריך - ובאיזו מסירות

דאגה שיהי'ה טוב לכולם, חסד לכולם

לא מספיק המשפחה – חסד ללא גבול

הקימה קבוצת מייל שכונתי

כמה שעות כל יום השקיעה בזה,

כל מי שצריך משהו - ספר, כלים

אבל האמת היא שברגע שקיבלה בקשה היא כבר מילאה אותה בעצמה

מישהו חדש בשכונה – כבר אצלנו בשבת

ספר? יש לנו – שאחר יהנה מזה!

יש כל כך הרבה אנשים שנעזרו

טיפלה באנשים במצוקה והכניסה אורחים בצורה מופלאה.

אין מלים – טוב, חסד בלי גבול- תמיד במאור פנים, חכמה, יושר, יופי

האמת שכבר ביאר ותיאר שלמה המלך ב"אשת חיל",

ואם הייתי דרשן הייתי מראה איך כל פסוק ופסוק מתאים לה

אבל אני לא דרשן וגם היום ראש חודש, 

אבל רק אזכיר שתי נקודות קטנות:

העניין של אהבת לשון הקודש, הדקדוק והניקוד,

אהבת הקודש, כל הקודש, אבל לשון הקודש זה היה משהו מיוחד אצלה.
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הגמרא בברכות ]יז.[ שואלת:

"נשים במאי זכיין?" ששולחות את בניהן ובעליהן ללמוד תורה.

אני לא יודע ללמוד אבל אני אוהב ללכת לשיעורים, לשמוע תלמידי חכמים,

ואני הולך להרבה שיעורים,

ואף פעם היא לא אמרה לי "אולי תישאר בבית, תעזור".

הגמרא לפני זה אומרת: "גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן 

האנשים".

המלבי"ם מסביר ששכרה של האשה בשלמות,

בזה שהיא מסייעת לבן ללמוד או לבעל ללמוד, שגם אם הבן או הבעל לא 

לומדים,

גם אם הם לא למדו לשמה, היא מקבלת את שכרה בשלמות,

היא עשתה את שלה, לשם שמים.

והיא ב"ה, שלחה את כולם ללמוד ותמכה בלימוד של כולם.

בפרשת חוקת ]שקראנו במנחה בשבת סמוך לשעת פטירתה[, פרה אדומה – 

גם אם לא מבינים ]דרכי ד' שנלקחה בכזו פתאומיות בטרם עת[,

אבל מקבלים - הטוב בעיניו עשה

וזה מה שהתפללנו,

שהקב"ה יעשה את הטוב בעיניו. 

בענין פרה אדומה - טהרת המת,

הרב אומר באורות ]ישראל ותחיתו סע' י[ שפרה אדומה לא באה רק לטהרת 

המת

אלא גם לסילוק המיתה מיסודה.

"ובילע המוות לנצח"

רק רוצה להגיד 

תודה וסליחה,

שנזכה לגאולה שלמה בקרוב.
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חמדה
אמא, כל כך מתאים לך לעזוב את העולם בראש חודש, לא רוצה שיספידו לך. 

אבל אני חייבת, שידעו קצת מהטוב המדהים שלך.
אמי מורתי, החברה הכי טובה, האשה הכי מוערצת, הכי מוערצת עוד בחייך,  

זכינו כולנו להעריך את העוצמות שלך כל הזמן.
איזו ענווה, איזה כבוד לכל ברייה באשר היא, איזה כבוד לילדים. נשמה גבוהה 
שיכולה להכיר בגודל הנשמות שעומדות מולה. כמה הקפדת שנדבר בנחת אל 

הילדים. איזה קשר מיוחד לנכדים. אמא, אמא שניה לילדים שלי.
אמא, אי של יציבות, מקום מפלט למחפשים הכלה. כמה הכלה, היכולת לקבל 
כל אדם כפי שהוא. אבן שואבת לכל הנזקקים, אבן שואבת לכל ילדייך, הילדים 

שקשורים אלייך כל כך, איזה קשר מיוחד.
תמיד היה נראה לי שאת גדולה מדי לעולם הזה, צדיקה מדי, טובה מדי.

המחלוקת היחידה שלי איתך היתה על כמות החסד, כמה חסד, אמא, כעסתי 
עלייך, אמרתי לך שאת עוברת את המידה, אבל את ידעת את המידה שלך אמא, 
שהמידה מוגבלת, שהזמן שלך עומד להסתיים. הכנסת בחמישים ושש שנים מה 

שאדם לא מכניס במאה ועשרים שנה. 
נוחי בשלום על משכבך, מה שלא עשית אף פעם.

ולך ריבונו של עולם, הרבה שאלות יש לי ותשובה אחת. נסתרות דרכך. אבל  
רוצה להודות לך על הזכות לגדול עם אמא נדירה כזאת, על הימים שנתת לנו 

מתנה לחבק ולנשק אותה עוד קצת.
תן לנו כח להמשיך את האור שלה, תעזור לאבא, תחזק את סבתא כהנא שכולה 

פלדה ותוסיף כח לעם ישראל שאיבד נשמה גדולה.

נחמה
אמא שלנו, יש מילה אחת שכוללת הכל, חסד.

כולה חסד. החיים שלה חסד, כל החסד שלה משפיע על כולנו, 
חסד מלא, כמה הוא מלא.

שהקב"ה יעזור לאבא, ושיתן כח לסבתא, 
שלח לנו גאולה ושלח משיח.
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מבשרת
אמא, רק שנזכה לטוהר הזה,

איזה טוהר, איזה צדיקה,
איזו קדושה,
איזו טהרה, 

תודה על הכל וסליחה.

ישראל
הי אמא, ככה? רק בת 56? זה לא פייר.

מי תדאג עכשיו לאבי? הוא רק בן 20.
מי תכבס ליעקב את המדים?

מי תהיה עם הילדות שלך בלידה? תעשה מסאג'? תגיד מילים יפות?
מי תעדכן אותנו על כל האחיינים והאחייניות שלך שכל כך אהבת? מי ילדה? 

מי מתארס?

אני לא אספיד אותך היום ולא אספר עד כמה טובה היית. - את זה עשיתי רוב 
חיי הבוגרים.

רק רציתי להגיד תודה.
- תודה על האהבה האין סופית שהענקת לנו.

- תודה על שאהבת ללא תנאי ולא הראית שקשה לך עם הדרך שבחרתי, אפילו 
שהיה לך קשה עם בחירתי בדרך שונה משלך.

- תודה שחינכת על כאלה ערכים טובים ואהבה גדולה כזו.
- תודה שלימדת אותנו אהבה מהי. ללא תנאי. אהבה טהורה לאדם באשר הוא.

- תודה שנתת לנו את הזמן להיפרד. החזקת כמה ימים, לעזור לנו.
- תודה, וסליחה על הכל.

סליחה שציערתי אותך ושהקשיתי.
אמא, לצערי גם הפעם - "האהבה לא ניצחה, גם לא הרוח."

אוהב אותך תמיד.
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מכתבי 
זיכרון
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סבתא אהובה ומושלמת 
קשה לתאר את גודל האבידה, 

זוכר איך רק שבוע שעבר הייתי אצלך, דיברתי איתך על הישיבות, קצת  אני 
עזרתי לך.

אמרת לי שאת חלשה, אם הייתי יודע שזו הפעם האחרונה..
אני כותב בין דמעה לדמעה. 

וביקשת שאביא לך לקרוא את  סיפרתי לך על הסיפור שזכיתי מקום ראשון 
הסיפור בפעם הבאה,

אם הייתי יודע שפעם הבאה תיהיה בבית חולים כשאת בלי הכרה.
יזכור אותך כסבתא מפנקת שתמיד כיף לבוא אליה, דיברת איתי  תמיד אני 

הרבה, שיחקת איתי,
סיפרת לי דברים. הלכת איתי למקומות קנית לי דברים ובעיקר אהבת אותי, 

שמחת בי ושמרת עליי. הדמעות חונקות אותי...
הייתי בא אלייך תמיד: בימי חול, בחגים ובעיקר בשבתות. 

כל כך דאגת שאני אהיה שמח. 
בחופש הגדול שעבר הייתי אצלך שבועיים תכננתי לעשות את זה גם החופש 

אבל 
"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום". 

יש לי כל כך הרבה מה לאמר...
היית בשבילי סוג של אמא, בחיים לא נזפת בי,

אני לא יכול לרשום עוד אולי אמשיך
האוהב עד אין סוף ומתגעגע מאוד..

ראם

סבתא ירושלים
הייתה אשת חסד סבתא הכי טובה בעולם. כיפית, מפנקת, עוזרת המון עוזרת 

בלמודים/ מה בכך.
בהכל.

נחמדה אני מתגעגע מאוד ומאוד רוצה שיהיה המשיח. 
תמיד היו לך דברים בשביל ילדים בבית 

בזכותך אני לא השתעממתי, עזרת לי בעבודות, שמרת על תינוקות.
סבתא מקסימה נחמדה וטובה! 

ישורון
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לסבתא היקרה תודה,
תודה שאת היית מפנקת ואוהבת תמיד. היית חכמה ונבונה, ותמיד היית גומלת 
חסדים ותמיד אהבתי אותך. תמיד היית מפנקת אותנו )את הנכדים( ועוזרת לנו 

תמיד, היית תומכת בנו ועוזרת עד שנפטרת. 
וכשנפטרת הייתי עצוב מאוד ובכיתי הרבה. 
להתראות סבתא אהבתי אותך מאוד מאוד

ממני לביא

ה ֲאִני אוֵֹהב ֶאת ָסְבָתא: מָּ כַּ
לנכדים,  והייתה מספרת סיפורים  וכזאת צדיקה  הייתה אשת חסד  על שהיא 
והיא הייתה משחקת עם הנכדים, ואהבתי אותה עד הסוף. עד שהיא נפטרה, 

כולם היו אוהבים אותה כל כך,
והיא טובה ונעימה ובעלת חסד ותודה,

ממני עוז. 
והוסיף - זיכרונות על סבתא:

סבתא היקרה הזאת הייתה טובה ונעימה ואפילו שהיא נפטרה היא הייתה בגיל 
צעיר בשביל להיפטר. והייתי מאוד מאוד עצוב כשהיא נפטרה. וגם בהלויה אני 

בכיתי מאוד כי הייתי עצוב. 
ועכשיו בשבעה של אימי והאחים והאחיות שלה אז אני מרגיש יותר טוב. ואני 

התגעגע אליה מאוד שאני לא אוכל לראות אותה. 

ממני עוז

אני זוכרת מציפי את מאור הפנים והחיוך שלה.
ציפי תמיד נתנה הרגשה נעימה וממש טרחה שנרגיש בנוח. כאילו היא מבינה 
מה אנחנו מרגישים. או לא כאילו... היא באמת הבינה. שמה לב לדברים הקטנים. 

והכי בפשטות, כאילו זה הדבר הכי ברור בעולם.
כשקפלן באו לבית קפה בתפוח, היא באה למטבח כמה פעמים ולא הפסיקה 

להגיד תודה כאילו אנחנו עושים לה טובה...

נעם בלוך

אני חושבת שבחיים לא הייתה מולה הרגשה של אי נעימות משהו זורם ונעים. 
אף פעם לא ראיתי אותה בלי חיוך על הפנים. כזה שלא יורד לעולם, 

השראה. 

בת עמי בלוך
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מה נורא המקום הזה.
ואנוכי לא ידעתי.

אין זה כי אם בית אלקים.
וזה שער השמים.

מלאכים בינינו. כבני אדם.
גל עיני ואביטה.
שתחזינה עינינו.

אנשי אמונה לא אבדו.
אנכי לא ידעתי, אילו ידעתי,

לא הייתי ישן.
לא ידעתי חיים מה הם.

יש אדם חי. 
ויש שחי בהם.

והחי יתן אל לבו, מה הם חיים.
מה הוא גומל חסדים, אף אתה תהיה.

הטוב, המרחם, 
מה הוא שואל מעמך?

כי אם הרבות חסד והצנע לכת.
מלאכים אלו, עושים שליחותם,

רצוא ושוב, בשקט גדול,
מתנשאים, באצילות, 

קול ה' בשקט, קול ה' כמים,
מים ששחקו אבנים,
ואין מים אלא תורה,

תורה שקדמה לעולם, 
לעולם שנברא לתכלית זו,

חפץ הטוב בעולם.
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אמא ציפי .
מבלי  לטוב  עליה  ומשפיעים  הסביבה  על  מקרינים  היותם  שעצם  אנשים  יש 

להוסיף מילים.
"הצדיקים הטהורים" קרא להם הרב קוק.

ללא ספק צדיקה טהורה.
"אנשי אמונה אבדו" אנחנו אומרים בתפילה.

ישנם אנשים שלהיות לידם מוכיח יותר מכל את תכלית הטוב שבחיים.
עצם היותך גרם לי תמיד להוסיף טוב. מבלי מילים, ללמוד עוד, לעשות עוד 

חסד למישהו, לאשתי, לילדי.
תמיד נדהמתי מההתמסרות הטוטאלית ללימוד התורה –

תמיד כשישבתי ללמוד משהו, מיד עשית הכול כדי שחס ושלום אחד הילדים או 
משהו יפריע ללימוד. ממש התמסרות מתוך רצון עמוק להגדלת התורה.

כשהייתי קורא "שניים מקרא" בטעמים בשקט לעצמי, פתאום נשמע קולך מן 
המטבח: "אתה יכול קצת יותר בקול כדי שאשמע?"

וגם כשחוזרים הביתה יושבת המחשבה שסבתא קפלן לא אוהבת שכועסים על 
הילדים אז גם בבית ממשיכה ההשפעה של הטוב הזה.

ושוב, ללא מילים.
כמה פעמים שלחתי בקשות לתרגום, כל השנים לקחת אותם ללא היסוס.

ורק לאחרונה, רק ביקשת שאתרגם ואת תתני הערות, לא הבנתי למה. עכשיו 
אני מבין כמה קשה היה לך ובכל זאת לא הראית שום דבר. ונלחמת כדי לעזור.

כמה אהבתי אותך. לא מספיק הערכתי.
כמה כואב לי על הילדים שלא יזכו לראותך יותר.

אני מסתובב עם תחושת פספוס עצומה שלא מרפה.
תמיד שמחתי שיש סבא וסבתא שאפשר לראות אצלם דוגמא לטוב אמיתי. מה 

זה להיטיב לאחרים.
אפשר תמיד להגיע לסבתא וסבא ולהבין למה הקב"ה ברא את העולם.

רק יכול לקוות שהקב"ה ימלא את העולם במידות שלך.
שנזכה להכיר ולהעריך.

איציק
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סבתא קפלן שלנו!!
אנחנו כבר כ"כ מתגעגעים!

מתגעגעים לדאגה לשלום כל אחד מאיתנו ולשלום הילדים,
לטוב האינסופי שזרם ממך.

מתגעגעים לאישיות המדהימה והמלאה בחסד ובאהבה לכל.
מתגעגע לאמא של מבשרת שלי שקשורה אליה בכל נימי נפשה.

להתייעצויות, לעדכונים, לנתינה.
כשהיינו מאורסים הבאתי לתומי בשבוע שלפני פסח ארגז של חסה מגוש קטיף, 
להפתעתי את הזדעקת – ארגז על השולחן בשבוע שלפני פסח?!! מי יודע היכן 

היה מונח? אולי נכנס לתוכו בטעות פירור חמץ??
נחשפתי לראשונה ליראת השמים המופלאה, לדקדוק במצוות שרק המשכנו עם 

השנים להיות מופתעים עד כמה חשוב לך..
בשבת הראשונה לאחר נישואינו נכנסתי למטבח לשטוף כמה כלים שהשתמשתי 
בהם. לאחר מס' שניות את הגעת ל'ממלכתך' למטבח – אל תשטוף כלים! לך 

שב תלמד תורה ואני אסדר את השאר..
וכך זה נמשך עד עכשיו.. ביקורים אצלכם יצא שיש לי הכי הרבה זמן ללמוד..

שבתות מופלאות מלאות באורחים מכל המינים והסוגים ובד בבד עם תשומת 
לב והשקעה עצומה בנכדים ובמשפחה.

יש כ"כ הרבה מה לכתוב, המחשבות כל הזמן רצות, הזכרונות צפים ועוברים 
בשבילנו,  ולדוגמא  למופת  שהייתה  הצניעות  העצום,  מהחסד  לנושא.  מנושא 
הנתינה לכל, המייל השכונתי, החיבור למשפחה המורחבת, האהבה העצומה לכל 
הילדים, היחס הפלאי ללימוד התורה, הקשר החזק והמיוחד כ"כ עם הנכדים, 
ההדרכה וההכוונה איך להתייחס לילדים בכל שלב ובכל דבר.. הליווי והשהייה 

לצידך בלידות של מבשרת ואח"כ בתחילת הגידול אצלכם בבית.. ועוד ועוד..
זכינו בזכות עצומה לפגוש ולגדול אצלך. תודה ל-ד' על כל רגע ורגע ומתפללים 
מעומק הלב שהקב"ה ייתן לנו כוחות גדולים להתרומם ולהמשיך להיבנות בדרך 

המיוחדת – דרך התורה, החסד והאמונה.
אתמול אברהם וטליה ביקרו את אמא ב'שבעה'. כשהלכנו אברהם ביקש לקחת 
איתו לבית משחק קטן. הרשתי לו, ואז הוא אמר: "אבא, עכשיו אי אפשר לבקש 
מה  לנו  ונתנה  לנו  הרשתה  תמיד  כי  מרשה  היא  בטוח  אבל  מסבתא  רשות 

שרצינו..."
אוהבים ומתגעגעים!

איתמר
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מרן הרב זצ"ל מבאר ע"פ הגמרא שבת פט, שבדורות הגאולה – דורות החתימה 
מתנוצצת ביותר סגולת האבות. אותה טבעיות מוסרית ישרה של האבות אשר 
הכינם הקב"ה כיסוד ובסיס למתן תורה, לגילוי השלם של האור האלוקי לעולם 
ע"י עם זו יצר לו א-ל, חוזרת להאיר בדורות אלו ע''י דחיפה אלוקית אדירה 
בתוככי נשמת האומה, כהכנה לתחית הקודש שתבוא בע''ה ב''ב, והיא שמתגלית 

אצל יחידי צדיקי הדור בגילויים מופלאים.

אחת ומיוחדת כזאת היתה אחותנו הרבנית ציפורה קפלן. כבת תלמיד חכם, 
חייו  כל  נפש  במסירות  אצלו  היתה  שהתורה  כהנא,  דוד  מאיר  הרב  הקדוש 

ובמותו יצאה נשמתו באחד, האירה בה סגולת האימהות.
אמא אהובה לבניה ובנותיה שבהתלכדותם סביב מיטתה בימים אלה גילו שכשם 

להנחיל  זכתה  כך  אחד,  אלא  היה  לא  שבליבה 
דיין  ברוך  של  עמוקה  אמונה  אותה  את  להם 
האמת. אמא לנכדיה אשר ראו בה כעדות ביתה 
אמא שניה. ואמא לכל באי ביתה הרבים, אותם 
ובדאגת  חסדה  בטוב  הליכותיה,  בנועם  משכה 
והרוחני.  הגשמי  חסרונם  כל  את  למלא  אמת 
כשם שבעלה הרב משה הי"ו לאוי"ט מקרב את 

האנשים, היא היתה מקרבת את הנשים.

חפץ ההטבה ללא גבול של כנס"י התגלה אצלה 
בהליכות דרכיה הפרטיים כחפץ טבעי ובצניעות 

נפלאה "הנה באהל" כאימותינו הקדושות. את מעשיה ואת נועם מוסרה היתה 
מסתירה בפנים המאירות השמחות אשר חן הצניעות נסוך עליהם.

ובדאגתה  יהודית.  נשמה  כל  של  ערכה  הכרת  עוז  יסדה  ויונקים  מעוללים 
האימהית שמעבר לכל מידה, באה לכך שאמהות השכונה חפצו שדוקא ציפי 
בשכונה  נצרך  לכל  הדאגה  באה  גם  זה  עוז  מיסוד  הרכים.  בילדיהם  תטפל 
ובכלל, עולים חדשים כמו ותיקים, לומדי תורה כמו מתחזקים, מתקרבים כמו 

גם מתרחקים והכל באותו חום אימהי, האמא של השכונה.

עם התרחבות האינטרנט, פנתה מביתה באותה צניעות וטהרה, טהרת התכנים 
וטהרת הלשון, להפך כלי זה לברכה. ובעזרת המייל השכונתי שהקימה, זיכתה 

את נשות השכונה להיות שותפות במפעל החסד הגדול שלה. 
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חסד.  גאונות  זצ''ל,  הרב  קורא  אימותינו,  של  קדמון  חסד  מאור  זה  לניצוץ 
''בגאונות החסד של נדיב גדול, שהחסד וההטבה הם משאת נפשו ונזר חייו, 
יקר  יותר  זיו החסד מצד עצמו, שהוא דבר  מכירה ההסתכלות הפנימית את 
ומרומם, יותר נשגב ונעלה, מכל הפעולות של החסדים וההטבות המתגשמות 

במעשה ובפועל'' )מוסה''ק שיג(.

היא  בפועל...  בחיים  א-לוקים  קרבת  של  התגשמות  היא  המעשית  ''החסידות 
באה מצד הרגש הא-לוקי, העולה על המידה ההגיונית... והם הם צנורות יקרים 
הנפש,  בתוכיות  אמון  תום  של  עולמים  שמחת  של  חיים  טל  ידם  על  להזיל 

לרוממה מעל כל ההנחות המוגבלות על דבר הטוב והיושר''. )שם שיא( 
''מאושר הוא העולם, מאושרת היא האנושיות ומאושרת היא האומה כשחזיון 
)תופעה( של נדיבות מתגלה באחד מבניה. רוח הקודש של הנדיבות אוצר חיים 
ומעטר  יחידית שבאומה,  נפש  לכל  חיים  נשמת  לכל,  אדיר  שיווי  שנותן  הוא, 

אותה )האומה-עם ישראל( בכללותה בעטרת תפארת לנצח'')שיג(. 

בטהרת  ישראל  כל  על  זכות  מלמדת  הייתה  הזה  שבעולם  שכשם  רצון  יהי 
מידותיה וחפץ טובה, כך תמשיך ללמד זכות ולהליץ יושר על בעלה הי"ו על 

בניה, בנותיה, נכדיה, אמה הרבנית וכל משפחתה ועימם כל ישראל.

 ''למה נקרא שמה ציפורה שטיהרה את הבית'' – בית ישראל – ''כציפור'' )שמו"ר( 
אשר ''במעשיה הנאים'' )מדרש הגדול( מאירה בישראל את אותה הארה גאולית 

שציפורה ציפי שלנו כל כך חיה אותה בכל הליכותיה הטהורות. 
ת.נ.צ.ב.ה 

הרב מוטי אטינגר
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משפחת קפלן היקרה!
את ציפי פגשתי לפני פחות משנה. כאמא טרייה לתינוק חדש, מלאה בחששות 
מאור  במינו,  מיוחד  וחיצוני  פנימי  רוגע  חן.  מלאת  אישה  פגשתי   – ובפחדים 
פנים, ענווה, חסד ואמת. אדם שמרגע שנפגשת עם מבטו, אתה דורש מעצמך 
יותר. משהו בה שבה את ליבי. כל החששות נעלמו, הרגשתי שמצאתי מעין אמא 

שנייה, פסיכולוגית, יועצת. אוזן קשבת ודמות לחיקוי.
אני זוכרת כמה התרגשתי מהאווירה כששמרה על הילדים, כשברקע מתנגנים 
באופן קבוע שיעורי תורה, ובבוקר מיד ביחד אומרים "מודה אני" עם הילדים. 
יקרות מפז של  דקות  לאותם  רוח  בקוצר  וחיכיתי  פינה,  מכל  קרנה  השמחה 

המפגש איתה בתחילת ובסוף היום.
ציפי הייתה מלאה בנתינה, אף פעם לא סירבה לקחת את ידידיה לשעות נוספות, 
ובשבעה על אחי, בכזו טבעיות ונכונות, נרתמה לסייע בשמירה עליו, בשעות לא 

שעות, מבלי לחשוב על עצמה ועל המנוחה שלה.
מלא  שותף  והינו  היה  היקר  בעלה  גם  המופלא,  בחסדה  עמדה  לבד  לא  אך 
לאותו הבית מלא החסד, הנתינה והעשייה, שותף מלא לשמחת החיים, לבניין 

של תורה ועוצמות בלתי נדלות.
המפגש עם הבית המיוחד הזה, עם הזוג שכל כך הגדיל לעשות, עם כל אדם 
ואדם, בכזו שמחה, בכאלו עוצמות, ממש "בית אלוקים חיים" בית שאין ספק 

ששכינה שורה בו.
כמה תודה אני חייבת על תקופה כה קצרה. רק המחשבה על כך מפעימה אותי 
מחדש. אין לי מספיק מילים שיכולות להביע את גודל ההערכה והאהבה שלי 

לאישה היקרה הזו, ומכך את גודל החיסרון שממלא את חדרי הלב והחיים.
זכינו שילדנו יגדל תחת ידיה של צדיקה גדולה, של מלאך בדמות אדם ועל כל 

רגע ורגע אנו מודים בכל פה.
באותן  לחיות  להמשיך  להצליח  כח,  לכם  יתן  שהקב"ה  בתפילה  מלאים  אנו 
העוצמות עם החלל והחוסר, ושנזכה להמשיך ולו במעט עד כמה שנוכל את 

תכונותיה ולהוסיף עוד קודש וטוב בעולם, ונזכה לגאולה במהרה בימינו.
יצרבו  שלעד  מיוחדים  רגעים  על  מופלאה,  מתנה  על  קצרה,  זכות  על  תודה 
רגע  בכל  בלי שאלות  גדולה  עזרה  על  תודה  החיים.  לכל  אותנו  וילוו  בליבנו 

שנדרש.
זכיתם! בהורים שנשמתם מקורה בעולמות גבוהים, שמשפיעים ללא ספק אור 
גדול על המציאות כולה, נשמות גדולות יורדות לעולם, ונשמות גדולות נלקחות 

ממנו. יוצרות גלים של קדושה, טוהר וטוב...
"מן השמיים תנוחמו", ושנשמע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות.

ידידיה -אברהם, ישראל ושרה באואר
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לרבנית היקרה ליבי, למשה והילדים היקרים!

במוצש"ק לפרשת קורח קיבלנו את הבשורה המרה ציפי איננה! למרות שכבר 
ביום ג' כשציפי נפלה, הבנו שזה נזק בלתי הפיך, אבל ציפינו לנס! הקב"ה עושה 

לנו ניסים וחשבנו שאכן גם הפעם יהיה נס!

כולנו, משפחתנו כולה והשכונה כולה המשכנו להתפלל במלוא העוצמה ולבקש 
רחמים על אישה גדולה, כך ציפי זיכתה את כולנו בהרבה תפילות.

אני מרגישה צורך גדול לשתף אתכם, משפחה יקרה ואהובה ברגשותיי כלפי 
ציפי.

הינו שכנות מספר רב של שנים ונרקמו יחסי שכנות מיוחדים ומכאן למדנו את 
הכתוב: טוב שכן קרוב מאח רחוק.

ציפי שלנו הייתה אישה מיוחדת ורוצה אני לעמוד על כמה תכונות מיוחדות 
שלה.

המצבים  בכל  רבות  שנים  תורה  ללמוד  לבעלה  אפשרה  ציפי  נאמנה:  רעיה 
המשתנים במשפחה. הריונות, לידות, שמחות וכו' והכל מתוך הכרת ערך לימוד 

התורה.

אמא מסורה: ציפי השקיעה רבות בחינוך הילדים והמשיכה ללוות אותם גם אחרי 
שנישאו. באופן קבוע הייתה מארחת בשבתות ובחגים – שולחן שבת היה מלא 
בשמחה ובקדושה, תמיד היו גם אורחים ממכון מאיר וכל מיני אנשים בודדים 
שמצאו אצלה בית חם ואוזן קשבת. הייתה סבתא נפלאה: כמה אהבה העניקה 
לנכדיה, כמה תשומת לב וכמה שמחה בהם. הרגישה שהנכדים ממלאים לה 

מצברים ונותנים לה הרבה כוח.

אני זוכרת את הקייטנות לנכדיה בקיץ באהבה עצומה. נהנתה מכל רגע למרות 
שזו עבודה מאומצת אבל ציפי נהנית!

שכנה טובה! לי באופן אישי ציפי הייתה לי אחות.

ותמיד  כלפי  שלה  המיוחדת  הרגישות  את  ראיתי  מאוד!  מאד  אותה  אהבתי 
ראשונה לעזור בכל ענין.
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ציפי יקירת השכונה: ציפי ייסדה את המייל השכונתי 
לתושבי  לעזור  הייתה  והמטרה  משה  בקרית  כאן 
נפלא  תקשורת  כלי  היה  זה  תחום.  בכל  השכונה 
אבל הטלפונים לא פסקו ובמשך היום הרבה ביקשו 
ריקם,  הפונים  השיבה את  לא  וציפי  שונות  בקשות 
עיסוקיה  למרות  פנייה  לכל  בשמחה  נענתה  תמיד 

הרבים בתוך הבית.
אשת חסד: כל השנים התפעלנו מכל מעשי החסד בשכונה, הכירה הרבה מאד 
אנשים והיתה לה אוזן כרויה לכל אחד והשתדלה בכל מאודה להיענות לכולם.

ציפי טיפלה בתינוקות כל בוקר היו מגיעים אליה 5-6 תינוקות לשמירה וטיפול. 
והיא מתוך לב מלא אהבה עשתה זאת כאמא לכל ילד.

אספר לכם סיפור קטן שלדעתי הוא גדול!
לפני כ10 שנים הגיעה אלי בקשה למצוא אשה שתטפל בתינוק שאמו חלתה 
בסרטן והיא צריכה להתחיל בטיפולים ולא תוכל לטפל בתינוקה. אמרתי לבעלה 
של החולה שאני מוכנה לטפל בו. אך באותו יום שהייתי צריכה לקבל אותו היה 
לי תור לרופא שחיכתי לו זמן רב. אז פניתי לציפי אם תוכל באותו יום לטפל בו. 
ציפי שמעה את זה, קמה ומיד הכריזה: אני אטפל בו, אני רוצה לטפל בו באפן 
קבוע. התווכחנו אבל ציפי ניצחה והתינוק נשאר אצלה תקופה ארוכה מאוד עד 
שהאמא הבריאה. ואחר כך ב"ה האמא הרתה וכל הילדים שנולדו לה אחר כך 

ציפי המשיכה לטפל בהם.

ציפי הייתה שם דבר בשכונתנו, ציפי הייתה מותג!
ציפי הייתה סמל ודוגמא לאכפתיות לרצון לעזור, להתנדב! והכל עשתה בהארת 

פנים ובשמחה. 
משה  לבעלה  היקרה  ליבי  הרבנית  לאמה  כוח  שייתן  עולם  לבורא  מתפללת 
את  לבנות  וימשיכו  הנפלאה  האמא  של  בדרכה  שימשיכו  הנפלאים  ולילדים 
ביתם לפי המודל של בית אמא: בית של תורה, בית של חסד, בית של אהבת 
הזולת, בית של נאמנות, בית של מסירות, בית מלא יראת שמיים, מלא חום 

ואהבה.
שתעמוד לגורל לקץ הימין!

כבר בגעגועים, והרבה אהבה

ברכה ברמסון 
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ציפי יקרה ואהובה שלי כל כך,
אישה צדיקה, צנועה, ענווה, מליאת חסד, מסורה כל כך לילדים, לבעלה, לנכדים, 

לבית, לעבודה, לאמא, לספרים, נכס לשכונה, נכס לעם ישראל.
אישה כזאת יש רק אחת בדור! מייסדת את המייל השכונתי שכל כך עוזר ונותן 

מענה לרבים.
אישה מליאת חסד, משדרת רוגע ונחת.

מטפלת בילדים בכיף באהבה במסירות, מאמינה בהם, מדברת אליהם בגובה 
העיניים. מעצימה אותם, מפנקת אותם.
זכיתי להכיר אישה מליאת אהבה ורוך.

זכיתי שהיא טיפלה בלביא שלי, ונתנה לו את הטיפול הטוב ביותר, היא השקיעה 
בו ובשאר התינוקות במתוקים.

כך,  המחר. ממש  כמנהיגים של  אלא  היום  כילדים של  בהם  ראתה  לא  ציפי 
השקיעה בהם את כל כולה.

ולראות אותה על הרצפה. התמונה  יום שלישי  היה קשה להגיע באותו בוקר 
השמחה,  ציפי  את  לזכור  מעדיפה  אני  אבל   – מהראש  לי  יוצאת  לא  הזאת 
הרגועה, הצנועה. עם החיוך הביישני עם הרוחב לב והנדיבות. עם האכפתיות 

והדאגה לכל אחד.
ציפי יקירתי תודה לך על הכל

מחילה מחילה מחילה
נוחי על משכבך בשלום

אוהבת ומתגעגעת

דבורה שמול )קרסנטי(

]אח"כ דבורה הוסיפה[

כמעט חודש עבר מאז שאת לא איתנו וליבי נקרע ונשבר. השכל מבין והלב 
ממאן להאמין..

הותרת אחרייך חלל כה עצום ציפי שלי, המנהיגה שלי, המלווה שלי, המנחה שלי, 
החברה שלי, הפסיכולוגית שלי, היועצת שלי, המטפלת היקרה שלי! זה פשוט לא 
נתפס! אני צריכה אותך עדיין כאן איתנו, צריכה עוד קצת ללמוד ממך להתחזק 

ממך לשאוב כוחות ממך, לדבר איתך, לחפור לך, לצחוק ולהתבדח איתך .
אנשים נוהגים לשבח את המתים וללמד עליהם זכות, במקרה שלך זכיתי לעשות 

זאת אינספור פעמים בעודך בחיים.
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המשפט "עולם חסד יבנה" - נכתב עלייך! אשת חסד, וגמילות חסדים! אישה 
שמשפטים כמו "בוודאי שניתן" "ללא שום בעיה" "בשמחה" ו"בטח" היו שגורים 
לכל  ורגישה  איכפתית  מדהימה  כה  מעשה,  אשת  שפתייך!  על  קבוע  באופן 
הפרטים מבלי לפספס שום אדם! אישה ללא גבולות וללא שעות, כל חייך סבבו 
סביב נתינה לזולת, בשמחה ובלב שלם רק כדי לתת ולהוסיף עוד, תמיד נרתמת 

לסייע בכזאת קלות ורגישות. 
כל בוקר מקבלת את פניי בחיוך הביישני שלך, מליאת חן ורוגע פנימי וחיצוני 

מיוחד במינו, תמיד במאור פנים, ענווה וצניעות.
רמת אהבתך לבני האדם הפתיעה אותי כל פעם מחדש. כל אדם שנפגש עם 

מבטך דרש מעצמו יותר. 
מי שלא הכיר אותך לא יכול להבין באיזה אדם נדיר מדובר, אין מישהו שלא 

אהב אותך.
בנוסף לכל החסד שלך, הפעלת את המייל השכונתי בכזאת דייקנות ורגישות 
אשר שימש כצינור דרכו עברו אלפי חסדים קטנים וגדולים- איך היה לך זמן!? 
שלהם  בתינוקות,  כדוגמתה  שאין  במסירות  טיפלת  ממש  בחייך  לכך  מעבר 
דאגת ואותם אהבת והכלת בכזו טבעיות! כמה תודה אני חייבת לך על תקופה 
כה מדהימה, תודה שטיפלת ודאגת ללביא המתוק בכזאת מסירות והשקעה, 

איזו זכות הייתה לו להיות איתך בשנה האחרונה.
אין לי מספיק מילים שיכולות להביע את גודל הערכה והאהבה שיש לי אלייך, 
והחיים, הצער קשה מנשוא,  ומכך את גודל החסרון שממלא את חדריי הלב 
תודה על הזכות הקצרה מידי, על רגעים מיוחדים שלעד יצרבו בליבי וילוו אותי 

כל חיי, תודה על העזרה הגדולה בלי שאלות ברגע שנדרש. 
אני מליאת תקווה ותפילה שנקבל כוח להצליח להמשיך לחיות באותן העוצמות 
עם החלל והחוסר, ושנזכה ולו במעט עד כמה שנוכל להמשיך את תכונתייך 

ולהוסיף עוד טוב בעולם ולהמשיך את דרכך שסללת לנו בחייך.
אנא המשיכי לרומם להנהיג ולהחיות אותנו ממקומך השקט והבטוח! 

נכנסת לי עמוק ללב והגעגועים קשים מנשוא,
אשתדל לעשות כל שביכולתי בעזרת השם לזכור אותך, לספר עלייך, ולהנציח 

את זכרך.

נוחי על משכבך בשלום בגן העדן השמור לצדיקות שכמותך.
סליחה ומחילה ציפי יקרה, 

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים לעד.

דבורה שמול )קרסנטי(
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ציפי, אני פשוט אוהבת אותך כמו אחות, ומאוד קשה לי להיפרד ממך.
כל הזמן עם חיוך ותשומת לב לכל אחד את צדקת, ותתפללי בשבילנו. 

אני חושבת גם על הילדים, על משה בעלה שלא פחות צדיק ממנה, אמא שלה 
וכל הנכדים, שה' יתן להם חיים ארוכים ובריאים.

השכנה מלמעלה,

דינה לב

ציפי היקרה והאהובה תמיד הייתה מקבלת אותנו בסבר פנים יפות. תמיד עם 
חיוך גדול וכל הזמן רצתה לעזור. 

ישנם כל כך הרבה סיפורים, הכנסת האורחים החמה, אכפתיות ותמיד בשמחה. 
במצב  והייתי  בעלי  את  שגייסו  וסיפרתי  נפגשנו  השנייה  לבנון  מלחמת  בימי 
של דאגה עצומה. היא מיד השתדלה לחזק אותי. למחרת בבוקר היא הגיעה 
לביתי עם דבר תורה מודפס מפי הרבנית טאו: על הכח שהגבר מקבל בהיותו 

במלחמה כשהאשה חזקה. כמובן שהדבר חיזק אותי מאוד.
ברוך ה' זכינו להכיר אשה צדיקה מדהימה אשת חסד, צנועה, מאירה, שמחה, 

אשת חיל. כל פעם שעברה לפנינו יכולנו ללמוד ממנה כל כך הרבה.
יהי זכרה ברוך

משפחת טריטיאק

אני הגעתי לארץ, רווקה, לבד. בלי שום משפחה. ציפי בלי להסס הזמינה אותי 
לכל שבת, הכירה לי משפחות, חברות. עזרה לי למצוא את עצמי בארץ כל כך 
קשה ותמיד עם חיוך על הפנים. מיד עם שמחה ואושר. בשלב יותר מאוחר היא 
דאגה שיהיה לי אוכל כשהייתי בהריון ובעלי היה בצבא. היא עזרה לי למצוא 
רופאים, חברים, שדכנים, קהילה, אהבה, משפחה. אילו לא הייתי מכירה אותה 
דאגה  וגם  שמחה.  הרבה  כך  בכל  אותי  קיבלה  תמיד  היא  נשואה.  הייתי  לא 
לשמור על קשר כשעזבנו את השכונה. אני באמת אהבתי את האישה המדהימה 
הזו שכולה חסד, ותמיד אזכור אותה. היא הייתה המשפחה שלי בארץ בזמנים 

הכי קשים.
אוהבים, מתגעגעים תמיד,

הודיה, יוסף וליבי ברגר
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משפחת קפלן היקרה
ואני משתתפת  רבים  תנחומים  להביע  רוצה  אני 
של  פטירתה  על  הרב  ובצערכם  בכאבכם  מאד 
המנוחה הצדקת ציפי קפלן ע"ה ז"ל. זכיתי להכיר 
אתכם ואותה. תודה על הכנסת אורחים מדהימה 
אמיתית  חברה  דבר,  לכל  חסד  אשת  ומרגשת. 
וייעצה לי ממש בכל דבר ומכל הלב. היא הייתה 

בשבילי כמו משפחה ממש וגם אתם. כל שבת שבאתי להתארח אצלכם הרגשתי 
משפחה ממש. אני כואבת את כאבכם ומשתתפת בצערכם. כאן לצדכם תמיד! 

שהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ושלא תדעו עוד צער.

מירב גאון מפתח תקווה

לפני הרבה שנים כשה' עדיין לא נתן לנו ילדים וכבר הייתי נשואה כ6-7 שנים, 
יעקב הלך לצבא ונשארתי לבד בבית.

באותם הימים עבדתי בקרית משה וישנתי המון לילות אצלכם בבית.
אוזן  צריכה  והייתי  בפנים  ריקה  מאוד  הייתי  הנסיבות,  בגלל  תקופה,  באותה 
ונותנת לדבר  קשבת. ציפי בסבלנותה הרבה ואהבה בלי קץ הייתה מקשיבה 

שוב ושוב על הרגשות שלי.
נראה לי שבלי ציפי לא הייתי עוברת בשלום את השלב הזה בחיי.

י.ג.

שמי מעין לאה בן עמי ואני תופרת ויוצרת.
הגעתי לשכונה לפני 5 שנים מרחובות, אני עצמאית והייתי צריכה בעצם להקים 

את העסק מחדש, זאת אומרת שלא היה לי לקוח אחד כשהגעתי לשכונה.
בזכות ציפי והמייל השכונתי, וכן העצה שלה להיכנס לאתר ולרשום את עצמי 
זוכה, לעבודה ושגשוג. חסדי השם יתברך פרנסה  כתופרת, זכיתי, ועד עכשיו 

משמיים – אבל חברים ועיסוק זה מזה.
משפחת קפלן-כהנא אהובים, 

אך טוב וחסד ירדפוכם שתזכו לעבוד בבית המקדש בקרוב ממש.

מעין לאה
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למשפחת קפלן היקרה!
מנסה לאסוף את המילים שיש בליבי אליכם, ומתקשה בכך. 

ולכן אנסה להיעזר בשתי תמונות שתפסו את עיני ביום בו הגעתי אליכם לניחום 
אבלים.

תמונה ראשונה- הגעתי להורי בבוקר, וניגשתי למרפסת, לנשום אויר ירושלים.
הרבים  המנחמים  עבור  שנפרשה  השחורה  הבד  יריעת  עיני  מול  נגלתה  ואז 

שהגיעו לשבעה, להגנה מן השמש בדשא. ומיד, עלו בעיני הדמעות.
ראיתי איך היריעה הזו, מתפרשת ופורשת עמה את האבל על כל מרחב הדשא 
של הבנין. מתחילה מכם, נקשרת לה עד לבית הורי, ומטפסת לה אל על. לא 

הצלחתי לראות עד היכן.
יוצא מכם החוצה  איך האבל  דומעות.  עיני  בעוד  לעצמי,  כמה סמלי חשבתי 
ומשתף אותנו יחד עמכם. כמו שהיה בימי חיים ושמחה. וחשבתי לעצמי - איך 
תמיד אפיין את ציפי השילוב הזה. של העשייה השקטה והצנועה בבית, ומתוך 
החוסן והעוצמה של חכמת נשים בנתה ביתה, גם ההתכווננות וההירתמות עם 

הפנים החוצה. אל השכנים, אל האורחים, אל כל מי שנזקק.
הדשא  מכם.  שלי  הראשון  הזיכרון  הוא  הזה,  בעיני שהדשא  סמלי  הכי  ואולי 
בו היו נערכות הסוכות בילדותנו, עת ילדים היו נכנסים ובאים מסוכה לסוכה, 
מתרוצצים בזמן שנשמעו קולות השירים והסעודות המשפחתיות, כשכולם מאירי 
פנים זה לזה, והיינו כולנו - אך שמח. וביחד השמח הזה, תמיד תמיד נשזר זכרון 
הולדתה של מבשרת. שאיני יודעת כלל בת כמה היא היום, ומה מעשיה. אבל 

מאז ועד היום חג הסוכות של ילדותנו בדשא, שזור במשפחת קפלן. 
ותמונה שניה- כשנכנסתי למטבח שלכם, לשים סיר שאמי הכינה לשבת, קלטו 

עיני פתק קטן. שלוש מילים. 'מתפללת, אפשר להיכנס'.
היתה  ציפי  כי  נכתב  שהוא  הבנתי  הזה.  הפתק  לפשר  אמי  את  וכששאלתי 

מתפללת ומשפחות היו מביאות לה בזמן הזה את התינוקות שלהן.
אז כנראה זו הסיבה הרשמית והטכנית. אבל חשבתי לעצמי שזה לא רק עניין 

פרקטי.
ציפי היתה מחוברת לריבונו של עולם בתפילות. אבל זה לא מנע ממנה להיות 
לפגוע  רצתה  לא  גם  לפגוע בתפילתה, אך  רצתה  לא  היא  מחוברת לאנשים. 

באלה הדופקים על ביתה בזמן זה. וזה השילוב שמצאה שנכון לה.
ובו בזמן מחובר למה  יש בזה. להיות מחובר לריבונו של עולם,  כמה למידה 

שמתרחש סביבך. ולמי שזקוק לך.
אבל עוד מימד מצאתי בפתק הזה, במחשבה נוספת עליו.
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'מתפללת, אפשר להיכנס'.
כשאנחנו מתפללים, אנו מאפשרים לשפע להיכנס. 
רצון  של  התקדמות,  של  במקום  נמצאים  אנחנו 

להתגדל, של מקום להופעת שפע.
שהספקתי  הקטן  בפתק  למדתי  הזה  הלימוד  ואת 
בחטף לראות טרם יצאתי במהירות מהמטבח. ללמוד 
ציפי,  של  פתק  מילים.  שלוש  של  פשוט  יד  מכתב 
שזכתה גם להתפלל בדבקות, וגם להכנסה של שפע.

אולי הייתי צריכה להישאר שם עוד קצת. ללמוד עוד כמה דברים. לתפוס עוד 
עוצמה תמציתית שכזו. מילים מצומצמות מלאות בתוכן.

אז מקוה ששתי תמונות אלו, שהיו לי לנקודות אחיזה בזיכרון החי כל כך של 
ציפי, ימשיכו להתקיים בביתכם גם כאשר היא פיזית חסרה. שידעו כל יוצאי 
חלציה לשלב בין בניית הבית האישי המשפחתי ובין העשייה למען אחרים, בין 
הדבקות בו יתברך לבין ההדבקות במידותיו, ותזכו שהתפילות שלכם יאפשרו 

לכם להכניס הרבה שפע אל ביתכם.
המקום ינחם אתכם בנחמת ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.

חגית פיקסלר )ברמסון(
שדמות מחולה

ציפי הייתה עבורי כתובת לכל התייעצות בתחומים רבים ושונים, על אף שמעולם 
ורטואלית, דרך המייל  )רק פגישה  ומעולם היא לא פגשה אותי  לא התראינו 
השכונתי(, ידעתי תמיד שאוכל להתייעץ איתה בנושאים כמו מציאת מטפלת/ 

צבע/ שיעורים פרטיים/ מנקה ועוד ועוד.
ומה שהכי נגע לליבי בציפי, ושלא אשכח לעולם, זה את הדאגה שלה אליי פעם 
ומחפשת מקום שמוכר אוכל מוכן, מיד  לידה  אחת כשפירסמתי שאני אחרי 
היא שאלה כיצד אפשר לשלוח אלי אוכל או מקרה נוסף שבו פירסמתי שהבת 
של בת הדודה שלי – ששמה גם כן רוית, מאושפזת בטיפול נמרץ – ציפי מיד 
צלצלה אליי לשאול האם זאת הבת שלי ואיך אפשר לעזור. כשלא עניתי, היא 

כמובן שלחה לי מייל – פשוט אבידה!
חסד  על  לחשוב  עצמי  על  לקחתי  ה'  ובעזרת  חסד  לעשות  לרצות  לי  גרמה 

שאתמיד בו לזכרה.
תודה רבה

רות שומכר
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ציפי בשבילי היא פשוט בעלת חסד אמיתית בכל שעות היממה. היתה לי הזכות 
שציפי ואני היינו בקשר. זה אובדן לכל השכונה ולכל עם ישראל, והלוואי ונזכה 
ציפי עזרה לכל כך הרבה אנשים  ולעשות חסד כמה שיותר.  ללמוד מדרכיה 
בתחומים שונים, תמיד בסבלנות ואהבה. אישה מיוחדת ביותר, יש הרבה מה 

ללמוד והרבה לאן לשאוף בעקבותיה.
ת.נ.צ.ב.ה.

אריאלה קן בשם כל המשפחה

איזה זכות להכיר את ציפי, ז"ל. איזה זכות להיות מחותנת שלה. אישה כל כך 
טובה וחכמה, לא בזבזה רגע על שטויות, רק התעסקה במשמעות של חסד, 
איתה  לישון  החדשים  התינוקות  את  לקחה  שמים.  ויראת  חיים  אהבת  הבנה, 
בלילה כדי שההורים החדשים יקבלו שניהם כח. אף פעם לא שמעתי על דבר 
גדול כזה! והמון המון חסדים אין ספור. ה' לוקח רק את הכי טובים... יהי זכרה 

ברוך.

שלי הירשברג

קשה, קשה כל כך לדבר על ציפי בלשון עבר. מבחינתי היא נמצאת ממש כאן 
ועכשיו עם החיוך הנעים, מאור הפנים, טון הדיבור הרך והאכפתיות מכל יהודי 

באשר הוא.
אנחנו משפחת הרצמן גרנו ברחוב בן ציון 20ג – בנין מול בנין בלב אחד. עם 
המון נושאי שיחה משותפים - בנותינו למדו בנועם בנות ובנינו במורשה, תמיד 
היה בפיה מילה טובה ואכפתיות. אני זוכרת שפגשה אותי ואמרה "כמה אני 
שמחה שמאיר ניסים, בני, לומד בחברותא קבועה עם יעקב, זה דבר נפלא". וכך 

לכל אחת תמיד ידעה לומר את הדברים האמיתיים שישמחו אותה.
כאשר הייתי צריכה משהו – לדוגמא דירה לשבת, אמרו לי "תפני לציפי, היא 
מנהלת את המייל השכונתי". איזו אכפתיות מכל פניה לכל עניין. ציפי, הלוויה 
היתה קורעת לב, עין לא נשארה יבשה מההספדים של בני המשפחה היקרים, 
אך זה לא באמת הסוף, יש לך המשך ברוך של צאצאים מדהימים, דור ישרים 
לזולת,  עזרה  ישראל,  באהבת  הברוכה,  דרכך  את  שימשיכו  שבטוחני  מבורך 

אמונה טהורה.
יהי זכרך ברוך, תמליצי טוב על המשפחה היקרה ועל כל בית ישראל שנזכה 

ממש בקרוב לגאולה השלימה ותחיית המתים.

משפחת הרצמן
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ציפי
קשה להאמין, ובלתי נתפס, איך כמו ציפור ממש נעלמת, החיות שבך. מאור 
חיובי,  דיבור  בשטף  תמיד  בחיוך,  תמיד  אור,  מלא  ירח,  כמו  המאירות  פנייך 
מעודד וחינני, בילדותי )גילאי 6-10( שלי הייתי מגיעה לביתך באיתרי, בית חמוד 
ורגוע! הייתי אוכלת מעדן פריגורט בטעמי מוקה, משמש ואפרסק, אצלנו היה 
כל כך אהבתי לשחק  הייתי מוצאת מאכלים שווים במטבח שלכם,  לבן..  רק 

במשחק בובות שמדביקים עם מדבקות מיוחדות את הבגדים.
חשבתי שאת מלכה, שיש לך הכל! אמריקאית כזו.. המשחק הזה עם הבובות 
שבה את ליבי. וליבי – אמא שלך האהובה קבלה אותי ואת אחיותי בלבביות 

וחמימות, ואת – ציפי היקרה – ירשת את זה ממנה.
במשחק  ששיחקתי  לך  הפריע  שזה  או  אותך,  שהרגזתי  ממך  הבנתי  לשנים 
הבובות. –אך לא ידעתי זאת! לא זאת היתה כוונתי, פשוט נהניתי מהרוגע ושעת 
המשחק. שמחתי שהבאת בפני את האירוע הזה – כל פעם שנפגשנו. וכל פעם 
שנפגשנו – התנצלתי בפנייך על כך. הלוויה שלך – היה כל כך עצוב, - כולם בכו, 
ואני רואה  לי דמעות  יורדות  )עכשיו  ולא הסכימו להיפרד ממך  לא מעכלים, 

מטושטש(.
הילדים המדהימים שלך, עמדו צמודים ודיברו עלייך דברים מדהימים, מתוך 
אהבת אמת וגעגוע, מסרבים להאמין ולהיפרד. אמרתי לאחיות שלי שעלי לא 
ידברו כך. לפני כשנה, פגשתי אותך בחתונה "נפרדת" – ושתינו החלטנו לקצר 
 – וערכת קניות  לוי  נכנסו לרמי  ויצאנו לטיול בכנפי נשרים,  את השהות שם, 
חיפשת לחמניות מיוחדות – ללא גלוטן, לאחד הבנים שלך )סליחה לא זוכרת 
למי!(. חיפשת לחמניות הכי בריאות, הכי מושקעות, וקנית אריזות שיוכל לקחת 
לישיבה – דאגת שלא ייחסר. הצעתי לך שנשב בבית קפה לשתות ולאכול עוגה, 

אך אמרת כי את צריכה לחזור הביתה, להתחייבויות...
הזמנת אותי אלייך, וחבל שלא באתי! עניתי לך שיש לי שעה וקצת ואני אשוחח 
עם נעמי אחותי בטלפון. נעמי – סרבה לקבל את הבשורה, היא כל כך אהבה 
אותך. כל כך עזרת לה בשנים האחרונות, וכמובן שאנחנו כמשפחה מעריכים 

זאת מאד.
עם ישראל הכללי, והמשפחה הפרטית איבדה אוצר. לב רחב השופע טוב. עלתה 
בליבי מחשבה כי ברוב השלמות הנפשית שלך, הצדק והיושר שבך – הרגשת 
כי אולי עלייך לחלוק את תקופת תוחלת החיים שיש לך )בשנים( בין שנים עם 
אבא ואמא. היית עם אמא ועכשיו את מתוך כבוד הורים עברת להיות עם אבא.

נשמה טהורה. אני יושבת בסלון ביתך – מחפשת אותך, ובוכה, לא מאמינה.
חבל שלא זכינו להתראות יותר במהלך השנים, ההפסד כולו שלי.

ולמשפחתינו היקרה – מן השמים תנוחמו, ושנזכה לבוא המשיח, ותחיית המתים, 
ואיחוד המשפחה כולה במהרה.

בת דודתך אהובה )כהנא( כץ 27



מהרגע הנורא בו התבשרנו על עלייתה של אמכם לעולם שכולו טוב, לא עוזבת 
אותי דמותה, מחייכת, מאירה, תמיד מחייכת! שקטה, עדינה, צנועה, ענווה. אשת 

חיל אמיתית.
לי אישית אין מייל אבל גם אני נעזרתי בה מידי פעם, ופשוט נדהמתי לגלות 
את מימדי החסד שעברו דרכה. ושוב בשקט וצניעות בהלוויה פתאום הרגשנו 

שאנחנו שכונה, קהילה, מעין ישוב, וכל זה בזכותה ממש.
המעט ששמענו מכם בהלווייה היה שיעור חזק לכולנו.

ה' יברך אתכם ויתן לכם כח.

רוחמה דעדוש

אשה של חסד ושל פשטות. היא אמרה לי: אביבה, אני בטוחה שהנכדים שלך 
יקבלו את הטיפול הכי טוב. אני מבינה מה את אומרת, רגישה אמיתית, ציפי 

פשוט טוב על פנייך היה תמיד.
טוב שם משמן טוב.

ה' עמכם תמיד, ילדים נכדים ומשפחה

סבתא אביבה

ציפי קפלן, אישה מדהימה! דמות אמהית, אוהבת, מכילה.
זכורה לי הפעם הראשונה שפגשתי אותה לפני כ15 שנה וגילינו שלמדנו באותו 

בית יעקב. מאז הרגשתי את האכפתיות שלה, את האהבה שלה.
מהזמנים שהיינו באים לביקור בבית והיתה מקבלת אותי בחיוך, זמנים שהיא 

היתה מבקרת אותי בבית חולים אחרי לידה עם שקית בורקסים.
כשהגענו לבית עם הילדים, תמיד היתה נותנת לי תחושה שאני אמא טובה. היא 

היתה מעודדת מחמיאה וקיבלתי את זה כל כך בהתלהבות כי זה היה ממנה.
היתה  היא  וגירושין,  הפרידה  בתחילת תהליך  שלי,  בחיים  הכי קשה  בתקופה 
מדברת איתי בטלפון, מעודדת בחכמה ובפשטות. היתה נותנת לי תחושה כאילו 

שאני מקבלת את תשומת ליבה במלואו.
היו כמה תקופות קשות שהיא החליטה בעצמה בלי שביקשו  הגירושין  אחרי 
ובין הגרוש. קרו כמה פעמים שהרמתי עליה קול והיא לא  ממנה, לגשר ביני 

לקחה ללב אף פעם. תמיד היתה באה ממבטה המבין והמכיל.
ושואלת מה שלומי. אישה צדיקה!  ועם הכל היתה מידי פעם מתקשרת אלי 

אישה אהובה! היא תהיה חסירה לי!

ל. הכהן
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ציפי,
קשה לחשוב עלייך בלשון עבר, היית כל כך נוכחת בחיי כל נשות השכונה, תמיד 
עוזרת לכולן. כל כולך חסד וענווה. את קיבצת את נשות השכונה וגרמת לנו 

להרגיש כבתוך קהילה קטנה, כשתמיד יש למי לפנות אם צריך.
עזרתי לי כמה פעמים, בכזו נכונות ורצית שהבעיה תיפתר ועשית מה שיכולת 
עד הסוף. את כל כך חסרה לנו ואיני יודעת אם יש מישהי שתוכל למלא את 

החסר.
תודה רבה על הכל, ואשרי משפחתך וילדיך הנפלאים!

גיתית קופולוביץ

אמא קפלן היקרה!
הגעתי לפה בפעם הראשונה ומיד הרגשתי במקום מיוחד... כמו באוהל אברהם 
ושרה. זה מה שהציף אותי. הרגשתי חום ואהבה שקרנו ממנה כמו שרה אמנו – 

קדושה ונראית כמו מלאך.
החיוך שלה חימם את הלב והפשיר את הקושי והכאב והתמלאתי כולי בתחושת 

אהבה ללא תנאי וללא גבולות.
יכולה להגיד הכל,  לא היה צריך לדבר הרבה או לשאול, פשוט הבנתי שאני 

ולבטא כל אשר על ליבי, והכל בסדר ואני בסדר. הרגשתי שמותר לי להיות...
אני חושבת שזו הנקודה – ציפי נתנה לכולם להיות...

הכל היה בסדר, שום דבר לא קשה ולא מסובך.
היא נתנה את ההרגשה הנוחה שאתם אף פעם לא מפריעים לה אלא להיפך, 

הנוכחות שלכם עושה לה טוב.
ישבה לפטפט. היה לה את כל הזמן שבעולם להקשיב, לשחק כמו ילדה שנהנית 

מכל רגע.
מגיעה  הייתי  שלווה!  תחושת  איזו  כיף!  איזה  פה!  היה  יפות  פנים  סבר  איזה 
יותר מבית. אוכל מפנק,  להתארח אצלכם בשבת ומרגישה בבית. איזה בית? 
מרק כל כך טעים מתובל בהמון אהבה. אחר כך היינו נשארים יחד לפטפט, 

לשחק, לקרוא. לא רציתי שהשבת תגמר...
חבל שהכל נגמר! חבל שעברו 10 שנים ולא הספקתי לחזור שוב. 10 שנים עברו 

והזכרון נשאר מתוק וחם..
לעולם לא אשכח את המלאכית הזאת. התחושה הטובה שהיא העניקה תלווה 

אותי לעד! 
אשריכם, משפחת קפלן, שזכיתם להיות חלק ממנה וקיבלתם את אהבתה.

מאוד מתגעגעת.
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זכרונות מבית קפלן, זכרונות על ציפי )אמא של קוש(,
זכרונות של הווי משפחתי,

הכל עולה בבת אחת ומציף את העיניים בדמעות.
הכי  הרגשתי  שבו  המקום  והכלה.  חיבוק  של  תחושה  ואיתם  עולים  הזכרונות 
אברהם  של  לאוהל  שנכנסתי  הרגשתי  ביתכם  בדלת  שנכנסתי  מהרגע  בבית 

ושרה.
ציפי בדמות מלאך, הכי רגועה שיש. מקבלת את כולם בחיוך ועיניים מוארות. 

דואגת לכולם לאוכל, משקאות ובעיקר הרבה יחס.
אני נזכרת איך בשבת בצהריים היינו יושבים כולם יחד ומשחקים משחקי חברה. 
אני נזכרת שלימדת אותי לשחק משחק שמחלצים רכב מחניון, פאזל כזה שאני 

משחקת אותו עד היו. גם את ממש אהבת את המשחק הזה.
תמיד היה לך פנאי לכולם למרות שהיית עסוקה וטורחת כל הזמן שלא יחסר 

כלום ושכולם יהיו מרוצים.
לא מצליחה לתאר במילים את כל מה שעובר לי בראש עכשיו. לא מצליחה 
להאמין ולעכל שאת לא פה. ציפי מבחינתי זו דמות להערצה – מודל ממש. אני 
בוחרת לקחת לי לזיכרון את החיוך שלך עם הפנים המוארות והחום שתמיד 
גם עצב  ועכשיו  ושלווה.  רוגע  ומתמלאת בתחושה של  נזכרת  לכולם.  הקרנת 

עמוק על כך שאת לא כאן.
הנחמה היחידה היא השושלת שהשארת כאן. ילדים ואנשים מדהימים ומיוחדים 

שממשיכים את דרכך בעשיית טוב בעולם.

מתגעגעת המון אביגיל ישראל

ציפי היקרה
אשת חיל מי ימצא.. אשת חסדים ומעשים טובים.

צדקת אמת, יסוד עולם. אשריי שזכיתי להכירך לתקופה של כמעט שלוש שנים 
מאד אינטנסיביות. בזכותך למדתי מה משמעות המושג צדיק. טובות כה רבות 

הרעפת עליי ועל משפחתי. וכל זאת על חשבון נוחותיך וזמניך הפרטי.
מעולם לא לקחת ממני פרוטה שחוקה על כל הזמן שהשקעת בילדיי. ליווית 
אותי עם הילדים למקומות שונים. היינו אצלך בני בית, אכלנו מפיתך, ושתינו 

ממימיך. צדיקה שלי, הותרת אותנו יתומים.
נאהב אותך לנצח, ולא נשכח אותך לבטח. יהי רצון שאזכה לפוגשיך גם בעולם 

האמת
שולחים לך המון נשיקות יקרה שלנו...

אוהבת ומוקירה, עמליה בכר
אוהבים ומתגעגעים הילדים: אסף אחיה, דייזי רחל, ואברהם מירון

30



לא  )חברה( אישה מתוקה!  אני לא מאמינה! אישה  לי שוק!  ציפי, את עשית 
מאמינה שעלית לעולם האמת! מה זה? למה? כבר?!

נים – אישה שכולה  אני כותבת שמה שמאפיין אותך זה במילה אחת – אשת הפְּ
שלך,  הפנימיות  מתוך  דבר  כל  החוצה  מקרינה  שלך,  לפנימיות  נאמנה  פנים, 
איפה שאת באמת, בבפנים האמיתי המוגן, היושר העדין והשמור. לא מושפעת 
בגילוי של עצמך מהחוץ. החוץ בשבילך היוה מקום שיש לעשות בו חסדים וטוב 
– שלשם את זו שמקרינה מתוך הפנים פנים שלך. נדיר למצוא כאלה אנשים 

כמוך, חביבתי ציפי..
"כל כך לא פשוט להיות פשוט" – ציפי! והלוואי ונלמד ממך את זה. גרתי בשכונה 
12 שנה והיינו חברות, שמרת קשר איתי למרות שאני עכשיו גרה באיתמר ולא 
ראיתיך הרבה, אבל כל פעם זה היה מפגשים מאוד לבביים ומשמחים עם הרבה 
משותף והתעניינות. גידלתי בקרית משה ילדים קטנים במקביל אלייך. בעלך 

הכיר את שלמה בעלי זק"ל )שנרצח בפיגוע(. בקיצור, חברות של שנים.
ציפי- אני פה יושבת בדשא שלך עם ילדייך המקסימים, בכל אחד ואחת את 
נמצאת. היופי, החן והעדינות שלך - בם. יהי רצון שהקב"ה ישמור על כל אחד 
מהמשפחה וישלח להם תנחומים – שמירה והצלחה בכל, ברוח ובחומר. אמן. 
ותדעו אתם, שקוראים את זה – שזה שאומרים שהמת נשכח עם הזמן זה לא 
ככה. צריך להבין, הכאב נשכח אבל לא הנפטר! הכאב מפריע לזכור, וכשהכאב 

נרגע עולים עוד יותר הזכרונות.
מאמינים  ישראל  בני  ואנחנו  בכל,  אותכם  מלווה  איתכם  אמא  של  הנשמה 
ומחוייבים להאמין בחיית המתים – זהו עיקר האמונה, שהמתים עתידים להחיות 
לקום בבשר ודם לאכול לשתות ולהוליד – )זה לא מצחיק! זה באמת!( עיקר 
האמונה שהחיים יחזרו והמוות הוא זמני. יש בגולגולת עצם ששמה "לוז" ובה 
יש טיפה חיות עד לתחיית המתים שמהעצם הלוז יצמח ויירקם הגוף מחדש – 

והצדיקים והאנשים הטובים עם ישראל )לא לגויים!( יקומו לתחייה.
כן, מוזר.. אבל, זה לא מוזר שמטיפה יוצא בן אדם?! מה ההבדל? לא מתרגשים? 
כי לעם  יהיה.  זה  ולתחיית המתים לא התרגלנו. אבל,  כי "התרגלנו לעובדה", 
ישראל יש סוף טוב. בע"ה שנזכה לגאולה שלימה בחסד וברחמים בלי יסורים, 
ושנראה את הנס הגדול הזה שכשיראו אותו כל העולם אז יאמינו בלי ספיקות 
בהקב"ה סופית. ובינתיים – השם יתן לכם כח להמשיך בחיים ולהעניק לעצמכם 

אחד לשני את מה שאמא העניקה לכם.
לעולם.  עוד  צעד  ולא תדעו  וירושלים  ציון  ינחם אתכם עם שאר אבלי  השם 
ורק טוב וטוב! ונעימות, ושמחות, ועידוד, וכוח ועוצמות, והצלחות, ונחת ורוגע, 

ושלווה, ובשורות טובות.
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ציפי היקרה והאהובה שלנו.
כל כך קשה לי המחשבה שיותר לא אראה אותה..

ציפי הכל כך חיה, נוכחת, מכילה, יום יום..
הדלת הפתוחה של הבית ושל הלב..

כל משפחתי ידעה שאם יש בעיה, בכל תחום – פונים לציפי, חשבתי פעמיים אם 
לבקש ממנה משהו, כי לא זכור לי שפעם אמרה לא.

בחדר  יום  בכל  שהפציעה  אור  קרן  היוו  תדיר  והמאירות  הקורנות  הפנים 
המדרגות...

בשקט, בלי צילצולים, בענווה גדולה, היתה מפעל של חסד שנגע בכל הרבה 
תחומים מאנשים, מפעל של אשה צדיקה וגדולה אחת! יחידה ומיוחדת!

התייחסותה במכובד לכל אחד גדול כקטן, הייתה תמיד לפלא בעייני. דוגמא 
קטנה לכך - כאשר בתי היתה צריכה להגיש bookreport באנגלית, למי פנתה 

– לציפי!
והיא כמובן עזרה לה במחשב ונתנה לה הרגשה שזה הכי טבעי בעולם שתעזור 
לה! תמיד היה לה זמן להכל! אדם גדול ניכר במעשים קטנים.. ואצל ציפי היו 

מעשים גדולים וקטנים..
"יהללוה בשערים מעשיה"!

בבניין ירושלים שציפי כה אהבה, ושמה תמונות על דלת ביתה שהעידה על ערכי 
הבית, תנוחם כל המשפחה.

שרית גילביץ'

מצטרפת למכתב של שרית המרגש
ציפי יקרה ואהובה אשת חסד אמיתית הקמתם משפחה לתפארת על ברכי דרך 

ארץ ותורה. הערכנו ואהבנו אותה מאד מאד בשכונה.
המקום ינחם אתכם

משה ואיקה פרימשלן

אני מכירה את אמא/ סבתא/ ציפי כחוט המקשר במשפחה. תמיד דאגה לקשר 
ושמרה על קשר. תמיד עודדה את  במשפחה, הכינה עץ משפחתי, התקשרה 
כולם לקבל אחד את השני. ציפי עזרה לי בתואר שני לשפר את הכתיבה שלי 

ועשתה את זה בשמחה.
כשהיינו צעירים היא היתה מבקשת מזיידי שיתן לה לספר את הסיפורי חלם 

במקומו.
אישה מיוחדת וחסרה לי.

שרי )בלום( וינברג, בת דודה
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דודה ציפי היקרה
דודה שאין כמוה. מיוחדת. נדירה.

אני מרגישה שה'  כל שבוע.  להיות איתך בקשר ממש  זכיתי בשנה האחרונה 
ממש כיוון אותי לגור בירושלים כדי לזכות בך בשנה הזאת. שמרת על מרים 
שלי כשהייתי בלימודים ומרים ספגה את האישיות שלך ואת המיוחדות שלך 
בשעות שהיא היתה איתך. היה לי בתחילת שנה ממש קשה לעזוב את מרים, כי 
זו היתה הפעם הראשונה שהשארתי אותה בלעדי. ואת כל הזמן עודדת אותי, 
נתת לי את ההרגשה שהכל בסדר, שאני יכולה להיות רגועה. והכל בנועם, בחן, 

בעדינות אין סוף, בשקט, בלי הרבה מילים.
התמונה שעולה לי כשאני חושבת עלייך דודה יקרה שלי, זה שאני נכנסת אליכם 
הביתה ואת עומדת ליד השולחן ומזמינה אותי להיכנס עם חיוך מתוק על הפנים 

ועם אור שקורן ממך. תמיד עם ילד ביד\ מנדנדת עגלה\ מאכילה תינוק..
משהו נוסף שממש שמתי לב הוא שכל השנה ניסיתי להוציא ממך את הנוסחא 
הסודית "איך עוזבים ילד בלי שיבכה והכי בקלות" )נושא שמאד העסיק אותי..( 
ואת, עם הנסיון האינסופי שלך, לא אמרתי לי מילה. אמרת כל הזמן שאני יודעת 
הכי טוב. הצטנעת בצורה לא רגילה. כל פעם שהייתי יוצאת ממך הייתי חושבת 
על זה שאת כל כך ענווה! ואיך זה ייתכן, יש לך כל כך הרבה ידע ונסיון, איך את 

לא רוצה לחנך את כל העולם??
אלינו  ותחזרו  שלי,  ואמא  לאבא  חם  ד"ש  תמסרי  בשלום,  תנוחי  יקרה..  ציפי 

כולכם, כל הצדיקים הקדושים בקרוב בקרוב.. אוהבת. ומתגעגעת ליופי שלך.

ביתיה

ציפי, את היית ה"אמא" של בן ציון 22. אנחנו לא מדמיינים את הבניין שלנו 
כך  כל  יש  הצניעות.  שלך,  הנפש  אצילות  הלב...  העזרה,  החיוך,  בלי  בלעדייך, 
הרבה מה ללמוד ממך וממעשייך, לא הספקנו להודות מספיק, לא רק על מה 

שעשית אלא על מה שהיית..
זכורני שבחג סוכות ביקשתי מציפי מגב של שבת. ציפי שאלה אותי מדוע צריך 
וכו' - היא לא ידעה על כך. לא עברו מספר ימים והיא אמרה לי "קניתי מגב 

שלא סופג לשבת..." מה שלי לקח שנים היא עשתה מייד...
אוהבת מעריכה עד אין קץ ומצפה לבן דוד שיבשרנו בשורות טובות

שכנה
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ציפי היתה אמא לא מהעולם הזה
אמא של כולם

תמיד אני זוכרת שהייתי באה לשבת ותמיד היו כמה אנשים שהתקשרו לבקש 
לבוא לארוחות דקה לפני שבת ותמיד הייתה אומרת כן, ואומרת לנו: מה לעשות, 
אין להם איפה להיות, כאילו זה מה שהיא אמורה לעשות בעולם, לטפל בכולם.

אף פעם לא היתה מחזיקה מעצמה, הייתה אוהבת בלי גבול, לא משנה מה.
יעלי

איזה סיפורים יש לי לספר על ציפי! אני עולה חדשה כאן בארץ בלי ההורים 
שלי. ומהפעם הראשונה שפגשתי אותה היא הכניסה אותי לבית שלה בכזאת 
חמימות ובשמחה, ומאז דאגה שאני ארגיש בנוח לבוא מתי שבא לי לשבת. 
אפילו היתה מתקשרת אלי להזמין אותי, לבדוק שיש לי מקום לאכול. אפילו 
שאמא שלי באה לבקר, הזמינה אותי ואת אמא שלי. הם היו מקבלים אותי 
אפילו רגע לפני שבת לבוא לארוחות, תמיד בכיף ותמיד בחיוך. הייתי באה עם 
חברות, וישר אחרי שבת, הייתי מקבלת הודעה ממנה שואלת אותי על אופציה 
לעבודה בשביל החברה, או שידוך. הרגשתי שהיא באמת מקשיבה, כל הזמן 

מוכנה לעזור לאנשים.
פעם אחת ביקשתי ממנה עזרה בפרוייקט. והיא בירכה אותי שאני תמיד אזכה 
להתעסק בדברים כאלה כלליים, והברכה הזאת מלווה אותי מאז. זאת הייתה 
היא, מתעסקת כל הזמן בכלל, מקושרת כל הזמן לעם ישראל. אבל לא רק זה, 
היא עזרה לאנשים אחרים גם לזכות להתעסק בדברים כלליים. בע"ה אני אזכה 
באמת לקיים את הברכה הזאת, איך ציפי נותנת לי השראה! אני מודה לקב"ה 
שזכיתי להכיר אותה, זכיתי להרגיש בבית גם שהבית הוא רחוק, זכיתי לראות 
בן אדם שיודע להכיל את כולם באמת, לראות את הטוב באמת. אישה מדהימה 

שמשאירה מאחורה הרבה!!
מלאה באהבה והערכה
לאה

אנחנו גרים בשכונה. סיפור קטן מימות החורף: גשם סוער בחוץ, בעלי אוסף את 
שלושת הקטנים מהגנים וצריך ללכת עוד כברת דרך לתלמוד תורה מורשה ולא 
רצה לסחוב את הקטנים איתו. הסתכל סביבו ונזכר שפה גרה משפחת קפלן. 
דפק קלות בדלת, התקבל בסבר פנים יפות, השאיר את הקטנים לטיפולה של 
ציפי ז"ל. כשחזר כבר מצא את הילדים יושבים בלי מעילים, משחקים ואוכלים 

בנחת..
מעט מן האור..

חווה באס
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מכיתה  קטנה  כשהייתי  אליה.  לפנות  שניתן  כתובת  מעין  בשבילי  היתה  ציפי 
ג-ח היא היתה עוזרת לי באנגלית, בלעשות בוקריפורט. הייתי מביאה לה ספר 
באנגלית, ואומרת לה לכתוב לי משפטים באנגלית. ביקשתי ממנה משפטים 
קצרים ובלי מילים קשות. כשהיו מילים קשות הייתי מבקשת ממנה בלי להתפדח 
שתשנה את המילה ליותר קלה. היא הייתה כותבת לי איך אומרים את המילה 

הרגשתי  תמיד  פה.  בעל  לקרוא  שאדע  כדי  בעברית, 
בנוח לדפוק ולבקש עזרה. תמיד היא אמרה כזה "כן. 
מה נשמע?" בחיוך מאוזן לאוזן. ותמיד היא היתה שלווה 

ושמחה, ונותנת עצות.
חתולה  תמיד  היתה  ובחורף  הבניין,  של  המנקה  אני 
הייתה  והיא  ציפי  אצל  דופקת  הייתי  אז  במדרגות. 
מעיפה את החתולה מהמדרגות. בפסח תמיד הביאה 

לי סמרטוטים לנקות. היה חשוב לה שהכל יהיה נקי, ואם היה מלוכלך אז היא 
היתה מנקה. היא היתה אחראית על הסדר במקלט – עדיין יש פתק שהיא כתבה. 
כשהייתי קטנה אם לא היה לי מפתח או שהיה לי משעמם, אז הייתי הולכת 
לציפי, והיא היתה מדברת איתי ונותנת לי ספר קריאה. אם הייתי צריכה לעשות 
משהו במחשב או לצלם - תמיד זה ציפי. לפעמים היא השאילה לי את המחשב 
שלה, אפילו שהיא תמיד צריכה אותו – למייל. היא היתה מאוד משמעותית לי!!!
היא היתה אישה מיוחדת, שעזבה אותנו, אך השאירה מעגלים ענקיים של חסד, 

נתינה, אהבה וחיבור לכולם.

רחל גילביץ

ציפי ז"ל צירפה אותי לפני כחודשיים למייל הקבוצתי של השכונה שהיא הפעילה. 
מהרגע שהיא צירפה אותי והכירה אותי היא דאגה לי לכל מחסור.

שאלה אם אני מסתדרת ואם אני צריכה משהו. או אם ארצה להתארח לשבת. 
היא הזמינה אותי לשבת בחודש סיוון תשע"ז. השבת היתה מדהימה, חיה. הרוגע 
והנועם שהיא העניקה לי ולילדיי היה משהו נדיר. היא התנהגה עם הילדים כמו 

סבתא אמיתית. דיברה איתם וסיפרה להם סיפורים ונתנה יחס מדהים גם לי.
מעבר לכך ראוי לציין שגם האוכל שהיא בישלה היה טעים ומזין ומיוחד מאוד.

שמי צביה רבינוביץ. אם חד הורית לשני ילדים, בני 5.5 ו3 שנים. ואני משתתפת 
בצערכם ומאחלת רק בשורות טובות, ושציפי ז"ל תשפיע רק טוב עליכם ועל 

כל עם ישראל משמים.
ומחה ד' אלוקים דמעה מעל כל פנים.

צביה רבינוביץ
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כמה כואב לכתוב מילים של עבר, אבל באמת אלו מילים גם של עתיד.
"והודעת להם את הדרך ילכו בה". את הדרך – זו גמילות חסדים.

ישנן בריות אשר מעשיהם מעידים על יראתם.
ישנן בריות אשר אינם זקוקים כלל לעולם החוץ אלא רק על מנת להיטיב לו 

ולגמול עמו חסד.
ישנן בריות אשר לבם כה רצוף אמון בנשמה עד אשר אינם מבינים כלל את 

הבהלה האחוזה בעולם הזה, משום שהם מאמינים בנצחון הטוב הוודאי!
ומתוך  ביתך  בירכתי  להיטיב  הפנימית, השכלת  אישיותך  עם  יקרה,  ציפי  את, 

ירכתי ביתך ולהוסיף אור יקרות.
עלייך ניתן לומר "קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה"

תהיי לנו בשמיים למליצת יושר על דור מופלא המוסר נפשו על גאולתו, גאולת 
עולמים, ונזכה לראות בתחיית המתים.

דינה ראפ

למשפחת קפלן היקרה!
אין מילים לעכל את הכאב, הצער והאובדן.

אמא  מייל  כל  אמא.  עם  ולהתכתב  לראות  הזכות  את  לי  היה  פעמים  הרבה 
הייתה כותבת ועונה עם דאגה, אכפתיות וכמובן התייחסות מיוחדת לכל פנייה 
ופנייה. לכל מייל ומייל וכמובן לכל אדם שהיה מאחורי מה שכתב. אמא תמיד 
עזרה לי בכל דבר שהייתי צריכה לפרסם או לקבל מענה, אינפורמציה או עזרה.
היה תמיד תענוג גדול לראות את אמא נכנסת למניין קרליבך אפילו לזמן קצר, 

הייתה נכנסת עם חיוך והיה משהו מיוחד כשהייתה נכנסת.
כשהייתי מגיעה לבית מידי פעם לראות את קוש, תמיד אמא קיבלה אותי עם 

חיוך והתעניינות בשלומי.
היתה הרגשה של שלווה והרבה כבוד שאמא נתנה לכל אדם. היה ברכה בכל 
דבר שהיא עשתה ובע"ה שכל מה שהתחילה והקימה שזה ימשיך בעוצמה רבה 

ונמשיך ללכת לאורה.
נתגעגע אליה המון. תודה לכל מה שהיא עשתה. שה' יתן לכם כח בכל דבר.

שושנה קוטלר
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ציפי היקרה
איזה הלם! זה לא נתפס לדבר עלייך בלשון עבר, רק אתמול היית כאן. שורות 

אלו נכתבות בכאב ודמע.
מה שאת הספקת נראה לא מציאותי. זה עדיין בגדר חידה עבורי להבין איך 
יכולת לעבור על כל כך הרבה מיילים ולענות תוך שניות. גם בשעות שקיוויתי 
שאיש לא ישים לב לשעה הלא שפויה... וזה כמו עוד פסיק למכלול רחב על 
מלאך  היית  פשוט  את  אנוש.  מבינת  נשגב  הצלחת?  איך  ועשיה..  חסד  עזרה 

בדמות אדם.
הכרנו 16 שנים או יותר. החיוך המקסים שלך, מאור הפנים וההומור השנון הפכו 

כל פגישה איתך לחוויה. 
היתה לי הזכות להכיר את סבתא שלך ואותך כנכדה מסורה... אחר כך הזכות 
להתעמל איתך בימים שהחוג שלנו היה בבי"ס מימון, עם הגמישות שלך בגוף 
אותי  השארת  איתך  שיחה  או  מייל  כל  שאחרי  מיילים  המון  ומאז  ובנפש... 

מתפעלת ונפעמת.
כמה עזרה הדדית, חסד, נדיבות לב, אכפתיות ודאגה לזולת יש כאן, והכל נעשה 
בפשטות 'זה שום דבר' כאילו לא היתה כאן טרחה. המייל השכונתי שהקמת 

בעשר אצבעותייך הוא פשוט את. מגלם את האישיות הקורנת שלך.
כל הזכויות האלו שממשיכות להתגלגל כאן כל יום יעמדו לך שם בעולם האמת, 

תמליצי עלינו יושר ויהי זכרך ברוך!

אורה רוזנטל

ציפי יקרה.
אני כותבת לך כי את עודך כאן ברוחך ובנשמתך תמיד אמרת לי שהנפש והרוח 

נותרת איתנו לנצח!
לימדת אותי כל כך הרבה בחיים.

פגשתי אותך בבית משכנך שכל כך מעיד עלייך.
הענקת לי המון הקשבה ועצות גדולות שיישארו איתי לעד.

את אישה, פשוט אישה! כל מה שנכתב באשת חיל נאמר עלייך בדיוק.
נכנסת לי ללב עמוק! השם אוהב אותך ואת קרובה אליו.

התפללי בעדנו ובעד כל עם ישראל. מי כמוך יודעת על מה וכמה צריך להתפלל.
היית חשופה לצרכים של כל מי שרק רצתה וביקשה.

תודה שבזכותך היינו חלק משליחות ודברים משפיעים בעם ישראל.
שהשם יהיה בעזרנו ליטול חלק קטן מהעשייה שלך ולהנציחה.

את נדירה בעיניי.
תהה נשמתך צרורה בצרור החיים, מנוחתך עדן.

אשר ורחל הילו
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יש לי המון זכרונות ילדות מציפי, היינו מבלים פה צהריים שלמים בחול ובשבתות, 
אוכלים ביסקוויטים קפואים עם גבינה ומשחקים בכורסא שמרימה את הרגליים.

זכרון מיוחד שמחמם לי את הלב כל פעם שהוא עולה לי הוא מראש השנה כשהייתי 
בת 20. פגשתי את ציפי מתחת לבית בדרך לבית כנסת והיא חיבקה ונישקה אותי 
)בכלל היא תמיד היתה מחבקת ומנשקת(, ואמרה לי מזל טוב יום הולדת 20 איזה 
יופי, וזה היה כזה כיף שהיא זכרה את התאריך ואת הגיל וגם מביך כמובן כי זה היה 

כזה באמצע הרחוב. כל פעם שאני נזכרת בזה עולה לי חיוך נבוך..
אני לא יודעת מה נעשה עכשיו בלי ציפי.

נעמי כהנא

ַמע ִעם ְך ְמאוֹר יוָֹמם, ֵעת שָׁ חֹשֶׁ
ָתה ֵלב ֵעֶמק ִהכְּ ׁשּוָרה ָמָרה בְּ בְּ
ַקח, בחטף, ֶאת ִצּפוָֹרה. ַעל ַהלֶּ

ָנְסָעה למנוחות עזבתני ָלֲאָנחוֹת
א הוֹי ָאחוֹת אוֹי ִאמָּ

ת ֵחן הוֹי הוֹי הוֹי הוֹי ֵאשֶׁ
ן, ב ְמָמֵאן, לֹא ְיַאמֵּ ַהלֵּ
ַכח. שָּׁ ֵאׁש תוקד, לֹא תִּ

ה, ָאדוֹן עוָֹלם ָמה זֹאת ָעשָׂ
הּוא ָנַתן, הּוא ָלַקח

פוֹת ְקנּו שָׂ נאלמנו ּדֹם, ָחשַׁ
תֹק. ָבה, שְׁ ַמְחשָׁ ן ָעָלה בְּ כֵּ

ּדוִֹדי ָיַרד, ָקַטף ְוָעָלה
ַאר, ָרב ֵריחוֹת ם ִנשְׁ ַאְך ּבֹשֶׂ

ית מּות ֲאִציִלית, ֲחִרישִׁ דְּ
מוֹת ַגן ְנשָׁ ְמַטיֶֶּלת בְּ

ִנְלְקָחה להבהיק אוֹר
ֵעֶדן ֶעְליוֹן בְּ

גדודים גדודים קוֹל נחמות
ָמרוֹת ָמרוֹת ִמשְׁ ִמשְׁ

ָנה ְבכֶּ ָיַדִים ִתְרֶפַנה, ֵעיַנִים תִּ
ָמעוֹת. ֲאבּו דְּ ִישְׁ

נּו – ְמַיֲחִלים ֵקץ הפלאות ֵהן נוַֹתְרנּו ְלַבדֵּ

משפחת צדקה
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בתוכנו  שהתהלכה  אצילית  מדמות  גרגרים  מעט  לספר  אלו  בשורות  באתי 
הליכות  השנים  במהלך  הכרנו  השכנים  אנו  נשכחת.  ולא  קיימת  והשראתה 

מיוחדות לאשה היקרה צפורה ז"ל.
היא היתה מטפלת מסורה לתינוקות כשהיא הכתובת במקרים הכי מסובכים, 
אם להשאיר את התינוק אצלה עד שעה מאד מאוחרת כמו אחת או שתיים 
בלילה, או לחילופין גם במהלך היום כשהיה עומס בבית מן התינוקות מעולם 

לא סירבה להשגיח על עוד אחד.
נתנה הרגשה שהבית שלה הוא הבית של כולם וכשדפקנו בדלת וידעה שזה 
אנחנו השכנים היתה עונה מרחוק "כן", זאת אומרת תיכנס זה הבית שלך ואכן 

פותחים את הדלת ונכנסים.
תמיד  הכנסת  מבית  כשחזרנו  שבת  ליל  בכל  כמעט 
רואים פנים חדשות – אלו אורחים חדשים שמתחדשים 

בכל שבת במשפחת קפלן.
דאגה לכל השכנים שיהא לכולם נוח הן בנקיון הכניסה 
והן מתחת למדרגות ותמיד השגיחה שלא יוזנחו חפצים 
בכל מיני מקומות וכן במקלט דאגה להשליט שם סדר 

ונקיון.
ובאמת זה בא מתוך נקיון הנשמה הפנימית שלה מביא את האדם לחיות גם 

בנקיון וסדר בסביבה כולה.
העריכה כל דבר ואפילו קטן – גם כשנשאר לה מספר פיתות ללא שימוש אז 

תלתה פתק "מי מעוניין בזה"...
קיבלה כל אחד ואחת במאור פנים ודבריה היו בהגיון בריא ושכל ישר.

עזרה לכל נזקק והשאילה דבר קטן או גדול למי שרק ביקש. היתה פעם חתולה 
את  ושמעתי  במדרגות  ירדתי  פעם  לבניין.  נכנסת  פעמים  והרבה  מסתובבת 
נפתחה  פתאום  ואז  החוצה  אותה  להבריח  והתכוונתי  בפנים  שהיא  החתולה 
הדלת ויצאה ציפי להבריח את החתולה כדי שלא ייבהלו אנשים שייכנסו אחר 
כך לבניין והבנתי שעשתה את זה תמיד כשהיא שמעה את קול החתולה בבניין...
יגדור  וה'  חיים  דרכי  מהם  ללמוד  בעיננו  לראות  שזכינו  דרכיה  מקצות  אלו 

פרצותינו ויאיר עיננו לראות בביאת משיח צדקנו אמן.

משפחת צדקה
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גם אני כמו כל תושבות השכונה זכיתי להכיר אותה דרך המייל. גם אני כמו כולן 
התפעלתי מהקדשת הזמן שלה עבור חסד ועבור תושבות השכונה. כשהתינוקת 
מכשיר  להשאיל  יכול  מישהו  האם  לפרסם  ורציתי  החורף  חולה  הייתה  שלי 
אינהלציה היא ישר שלחה לי את המספרים של כל הגמ"חים בצרוף: "רפואה 
ישר  היא  לתת  אפשר  למי  לשאול  ורציתי  מזון  חבילת  לי  כשהייתה  שלמה". 

קישרה אותי למי שזקוק. 
בעיקר התפעלתי בהקפדה שלה על טהרת הלשון. פעם משהי פרסמה מקרה 
שקרה לה בגינה הציבורית בעילום שמות כמובן אבל כנראה שזה עורר רגשות 
לא נעימים אצל מישהי מחברות הקבוצה והיא ישר עצרה את הסיפור ונתנה 
כללים מאוד ברורים כדי שלא נגיע חלילה לפגיעה במישהי על ידי סיפור דברים 
במייל גם אם הם בעילום שם. היא ממש החמירה ב"ואהבת לרעך כמוך" וטהרת 

הדיבור.
ָהב, ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללוֹ." )משלי כ"ז(  ֶסף, ְוכּור ַלזָּ "ַמְצֵרף ַלכֶּ

ובכלל כל ההשקעה שהיא השקיעה בכללים של הקבוצה זה היה בגלל שהיה 
לה כל כך אכפת מנשות השכונה, כדי שהחסד יהיה כמה שיותר יעיל ואפקטיבי.
יותר ששלחתי את הבת שלי בגיל שלושה חודשים  זכיתי עוד  בשנה שעברה 
לציפי. סמכתי עליה בעניים עצומות אפילו יותר משאני סומכת על עצמי. הייתי 
מורה מחליפה והייתי מגיעה בכל השעות לשים את הבת שלי ולאסוף אותה 
ותמיד היה רגוע ושקט. היא טיפלה בהם בהמון אהבה ומסירות והספיקה לנהל 
את המייל ותוך כדי לקבל אורחים מהשכונה שהיו נכנסים. הרגשתי שלכולם 
היה מקום בבית שלה ואף אחד מהעיסוקים לא בא על חשבון הטיפול בילדים. 
הם היו שמחים ורגועים שם. בראש חודש היא שרה להם "היום ראש חודש..." 

)במנגינה של היום יום הולדת( והייתה משמיעה להם שירי קודש. 
הרגשתי שבאופן אוטומטי היא הייתה חושבת כל הזמן איך להיטיב. כשהבאתי 
את הבת שלי בעגלת אמבטיה היא הרגישה שמתחת לראש העגלה קצת קשה 
אז היא הוסיפה כרית קטנה מתחת למזרון של העגלה. ואחרי זה כשהחלפתי 
היא  אז  למוצץ  בעגלה מקום  ראתה שאין  היא  בטיולון  עגלת האמבטיה  את 
לי  ואמרה  העגלה  של  צבע  באותו  היה  שאפילו  למוצצים  קטן  כיס  הוסיפה 

לשמור את הכיס והכרית כי יש לה יותר מדי דברים מיותרים בבית... 
למקבל.  ומותאם  גבולות  עם  מדויק  אמנו,  רבקה  של  חסד  היה  שלה  החסד 

הייתה לי ממש יראת קודש ממנה וידעתי שאני עומדת מול אדם גדול. 
ציפי הייתה בשבילי קרבת אלוקים ועכשיו שהיא נדרשה לישיבה של מעלה גם 
הקרבה למידותיו של ה' שהתגלו בה התרחקו, ההעדר והחיסרון עצומים כאילו 

אין אוויר בריאות... ואני בסך הכל אמא ששלחה את הילדה שלה אליה.
"צדיקים במיתתם קרויים חיים" אני מקווה שאחרי ימי השבעה האור של הנשמה 
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ונזכה כולנו להמשיך את אורה  וילווה אותנו  הטהורה והקדושה שלה יתפשט 
ולדבוק בדרכה. 

על אף הכאב הגדול והגעגוע אני מודה לקב"ה שזיכה אותי לפגוש במעט את 
הנשמה הגדולה הזו וגם על כך שהבת שלי זכתה לגדול אצלה בשנה הראשונה 

לחייה. זו זכות שלא כל אחד זוכה לה.
יהי רצון שנזכה להמשיך מאורה המיוחד, שהמידות שלה יחיו בתוכנו ועל ידי כך 

נזכה לקרב את הגאולה ולא יהיה עוד כאב כזה בעולם.
נטע מידן

מהכרותי עם ציפי הצדקת ז"ל 
כמו רבות מהמייל, גם אני לא הכרתי את ציפי פנים אל פנים. אך בתוך תוכי 
התרשמתי עמוקות מעשייתה הברוכה, שעות על גבי שעות הקדישה לקריאת 
המיילים של כולנו. ענתה לרבות מאיתנו אחד על אחד כדי לא להטריח ציבור 

שלם בקריאת מיילים מיותרים וזאת למרות זמנה הצפוף.
כשלחצתי  התנתקתי  מה  משום  כשנתיים,  לפני  השכונתי  למייל  כשהתחברתי 
בטעות על מקש לא נכון ושוב הייתי צריכה להתקשר אליה שתחבר אותי בחזרה 
והפעם כבר הרגשתי ממש לא  והתנתקתי מהקבוצה  ולאחר מכן שוב טעיתי 
נעים להתקשר אליה שוב. חשבתי לעצמי בטח היא כבר תהיה קצרת סבלנות 

אלי כמה פעמים היא יכולה לחבר אותי ושוב אני מתנתקת...
בכל מקרה אזרתי אומץ והתקשרתי. התנצלתי מאד שאני מטריחה אותה שוב. 
וציפי עונה לי בקול מלא סבלנות שזה בסדר גמור וזה קורה להרבה נשים ונתנה 

לי את ההרגשה הכי טובה עם עצמי.
יהי רצון שתהא מליצת זכות עלינו ותחיש שם למעלה את בוא גאולתינו.

מיכל קורקוס 
ציפי מתוקה

במיילים האחרונים הייתי כותבת לך... "ציפוש תודה"
או  מענווה.  שזה  יודעת  אני  דמותך  כשמתבהרת  עכשיו  לי.  עונה  היית  ולא 

ציפילה... אני כותבת לך וכולי דמעות.
אז ממש תודה על כל הפעמים שלמרות שהייתי מסגננת כרצוני ולא קוראת את 

התקנון היית מעבירה הלאה.
תודה על כל הפעמים שנמחקו לי מיילים והייתי שולחת לך 'תשלחי לי שוב', 

היית שולחת לי שוב וכל פעם זה הפעים אותי מחדש..
אותך  יעלה  ושהוא  נחמן  רבי  של  דין  בבית  שאת  מקווה  אני  אגיד?  אני  מה 

למקום של צדיקים.
שתנוחי על משכבך בשלום

ושלמשפחה שלך לא יהיה צער לעולם!
אורית

41



משפחה יקרה,
בדמעות בעיניי אני כותבת לכם, למייל הזה שכל כך הרבה פעמים נעזרתי בו. 
כמו  עונה, באחריות, בסבלנות,  וציפי תמיד  קצר,  ברור  רק  רק שאלה קטנה, 
רש"י אינה מתביישת לומר: אינני יודעת מה לומר לך. כך שכשהיא כן יודעת, אני 

סומכת על התשובה בעיניים עצומות...
את ציפי פגשתי לראשונה לפני מספר שנים. היא בישלה לי אוכל לאחר לידת 

בתי, ובאה להביא לי אותו.
בתוספת לאוכל הביאה גם ספרי קריאה לילדים, כדי שתהיה להם תעסוקה, ולי 

קצת מנוחה.
כששאלתי איך אחזיר )אנחנו לא גרות קרוב( הציעה כמה אפשרויות ומיהרה 

להדגיש שאין לחץ, אחזיר כשיסתדר.
החסד שלה היה חסד מתוך אהבה לנתינה - לבשל ליולדת ולהביא גם ספרים 
לילדים, זה בא מלב שחושב על השני, מה עוד אני יכול לתת, מה עוד אפשר 

לעזור.
כך היה גם כשבאתי לקחת ממנה ברכונים לבר מצוה של גיסי וגיסתי. חשבתי 
שאבוא, אקח ואלך, אבל היא הושיבה אותי, שנבדוק אם כל הברכונים מתאימים, 

לנסות לעזור בעוד משהו. לתת, לתת ולתת.
המייל השכונתי הזה, שכל כך הרבה נעזרים בו, היה מנוהל בכזו אכפתיות מכל 
פרט. אני נזהרתי מלפרסם מודעה ללא מחשבה מדוקדקת, כי ידעתי שציפי 
מפקחת על כל נקודה ופסיק כמעט, לכן אם היתה לי התלבטות, תמיד פניתי  

אליה ושאלתי: כדאי לכתוב כך? לפרסם את זה בכלל?
וציפי תמיד ענתה, הדריכה, הציעה.

המייל האחרון ששלחתי לה, היה לגבי פרסום מודעה למסירת ספרי נ"ך, עם 
פירוש שאינו נכנס לבתים של תורה.

"למסירה  ורציתי לכתוב:  ביקשו ממני למצוא לספרים האלו מבקש,  בעבודה 
לבית ספר חילוני, ספרי נ"ך עם פרוש זה וזה".

ואני התלבטתי אם יש אולי  אבל במייל של ציפי לא מפרסמים בלי לחשוב, 
מישהי שהפרוש הזה נראה לה שייך גם לדתיים ואולי תעלב.

שאלתי את ציפי והיא ענתה: "אינני יודעת מה לומר לך. אז אולי עדיף שלא 
תפרסמי".

איני יודעת מה אוכל לומר לכם לנחמה. החוסר גדול והכאב גם כן...
אולי בכך שהמוני נשים לוקחות איתן משהו מציפי, לנסות להשלים את החלל 

שנפער.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
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סיפור על בן אדם, חזרתי מניחום אבלים וכמו שביקשתם אני כותבת.
הכרתי את ציפי מהמייל השכונתי, כתבתי לה כמה פעמים לדואר האישי ותמיד 

קיבלתי עזרה.
גם  והשתתפות,  תגובה  קיבלתי  ומיד  מוצא  ללא  מצב  תוך  לה  כתבתי  פעם 
קיבלתי מס' טלפון והזמנה להתקשר, דיברנו, הרגשתי שבן אדם ממש ביחד 
איתי ופתוח לגמרי. ציפי שיתפה אותי במקרה דומה שעברה, בקיצור זה מאוד 

עזר לי. וזהו.
אחרי די הרבה זמן, יום של פורים, קרוב לצהריים אני מקבלת טלפון, מי מדבר- 

ציפי, היא רוצה לדעת איפה אני גרה בשביל להביא משלוח מנות...
תגידו אז מה, באמת, מקבלים מאה משלוחים ולא יודעים מה לעשות איתם, 

אבל לא אני...
אני לא כל כך מכירה אנשים פה בשכונה וכנראה בשיחה ציפי הרגישה את זה, 
כי למה לה לזכור ולטרוח סתם. המשלוח היה מאוד יקר בעיני, גם בגלל שלא 

ציפיתי לו וגם בגלל שהוא היה מקורי, לא מועבר ממישהו אחר...
גם רק לחשוב שציפי לא ידעה שאגיד לה כתובת קרובה אליה. מה היה אם 

הייתי גרה בצד השני של קרית משה?
זה הסיפור על ציפי שלי, כשאני נזכרת על כך, אני מרגישה חם.

רחל בתיה קורנבליט

כואב לכתוב לך ואת אינך... אינני מכירה אותך כלל ולא פגשתיך אבל זכיתי 
אליהן  שגם  רבות  כמוני  עוד  שהיו  להבין  עכשיו  ובעצם  המייל  דרך  להכירך 
התייחסת כאילו הן לבדן וכאילו יש לך את כל הזמן שבעולם דוקא לכל אחת.

פשוט מדהים. אין עוד מלאכים כמוך. מיוחדת במינה ואנו חייבים ללכת בדרכך. 
חייבים. לא סתם נלקחת מאיתנו בטרם עת.

ופשוט קיבלתי ממך מיד רשימה של  וכו'  איזה תופרת  זוכרת שחיפשתי  אני 
תופרות ואנשי מקצוע. ממש הכל היה ביעילות וברצון לעזור. איך היה לך זמן 

לכולן? וגם כששלחתי הודעות תמיד החזרת הודעה והצעת לתקן ולהוסיף.
ולנו תמיד אין זמן ובהמצאת תירוצים. את הצדיקה והטובה רצית לעזור ולכן 

היה לך את כל הזמן שבעולם בשביל כולללםם...
אז ציפי יקרה ויחידה תודה לך וסליחה שלא הערכנו יותר ואמרנו תודה תודה 

תודה...
בוכים את לכתך ומתפללים לביאת הגואל

אסתי שבת
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קשה מאוד לתאר פלא במילים. אשתדל לכתוב כמה דברים בולטים )ומבקשת 
מחילה על העברית הלא תקנית שלי(. הם לא יספיקו לתאר את ציפי.

אחות  כמו  הייתה  היא   – מהמשפחה  חלק  אני  כאילו  הרגשה  לי  נתנה  ציפי 
איזה  המשפחה.  מכל  בנפרד  טעים  אוכל  לי  מכינה  הייתה  גם  ציפי  בשבילי. 

נפלאה!
רוב הפעמים שראיתי אותה   – הייתה עם אנרגיה בלתי פוסקת  ציפי  אנרגיה: 
בבית היא הייתה באמצע 2, 3 או 4 דברים. כגון, עם טלפון ביד אחת תינוק ביד 

השנייה, מחשב על השולחן, ובישולים על הכיריים.
לפני שבועיים ביום שישי בצהריים, ראיתי את ציפי והיא לא נראתה כמו כל 
פעם עם כזאת אנרגיה. דאגתי מאוד, האם טוב שאבוא לליל שבת? כאשר באתי 
בלילה ראיתי את ציפי עם אותה אנרגיה הלא פוסקת: קוראת ספרים לנכדים 
ומסדרת את הסעודה. הבנתי שהיא קיבלה כוחות מילדים – היא סיפרה לי פעם 

כמה שהיא אהבה לטפל בתינוקות.
ימים לפני  הלכה הייתה חשובה לה: אותה השבת לפני שבועיים הייתה כמה 
ההילולה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. ציפי סיפרה לי שכאשר היא הייתה שכנה 
של הרב אליהו, היא או הרב קפלן היו מביאים לרב אליהו עופות )קנויות עם 

הכשר( לבדיקת כשרותן.
ישבתי שם שבעה  ז"ל נפטר בחו"ל ב-ל' תשרי תשע"א, גם  כאשר אבא שלי 
"ותן טל  והייתי בקשר במייל עם ציפי. לא ידעתי מתי להתחיל להגיד  בחו"ל 
דצמבר,  בהתחלת  רק  מתחילים  בארה"ב  כי  עשרה  שמונה  בתפילת  ומטר" 
למרות שבארץ מתחילים ב-ז' בחשון. ציפי החזירה תשובה מהרב איתן אייזמן 
)עד 120( – היא או הרב קפלן שאלו אותו )ממה שאני זוכרת כן התחלתי ב-ז' 
בחשון(. היא גם נתנה תשובות לשאלות נוספות. כמה שמחתי לקבל את עזרתה!
חסד: כאשר חזרתי מאותה נסיעה לחו"ל, ציפי הביאה לי אוכל וגם שלחה אחד 

מהבנים לעזור לפרק את הסוכה שלי.
היו פעמים שרציתי למסור דברים דרך הקבוצה והיה קשה לי כי הייתי צריכה 

להיות בעבודה. ציפי הציעה לי להביא אותם אליה והיא תמסור אותם.
התחלתי  כאשר  לסטודנטים  הוראות  כתיבת  עם  פעם  לי  עזרה  ציפי  עברית: 

לעבוד במכללת הדסה. 
אחרי שאבא שלי ז"ל נפטר, לא אהבתי לדבר באנגלית. סיפרתי לציפי, ורוב 

הזמן אחר כך דיברנו בעברית.
לי  ציפי אמרה תודה כמה פעמים על העזרה שנתתי לה בנושא. אין  צליאק: 
מושג מה עשיתי – אולי כי אמרתי לה לא להפסיק אכילת גלוטן עד לאחר שהיא 
תסיים את הבדיקות, או שסיפרתי לה על ד"ר דוד ברנסקי ז"ל שהיה מומחה 
לצליאק בהדסה. זמן קצר אחרי שסיפרתי לציפי את הדברים האלו היא למדה 

הרבה בתחום ונתנה לי עצות.
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שידוכים: פעמיים ציפי הציעה לי שידוכים. למרות שלא הלך היא הבינה באיזה 
כיוון טוב להציע.

אחד  של  משפחה  אצל  כשבועיים  כל  אוכלת  אני  תחרות:  וללא  קנאה  ללא 
מהרבנים בשכונה. כאשר ציפי התחילה להזמין אותי לא סיפרתי לה. אמרתי 
שאחזיר לה תשובה. ואז הייתי בודקת עם המשפחה של הרב ההוא ומחזירה לה 
תשובה. אחר כמה שנים ספרתי לה מה שאני עושה והיא אמרה שבטח יש שם 

הרבה דברי תורה טובים. בלי שום שמץ של קנאה או תחרות.
גם התפלאתי מאוד כאשר ציפי הייתה שמה מודעות בקבוצת הגוגל עם בקשה 

להשתמש באתר קמ"ש-גב"ש. איזה נפלאה – עבדו ביחד ללא תחרות.
יהי זכרה ברוכה.

בריינה
ציפי יקרה,

מלמדת-  חייה-  כמוך  ומי  צדיקה,  כמוך  ומי  חיים,  נקראים  במותם  צדיקים 
מחנכת- ומגדילה את כולנו, במותך.

לא זכיתי להכיר אותך אישית, למרות שגם המינוח הזה פתאום מרגיש טעון 
בדיקה.

הרי התכתבתי איתך מעת לעת, שלחת לי מידעים שכל כך סייעו לי, בצמתים כל 
כך חשובים, ואף זכיתי שבועיים לפני לכתך לקבל ממך תרופה שחיפשתי עם 

הוראות מוקפדות ממך לבדיקת זהות התרופה. 
אז אמנם לא ראיתיך, אבל הלב שלנו הכיר, וכמו שכנראה רק את יודעת בידיעה 
עמוקה ליישם- לב של יהודי נוגע בלב של אחר, נקרא לעזרתו, בלי לדעת מי 

הוא, מהיכן, ומה טיבו.
אמנם בקטנותי העזתי לומר לך באחת הפעמים שאני נפעמת מהצידקות שלך, 
מבלי לדעת שאני נוגעת בכך בשוליי גלימתך הענקית, ובכל זאת- לצערי אף 
פעם לא הודיתי לך אישית על המפעל האינסופי שהקמת במייל, הלימוד הגדול 

שלימדת אותי, ועל שיש לך חלק לא מבוטל מאיפה שאני היום.
עד לפני שנה גרנו ביישוב בשומרון. למרות שבנינו שם בית לתפארת, פעלנו 
לזה  יש  לנשמתנו.  חיות  לא מצאנו מקור  נפשנו שם.  לא מצאנו את  ועשינו- 

סיבות שונות ומשונות, אבל אחת מהן היתה המייל הישובי.
מייל שנועד לחבר את הלבבות, להגיש עזרה לנצרך, לצקת את הידיעה שבכל 
רגע יש אל מי לפנות, ועל פי רוב ממי לבקש עזרה- הפך אט אט לצד אלו, 
לאמת,  החתירה  טובות,  הכוונות  אמנם  מחלוקת.  במת  התנגחות,  לבמת  גם 
האכפתיות ההדדית, ובכל זאת, המרחב הציבורי של כולנו נשחת. חיים ומוות 

ביד הלשון- כך ממש.
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לקראת י"ז בתמוז שנה שעברה, החלטנו להחיות את נפשנו, לתקופת שלושת 
ציוד  עם  מכירה,  לפני  ריקה, שעמדה  לדירה  נכנסנו  הקודש.  בעיר  השבועות, 

קמפינג, ואז מצאנו את שאהבה נפשנו.
מיד בתחילת שהותנו כאן, חיפשנו צינור אל השפע הנמצא, ובעזרת מכרה הגענו 

אלייך, אל המייל השכונתי.
מלקחי העבר, למדנו שאין מבט טוב אל מקום כמו הביטאון שלו- לעיתים זה 

מייל משותף, לעיתים עלון.
נותרנו המומים אל מול המפעל האדיר שהקמת, ויותר מזה- על ההבנה העמוקה 

של גודל הכלי והחשיבות האינסופית של שמירה על טהרתו.
ציפי יקרה, קשה לי לתאר במילים את השמחה שהציפה אותנו מהידיעה שיש 
בעולם אי שכולו טוב. טוב אמיתי. לא כזה שמונע מאינטרסים, אלא מוחלט. 
נדהמנו מכמות הבקשות לתפילות, מעולם לא ראינו דבר כזה. זכיתי גם אני 
לפרסם בקשה לתפילה עבור מישהי שלא הכרתי אך נצרכה לישועה, ולאחר 
תקופה לא מבוטלת מישהי זרה לי מהמייל )ששוב איכשהו המונח הזה מרגיש 
על  לדעת  וביקשה  קשר  איתי  יצרה  משותפת(  לתפילה  חברנו  אם  שייך  לא 

מצבה, כי היא עדיין מתפללת למענה. ועוד דוגמאות למכביר.
היה ברור לי כל אותה העת שאת עומדת מאחורי זה. זה גודל שלא יכול להיות 
הרמת  גבהים  ולאיזה  אותו.  שירומם  מי  שיהיה  מבלי  הזה,  בעולם  מקום  לו 
אותו. למדתי על בשרי את כאב הצמיחה, את תחושת ההכרח לסייע לאנשים 
להתרומם ממקומם, ויותר מזה- למדתי איזה שאר רוח צריך על מנת להצליח 
במשימה הזו, בפרט אם היא נעשית מתוך ענווה ואהבת חינם. במקום שאנחנו 

נסינו ונכשלנו, עמדת את, במלוא קומתך- והרמת איתך עולם ומלואו.
היית דוגמא חיה, נדירה וייחודית ל"והאמת והשלום אהבו". כמה אמת, וכמה 

אהבה היו בך.
את בודאי יודעת היום, בעולם האמת, שמהר מאוד התמכרנו לטוב העצום הזה. 
חזרה לעולם אחר הפכה באחת ללא רלוונטית, וכך 3 שבועות לפני תחילת שנת 

הלימודים, עם ששה ילדים בגילאים שונים, החלטנו שמצאנו את מקומנו.
ותפילה  גדול  בכאב  הלימודים,  שנת  תחילת  לפני  יומיים  השומרון  עזבנו את 
ענקית, השארנו אחרינו עולם מבולבל שצמא להנהגה, וקבענו את ביתנו בלב 
העולם, בפתח אל הקודש. אנא המשיכי לרומם להנהיג ולהחיות אותנו, ממקומך 
הכל כך בטוח, שקט, ענו ועליון - עם ישראל כולו זקוק להנהגה המרוממת הזו. 

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים
מירית
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הכרתי את ציפי דרך המיילים זמן רב, והבנתי שמדובר באישה שמשקיעה שעות 
אחד,  יום  שלנו.  בגרופ  חסד  עשיית  על  גמורה,  נפש  במסירות  יום,  כל  רבות 
היא יצרה קשר איתי טלפונית לגבי מציאת שידוך לבחורה, ומהשניה הראשונה 
שדברתי איתה היה משהו שקישר אותי אליה בצורה לא רגילה- לציפי היתה את 
התכונה המדהימה הזאת של פתיחות מצד אחד, וכמו שנורית ציינה- היא גם 
ידעה את הגבולות שלה, מה שאיפשר לאחרים לבקש דברים ממנה בנינוחות, 
זאת. אולי צריך לקרוא לה  לה, היא באמת תגיד  ידעת שאם לא מתאים  כי 
"אשת התפארת", כי ממנה למדתי שכדי לעשות חסדים ענקיים )כמו לנהל את 
הגרופ הזה(, צריך גם לדעת להציב גבולות בנחת ושהגבולות בעצם מאפשרות 
את הנתינה. כך היה לי ברור כשבעלי טס לאומן בראש השנה הקודם, למי אני 

פונה עבור אירוח. 
דרך הקשר של שתינו עם אותה "אוכלוסיה" של חוצניקים ממכון מאיר, התחלנו 
ב"ה להיפגש בשמחות, ותמיד היה כיף ללמוד מציפי, איך עושים כל כך הרבה, 
לימדה אותי להתחיל לבשל את  והיא אפילו  ילדים ב"ה,  איך מגדלים הרבה 

הסלטים בימי רביעי )מודה שאני לא תמיד מיישמת(. 
כל פעם שאורח הגיע אלינו לסעודת בוקר, כבר ידענו מראש שהוא בוודאי ישב 
סביב שולחן השבת של משפחת קפלן בערב, עם עוד הרבה אחרים כמותו. והכי 
הדהים אותי אצל ציפי, ההבנה שהיא כמו אמא לכל כך הרבה מהאורחים הללו.  
לליבם של משפחת  עם אחד מהאורחים הקרובים מאוד  כשגיסתי התארסה 
קפלן, ציפי כתבה לי "איזה כיף, עכשיו אנחנו נהיה משפחה", והמילים היו כל כך 
משכנעות שממש פניתי לבעלי: "אתה בטוח שהם לא באמת קשורים משפחתית 
לבחור?" כך היתה הכנסת האורחים של ציפי, פשוט להיות משפחה לכל אלו 

שאין להם כאן משפחה.
העניין הזה בולט מאוד בהתכתבויות האחרונות שלי איתה, שבהן פעם אחר 
פעם היא הביע דאגה על אחד מהאורחים שגם אנו מכירים, גר שאין לו כאן 

משפחה בכלל ועבר מסע לא פשוט בחיים.
פעם אחר פעם היא שאלה אותי, "את יודעת מה קורה איתו? יש לך חדשות 

עליו?"
ואני בטוחה שבאותה מידה שהיא דאגה כל כך לכל מי שחסר לו משפחה כאן, 
שנמצא לבד בארץ, כך בדאגה מלאה מלווים אותה אברהם אבינו ושרה אמנו 

למקום הכי מדהים וגבוה בגן עדן, שבו היא תשב ותתענג מזיו השכינה. 
פתאום הבנתי, עכשיו, שהיתה איזושהי אדמה אמהית אצל ציפי שפשוט פתאום 
נעלמה מהעולם שלנו, והיא הקרקע של כולנו! הרי למי אתקשר עכשיו אם אני 
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בליל שבת?  אירוח  אנשים שצריכים  יש  ואם  קונים משהו?  איפה  בטוחה  לא 
ומאיפה משיגים כהן עם מטבעות לפדיון הבן?

בעצם הבנתי שציפי היתה אבן היסוד של השכונה, ואנו באמת צריכות לבקש 
האדיר  החלל  את  ולמלא  לנסות  שהוא  איך  ולשאוף,  להמשיך  כח  מהקב"ה 
שנשאר כאן. חלל בחסד, בדאגה, ובאכפתיות לזולת. כן יהיו רצון שהיא תהיה 
אדם.  כבן  מלאך  להכיר  הזכות  על  השם,  לך  מודה  ואני  עלינו,  יושר  מליצת 

מחכים כבר לגואל...

מילכה חיה קיזל

שלחתי חומר מקצועי אישי בטעות לקבוצה, ציפי שעברה על כל הודעה, העמידה 
אותי על טעותי ושלחה לי חזרה את החומר. במסירות שלה היא מנעה ממני אי 

נעימות גדולה.
בכל שיחה עימה, בנושאים שונים. התפעלתי מהענווה, הצניעות והטהרה שבה 

עשתה את כל ממלכת החסד שלה.
על אלה אני בוכיה, בגדלותה תנוחמו

נעמי בן נתן

אם כותבים בשורת החיפוש את המייל של ציפי מקבלים אלפי מיילים ואולי 
יותר שהיא שלחה מהשנים האחרונות. זה ממש שיעור לחיים.

וגם כך אפשר לשנן את הכללים שכל כך היו חשובים לה, וגרמו לסדר ובהירות 
בהודעות.

זה לא יאומן כמה חסד אישה אחת יכולה לפעול, יש לנו המון המון מה ללמוד.
לא הכרתי אותה מהכרות אישית, ואני חושבת שזו הגדלות שלה לעזור לכל 
אחד, גם בלי לראות אותו ולדעת מיהו, פעם הייתה לי בעיה במייל, היא לא 

עזבה אותי, עד שעזרה לי לפתור את הבעיה.
כשחיפשתי מטפלת לבן, ישר היא שלפה לי את הרשימה של המטפלות. בזכות 

זה מצאתי בדיוק את מה שרציתי.
עצומה,  נפש  במסירות  הכל  דאגה,  היא  לקיץ  ביביסיטריות  לרשימת  אפילו 

ובצניעות, ובלי שום טובת הנאה.
כשפירסמתי על חנות מטפחות, וציפי הבינה שזה של משפחה מגוש קטיף, היא 

הורתה לי לפרסם אותם מידי שבוע כדי לעזור להם בפרנסה.
זה המעט שבמעט,

אני הקטנה כותבת מהכרת הטוב ובכאב גדול. שיהיה לעילוי נשמתה.

 צביה יפרח 
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ציפי היקרה ולמשפחתך,
לפני שחלית הצלחתי  רגע  עוד ממש  לך תודה! תודה שבזכותך  לומר  רציתי 
להעביר תרופה לחמותי שיצאה מאשפוז וחיכתה לה מאד. שלא נדבר על כל 

שאר הפעמים שבזכותך הצלחתי להעביר תרופות ודברים חשובים כל כך.
היית  וכך  בריאותם  לשפר  שרצו  נשים  אליי  למשוך  הצלחתי  שבזכותך  תודה 
הצינור לעזור להם. בלעדייך לא הייתי יכולה להגיע אליהן כך סתם ברחוב. כל 

אחת כזו היא זכויות עצומות שצברת לך.
תודה שבזכותך הרגשתי שיש כאן כל כך הרבה חום וחיבוק בשכונה המתוקה 
הזו, כי לא הייתי נחשפת לכל כך הרבה בלי לראות את כל המיילים והחסד 

שנעשה כאן. 
אפשר  ושאי  במינה  מיוחדת  שכונה  באמת  שזו  הרגשה  נתן  השכונתי  המייל 

להישאר כאן ללא מענה או עזרה אם צריך.
הכל עבר דרכך. לא הבנתי איך את מצליחה להעביר מיילים כל הזמן מהבוקר 

עד הלילה. זה פשוט לא יאומן.
מעולם לא פגשתי אותך פנים אל פנים ודמיינתי שאת אישה מבוגרת. 

הראשונה  ובשיחה  פעמיים  ממך  טלפון  לקבל  זכיתי  בערך  חודשיים  לפני 
הופתעתי לגלות קול של אישה כה נמרצת וצעירה, קול רגוע ומלא בנתינה! 

רצית להודות לי על משהו, אבל בעצם זו אני שצריכה להודות לך ואין מילים 
להביע עד כמה. גיליתי שאת מארחת אנשים שזקוקים לכך מאד ושאת אדם 
כל כך איכפתי שקשה לתאר. שמעתי זאת בקולך וממה שנחשפתי לו בשיחה. 

הבנתי שאת באמת מיוחדת מאד ובאמת לא רגילה.
מאד  הרבה  כאן  גרה  שאני  מאז  ובעצם  מצווה  עוד  לקיים  הצלחתי  בזכותך 
דברים שנעשו היו דרכך, כי את היית השליחה לחבר בין כולנו ובעצם הרבה 
ללא  ונתינה  רחב  כזה  לב  עם  זאת  עם  ויחד  וברורה  חדה  כך  כל  מזה.  יותר 

גבולות והתחשבות בעצמך.
כל כך חבל לי שלא זכיתי גם לראות את פנייך. שמעתי שהם מאירים כל כך. 

אבל הקול שלך המקסים והשיחות יחרטו בזכרוני.
לא הכרנו, אבל אני ממש מרגישה את חסרונך ובצער גדול על שפתאום נעלמת 

והלוואי ונזכה כולנו לעזור במה שאפשר כפי שאת עזרת לכולנו.
זה  אני בתפילה שבזכות כל החסדים העצומים שעשית תבוא הגאולה ברגע 

ממש! כן ירבו כמוך.
בהודיה אינסופית

גילה
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מי שעוקבת אחרי, שמה לב שלא כתבתי כמעט בחודשים האחרונים.
מנסיבות אישיות.

אבל עכשיו - לא יכולתי שלא. ולא יכולתי שכן.
מה אפשר לכתוב?

אני מפחדת לגעת בשולי גלימתה, ולטעות. ואין פה מי שיצנזר ויעיר לי בעדינות, 
שלא כך, ולא כדאי.

ציפי.
ציפי שימשה כמטפלת של כמה מילדי.

אהבתי את הגישה הישירה שלה - היא ידעה לומר בדיוק מה היא מוכנה לעשות 
ומה לא )"בקבוק וגרבר כן - אבל זה לא בשבילי כשהם מתחילים לאכול עם 
הידיים". "תוך כדי שהתינוקות פה אני עובדת על התרגום של הספר של אמא 

שלי על אבא שלי, אני לא מתחייבת להתעסק רק בהם"(.
ידעתי שאפשר לסמוך עליה, כי מי שיודעת להגיד מה היא לא - אפשר לסמוך 

על כל מה שאומרת שכן.
אני זוכרת את הפתקים המסודרים שלה: 10:10 - אכל 120 גרם. 12:25 - נרדם 

לשעה.
לא הצלחתי לשכנע אף מטפלת אחרת להשאיר לי פתקים נוחים כאלו...

ויחד עם זאת - אני יודעת על כמה מקרים שבהם ציפי ויתרה על ההגבלות שלה 
כדי לעשות חסד בתור מטפלת )עם משפחה שלא היה לה כסף לתשלום, עם 

אמא חולה שהייתה זקוקה לעזרה, עם תינוק מאומץ(.
הזו,  לקבוצה  להצטרף  אותן  לשכנע  וניסתה  סביב  לנשים  זוכרת שפנתה  אני 
שהתחילה מאד בקטן - ממש מתוך הסתכלות של חסד. "כך נוכל לעזור יותר!".
היא תמיד הייתה עסוקה בחסד, ושידרה שבשבילה זה דבר קטן כי "אני ממילא 
בבית" - אבל אני לא חושבת שאי פעם מישהו שם לב עד כמה היא הייתה 

עסוקה בחסד עם כולנו.
אם נסתכל רק על הקבוצה.

בזמנים  מאות,  )לפעמים  ביום  מיילים  של  נתפסת  בלתי  כמות  קראה  ציפי 
עמוסים במיוחד - כמו ערב פסח(. וכל מייל - היא קראה ממש. לא רק רפרפה 

על הכותרות...
וכל מייל זכה ליחס אישי - אם לענות לאישה שהמייל לא יפורסם )כי התוכן 
עונה על כללי הקבוצה(,  לא מתאים, הנושא כבר עלה פעם אחרת, או שלא 
אם לענות פשוט את התשובה הישירה לאישה )ובואו לא נשכח את הרשימות 
על  מידע  לאסוף  טרחה  עוד  ימים  כמה  לפני  רק  בהן.  שהשקיעה  המרוכזות 
ביביסטריות אפשריות( ואם בבירור של עוד פרטים על מה שנשלח )למשל - 
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האם איסוף הכספים שמתבקש, הוא תחת פיקוח הלכתי?(.
בכלל - ההלכה הייתה נר לרגליה - לא לפרסם לשון רע, לא לפרסם דבר שיכול 
להכשיל את הרבים )ואני יכולה לספר כמה שדברים שכתבתי לא פורסמו כי 
את  אוהבת  לא  "אני  הרע",  לשון  וזה  האתר  את  יזהו  שאנשים  חוששת  "אני 
הנימה המתלוננת כאן, זה לא ראוי", "אני חושבת שפרסום ההלכה הזו יכניס 

ללחץ כפייתי נשים"(.
אני כותבת ובוכה.

כי אני לא יכולה לכתוב כל כך הרבה דברים. זה לא נגמר!
על התשובות שקיבלתי ממנה ומהם ראיתי את היחס נכון לזוגיות ושלום בית - 
מרמזים פה ושם על מה שאומר בעלה. על כיבוד הורים - היחס וההערצה לאבא 
שלה הי"ד, איך עובדים עם אמא על ספר )כשלשתיהן יש סטנדרטים גבוהים, 
ולפעמים עבודה של שעות מתבררת כלא מספקת(. על היחס לילדים - בכל 
הטרחה   - העצמי  ביטול  על  לעזרה.  המוכנות  לנכדים,  הסבלנות  וצורה,  מצב 
והשיעבוד לאחרים, בלי לתת לאנשים הרגשה שמה שעשתה דרש ממנה כל 

כך הרבה.
ואפילו - אני פתאום מרגישה שעוד לא אמרתי לה תודה מספקת על הספר 
)יחד עם בעלה( בהשקעה של שעות רבות להוציא עבורי ליום  שעזרה להורי 

ההולדת.
למרות שלא יכולתי לכתוב לאחרונה - עקבתי אחרי הנכתב פה.

ביום חמישי בבוקר היה לי ברור שמשהו קרה. כמה שעות טובות שלא הגיע אף 
מייל.

אפילו באזכרות, בחתונות, בלידות - תמיד היא הייתה מפנה כמה דקות כדי 
להעביר הלאה את שטף המיילים.

אני מרגישה שאין לה תחליף. כלומר - לנו, בשבילנו, אין תחליף. אין.
החבורה  כל  תדאג   - החבורה שמת  מן  "אחד  חז"ל  נראה שמאמר   - ועכשיו 

כולה", נכון לגבינו שבעתיים.
לא סתם אחד. אחת מיוחדת, שנלקחה ממש בדמי ימיה. אחת שהחזיקה את 

כולנו כחבורה.
לכולנו יש על מה לדאוג. לכולנו יש במה להתחזק.

אני כרגע עוד לא יודעת במה, וכיצד נכון לעשות זאת - אבל כולנו, כל אחת 
מאיתנו, חייבת לחשוב לעצמה מה נוכל לעשות.

 - ו( הרב מאיר דוד, האישה הצדקת והאהובה  )ליבה  ותהי צפורה פייגא בת 
כפרה עבור כולנו.

תהי נשמתה צרורה בצרור החיים
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למשפחת קפלן היקרה,
אמנם לא פניתם אליי אבל הייתי חייבת לכתוב משהו.. כמה מילים על ציפי 

היקרה...
עדיין מתקשים לעכל את המציאות הכואבת.. ציפי חסרה לנו בכל בוקר מחדש..

שאפשר  שלנו,  המלאכית  הייתה  היא  מטפלת,  רק  הייתה  לא  ציפי  בשבילנו 
לבטוח בה שתשמור על היקר שלנו מכל, מקרינה חום ואהבה, ביטחון ושלווה, 
וגם הקרינה כל כך את אהבת החיים- לעשות לתינוק את הקבלת פנים לחיים 

בצורה הכי נעימה שיש
בתור אמא צעירה חיפשתי את המטפלת הכי טובה... כמובן ששמעתי המלצות.. 
בהתחלה ציפי אמרה שזה בסדר שיש מקום.. אבל אחרי כמה זמן ביקשה ממני 
לנסות למצוא מישהי אחרת כי יש לה עוד הרבה.. ניסיתי, אבל חזרתי לציפי.. 
אפילו אחרי מפגש קצר הבנתי שציפי זה משהו אחר.. מבחינתי זה הנס שלי 
ציפי היחידה שמסוגלת להגיד משהו טוב על תינוקת  ציפי..  שגפן הייתה עם 
שמסרבת לבקבוק או לכל אוכל אחר.. היא אמרה לי בהומור שלה שגפן חיה 
מהרוח.. שכנראה יש לה נשמה גבוהה... זה הדבר היחיד שהיה יכול לנחם אותי 
כשהייתי צריכה לעזוב אותה.. מאז הבנתי שאני יכולה לסמוך עליה.. ובליבי גם 

חשבתי שבטח את כל הבאים שיבואו אני שולחת רק לציפי..

בכל בוקר וצהריים שבאתי להביא או לאסוף את גפן זה היה הזדמנות להיפגש 
עם ציפי.. לספוג ממנה את השלוה, את השדר שלה שעולה מכל פינות הבית, 
היא  איך  בה  ולצפות  להתייעץ,  טובה,  מילה  לשמוע  שלה..  הארמון  זה  כאילו 
לעצמי  אומרת  שהייתי  וחום,  כבוד  בכזה  לבעלה,  שלה,  למשפחה  מתייחסת 

שככה גם אני רוצה להיות..

תמיד הבית היה פתוח, ואפילו לא היה צריך לדפוק בדלת.. לא היה לה מה 
להסתיר, הייתה כ"כ ישרה כלפינו, וזה עוד יותר העצים את התחושה שבאמת 

אפשר לבטוח בה
במיוחד התפעלתי מהחוש שלה לתינוקות, הצליחה להבין מה גפן שלי רצתה 
ומה הקריזות שלה היום.. כל יום היא סיפרה לי על פטנט חדש שמצאה בשביל 
וביום שקיבלתי ממנה  שלו..  הצרכים  עם  תינוק  כל  גפן..  את  ולהרגיע  לשמח 

סרטון על גפן משחקת זה עשה אותי מאושרת.. 
זכינו להתארח לסעודת ערב שבת.. ממתי הולכים לאכול אצל מטפלת?? אבל 

52



עם ציפי זה קשר אחר.. אפילו שהיינו מני רבים שבאים לסעודת שבת.. השולחן 
מלא אורחים, אנשים בודדים, ועוד חברים.. והכל כ"כ נעים וטעים.. את הטעם 

של האוכל של ציפי קשה לשכוח.. הוא ספוג באהבה שלה..

בימים האחרונים עם ציפי זה גם היתה חוויה מיוחדת..
ביום ראשון ציפי שמרה על גפן יום ארוך במיוחד.. אמרתי לה שאני סומכת רק 
עליה.. היא הסכימה למרות שהייתה חלשה.. לא ידענו עד כמה.. כנראה היינו 

צריכים להטעין לפני הפרידה..
היתה  גפן  במיטה..  לישון  אתה  יחד  הלכה  אפילו  גפן..  עם  יחד  בילתה  היא 

מבסוטה.. ציפי היתה חלשה אבל עשתה הכל בשבילנו.. 
וביום שני שלקחתי את גפן הייתי האחרונה, חוץ מכרמי.. ציפי הייתה כבר עייפה 
יתעורר..  לפני שכרמי  לנוח  ללכת  יכולה  היא  וחלשה, אמרה לעצמה שעכשיו 
ואז עצרה את עצמה, כי עדיין לא התפללה היום.. שאלתי אותה אם היא ככה 
יום, ענתה לי בכזאת ענווה "כן..".. כזאת צדיקה, עם כל הילדים  מקפידה כל 
והמשימות, תמיד הקפידה על תפילה.. סיימנו את השיחה הקצרה, לא רציתי 
להאריך הפעם כדי לשחרר את ציפי.. אבל אני זוכרת שיצאתי ממנה עוד נתתי 
לגפן לשחק בחדר המדרגות ובלב אמרתי שקשה להיפרד מציפי.. היא המתנה 

הכי גדולה שקיבלנו בשביל גפן.
אני מוצאת את עצמי חושבת על ציפי כל הזמן.. מנסה לחקות אותה, לפחות 

מעט ממה שראיתי, 
לילדים, בסבלנות,  נזכרת בשלווה, במאור הפנים, בהומור השנון, בחוש שלה 

בעדינות,
הילדים  רבבות  לעוד  ודואגת  מלמעלה..  לנו  דואגת  עכשיו  שהיא  יודעת  אני 

והאנשים הזקוקים לחסד, שהיא כ"כ ידעה לתת.

רוצים לומר תודה, על הזכות היקרה מפז להכיר את ציפי, ללמוד ממנה מהליכות 
חייה מבלי שצריכה לומר מילה, הכל כ"כ קרן ממנה, על הטוב שהרעיפה על 
הילדים, על ההקשבה, על העבודה הרבה מעבר לשעון, על הזכות להיות בתוך 
הבית הזה ולהתפעל מהאוירה המיוחדת, מהיחס שלה לכל אחד. אנו מרגישים 

את ציפי בכל רגע, מלווה אותנו..
ציון,  יחד עם שאר אבלי  מתקשים להפרד, מקווים שנזכה לראות בנחמתכם 

ונזכה לתחיית המתים בקרוב!

גיא, ריעות וגפן שבתאי
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ציפי היקרה לנו כ"כ-נפרדנו בטרם עת.
ביום שני עוד ליווית אותנו לדלת לעזור לי עם הילדים וביום שלישי התבשרתי 

על הבשורה הנוראית.
לא זכינו להיפרד כמו שצריך, שורק אני ובני- להגיד תודה גדולה, להכיר טובה, 
ישר  גם  שורק  של  המטפלת  על  שסיפרנו  מי  שלכל  לך  להגיד  מתנה,  לתת 
הוספתי "אנחנו מעריצים את ציפי". זכינו שתטפלי בשורק, הבן המתוק שלנו 
במשך השנה, במסירות ודאגה, באהבה ואכפתיות אין קץ כאילו היה שלך ממש. 
על כך לא נזכה להודות בפנייך אבל חשוב שנספר את זה לכל מי שהכיר אותך 

וגם מי שלא זכה.
והחסד, הרוגע  הייתה שהטוב, האור, החן  ציפי  והייחודיות של  בעיניי הגדולה 
והשלווה קרנו ממבטה, מהפנים העדינות והנעימות שקיבלו את פנינו בכל בוקר 
וצהריים. רוב השיחות בינינו היו קצרות ויומיומיות אבל גם יצא לנו לדבר על 
שיחות  היו  ואלו  ילדים  חינוך  על  ואובדן,  אבל  על  קצת  במשפחה,  השמחות 

מלמדות בשבילי. 
כשדאגתי ששורק אינו מתפתח בקצב תואם לבני גילו, ציפי הייתה מרגיעה אותי 
שוב ושוב ואף יותר מכך, הייתה עוקבת בשבילי אחר התקדמותו והתפתחותו 
ושולחת לי הודעות "שורק התיישב" "הוא נעמד" וכו', פעם אחת אף מסרה לי 
דרך בני בעלי ש"תגיד למרב שהיום שורק עשה שלום". היא הייתה שולחת לנו 
סרטונים של הילדים ושומעים ברקע כמה היא גם נהנית ושמחה מהם, שוב, 
כאילו הם שלה ממש. חשוב גם היה לה לעדכן אותנו מה היה עם שורק במשך 
היום, בהתחלה הביאה לנו דפים, אח"כ העבירה ליומן אישי לכל תינוק ולבסוף 
בוואטאסאפ כי "הכתב שלה לא מובן", ובקבלה של כל חודש היה כתוב "טיפול 
בשורק המתוק"- אלו דוגמאות קטנות על אישה גדולה ומסורה לתינוק שלי 
שדאגה לכל פרט והעניקה לו חום ואהבה וטיפול מסור. תמיד היה רגוע בבית 
שלה וגם כשתינוק בכה, הרוגע והשלווה נשמרו וכל תינוק קיבל את המגיע לו 

בנחת ובאהבה.
זכיתי ללמוד ממך שיעור גדול על אמהות- על אהבה ודאגה לילדיך ונכדיך, על 
אמון תמידי בהם, על ראיית הטוב, על רוגע ושלווה, על הליכה בהתאם לערכים 

ואידיאלים
זכינו להכיר אותך, להפקיד אצלך את בננו היקר להרבה שעות שבהם הוענק 
לו רק טוב ולצערי הרב לא זכינו להיפרד ולהודות על השנה הזו כפי שחשבנו 

שיהיה
תהי נשמתך צרורה בצרור החיים

שנזכה שהאור הגדול שהפצת ימשיך להדהד גלים כפי שהיה עד כה
תודה רבה על הכל, מעריכים מאד

שורק, מרב ובני גרינולד
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את ציפי ז"ל הכרתי לראשונה כשהיא החלה עם פיתוח האימייל השכונתי של 
נשות קרית משה וגבעת שאול. שוחחנו מספר פעמים בענין ובמשך הזמן עקבתי 
בפליאה רבה כיצד היא מנצחת על הפרוייקט העצום הזה. כל כך היה חשוב לה 
להקים מאגר מידע כזה שיכול לסייע לכל אחת באופן מיידי וגם ליצור היכרות 
בין נשות השכונה. והיא אכן הצליחה. בענווה, בחריצות ובדיוק שאין שני לו היא 

הקימה מפעל חסד עצום שזכינו כולנו להינות מפרותיו הרבים. 
ציפי היתה האדם הראשון אליו פניתי בכל שאלה טכנית או טקטית. היא היתה 
מאגר של ידע בעל ערך חיוני לכל אדם כמעט. והיא תמיד ידעה לפרגן ולומר 
מילים טובות כאשר פרוייקט כלשהו שעליו עבדנו הצליח לצאת לפועל. האמת 

שאני לא יודעת איך הוא היה יוצא ללא העזרה הרבה שלה מאחורי הקלעים..
פעם אירגנתי מסיבת ראש חודש לנשים וציפי הגיעה ורקדה ושמחה איתנו וכל 
כך הוחמאתי מכך שהיא הגיעה. כשהיא אמרה לי שזאת היא אפילו לא האמנתי 
לה.. דמיינתי אשה בסביבות שנות ה50 לחייה והנה מולי מישהי שנראית לפחות 
20 שנה פחות. לימים הבנתי שזו היתה הברכה שלה. היא תמיד היתה בתנועה 

ובעשיה חיובית ולכן השנים פשוט לא ניכרו על פניה.
נ"י  לפני כשנתיים פורסמה הודעת מזל טוב באימייל השכונתי להולדת בננו 
איתה  סיכמתי  עבורנו.  לשבת  אוכל  לה  שיש  ואמרה  במייל  אלי  פנתה  וציפי 
שאשלח את בעלי ובכל הבלאגן של ההכנות לשבת שכחתי שאני בעצם לא 

יודעת את כתובת הבית שלה אלא רק את כתובת האימייל..
עומדת  ציפי  בדלת...  דפיקה  ולפתע  והתיישבתי  נרות  הדלקתי  נכנסה.  שבת 
שם עם שתי שקיות. ביד אחת אוכל לשבת וביד השניה מתנה לתינוק. ולאחר 
שהניחה את הדברים כשידיה פנויות היא מיד לקחה את הרך הנולד והרגיעה 

אותו. עד היום אני המומה איך הוא פשוט נרגע ברגע שהיא הרימה אותו. 
ציפי ישבה איתי כמעט שעה כשאני בטוחה שבבית חיכו לה אינספור אורחים 
אבל היה חשוב לה לשמוע מה שלומי ואיך היתה הלידה. כשסיפרתי שהיתה 
לידה לא פשוטה היא עודדה אותי שגם לה היתה לידה כזאת ושאני אשמח כי 

זה אחד הילדים הכי מיוחדים שלה. 
האמת, שזה באמת ניחם אותי. ומאז בכל פעם שנזכרתי בכמה שזה היה לא קל 
נזכרתי גם בדברי הנחמה שלה כשפניה הטובות מחייכות אלי ונוסכות בי כח... 

בדמייך חיי.
מי יתננו תמורתך

חבל על דאבדין ולא משתכחין. השם יתברך ישיב נידחינו בקרוב אמן.

דפנה שימור
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את ציפי בהתחלה הכרתי רק מהאימיילים אירגונם וסידורם. יצא שכמה פעמים 
פניתי במייל לעזרתה.

את  שקיבלה  לפני  שעות  כמה  הייתה  אותה  להכיר  שזכיתי  הראשונה  הפעם 
האירוע מוחי, בערב ביום שני קצת לפני השעה שבע בערב.

היא פירסמה במייל שהיא מוסרת 7 מטפחות, אני בד"כ לא ממש מסתכלת 
המייל אבל המייל הזה תפס לי את העין, שאלתי אם זה עדיין אקטואלי והיא 

ענתה שאני המגיבה הראשונה. זה היה ביום שישי.
לי. שלחתי לה במייל שאני  קבענו ליום ראשון אבל ביום ראשון לא הסתדר 
ואח"כ  לך עד מחר  אני אחכה  והיא ענתה:"  להגיע  לי  יסתדר  מתנצלת שלא 
אמסור הלאה" ובאמת למחרת נפגשנו כאמור ביום שני, היא באמת חיכתה לי 
עד מחר... . התרגשתי מאוד לפגוש לראשונה את הדמות מאחורי האימיילים 
ואמרתי לה תודה על הארגון של המייל והיא חייכה אלי ובנוסף מסרה לי עוד 
כמה בגדים לסיום אמרתי לה תודה והיא ענתה לי:"תודה לך" חייכתי ונפרדנו... 

יפית

הסיפורים שלי מציפי:
* ציפי שמרה על בני מספר פעמים וכשהייתי באה לקחת אותו הוא היה רגוע 
יהיו  ושכולם  ילדים  הרבה  עם  להיות  שלה  מהיכולת  התפאלתי  תמיד  ושלו, 
היה  בדיוק  מה  אותי  שידעה  והחלפות  ההאכלות  על  בנוסף  ושמחים.  רגועים 

ומתי.
* פעם חיפשתי דרך המייל חנות למוצרי תפירה על מנת לקנות אבזם לאיזה 
מכשיר שיש לי ובלעדי אבזם זה לא יוכל לעבוד. ציפי מיד שאלה אותי במה 
ישן  אוברול  איזה  בבית  לה  שיש  אמרה  חנות  של  שם  לתת  ובמקום  מדובר 
שאינה צריכה ושאולי האבזם שלו יעזור לי. ואכן האבזם ענה על הצורך שלי. כל 
כך הערכתי אותה על החשיבה שלושה צעדים קדימה והגדלת הראש לעזור לי 

שלא אטרח לחפש בחנויות.
רבות  שאלות  שולחת  הייתי  בשכונה.  לגור  כשהגענו  לנו  עזרה  מאוד  ציפי   *
טכניות ואחרות למייל כדי להתמצא וכו' ובמקרים רבים לפני שבכלל פרסמה 
את המייל היא כבר ענתה בעצמה, בין אם זה בעניין חיפוש דירה לשבת, בעלי 
מקצוע, חיפוש חנויות וגמחים. אני מרגישה שציפי עזרה לישובנו בשכונה הצורה 

טובה וקלה הרבה יותר.

נחמה לרנר

56



ציפי קפלן זצ"ל 
היתה מיד מבצעת 
לא דחתה מעשים

ובכך זכתה אפילו לבקש סליחה על דברים "קטנים" שבעיננו נראים זניחים.
התנצלה / שלחה / ענתה תמיד מיד
ואז עשתה הכל מה שצריך והספיקה

החריצות שלה היתה לא ממקום של הרגל אלא ממקום של עשיה מתוך הלב 
מתוך רצון לתת

על כך אמרו חז"ל "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה" 

שנלמד ממעשיה זצ"ל. 

תמי גלוסקין

ציפי והמייל השכונתי שבראשותה הפכו לחלק מחיי רגע רגע ויום יום. במהלך 
היוו  והמייל השכונתי  ציפי  בבית,  וגם בהחלמה  חולים,  בבתי  תקופות שהותי 

קשר חזק ויציב ומשמעותי בריפוי שלי.
אני חייבת לציפי המון המון הכרת הטוב והתודה ולא אגזים אם אומר שחלק 

גדול בריפוי שלי בזכותה.
אני אחת מהראשונות שצורפו למייל השכונתי בשנת תשע"ב, עוד בימים שהייתי 
חולה ומאושפזת בבי"ח ביקור חולים, והמייל עדכן את החברות במצבי והביא 
לתפילות והתגייסות חסד למעני. במשך 5 השנים האחרונות בהן חליתי שוב 
ושוב, המייל השכונתי וציפי בראשו, וגם באופן אישי ופרטי גייס עבורי עזרה בכל 
התחומים, תפילות ומקור לביטוי ויצירה עבורי שגם זה מרפא לנפש המיוסרת 

שלי ממחלות.
הריפוי  תהליך  בעקבות  ומזעזע.  גדול  הלם  זה  שכזאת  בפתאומיות  הילקחה 
שאני עוברת, קיבלתי על עצמי לארגן סעודות ר"ח כסעודת הודיה כל חודש. 
אני בוחרת נושא להעצמת נשים שמתאים לחודש. לר"ח תמוז בחרתי בנושא: 
וכמה שהנושא  וגבולות.  חופש, בחירות,  על  -ובחרת בחופש"  "חופש הבחירה 

מתאים לציפי ז"ל.
מייד במוצ"ש קיבלתי את ההודעה במייל על הבשורה המרה וכך הייתי צריכה 
לנהל סעודת הודיה כשעצם תקועה לי בגרון. כמה קשה להודות בזמן שמרגישים 

ההיפך!
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ציפי ידעה כל כך יפה לשים את הגבולות ואת חופש הביטוי במגבלות ההלכה 
והמוסריות וליצור בחברה שלנו תחושת מרחב רגשי של חיבור, פתיחות ושיתוף 

חברות.
העובדה שאני עדיין פה והיא לא, כל כך מטלטלת אותי ומעסיקה את מחשבותיי.
וקיבל  ו"כל העולם" התפלל עלי  דווי  אני באה ממקום שבו שכבתי על ערש 

קבלות וכו' וכו' ואותי השאירו פה ואותה לקחו.
אני מבינה שלכל אדם תפקיד בעולם שלשמו הגיע לפה. ומשסיים תפקידו מחזיר 
נשמתו לבוראו. כנראה שאני צריכה עוד לעבוד קשה וציפי הצדיקה השלימה מה 
שצריך בתקופה קצרה. מהמקום שבו אני עוברת הרבה התמודדויות עם חיים 
והתבטלות.  וריפוי, אני חיה בתובנה מאד חזקה של השתדלות  ומוות, מחלה 
האדם מוגבל ביכולותיו, הקב"ה אינסופי, והרע והטוב הם מושגים סובייקטיביים. 
אנחנו לא מבינים מה רע וטוב אלוקי. אנחנו רואים רק מבעד לעין אנושית. ופה 
נכנסת האמונה. "וידם אהרן". ציפי היקרה והאהובה כל כך חסרה, כל כך כואב,  
מצער ואפילו פוגע - הקב"ה שמע את תפילותינו, קבלותינו, יוזמותינו לרפואתה, 
ובכל זאת החליט אחרת. האמונה עומדת במבחן בדיוק במקום וברגעים האלה
שאנחנו לא מבינים ולא רואים מה טוב בהילקח צדיקה ואהובה כל כך! ההיפך, 
נראה לנו שזה רק רע. אין בזה שום טוב. ופה נכנסת ההתבטלות שלנו. עשינו 
מה שיכולנו. וה' אומר: "אני מנהל העולם" ו"אני יודע מה אני עושה" ואנחנו בני 
ולקבל אדנותו. הוא  ועם הנהגת הבורא  אנוש חובתנו להשלים עם המציאות 
אדון העולם. כיהודים מאמינים אנחנו יודעים שכמה שלנו רע עם זה פה בעוה"ז, 

לה ודאי טוב. היא עכשיו בגן עדן ונהנית מזיו השכינה. נתנחם בכך. 
קיבלתי על עצמי להקדיש את סעודות ר"ח שלי מעכשיו בלי נדר לעילוי נשמתה.

ת.נ.צ.ב.ה

שולמית בן נאה

מה שהכי נחרט בזכרוני היה אותו יום שהודיעו לציפי על רצח אחיה וגיסתה 
הי"ד.

נכנסתי אליה הביתה וראיתי אותה יושבת על הכיסא, אוחזת בידה סידור סגור 
ואני לא יודעת מה להגיד וציפי מסתכלת עליי ושואלת:

"מה, אז עכשיו לא אוכל להתפלל?" )בגלל דין אונן(
הרגע הזה השאיר עליי רושם אדיר.

איך אישה יושבת שאח שלה נרצח ובנוסף לכל הצרות כל כך קשה לה הוויתור 
על המצוות? על זה היה לה צער כל כך גדול!

ברכה ברמסון
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מתוך דברים 
שנאמרו 
בשבעה
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הרבנית עידית איצקוביץ:
זכרון חזק שנצרב אצלי היה שלפני שנים רבות, הלכתי לאסוף קלטות ממשפחת 
קפלן שמדברות על סוגיית "ענוותנותו של הלל" הקלטות האלה ממש עשו לי 

משהו בנפש עד שהרגשתי שבזכותן נפקדתי בילדים לאחר שנים שלא זכיתי.
תמיד חשתי שעל זה נאמר: "מגלגלים זכות על ידי זכאי".

עמליה מספרת:
ציפי הייתה צדיקה.

אף פעם לא ידעתי מה משמעות המילה צדיק עד שפגשתי את ציפי.
המקום היחיד שהבן שלי היה מוכן להגיע זה לכאן. הבת שלי כל הזמן רצתה 

לבוא לפה. הרגיש כמו בבית. אף פעם לא אמרה לי לא.
פעם אחת כשהיה שלג היא שלחה את חמדה לאסוף את הילד ויצא שנשאר 
אצלה שלושה ימים. והיא אמרה "לא נורא". על חשבון הזמן שלה והמנוחה שלה. 

באיזו מסירות טיפלה בילדים שלי. ממש אהבה אותם כמו שלה.
אווירה של טוהר ושל קדושה קיימת בבית הזה.

כמה חסדים עצומים היא עשתה פה.
כל מעשיה כאן היו כדי לעזור לאחרים.

כשכמה ימים לא הייתי בקשר היא הייתה מגיעה לבדוק מה שלומי.
הכל היא הייתה עושה בבת אחת. והכל עם רוגע ושלווה.

היו פעמיים שהייתי במצב לא טוב וכפיתי את עצמי עליה והיא קיבלה אותי 
אותנו  מזמינה  שניה,  לסעודה  באים  היינו  שניה,  שבת  כל  יפות.  פנים  בסבר 

באופן קבוע.
ואיזו פיקחות הייתה בה. הבן שלי אמר לי ש"היא תמיד תנצח ברמי-קוב".

עשינו יומולדת לבנות וציפי הגיעה אלינו. ממש זכות גדולה שהיא הגיעה אלינו 
הביתה.

לא ידעתי שיש אנשים כאלה טובים בעולם. כמעט 3 שנים זכיתי להכיר אותה.
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יהודה הרצליך מספר:
יש אנשים שמשקיעים בתיקון המידות.

היו לה ממש מידות נדירות.
ישבנו פה בבית, לשיחה ארוכה בתוך אירוע שקרה לנו.

והיא כל כך רצתה שיהיה לנו טוב. 
ראינו פה זוגיות נפלאה ונדירה.

זה ממש תעשייה של חסד, אנחנו בדור שחסד בא בהרבה מאמצים וכאן זה 
בית שהכל מגיע בטבעיות, הסתפקות במועט ונתינה.

אומר הרב דרוקמן:
בעולם המודרני אנחנו מכירים את המושג "ברוטו" ו"נטו" אני תמיד אומר שיש 

"חיים ברוטו" ויש "חיים נטו".
"ברוטו"- כמה אדם מסתובב בעולם.

"נטו" כמה הוא חי באמת.
יכול אדם להסתובב בעולם תשעים ומשהו שנים אבל באמת חי כאן אולי 5 

שנים.
ויש אדם שחי נטו. שבכל חייו הוא חי באמת.

אלו הם חיים!
פרי צדיק עץ חיים אומר הגר"א, "פרי צדיק" אלו הילדים.

הילדים ממשיכים את דרכו של הנפטר בעולם הזה.
"לוקח נפשות חכם" החכם לוקח את הנפש - בונה את הנפש - מלמד מישהו.

אבל פרי צדיק עץ חיים - העץ ממשיך לחיות גם לאחר מותו של אדם.
כותב שלמה המלך, החכם מכל אדם, בקהלת: "ושבח אני את המתים אשר מתו 

מן החיים אשר המה חיים עדנה"
אז בלי הפשט של הפסוק אני יכול להגיד מה שאני מרגיש פה,

אני רוצה לשבח את הנפטרת, כשאני רואה מי אלה שיושבים עליה שבעה -זה 
השבח היותר גדול.

כי זה לא רק מה שהגר"א אומר שהזרע הוא ההמשך של החיים בעולם הזה, 
אלא לראות המשך כזה, באמת אני אומר,

יש לך שבח יותר גדול מזה?
סוף כל סוף היא השקיעה בהם!

אורך החיים בעולם הזה הוא חידה.
אך דבר אחד אנחנו יודעים, שהחיים הם שליחות.

כפי שאמרנו, חיים נטו.
יש אנשים שחיים שנים מסוימות וזה השליחות שלו בעולם.
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אומר הרב שלמה לוינשטיין:
ראיתי בספר "טעמי המנהגים" שכל דבר נוהגים עם השם של האבא חוץ ממי 
שברך לחולה ששם מזכירים את השם של האמא, כיוון שהעוון הכי חמור הוא 
יותר  הרבה  שלהן  המצוות  גם  ולכן  הזה.  העוון  את  אין  ולנשים  תורה  ביטול 
מאירות. באה אליי מישהי באחד השיעורים ואמרה לי שגם לנשים יכול להיות 

את העוון הזה אם הן מפריעות לבעליהן ללמוד תורה.
אז במקרה שלנו, כפי שהרב משה מספר, מדובר באישה כזו ששלחה את בעלה 

ללמוד תורה כל החיים ללא שום תלונה.

אומר הרב ביגון:
שום דבר מהחסדים והמצוות שעשתה לא הולך לאיבוד.

כתוב בפסוק "ויהיו חיי שרה... שני חיי שרה", למה צריך לחזור על המילים "שני 
חיי שרה"?

אפשר לראות שכל חייה של שרה היו בסבל,
אומרים חז"ל "כל ימיה היו לטובה".

אדם יכול לעבור צרות רבות אבל אם יש לו אמונה "כל ימיו לטובה".
אפשר לראות את זה עליה,"כל ימיה היו לטובה".

ברור לנו שהיו לה צרות בחיים אבל כל דבר ראתה לטובה.
האמונה הזו שהכל מאלוקים.

את זה היא קיבלה מהרב מאיר הי"ד. ממש חדורה באמונה.
פרשת שבוע ממש מתאימה, מותה של מרים

ממש כמו מרים, נפטרה בנשיקה.
גומלת חסדים גדולה.

אש מידת הדין, מים מידת החסד, במילה מרים יש את המילה מים.
אשה גומלת חסדים, כתוב שמיתת צדיקים מכפרת.

כשנפטר בני ז"ל, היה צער גדול מאוד.
קשה להכיל את הצער שאדם נפטר צעיר, לא פשוט שאשה צעירה לא מאריכה 

ימים.
כתוב בפסוק "לספוד לשרה ולבכותה" המילה "ולבכותה עם "כ" קטנה,

אומר על זה בעל הטורים שהיא מתה בת 127 וכיוון שהיא מתה בגיל כזה, אז 
זה היה הרבה יותר קל.

כשאדם צעיר הבכי הוא גדול. ראינו זאת בהלוויה.
נפטרה בגיל צעיר אבל עם הרבה מעשים.

שאלו אותי הילדים שלי אז איך להכיל צער כזה, אז עניתי להם שהנשמה קיימת.
וכל המשפחה, אפשר להגיד שבט, שהיא השאירה אחריה תנחם אתכם.
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הרב טאו:
אומרים על דרך הדרוש כתוב "וינחם יצחק אחרי אמו" שראה שיש ברכה בעיסה 

והנר דלוק ואז הוא התנחם. ראה שיש מה שישלים את החסר.
יש לכם ב"ה אוצר גדול להשלים את החסר.

ללמוד את כל מה שמדברים ומספרים.
על ידי הריחוק הפיזי אפשר לראות מה עיקר החיים ומה טפל, יותר מבליט את 

האמת והעיקר של האדם.
החיים יותר מוארים על ידי זה, מוטבעים בטבע על זה זה הופך להיות קנין, יש 
געגועים לתוכן האמיתי וכל מה שלומדים הוא יתר מכל ספרי המוסר. הגעגועים 

למימוש של כל זה והידיעה שזה מתממש זה הניחום.
כתוב ברמב"ם ע"פ הפסוק שלנחם אבלים זה יותר מלשמח חתן וכלה.

ועל זה כתוב שבניחום אבלים "חסד עם החיים ועם המתים" אז נשאלת השאלה, 
למה חסד עם המתים? אז אומרים חכמי המוסר שמשום שהנשמה עולה וטוב 
לה, ויש לה רק מחסור אחד, הסבל של המשפחה והריחוק וזה שאבלים עליה 

וכשמנחמים את המשפחה, זהו חסד עם הנשמה, כך מקילים עליה את הסבל.
צריך לדבר את הדברים האלה. זה שיש את המגע והקשר זה החסד.

שמעתי מהרב צבי יהודה, כאשר להאדר"ת נפטר ילד בשבת והוא החזיק את 
עצמו שלא תצא שום אנחה וכשראה את אישתו הוא ראה שיצאה ממנה אנחה,
אז אמר על זה שזה כיוון שנשים לא לומדות גמרא, שכיוון שבלימוד הגמרא 
אנחנו נשארים הרבה פעמים בקושייה ואנחנו יודעים שהגמרא בסדר, שהתוספות 
יכולה  בסדר אבל לנו יש קושייה. אנחנו לא מבינים. היא לא רגילה, לכן לא 

להתאפק.
פעם אחרת נפטר ילד נוסף לאדר"ת. והוא התעכב הרבה לפני שיצא לברך "דיין 

האמת". שאלו אותו למה התעכב כל כך, ענה להם:
כתוב שצריך לברך "בדעת שלמה ובנפש חפצה" ואני מנסה לברך באותה צורה 

שברכתי "שהחיינו" שכן "חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה".

הרב רקובר:
מספרים על החפץ חיים שגיסו נפטר אז אשתו בכתה הרבה, אמר לה שהוא 
נפטר לכפר על פורענות גדולה בעם ישראל, כששומעים על מעשי החסד שהיא 
עשתה, זה דבר שמתבקש שלוקחים צדקת לשחרר את עם ישראל מפורענות 

גדולה.
אישה כזו שהגיעה ממשפחה של ארץ ישראל וירושלים, מחברי ספרים קדושים.
צריך להודות לריבונו של עולם על המתנה העצומה שקיבלתם ל"ז שנים עם כל 

הקושי שבדבר.
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I still can't say that I am remembering Tzippy, she just didn't 
become a memory to me. Definitely not someone who's name 
is followed by an a"h, and even more so not a candle burning in 
a room without her physical presence. There are three kinds of 
people who are considered to be as good as dead, the poor, the 
blind and the childless, in other words, the ones who are not able 
to give. Tzippy was so much on the giving side, that that is why 
she will always remain for me on the living side.
I am one of the many woman from the neighborhood, who is 
pained by Tzippy's untimely passing, and please allow me to 
share some of my memories:
We were preparing for my brother-in-law's wedding. Guests 
were pouring over for shabatot. Where are they going to stay? 
Well, Tzippy Kaplan has place. She always offered place, as if she 
was living in a palace.
Now I need a manicurist for my mother-in-law, and a hair stylist. 
It is Tzippy who has a good suggestion for me for both.
I need to advertise something, but who will translate my letter 
to Hebrew? Again Tzippy. She has time. She always has time to 
offer. A rich woman living in a palace with nothing else to worry 
about then people in the neighborhood who are like family for 
her. And then we haven't even met in person yet. When did we 
meet? I think it was when she came for my grandmother's yahrzeit 
that we held by a friend of mine. Usually only family come to a 
grandma's yahrzeit, but I have no family here, so Tzippy came 
among the few friends who made it. Again, another gesture of 
making the neighborhood into a family. Actually it is because of 
the mailing list she established, that I got meals on erev pesach 
when I suddenly needed surgery, and in so many occasions the 
successful mailing list helped me and my friends in various things. 
The mailing list, and Tzippy herself was so popular, that even Har 
Nof people signed up, and it did make the neighborhood into one 
big family. 
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The Kamash-Gabash list worked as a bridge between people, 
and Tzippy herself also worked as a bridging personality. Since 
she was at home both in the Anglo and the Israeli world, with 
basically two mother tongues, she could be as a bridge between 
the Anglophone and the Israeli community. She was a respected 
woman in both the charedi and the dati leumi camp (I think, she 
wouldn't even want me to categorize people like this).
When I found out about her passing, I only thought that we lost 
a bridge, we lost a pillar by loosing this rich lady living in a palace 
who always has time and space to offer. I only found out who she 
really was when she past away and I went to the shiva. The place 
was crowded with children and grandchildren. Married girls in 
head coverings, one next to the other, noise of babies, younger 
and older man sitting in the low chairs. Beautiful people, sons 
and daughters of royalty. 
Just this past motzai shabat I traveled to Jerusalem with one of 
the further nieces, and she told me, that all these family members 
felt that Tzippy is with them, and they could feel that they are the 
most important for her, and Tzippy was mostly a family woman.  
Yaakov wanted to reveal the "Ketz", the secret of the completion 
and the geula to his sons, but he was stopped in his tracks. 
Some commentators claim that he did reveal the secret of the 
redemption in this possuk. He told his sons to unite, and that is the 
secret ingredient that brings us the geula. Tzippy was connecting 
and uniting, and that is what we need the most in our times. She 
was stopped in her tracks in midlife, and now the job is on us. We 
have to unite between family life and community life, between 
Jews from different walks of life. Now we have to be the ones 
who have time to offer, who have space to offer. 
Tzippy, please doven for us from above that we would succeed, 
and then we will see you soon in the geula shleima!
With a sorrowful heart wishing condolences to the whole family,

Chava Polistchuk
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Tzippy & I have been friends since we were young. Our early years 
growing up in Laurelton. Our community was a small group of 
frum people who still feel close to this day. We both attend TAG 
Torah Academy for Girls in Far Rockaway.  We traveled together 
by bus as the school was about a half hour ride from home.  
This continued when her family moved Rochdale.  I remember 
spending a Shabbos in Rochdale. We started writing to each 
other when she moved to Brooklyn & this continued for about 
40 years.  The First time I came to Israel I stayed with her family & 
went to spend time with her at Chorev where she went to school 
at the time.

After she got married to Moshe.  I came to visit when I was in 
Israel & spent a few Shabbos's with them. When I came I felt 
most welcome.  My husband & I came on a trip with our two 
oldest sons & also enjoyed a Shabbos meal with them.  When 
our children were learning in Israel & our daughter Sara came on 
Birthrite  they also felt welcome in the Kaplan.  Tzippy was most 
helpful getting a phone on an Israeli plan for our son Binyamin 
needed  some help with that. I still have the letters that were 
written to me & hope to send copies of some of them for you to 
see. In closing I am so sorry for the loss.

Hamakom yenachem eschem b'soch shaar avlei Zion 
V'Yerusalayim

חנה גולדמן
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עוד נקודות של אור: 
• הרב סמסון: גייס את אבא ואמא לחברות בהנהלת עמותת "עתיד" הקשורה 
למוסדות חינוך שהקים. אמא לא קיבלה זאת רק כתפקיד פורמאלי של חתימה 
אלא שאלה, התעניינה וביררה על הניהול והתוכניות. סיפר שרצה להקים בית 
ספר בטקסס, ואמא התנגדה לכך באומרה שהכסף מיועד לארץ ישראל. בשל 

התנגדותה השתמש בכסף אחר.

• אמא ראתה פרסום על משפחה שנתקעה ב12 וחצי בלילה עם רכבה וחיפשה 
מספר טלפון של ארגון "ידידים". אמא שלחה לה את המספר ועוד מספרים 
שיכולים לעזור. בשתיים וחצי בלילה התקשרה שוב כדי לבדוק שהגיעו לביתם 

ושהכל בסדר.

• פעם הגיעה אליה שאלה של טהרה מאוחר מאוד בלילה. האשה ביקשה מספר 
של רב, אמא שלחה לה רשימה של רבנים זמינים, וכמובן- אחר כך התקשרה 

לברר שהסתדרה.

• מישהי שאמא שמרה על תינוקה בעבר השאירה ערב אחד את הבן שלה עם 
בעלה. אמא שמעה אותו בוכה מהבית שלה, התקשרה לבעלה ושאלה אם הוא 

רוצה שתבוא ותעזור, היא ידעה להרגיע אותו...

• פנינה נעמד מספרת שישבו לפני שנים בגן ירוק בצהרי השבת )אמא הייתה 
באה לפנינה בשבתות לטייל איתה(, הגיעה איזו אישה ואמרה לציפי: "את תוכלי 
בטח לעזור לי!", משפחה שלמה שהייתה בבי"ח שוחררה בשבת חזרו הביתה 
ואין להם מה לאכול כי לא הכינו. אמא אמרה לה שתיכנס אליה הביתה ותיקח 
אמא  מהארוחה.  שנשאר  אוכל  המון  יש  כי  השיש  על  לה  שיש  מה  כל  את 
הצטערה כל הדרך כשחזרו, על כך שלא השאירה את האוכל חם ושלא ארזה 

להם בעצמה וכו'.

67



• אחת הבנות כעסה על ילדיה במהלך שבת כשהיתה אצל אמא. אמא לקחה 
זאת מאוד קשה היא הייתה מאוד רגישה לאמירות מול הילדים. חשבה רבות 
איך להעיר לבתה בנעימות על נושא זה ובכלל הקפידה על היחס כלפי הילדים. 

• אמא התקשרה למישהי מהשכונה שילדה וביקשה ממנה שבעלה יעבור אחרי 
התפילה לקחת קופסאות של אוכל עבורה. לאחר הדלקת נרות נזכרה האשה 
שלא יודעת איפה אמא גרה. כמה דקות אחר כך אמא נקשה להם על הדלת 
עם הקופסאות ועליהן מדבקות עם הסבר והכשרים ומניין הירקות )אחרי שנת 
שמיטה(. היא ישבה אצלה והתעניינה על מהלך הלידה. האשה סיפרה על לידה 
שהיתה מאוד קשה. אמא הרגיעה אותה ושיתפה שגם לה הייתה לידה מאוד 
הרבה  לי  ויש  ומיוחד  מדהים  ילד  לי  יצא  משתלם-  זה  "כמה  ואמרה:  קשה 
נחת ממנו". כאן תם הסיפור מבחינת האישה אך מבחינתנו, זה דיוק של אמא 
שראתה תמיד כמה הוא מדהים ולא הפריע לה דרכו השונה לראות אותו ואת 

הטוב שבו כמות שהוא.

• בבית לא הייתה כל כפייה שהיא ויותר מכך- אף לא פנייה או בקשה לעזרה או 
לעשות משהו בבית. מה שהביא אותנו להיות שותפים במטלות הבית ובעשייה 
בכלל הייתה הדוגמא האישית של אמא שעושה הכל ללא כל מרמור או רחמים 

עצמיים, אמא שעושה באהבה, במסירות ובחריצות.
היא גידלה תשעה ילדים ועשתה הכל לבד עד שהגענו לגיל מסוים בו בחרנו 
להיות  רצון אמיתי  הייתה מתוך  העשייה  הכפייה.  חוסר  דווקא מתוך  בעצמנו 

שותפים לעשייה בבית.
ויכולות לעזור, מעולם לא הייתה  וגם כאשר היה כבר ברור שאנחנו שותפות 
דרישה כלשהי מצידה או לקיחה כמובן מאליו )היינו מקבלים הודעות ופתקי 

תודה על כל עשייה שהיא..(

לה  החזירה  אמא  אמא.  עם  שיתפה  חמדה  מבאסת  הורים  אסיפת  לאחר   •
הודעה לאחר השיחה:

"אל תדאגי. הילדים שלך צדיקים ובעלי נשמות גבוהות, צריך לקחת הרבה אוויר 
לעבור את דרך החתחתים של בתי הספר. חשבתי המון על מה שסיפרת לי". 
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• חברה סיפרה שכשהגיעה אלינו לשבת ראשונה חשבה לעצמה אני יטיל פצצה 
לתגובות.  וחיכתה  שמאלנית!"  "אני  לכולם:  שבת  בשולחן  בקול  ככה  ואמרה 
ואמא אומרת לה: "בסדר..." ואחר כך התעניינה על כך בנחת כי הבינה שהיא 
רוצה שישמעו אותה. החברה אמרה שאי אפשר "להטיל פצצות" אצל קפלן כי 

פשוט מקבלים...

ועם צבעים על  עייפים  ישראל סיפר שחזרו מפסטיבל,  • חבר תל-אביבי של 
הפנים ועל הגוף ונכנסו לבקר את אמא בדרך, כי ישראל רצה שיכירו אותה. 
הם הרגישו לא בנוח עם איך שהם נראים. אמא אמרה להם שאין שום בעיה 

ושירגישו בנוח. הכל בסדר. נתנה להם תחושה נעימה.

מה שחזר על עצמו המון במהלך השבעה - 

• לא כעסה על הילדים, חברי ילדות של כל הילדים, לאורך כל השנים, שיתפו 
שהתפלאו איך אמא גידלה תשעה ילדים ללא צעקות וכעס, עם התנהלות בנחת 

מול כולם.

• הרבה שיתפו שהרגישו לידה שווים וטובים. היא מצאה נקודות אור בכל אחד 
ואחת. נתנה לכל אחד להרגיש בנוח. 

טיטול  החליפה  בעבר  אצלה  שהייתה  סיפרה  חדשה  עולה   - כך  על  דוגמא 
לתינוקה ותוך כדי שרה לו - אמא התלהבה כל כך ואמרה לה כמה היא אמא 
טובה ומיוחדת והרעיפה עליה מחמאות. האישה אמרה כי יצאה בהרגשה נהדרת 

שהיא אמא כל כך טובה וכל זאת מנקודה כל כך קטנה.
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מתוך דברים 
שנאמרו 
בשלושים
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אני רוצה לפתוח בהודיה. הודיה גדולה על שזכיתי לגדול עם אמא כזו נדירה. 
בעין  בריא.  בגידול  עלי  עברה  חיי,  של  הבסיס  זה שהילדות שהיא  על  הודיה 
טובה, בלי ביקורת, בלי שיפוטיות, בלי צעקות, בידיעה שתמיד יש כאן מישהו 
בשבילי, בפניות, באכפתיות ובאהבה. אהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר, אינה 
תלויה בהתנהגות חיצונית. נחת, בלי דרישה להיות מישהו אחר, בלי חשבונות 
של מה יגידו, בלי הרצון שאנחנו נהיה המראה שלה להצלחה. אלא ראיית הנפש 

של כל אחד מאיתנו. 
מילים  עם  פתקים  במעטפה.  הכרית,  על  בילקוט,  השנים  לאורך  פתקים  על 
טובות, מחזקות, משמחות, מעצימות את נקודת הטוב, שהיו בהם גם תודות על 

דברים שהם בעצם ממש מובנים מאליהם. 
מקוריים  בסיפורים  מרגיעים,  בדיבורים  השינה  אל  אותי  שליוותה  על  מודה 
כמו הבית שיש בו חדר מיוחד לשבת. בתיאורים חיים וססגוניים, על שותפות 
בשיעורי בית, עבודות, בוקרפורט, על סירוק כינים מתחשב, עם שעון חול שנדע 

כמה זמן עוד נשאר. 
על סבלנות לשאת את מצבי הרוח שלי, לשאת גם את הקטעים המגעילים שלי. 

נתינת מקום בכל מצב שלי.
על הרבה חיות שהכניסה לילדותינו דרך משחקים שהמציאה כמו משחק קלפים 
כמו  החברות  עם  שבת  בלילות  משחקים  הם?(,  איפה  יודע  )מישהו  לחנוכה 
שעון )מישהו זוכר איך זה הולך?(. חיות שהכניסה דווקא בתקופות שהשמחה 
הייתה אצלה נקודה לעבודה פנימית. שממנה למדתי שמתוך קושי אפשר דווקא 

להוסיף אור.
מודה על בית מסודר ומאורגן, מה שנותן לי היום את היכולת להיות מסודרת 

ומאורגנת במחשבותיי ובהתנהלות היום יום. 
מודה על זה שהבית מקום שנעים להיות בו, מה שעם השנים והבתים השונים 

שהכרתי הביאו אותי להבין עד כמה זה לא מובן מאליו. 
תודה על פשטות והסתפקות במועט, מה שנתן לי לגדול בתחושה של עשירה 

ושמחה בחלקה.
מודה על כך שקיבלתי טוב גם מהמורכבות שהיתה לי עם הדאגה לה. מבינה 
שהגזמתי בדאגה אבל גם מבינה שהדאגה הזו, מילדות כבר, גרמה לי להדגיש 

את הטוב בחיים.
ושזכינו גם אנו, לחוות  מודה לאבא שאהב אותה כל כך, שזכה להראות לה 
את האהבה הגדולה אליה. מה שהיה מאוד משמעותי וטוב לנו, לגדול באור 
אהבתו, המילים היפות, הפתקים, השוקולדים, ועוד דברים שלא ידענו עליהם 
אבל הרגשנו אותם באוויר הבית. אבא שהפנה אליה את אור הזרקורים, מה 
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שהשפיע עלינו לראות את גדולתה. היא הייתה בקדמת הבית בזכות מה שהיתה 
וגם בזכות המקום המרכזי שאבא איפשר לה.

מודה על האחים שלי שהם מעטפת בטחון בחיים שלי. על הקשר המיוחד שיש 
בינינו, פתיחות, קבלה ואהבה. 

אדם  בבני  אמון  בעולם,  בסיסי  לאימון  זכיתי  הילדות  שבזכות  כך  על  מודה 
והסתכלות בריאה על המציאות. מכירה בכך שאת העיקר לחיים כבר קיבלתי 
ונשאר בתוכי לנצח. מתנה של ילדות בחסותה של אמא כזאת זה נכס לחיים. 
מה שהיה בשנים האחרונות, לידות בתמיכתה, גידול ילדיי בצילה, הידיעה שיש 
מקום מפלט לכל ילד שנפשו צריכה מרגוע וגם כשנפשי צריכה מרגוע. שיחות 
יומיומיות ארוכות ועמוקות ועוד, הן מתנות חשובות אבל את העיקר, הבסיס 

לחיים בריאים, כבר קיבלתי עוד קודם.
הרב קוק מדבר על משמעות הילדות כבסיס לחיים הבוגרים שבאים אחריה. עין 

איה שבת א עמ 60 פסקה ו.
צריך להבינה לא בתור  לזקנה,  היא מוקדמת  היצירה  הילדות שבסדר  'והנה 
חזיון עובר שאינו משאיר אחריו מאומה, וכאילו הזקנה תוכל מצד עצמה לעמוד 
אחרי  כשבאה  רק  אז  שלמה  היא  הזקנה  אלא  הדבר,  כן  לא  הילדות.  בלא 
הילדות, אז נותנת הילדות כחה הער והחי על הזקנה המיושבת והבוחנת, וע"פ 
שתיהן ימלא צביון האדם הראוי. ממילא מובן שכמו שבכללות האדם שהוא 
של  השלמה  יש  ולימודיו,  נטיותיו  ידיעותיו  דיעותיו  של  הכללי  מסכום  נמלא 

פעולה במה שהילדות משפעת על הזיקנה'

לגדול  גדולה,  ענווה  בעל  ואבא  שאפשר,  לשלמות  קרובה  הכי  לאמא  זכינו 
לאורה של זוגיות טובה, אווירה של תורה ושאיפה לתיקון עולם. מה שנשאר לנו 
זה להשתמש בכל האוצרות שקיבלנו, לפתח ולהשתמש בהם לטוב. מתפללת 
שנדע לעשות את זה נכון, שנדע לקום מהכאב הגדול, לגדול, להתקדם, להיות 

מוארים ולהאיר החוצה. בע"ה. 
מצפה לגאולה.

חמדה
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אמא. כל כך הרבה במילה אחת.
היית הכל בחיי. היית הכל בחיינו.

רוצים לזכור את ענוונותך, את צניעותך, את יופייך, את טוב ליבך, את חסדיך
ואת אמהותך.

האמא המושלמת, הסבתא הטובה והמפנקת.
את הבית- הבית זה את. אני מגיעה לבית ומחפשת אותך, מוצאת אותך בכל 

הדברים
שבבית: במטבח, בארונות המסודרים, בריח המצעים, במגבות המקופלות, אך 

את
חסרה לי.

חסרה לי כל כך לענות לכל שאלה, לכל בעיה והתייעצות על הילדים, 
לכל דילמה

והתלבטות בכל נושא.
אני רואה אותך בכל מקום. 

חיה אותך בכל שניה. מרגישה אותך בכל דבר. נזכרת בך כל רגע.
בכל דבר שאני עושה אני חושבת איך את היית עושה, מה את היית אומרת. 

תמיד
ידעת להגיד את המילה הטובה, את התשובה הנכונה.

יש לי כל כך הרבה מה ללמוד ממך. 
איך להיות אמא טובה וסבלנית, איך לעזור לכל אחד, 

איך להכיל ולקבל את כולם באהבה, איך להכניס אורחים, 
איך להיות רעיה טובה.

אמא. 
האור של חיי. הטוהר שבליבי, הטוב שבנשמתי.

תודה לך ה' על 34 שנים עם אמא כזו. 
הלוואי היו ילדי זוכים להיות ולהכיר אותך יותר.
שמרי עלינו. שמרי על אבא. אמרי לצרותינו די.

אמא. כל כך הרבה במילה אחת.
אוהבת אותך וכל כך כל כך מתגעגעת,

נחמה

74



אמא שלנו, סבתא שלנו
אני כותבת ומוחקת, זוכרת, מבינה ולא מעקלת,

איך מכניסים אישיות כה גדולה לכמה מילים,
ומצד שני איך מעלים על הכתב כשהצניעות כ"כ את,

זכיתי להיות כלתך, ועם זאת להרגיש לגמרי כמו בתך,
לקרוא לך אמא, ואח"כ סבתא ביראת כבוד ובהערכה גדולה.

המון זיכרונות צפות ועולות,
אני זוכרת איך בלידה של אביתר קפצת ממש לכמה דקות, - רק לחזק ולתת 

ריבת אתרוגים. בלי הרבה דיבורים, בעדינות שלך ובאהבה גדולה.
אני זוכרת איך אמרת ליוגב )לא מזמן( אתה ממתק, בלי להגזים- זה היה הנחת 

שלך, לשמור על הנכדים ולהיות בחברתם, כמה שיותר וכמה שאפשר.
כולל טיפול, טיטול, אמבטיה, שיר משחקי קופסא, סיפור ועוד הפתעה.

לימדת אותנו, כיבוד ילדים, מה היא, 
וכשפעם גערתי באחד הבנים, ניגשת בשקט והסברת: "אל תדאגי, ילדים יונקים 

ערכים, אין צורך בהרבה מילים, רק אהבה וחיוכים".
מאז לכתך אנחנו עוד יותר משתדלים ליישם זאת בבית, לחנך דרך התורה היפה 

שלך- בהכלה ובעדינות- להאמין בכל ילד ולחזק צדדים חיוביים.
בנית בית של חסד

נתת לכל מי שפגשת
הכנסת אורחים הביתה מכל קצוות העולם

לא ביקשת כלום, למתנות סירבת.
אני זוכרת איך פעם צחקנו ואמרנו לך שאת רכזת קהילה 

כשבכלל לא הבנו את גודל העשייה. החסד. האהבה.
מדהים איך כל אחד מספר שהרגיש אלייך כ"כ קרוב.

איזה כבוד רכשת לכל אדם, מגדול ועד קטן.
השפה שלך לילדים, הזמן שפינית לכל אחד

יזכר לי לנצח תמונה שלך על הכיסא
מסביבך הנכדים

את קוראת להם את הספר: " שלווה בחווה" והם מהופנטים.
כמוהם כמוני כמו כל באי הבית

מרגישים את האווירה שאת משרה, מקור חום, הקשבה וטוב
בתור כלה שלך כמעט ולא השתמשתי במילה חמות, זה מרגיש לי זר מדי, פשוט 

רחוק
אז אמא שלנו, איזה זכות נפלה בחלקי

תודה לך על ה כ ל, בגעגועים אין סוף, ותחושת כאב ואובדן גדול
ברכי
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אמא שלי.
אמא שלי מתה כשהייתה רק בת 56. אני הייתי רק בן 30.

אמא שלי מתה כשהיו לה 9 ילדים, 18 נכדים ובעל אוהב אחד.
אמא שלי השאירה את כולם לבד. ככה. פתאום מתה. וכולנו לבד. 

לבד? מה לבד? אנחנו משפחה גדולה. אף אחד לא לבד.
לא הבנתם. היא השאירה אותנו לבד. כן, לבד.

אמא שלי הייתה הבנאדם הכי טוב שאי פעם הכרתי. באמת!
אמא שלי הייתה הבנאדם הכי טוב שאי פעם הכרתי - לא כי היא מתה. כי היא 
באמת הייתה הבנאדם הכי טוב שאי פעם הכרתי. כנראה שיותר מדי טוב היה 
בה. לא רק טוב היה בה. היו בה הכי הרבה אהבה, והכלה, ותום, ועדינות ורכות.
מי  כשנשאלתי  תמיד  שלי.  בחיים  משמעותי  הכי  הבנאדם  הייתה  שלי  אמא 
הבנאדם שהכי השפיע עליך / הכי אוהב / הכי משמעותי - מיד אמרתי אמא - 

בלי להסס.

אמא שלי שנאה רע והתרחקה ממנו תמיד - בדיוק כמו שאוהבי אדוניי צריכים 
לעשות.

אמא שלי לימדה אותי כל כך הרבה על נתינה ואהבה - בעיקר בלי מילים.

אמא שלי, תודה לך על כל הטוב הזה.

אמא שלי מתה כשהייתה רק בת 56. אני הייתי רק בן 30. אמא שלי השאירה 
אותי לבד. כן, לבד.

ישראל
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איך מצליחים שלא לצאת מהקווים
איך שאהבה לא תקלקל את השורה

או המילים
איך זה רק שלושים יום עברו?

זה עוד ספיר
ממש כאן

זמן לא ממושך.
ממושך מידי.

מה מספיקים בשלושים יום?
מילוי והתרוקנות לבנה,

מילוי וגילוי מצבה,
בחירת אותיות לחריטה על מהותה,-

בחירה. חרטה. חרטה. 
חריטה

קדיחת חור פעור בלי אור
גילוי קצב הצמיחה על העור, -

)אסור לגזור(.

אז מה מספיקים? -

מעט והמון.
התקרבות, התרחקות,

סניקת רגשות.
ולא כלום של ממש

לא כלום,
שמורגש.

אבל לא סופרים לנו את הלילות.
את שלושים הליל.

אלה הארוכים,
קשים הרבה יותר.

העיניים הולכות לישון, השפתיים הולכות לישון, הזרועות הולכות לישון, 
האצבעות הולכות לישון, העפעפיים הולכים לישון, המרפקים הולכים לישון.

אמא מרדימה אותי בחלקים. 
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מרפה איברים - איברים דרוכים. 
מרגיעה בקולה הנעים.

אמא מרדימה והכל הולך לישון.
גם שיניים אזניים ידיים, אופניים ברגליים.

אמא למה לא סיפרת אז לאן הולך הכאב האיום?

אמא הולכת לישון. 

אמא. אי של יציבות.
אמא של אהבה חסד וחיבוק

אמא שלא מהעולם הזה
אמא של דיוק.

והיא איננה ונוכחת אפילו יותר
מנהיגה אותי בכח זכרונות

אני מנסה להתחקות.
את מעשיי לטוב מכוונת

אני חושבת.

אבל איך אפשר
בלי כעס. בחיים. בכלל.

כמויות הכלה, נתינה
מחשבה על האחר

הרגשה הכי טובה לכל אחד
אבל באמת, שירגיש הכי שווה.

בסיס ה-אם שלי קרס
אבל הפכתי בו קצת

אמא, שומעת?
הפכתי סוף סוף - לבת.

קוש
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אמא,
עבר חודש בלעדייך. לא מאמינה, לא נקלט, לא הגיוני.

כל דבר שעשיתי, שעברנו, חשבתי מה את תאמרי ואיך את תעשי.
מאז שהלכת זה רק מתעצם. אני חושבת בכל דבר מה היית אומרת ואיך את 

היית עושה.

החוסר גדול! רוצה אותך!

אני עוד צעירה, צריכה אמא שתעזור לי בגידול הילדים, בהתלבטויות, במחשבות.
יותר מסתם אמא, אמא שנתנה לי רוח גדולה וכח, מידות טובות שלא מוצאים 

בכל מקום, הכנסת אורחים, פשטות ועוד ועוד..

ב"ה זכינו וציידת אותנו בהרבה הרבה טוב ממך.
אני מרגישה אותך איתי בכל דבר ובכל זמן עכשיו יותר.

חושבת מה היית רוצה שנעשה, שנגיד לילדים.
הייראת שמיים שלך והמסירות נפש לתורה מובילים אותנו בחיים ואנו מנסים 

לדבוק בזה.
ורצון להיטיב  גדולה  לנו שאיפה  נותן  המידות הטובות, הטוב לב הענק שלך 

ולהידמות בקצת למה שהיית.

הייתה לי אמא נדירה, לילדים הייתה סבתא עוד יותר נדירה וחמות מופלאה 
לבעלי ממש כמו אמא.

אנחנו בע"ה מנסים להמשיך עם כוחות גדולים מהקב"ה את מה שנטעת בנו 
ומנסים לקחת ולקבל ממך, האמא היקרה והאהובה שלנו, עוד ועוד מהאישיות 

והמידות המיוחדות והאדירות שלך.

מאמינה באמונה שלמה שזה לטובה ובע"ה נזכה להתרומם ולהתגדל.
מתגעגעת, אוהבת מאד

מבשרת 

79



אמא אהובה שלנו
עוד לא מבינים האם זה געגוע או כאב

האם הלב התקשה או התרחב
נעים כל הזמן בין לנסות לקלוט את החוסר העצום

לבין לנסות לחשוב איך אמא היתה מגיבה בסיטואציות מסוימות על הצד הכי 
טוב.

בין אחד שהיה קשור אליה בחבלים של אהבה
לבין אחת שמרגישה את המעט שהיא זכתה

וכרמי אחד קטן שפשוט לא מבין לאן הלכה סבתא ולמה ככה פתאום
ולאיפה הלכו היציבות והביטחון.

אמא הימים קשים. לא יאמן איך מרגישים את חסרונך כמעט בכל דבר. כמה 
עוצמה שקטה היתה לך פה. כמה היית איתנו בכל דבר אפילו בלי שהרגשנו 

שזה מיוחד.
כמה חסדים השארת פה שמצווים עלינו להמשיך לנסות להידמות לך ולו במעט.

להצליח לעשות טוב בעולם בלי חשבונות וחוסר כח.
כמוך.

מלאת אור וחסד היית מלאה באהבה ביופי. נשארנו כאן עם חותם גדול וחזק 
של אמא.

אמא תודה על חיים שלמים של אהבה עצומה שהיית איתי בכל דבר ושגידלת 
אותי עד יומך האחרון.

תודה על שנתיים של אהבה ובית. על מאיר שפיסות ממך פשוט חיות בו ושהיית 
את, דוגמא וליווי תמידי עם כל הטוב שבך.

תודה על כמה חודשים עם כרמי שלנו.כמה שמחת בו וכמה רצית להיות איתו 
גם שנה הבאה. כמה שמחנו אנחנו שאלו הידיים שהוא מחובק בהם.

מתפללים שהחור יתמלא בטוב כמו שהיית רוצה.
מתגעגעים

מאיר רוני וכרמי
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הרבה כבר כתבו על האישה הנפלאה ציפי אך אני רוצה להוסיף קצת על מי 
ציפי היתה בשבילי - אשת אחי, גיסתי היקרה.

תמיד הרגשתי שציפי מקבלת אותי איך שאני )בעצם כמו שקבלה את כולם..( 
בצורה פשוטה. קצת שונה מהנוף הרגיל שלה אבל אף פעם לא הרגשתי לא 
בסדר או יוצאת דופן בעיניה. גם משה 'קיבל' אותי אבל לו אין ברירה - אני 
אחותו! ציפי פשוט אוהבת בני אדם כמו שהם. גם את ארבעת הבנים שלנו 
ציפי אהבה והיה אכפת לה מה קורה איתם. אני וציפי דברנו הרבה על הילדים 
ומה שקשור אליהם ועל עניני בריאות - הכל עניין אותה והתייעצנו על דברים 

משותפים לשתינו.
הכי מדהים היה היחס של ציפי לאמי, סבתא רבא דבורה )סבתא רבא קפלן(. 
תמיד אמא שלי היתה אומרת שהיא אוהבת את ציפי כמו בת - זאת מחמאה 
גדולה מאד מחותנת והיא התכוונה לכך. כשהיתה אצל משה וציפי, תמיד אמרה 
שהיא  משהו  או  כרית  לה  מביאה   - נוח  לה  שיהיה  דואגת  הזמן  כל  שציפי 
אוהבת. כשסבתא אצלי, לפעמים אני מפספסת את הרגע שהיה אפשר לעזור 
לה להוריד או לשים את הנעליים. ציפי אף פעם לא פספסה והגיעה תמיד בזמן 

הנכון לעזור לה.
דבורה.  סבתא  של  הולדתה  יום  את  לחגוג  במיוחד  אצלם  שבתות  בילינו 
תמיד ציפי רצתה שיהיה אצלם ואלו היו שבתות שלא הפסקנו לצחוק. משה 
אוהב להצחיק את האחיות שלו ואהבתי לראות איך ציפי צוחקת מהבדיחות 
ומהשטויות שלו. שיחקנו משחקי מילים שציפי ארגנה, באנגלית וגם בעברית. 

השבתות האלו בלתי נשכחות. 
תמיד כשבאים לבית שלהם יש אוירה של משפחה חמה עם קבלת פנים מאירה 
ציפי. אבל עכשיו  לבית שאין  לי בהתחלה להכנס  היה  ומשה. קשה  ציפי  של 
כבר אני מרגישה שזה עדיין בית חם ומקבלת את כולם באהבה - עם הילדים 
המקסימים שהיא ומשה גידלו למופת וכולם ממשיכים את האור שלה בבית 

כולו. כואב לי מאד שלא יכלתי לדעת שהזמן שלנו עם ציפי מוגבל כל כך....
אנו מאחלים לילדים הנהדרים והנכדים הרבים והחמודים להמשיך להרגיש את 
ולזכר כמה היא אהבה  והיפים  החום של אמא ולחיות עם הזכרונות הטובים 

את כולכם.
ולמשה, אחי היקר, אף פעם לא שוכחים אבל מתחזקים וממשיכים לאהוב ו... 

אין מילים יותר.
באהבה,

הגיסה והאחות רותי
בשם ג'רי וכל המשפחה האוהבת אתכם
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סבתא היתה מאוד משמעותית בחיי, מאוד מאוד אהבתי לבוא אליה
פעם אחרונה שהייתי אצלה, הייתי מיום חמישי עד מוצ"ש כי הייתי מאוד מבואס

וזה היה המקום להירגע בו. למדתי עם סבתא למבחן, שקיבלתי בו מאה
היא תמיד הייתה מספרת, לנו )לנכדים( סיפורים ארוכים ומעניינים בלילה ולא 
הייתה נותנת הרגשה של לכו לישון כבר והייתה נשארת ומדברת איתנו סתם 

והיה מאוד כיף לישון אצלה. 
והיה כיף להתארח אצלה בשבת, היא השרתה רוגע ונעימות, איך שהיא הייתה 

מדברת והיא אף פעם לא צעקה, הייתה לה סבלנות לכול 
מה שאני מבקש. 

אני מתפלל שיהיה תחיית המתים וגאולה שלמה בקרוב מאוד.

ישורון

עבר חודש מאז שסבתא לא איתנו ואני מרגיש ממש עצוב. זכיתי להיות אצלה 
בשבת האחרונה שלה, היא רצתה שנבוא אליה אני וארבל כי היה חשוב לה 
להיות איתנו ולדבר איתנו. היא הלכה איתנו לתהילים בגן הבור. אחרי התהילים 
ישבה איתנו בספסל הירוק ליד המדרגות וסיפרה לנו על הילדות שלה, איפה 
היא נולדה בניו יורק, ושהם עברו כל הזמן דירה. שאלנו אותה אם הייתה לה 
חברה גויה והיא אמרה שקצת זמן כי אז עברו דירה. היא סיפרה שאת המעקה 
השחור ליד המדרגות בכניסה לשביל מישהו מהבניין שם את זה בשביל אמא 
שלו כי היא הייתה זקנה והיה לה קשה לעלות. אחרי ארוחת שבת ישבה לידינו 
בחדר של קוש וסיפרה לנו סיפורים ועשתה לנו משחק מה יוצא דופן וגם אנחנו 
שאלנו אותה. אני שמח שהייתה לי כזאת סבתא ואני מחכה שהיא תחזור אלינו 

בקרוב.

צוריה

עכשיו כשסבתא לא פה אני רואה כמה היא עשתה וזה מאוד עצוב שהיא לא 
איתנו.

היא הייתה בשבילי הסבתא הכי טובה בעולם, אהבתי לבוא אליה, אהבתי איך 
שהיא התייחסה יפה, הציעה לי דברים לעשות מתי שהשתעממתי.

בעיות  קצת  עושים  כשהיינו  כועסת  הייתה  לא  פעם  אף  אצלה  ישן  כשהייתי 
והייתה מספרת לנו סיפורים כמו סיפור שהמציאה על דודה חביבה ועוד.

והכל בסבלנות.
אני בטוח שטוב לה בשמיים כי היא הייתה צדיקה.

ארבל
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ציפי.
כל פעם שאני חושבת עליה, אני נזכרת משום מה בדמותה, ערב אחד - לפני 

כמה שנים כשדפקה אצלי בדלת.
אני לא ממש זוכרת מה היה צריך לעבור ממני אליה )אולי מפתח של הבית 

לשבת(, אבל העובדה היא שהיא הגיעה ועמדה בדלת.
וכך היא בזיכרוני.

עומדת עם תיק קטן, לראשה מטפחת קשורה בפשטות. חולצה מכופתרת, רזה 
ואצילית. רמז של חיוך על הפנים, שרידים של מבטא, ולמרות שחדר המדרגות 

היה חשוך, על פניה שפוך אור שיצא מהבית.
סבלנית, עדינה, מדברת בשקט ובנחת. אומרת דברים גדולים בלי שום התלהמות 

או תסיסה.
המשפטים  חלקי  כל  בצירוף  אליה  שהגעתי  )מסקנה  חסד  לעשות  ממהרת 
והאירועים - חלילה לא מה שהיא אמרה במפורש(, אבל משדרת שיש לה זמן 

ופניות לכל מה שארצה לומר.
רמזה לי ללכת לרפלקסולוגיה, שזה מאד מרגיע ומשחרר בתוך העומס, ושאישה 

צריכה לדעת גם לטפל בעצמה. מסרים עמוקים במילים קצרות ולא מטיפות.
מן דמות ערטילאית, מוארת למחצה, נתפסת-לא נתפסת.

זוכרת אותה  כן  זוכרת אותה מעולם מרימה את הקול.  - לא  צועק  מן שקט 
נמרצת - מתכופפת, הולכת, מסדרת. אבל בשקט. מים שקטים חודרים עמוק.

בין  להבחין  מצליח  לא  ומהאימא(  )חוץ ממנה  אף אחד  איך  לי  גם שסיפרה 
הנכדים התאומים - זה היה מצחיק ומשעשע, אבל סופר בשלווה ובנחת.

גם כשדיברנו על אביה הי"ד, על מעשי החסד שעשה, ועל חוסר ההכרה וכפיות 
הטובה שחווה, ועל הירצחו, דברים מסעירים ומעוררים רוגז - זה היה באותה 
עדינות ושלווה. אני הייתי הנרגזת. היא לא שידרה בטון ובקצב הדיבור, דבר 

מכל אלו. הדברים יצאו מפיה שקולים ומדודים.
קשה לי לתפוס את דמותה בסיפור אחד, גדול, מסעיר, יוצא מגדר הרגיל.

היא כולה הייתה יוצאת מגדר הרגיל - אבל בצניעות ובענווה.
וגדולים שבהם  ועוד פרטים קטנים  עוד  קולטים  לרגע  איך מרגע  זה מדהים 

נפער חור. עוד דבר שעשתה - ואפילו לא שמנו לב שזה לא נעשה מעצמו.
אני טיפוס קצת חסר בטחון והחלטיות - אולי לכן קשה לי להחליט איזה מייל 

ראוי למחיקה ואיזה לא.
וצוואות  זכרונות  אוסף  גנוז.  אוצר  כמו  זה   - ועכשיו  שומרת.  פשוט  אני  אז 

וסיפורים קטנים.
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קשה מאד לחפש שם, כי ציפי כתבה המון, ויש המון דברים קטנים ובנאליים 
שעליהם התכתבנו

אבל לפעמים, פתאום אני נזכרת במשהו ויודעת איך לחפש.
נזכרתי השבוע שנפלתי ושברתי את היד לפני כמה שנים.

כתבתי הודעה למייל שאני מחפשת בחורה שתוכל לעזור לי אחה"צ עם הילדים.
ציפי פירסמה את ההודעה, ומייד כתבה לי. אם אני זוכרת נכון היא גם צלצלה 
לא  לה  אמרתי  התביישתי.  )איך  המקלחות.  עם  לעזור  שתבוא  לי  ואמרה  ב5 
לבוא. אבל איזו נשמה גדולה ואכפתית, איזו תשומת לב ומחשבה על הפרטים.(

הנה חלקים ממה שכתבה לי אז:
אוי ובוי!

רפואה שלמה!!! איך את מסתדרת?
ואח"כ:

אני יכולה לעשות לך כביסה ואני מתכוונת ברצינות! אם אחד הגברברים שלך 
יכול להביא לי כבסים בעגלה ולקחתם ממני נקיים ויבשים, באמת באמת אשמח 

לעשות לך את הכביסה!!!!!
יש לך כלים חד פעמיים?

כל טוב, ציפי
אחרי יומיים )ויומיים עמוסים וטרודים מאד בשבילה, לא יודעת איך עוד הצליחה 

לפנות מקום בשבילי בזכרונה, ולמרות שאמרתי לה שיש לי עזרה אחרת(:
איך את מרגישה?

היום יש לי זמן לבוא אלייך לעזור לך. מתי טוב לך? בשעת ארוחת ערב? 
כל טוב, ציפי 

אולי כדאי שאבהיר - לא היינו חברות טובות. לא היינו חברות בכלל - יש בנינו 
ובנפש. עוד  וחיבה, אבל לא היינו חברות בלב  גילאים, הכרות מסויימת  פער 
מישהי מוכרת מהשכונה. ולמרות זאת - תשומת הלב, האכפתיות, הסבלנות - 

והרצון - הרצון לעזור.
ציפי - קיבלתי ממך המון עוד בחייך. למדתי ממך רעיונות, מחשבות, רגישות. 
לידך הייתי חייבת להתנהג קצת יותר בגדלות ובעמקות - זה היה מדבק, ולא 
ורדודה. לא פחות - אחרי פטירתך, שבה כולנו  נעים להיות אחרת - שטחית 

קיימנו: "והחי ייתן אל ליבו".
את שליחה טובה להיות עלינו מליצת יושר - בטוב העין שלך, באי היכולת שלך 
לשמוע תלונות, בביטחון שלך בכך שכולנו, גם אם רק מתחת לפני השטח, רוצים 

רק טוב, כמוך. והקב"ה יאמר לשטן המשחית: הרף.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
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קיימת סמליות שהיום ר"ח מנ"א. אנו כאן ליד קברה של ציפי ע"ה ביום שהוא 
יום פטירת הכהן הגדול וכאן הבת של הכהן הקדוש. אבל גם יותר מזה. אנו 
בתוך תשעת הימים והנה יש שני דברים שהינם "שווים או אפילו גם גדולים 

מבית המקדש".
הראשון: חסד. ריב"ז ור"י רואים חורבות ירושלים ור"י מזועזע. אומר לו ריב"ז יש 
לנו נחמה: חסד. ציפי כולה מעשי חסד. ולכן מה הפלא שבחרו בפסוק למצבתה 

"ותורת חסד על לשונה". זו תורה שלמה.לא סתם חסד. 
צריך להבין מה זה תורת חסד על לשונה בשביל להבין את עומק ההתאמה 
לאישיותה של ציפי ע"ה. תורת חסד זה אידיאולוגיה של חסד, השקפת עולם 
של חסד. תורה במובן שנלמד מהקב"ה ולא חסד שעושים מתוך חולשה כמו 
אצל אומות העולם שעושים חסד מתוך חולשתם של האנשים. אצלנו זה מתוך 
התדבקות במידת הקב"ה. מוסר מתוך עוצמה! מה הוא עושה חסד אף אנחנו 
עושים חסד. זה חסד מתוך גדלות, מתוך תורה, חסד שנובע מהקב"ה שעושה 
חסד אף שהוא חזק. ולכן לעשות חסד גדול מקבלת פני השכינה כי זה להידבק 
במידות הקב"ה הנותן הגדול. לכן גדול מקבלת פני השכינה, שזה רק דרגת 

"מקבל".
וזה בעצם המעלה הראשונה שהיתה לציפי. היתה לה אידיאלוגיה של חסד. עם 
הרחוקים אפילו. אני לא מדבר על המשפחה. שמעתי על זוג גרים ממכון מאיר 
שלא הבינו איך תורת החסד נעלמה. הם היו בטוחים שזו העבודה שלה, שזה 
ולא חשבו שעשתה את זה בהתנדבות.  המקצוע שלה, שהיא מטפלת בגרים, 
המילים הללו "תורת חסד" אלו גם המילים שכתב הרב אטינגר שהראה לי את 

הדברים. כולה חסד במובן של תורה.
ויותר מזה, "על לשונה" - יש הבדל בין מי שעושה חסד לבין מי שזה עומד לו 
על הלשון, עובר לעשייתה, לא צריך לחכות הרבה. יש הודעה במייל שצריך חסד 
- לא צריך לחכות הרבה. היא הראשונה שעושה את זה. תורת חסד על לשונה. 

זמינות של חסד. אנחנו מכירים זה היה הדבר הגדול שעכשיו אנחנו מבינים
יש דבר שני שלא פחות חזק וגם הוא יאה לשעה הזו, שעוד דבר שיאה להזכיר 
בשעת חורבן והוא שווה ערך אפילו לבניין הבית. רבותינו אומרים במסכת שבת 
שלא מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין בית המקדש. מה זה אומר? יש שתי 
דרגות להבין, במיוחד כזו שגידלה תינוקות של בית רבן בביתה. דבר ראשון 
מה שאומר המהר"ל, שטיפול בילדים זה טהרה וקדושה חיה ולא "רק" אבנים 

קדושות.
לכן אומר המהר"ל נכון שאנחנו מחפשים את בית המקדש בשלימותו אבל פה 
- כמובן  זו דרגה אחת. דרגה שנייה  יש מציאות של תינוקות שחיים קדושה. 
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אנחנו מקווים למלוא התוקף של חיזוק אחיזתנו בהר הבית ופינוי הקלקולים 
מדריגת  את  יש  הבית  מציאות  מדריגת  שעד  יודעים  עדיין  אבל   - שם  שיש 
מציאות תינוקות של בית רבן שהם בבחינת ביהמ"ק במובן שמסביר המהר"ל.

לנו נדמה שהכוונה ללימוד בבית המדרש, אבל לענ"ד זה לא כך. יש לימוד בבית 
תינוקות המטופלים בבית של המטפל/ת.  רבן.  בית  תינוקות של  ויש  המדרש 

ה"רבן". "בית רבן". מדוע?
יש משהו עמוק יותר ונעלה יותר שאומר המהרש"א במסכת שבת. למה כתוב 
"תינוקות של בית רבן", למה לא כתוב "תינוקות של רבן"? על זה חרב הבית, כי 
לא הבינו את החשיבות של המונח בית ב"תינוקות של בית רבן". הוא מסביר 
שיש הבדל בין מי שמטפלת בילדים בבית שלה לבין מי שמטפלת בילדים בבית 
גדלים בבית של הרב  - שהם  רבן?  בית  שלהם. מה הדרגה של תינוקות של 
שלהם. מה הכוונה שהם גדלים בבית שלו? אין הכוונה לומר שהם רק לומדים. 
הם סופגים את אוויר הבית. תינוקות שגדלים בבית של מי שמטפל בהם. וזו 
דרגה שמי שלא מבין אותה לא מבין את ההעדר בית המקדש. כי בית מקדש זה 
בית של מקדש כמו שתינוקות יונקים בתוך הבית חינוך של תורה, קדושה, נועם 
וחסד. לכן, אומר המהרש"א, עלינו להבין עד כמה זה לא רק עניין של שמיעת 
הצלילים של תורה בבית, אלא זה מעבר למילים. ההוויה הכללית. קול ההוויה 
השותקת. הרב זצ"ל כותב בעולת ראיה על הפסוק "אין אומר ואין דברים בלי 
נשמע קולם", שיש משהו שהוא מעבר למילים, מעבר לאמירה. מהבלי, מהעלום, 
של  גדולתה  את  התינוקות  שמעו  הבית  מקירות  קולם.  נשמע   - שיח  מהאי 
המטפלת שלהם. מה הפלא אפוא שכולם רצו שהיא תטפל בילדיהם. בביתה! 

כל ביתה לבוש שנים.
שתי הנקודות הללו יחד התחברו בציפי. חסד ותינוקות של בית רבן שאנחנו 
מזכירים את המציאות שלהם כאן היום, ביום א' באב שאנחנו מתגעגעים ורוצים 

את הבית.

ויש דבר שלישי. חובת התלמידים, מהאדמו"ר מפיאסצנה, מדגיש שלא גלתה 
ירושלים, לפי האיכה רבה, עד שלא הגלו תינוקות מארץ ישראל. שרק משגלו 
התינוקות גלתה שכינה איתם. ובירושלמי חגיגה: רבי אמי ורבי אסי מגיעים לעיר 
אחת "הביאו לנו נטורי קרתא והביאו סנטורי – שומרי השערים – אמרו לא אלו 
הם אלא המטפלים בתינוקות. לכן מה סמלי שאנחנו כאן נזכרים בה היום הזה. 
אבל זה לא רק תינוקות. צריך גם להתבונן איך אדם עושה, חי בתוך ביתו, ואיך 
ראיתי  לצערי  אני  בהסתלקותה.  אפילו  חסד  עשתה  ציפי  בביתו.  חסד  עושה 
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לא פעם ולא פעמיים את מצבה ערב ראש חודש הכואב א' בתמוז. מי שמבין 
ברפואה מבין שהמצב מאוד קשה. היא עשתה חסד עם המשפחה לתת להם 
עוד כמה ימים של חום, התלכדות והתכנסות פנימה לכן לפתע בתוך התהליך 
הזה, הזיזה עין, דבר שאני ב40 שנותי בבי"ס לרפואה כמעט לא שמעתי על 
מציאות כזו. זה דבר שהוא כמעט לא קיים, רק אצל צדיקי עליון. המצב הזה של 
לקחת עוד כמה ימים להתחבר ולהיות אחים, עם אבא ולהתחזק עם המשפחה, 
זו דרגת חסד של צדיקים במעלה עליונה. יש צדיקים שבמותם עושים דבר כזה 
נקראים חיים לנצח משום שצדיקים שמלמדים אותנו איך מתים מתוך חסד, גם 

פה לעשות חסד עם המשפחה, זו דרגה שאין כדוגמתה. 
ומעל הכל, ובזה אנו נסיים, ננעל דברינו במה שהתחלנו בהתחלה. כתוב "מפי 
אהבה  עוללים,  יסדת  עוז  מפי  גם  להבין  אפשר  עוז".  יסדת  ויונקים  עוללים 
לעוללים ויונקים. מבית של עוז, של הרב כהנא זצ"ל. מפי העוז של אביה יצאה 
אהבת העוללים והיונקים וטיפוחם והדרכת חייהם בצורה של הטיפול, באהבה, 

בבית אהבת החסד בנסתר ובנגלה. 
יהי רצון ששלושה דברים אלו יהיו תמרור ודרך לכולם ולמשפחה. אורחות נועם 

בלי אומר ודברים עד ביאת גואל במהרה בימינו אמן.

הרב שפרן
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ִניִנים ִמְכָרּה. ת-ַחִיל, ִמי ִיְמָצא; ְוָרחֹק ִמְפּ ֵאֶשׁ
ָלל לֹא ֶיְחָסר. ְעָלּה; ְוָשׁ ּה ֵלב ַבּ ַטח ָבּ ָבּ
ל ְיֵמי ַחֶיּיָה. ָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא ָרע, כֹּ ְגּ

יָה. ֶפּ ֵחֶפץ ַכּ ַעׂש ְבּ ים; ַוַתּ ִתּ ה ֶצֶמר ּוִפְשׁ ְרָשׁ ָדּ
ִביא ַלְחָמּה. ְרָחק ָתּ ֳאִניֹּות סֹוֵחר; ִמֶמּ ָהְיָתה ָכּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה. ֵתּ עֹוד ַלְיָלה, ַוִתּ ָקם ְבּ ַוָתּ
ֶרם. יָה ָנְטָעה ָכּ ִרי ַכֶפּ ֵחהּו; ִמְפּ ָקּ ֶדה ַוִתּ ָזְמָמה ָשׂ

ץ ְזרֹועֶֹתיָה. ַאֵמּ ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה; ַוְתּ
ְיָלה ֵנָרּה. ה ַבַלּ י טֹוב ַסְחָרּה; לֹא ִיְכֶבּ ָטֲעָמה, ִכּ

ְמכּו ָפֶלְך. יָה ָתּ יׁשֹור; ְוַכֶפּ ָחה ַבִכּ ְלּ ָיֶדיָה ִשׁ
ָחה ָלֶאְביֹון. ְלּ ה ֶלָעִני; ְוָיֶדיָה ִשׁ ְרָשׂ ּה ָפּ ָפּ ַכּ

ִנים. יָתּה ָלֻבׁש ָשׁ י ָכל ֵבּ ֶלג: ִכּ ׁ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּ
ּה. ָמן ְלבּוָשׁ ׁש ְוַאְרָגּ ּה; ֵשׁ ָתה ָלּ ים ָעְשׂ ַמְרַבִדּ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ. ִשׁ ְעָלּה; ְבּ ָעִרים ַבּ ׁ ְשּ נֹוָדע ַבּ
ַנֲעִני. ר; ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכּ ְמכֹּ ָתה ַוִתּ ָסִדין ָעְשׂ
ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון. ְשׂ ּה; ַוִתּ עֹז ְוָהָדר ְלבּוָשׁ

ְתָחה ְבָחְכָמה; ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל-ְלׁשֹוָנּה. יָה ָפּ ִפּ
יָתּה; ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא ֹתאֵכל. צֹוִפָיּה ֲהִליכֹות ֵבּ

ְעָלּה, ַוְיַהְלָלּה. רּוָה; ַבּ ׁ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשּ
ָנה. ָלּ נֹות ָעׂשּו ָחִיל; ְוַאְתּ ָעִלית ַעל-ֻכּ ַרּבֹות ָבּ

ל. ה ִיְרַאת-ה', ִהיא ִתְתַהָלּ ׁ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹּפי: ִאָשּ ֶשׁ
יָה. ָעִרים ַמֲעֶשׂ ׁ ִרי ָיֶדיָה; ִויַהְללּוָה ַבְשּ נּו ָלּה ִמְפּ ְתּ

ספר משלי, פרק ל"א, פסוקים י-לא

אשת 
   חיל





"...קמו בניה ויאשרוה 
בעלה ויהללה.."


