




לזכרבישולמפגש

ל"זבלאושטייןאסתרשרה



ילדות

בת ארבעה  שלישית למשפחה בת , 5.4.1948-שרה נולדה בעיר ברוקלין ניו יורק בתאריך

.משפחה יהודית טיפוסית בניו יורק, ילדים

.סנטרל בניו יורק ולאחר מכן באוניברסיטת ברוקלין-למדה בישיבת תיכון



שהיההילדעל

תמיד , והנחילה זאת לילדים שלה, גם בתור ילדה וגם בתור בוגרת אהבה לרכב על אופניים

.למקרה ויבואו אורחים שירצו לרכברזרביםהיו לכולם אופניים ועוד מספר אופניים 

צפתה בשעשועונים באופן קבוע והייתה ממלאת את התשחץ  , שרה אהבה מאוד טריוויה

.של הניו יורק טיימס הידוע כקשה במיוחד



ההתבגרותגיל

חייל  שהיה אז עם דיויד , בארצות הברית1967שרה התחתנה בפעם הראשונה בשנת 

.הבריתשירותו המשפחה עברה מעיר לעיר בארצות במסגרת . בצבא

.  איילנדבסטטןבנו את ביתם בניו יורק השחרור השניים לאחר 

1988מבעלה ובשנת שרה התגרשה 1983בשנת , ויוניעדינה סמי , להם שלושה ילדיםנולדו 

.  עטרה, להם בתונולדה גושטייןעם נורמן התחתנה שוב 





ענייןותחומיתחביבים

תמיד התעניינה בנעשה  , מאוד ציוניתהיא הייתה בארצות הברית גם כשרה התגוררה 

. יורקבניו " עטרת כהנים"עבדה שנים רבות כמנהלת משרדי ישיבת , בישראל

אם שמעה על מישהו שצריך , כל שבת או חג היו אצלה אורחים, שרה מאוד אהבה לארח

.  מקום הייתה הראשונה לפתוח את דלתה ולהזמין



ל"לצההגיוסלפני

הוריה רצו לעלות לארץ בשנות השלושים אך סבה וסבתה לא רצו , שרה גדלה בבית ציוני

.  שהם יעזבו את המשפחה כולה

.  ב אך תמיד צפתה בחדשות על מדינת ישראל"היא גדלה והתחתנה בארה

הגשימה שרה חלום של שנים ועלתה  2000באוגוסט וכל חייה היא חלמה לעלות לארץ 

.עטרה, 13-ארצה עם בעלה נורמן ועם בתם בת ה



ל"לצההגיוס

.  המשפחה התגוררה ביישוב אפרת שביהודה

.  שרה פרשה לגמלאות ועסקה בפעילות התנדבותית למען הקהילה

.  היא הייתה משתתפת בכל התנדבות אפשרית ולמדה בכל יום בבית מדרש הנשים

.בימי האינתיפאדה השנייה שרה עזרה למשפחות שיקיריהם נפגעו בפיגועים

.עם חיוך על הפנים, היא התחברה מאוד לאנשים באפרת תמיד הייתה נכונה לסייע ולהיפגש

.שרה ציפתה שגם ילדיה הבוגרים יצטרפו אליה לארץ וחיכתה לבואם





הנפילהמועד

ברכבה  חג שבועות נסעה שרה איסרו, (29.05.2001)א "בסיוון תשס' ז, ביום שלישי

בנה אשר הגיע לביקור בארץ ומספר , המערבי עם בעלהמאפרת לירושלים לבקר בכותל 

. טרמפיסטים

.  הרכבםפתחו מחבלים בירי על , צפונית לנווה דניאל, גוש עציון–ירושלים בכביש 



הנפילהמועד

.  שרה נרצחה במקום

נפצעה באורח אנוש ונפטרה מאוחר יותר , טרמפיסטית שהייתה עמה ברכב, אסתר עלון

.בעלה ויתר הנוסעים נפצעו, בנה. בבית החולים

.שרה נרצחה כשנה בלבד לאחר עלייתה לארץ

היא הובאה למנוחת . הותירה אחריה בעל וארבעה ילדים. במותה53שרה הייתה בת 

.עולמים בבית העלמין בקיבוץ כפר עציון



הספדים

:מר איתן גולן, דברי ההספד של ראש מועצת אפרת

,נהי בכי תמרורים, קול ברמה נשמע', כה אמר ה"

."על בניה כי איננולהינחםמאנה , רחל מבכה על בניה

.כי איננה, שרה, היום מבכה רחל את ביתה

כך עשתה . בכל שלישי בשבוע, נהגה לפקוד את קברה של רחל אמנו בדבקות, ד"הי, שרה

נורמן , עוד לא מלאה שנה לעלייתם של שרה. שעות ספורות בטרם נרצחה, גם אתמול

.כאן הגשימו את חלום בניית ביתם במולדת, ועטרה לאפרת



הספדים

, באהבה אספו את אסתר. מלאים מצוות כרימון נסעו בני המשפחה לפקוד את אבני הכותל

.יד זדונית קטעה את החלום. שבתוך דקות הפכה למלכודת מוות, ישראל ורחל למכוניתם

מלחמות ואסונות בדרכו להיות  , תלאות, עוד חוליה קטנה אחת במאבקו של עם שבע נדודים

.עם חופשי בארצו

ועתה אנו ניצבים בשנית ליד המיטה וממאנים  , בבוקר הובלנו את אסתר למנוחתה האחרונה

.להאמין כי אין זה אלא חלום בלהות

היום זו את שרה ששילמת בחייך את מחיר רצונה של ממשלתנו להתהלך מעדנות במשפחת 

. העמים



הספדים

התעוררו . שנציגה איננו עמנו, זועקים אנו לממשלה, כשקול דמייך זועקים מן האדמה, כאן

אל תבואו להתנצל ולספר לנו . אל תבואו לבכות עמנו את המתים. אחים מחלומותיכם

,  ההבלגה, הוותרנות. התעוררו ממשחקי הפסקת האש החד צדדיים. שאתם מתביישים

.נרפים ואובדי דרך, והאיפוק מציגים אותנו בעיני האויב כחלשים

גם השופט העליון שם . אין בצד השני שמבין את טוהר כוונתכם למנוע שפיכות דמים

,  עמנו ששרד את השואה. בוושינגטון לא נרעד מהתרגשות נוכח התנהלותנו המעודנת

.נמצא שוב על פרשת דרכים גורלית, ששרד מלחמות גבורה



הספדים

.  בידך הופקדו ההגאים נוכח עברך המפואר: אריאל שרון ראש הממשלה אמר לאחר מותה

ועת היא לישראל  , הגינונים והשיקולים, רק איש כמוך לעת כזאת יודע כי מוצו התרגילים

אשר כה , אנא החזר לנו את הגאווה היהודית והציונית, אריק. על גורלו ועל ארצולהאבק

החזר לנו את . קח מהם את הרובים שניתנו בתמימות עד איוולת. נשחקה מאז אסון אוסלו

תן לנו  ! אנחנו לאושוויץ לא חוזרים. אתה יודע איך עושים זאת-הביטחון בביתנו ובדרכנו 

. אין מילים נוכח האסון, היקרהבלאושטייןמשפחת ! תן לנו לחיות! להיות עם חופשי בארצנו

.אבדננו-אבדנכם. כאבנו-כאבכם . משפחתכם-משפחת אפרת 

."ביחד נמשיך וביחד נתגבר



הנצחה

.משפחותיהם לארץילדיה עדינה ויוני עם שני של שרה עלו מותה לאחר 

לארץ בשנים מותה בעקבות גם הם עלו משפחה נוספים שחיו בארצות הברית קרובי 

.שלאחר מכן

על ידי  2001בשנת נשים שנוסד תיאטרון (  (raise your spirits-תיאטרון רוממות

.והטרור שפקד את הארץחברתה של שרה כתשובה לאינתיפאדה 

. מנת לעודד את רוחן של הנשים בגוש עציוןעל הצגות מעלות נשים , בתיאטרון זה



הנצחה

.הישיבהמחלקי של שרה באחד ישיבת שיח יצחק באפרת בחרה להנציח את שמה 

.דיסקראה בית על שמה בשכונה היהודית באבו , התנדבהבה הכהניםעמותת עטרת 

שביל אשר מנציח את תושבי אפרת שנפלו -בנוסף שמה מונצח בשביל הגבורה באפרת

במערכות ישראל ובפעולות האיבה וממוקם מול נוף מקסים ושקט שמאפשר להכיר את  

.זכרםסיפור הנופלים ולהתייחד עם 



הנצחה

.הבוגרים הנציחו אותה בשמותיהן של ילדותיהןשלושת ילדיה 

הן באפרת בשנה  , הייתה משמעותית עבור אנשיםאימם לאחר מותה גילו ילדיה עד כמה 

.הקצרה שהתגוררה בישוב והן בכל המקומות בהם חיה בארצות הברית




