
 8.2.22לזכרה בישיבת החברה,   – תרצה 

 פתוח, וקשה לדבר.טרי, קצת למעלה מחודשיים מאז מותה של תרצה, ועדיין 

נה. הקשר  קשה לי לומר אם תרצה ואני היינו חברות, או משפחה. היינו בקשר כמעט חמישים ש

ד"ר אליעזר אילן,  כשתרצה באה לעבוד ב"תחנה לטיפול בילד" היום ע"ש אילן, ואז עם אילן. התחיל 

זכרו לברכה, שהיה מנהל התחנה ואני חושבת שחלק מהחברים הותיקים שלנו הגיעו ללמוד 

 פסיכואנליזה בזכותו ובעידודו. בודאי תרצה ואני.

ללכת עם מה שבאמת רוצה, ולא   –סימן את התכונה יוצאת הדופן שלה של תרצה לתחנה בואה 

בנות קטנות, ויתרה על משרה    3מאוחר מדי. וכך, עם  להיצמד למסלול הכבוש והידוע. לא לומר:

, עשתה השלמות בפסיכולוגיה והתמחות  טובה של עורכת תכניות במה שהיה אז "קול ישראל"

שנים... בלי שום   10ה בבפסיכולוגיה קלינית, ובאה לתחנה. ושם קיבלה הדרכה ממישהי כמוני, צעיר

. ומשם התפתחה חברות קרובה וארוכת ימים. לפעמים היינו מדברות על בעיה, בלי קצה של פגיעה

 איזה מזל היה לנו.

שוב בזכותו של אילן, התמחות   –אח"כ פנינו יחד למכון, ולמדנו באותה כיתה כל השנים, ועשינו יחד 

ות לימוד תיאורטיות. לצד ההכשרה  ם בהדרכתו, וקבוצחלוצית בפסיכואנליזה של הילד: אנליזות בילדי

והיתה חותרת להרחיב  איזו תעודה או הכרה , "מה ייצא מזה"תרצה מיעטה להתעניין ב .במכון

 פסיכואנליזה.בישול, ולהעמיק בכל מה שעניין אותה: אמנות, צילום, ספרות,  

ני לא בטוחה כמה התקדמנו  ו יחד כמתמחות לכנס החברה הבין לאומית בהלסינקי. אנסענ 1980ב 

שם בפסיכואנליזה, אבל עשינו שיט ארוך, ושם, על הסיפון, השלמנו את כל מה שעוד לא ידענו זו על 

, ועל אביה שלמה  יורק, ועל משפחתה שעלתה ארצה ממניעים ציוניים-זו. וכך למדתי על ילדותה בניו

המעבר  ,  17בגיל  קליטה בארץהקשיים ב, ועל גרודזנסקי, שהיה עיתונאי, מסאי, ומבקר ספרות

לימודים בתיכון ולבגרות בשפה שכמעט ולא ידעה, ועוד ועוד, וגם היא, כמובן, למדה כמה דברים  ל

עלי, ונראה לנו אך טבעי שהאבות שלנו הכירו איש את רעהו, ושלמדנו באותו בי"ס תיכון בת"א )אם  

 כי לא באותו זמן...( 

כשמי מאיתנו היתה בחו"ל גשנו תכופות וארוכות, גם עם המשפחות, וואח"כ גרנו באותה שכונה, ונפ

היו געגועים ומכתבים רבים. והבנות של שתינו גדלו, ונולדו הנכדים, והתפתחנו מקצועית, יחד ולחוד.  

יחד טוב תוך מתן כבוד להבדלים בגישות. יחד שלא דורש  היה משהו באישיותה של תרצה שאיפשר

  חרות. זה היה גם כוחה כמדריכה וכמורה, אבל על כך ודאי תדבר ליאורה.זהות, שמכבד נפרדות וא

זה איפשר לנו להתפתח בכיוונים פסיכואנליטיים שונים ובכל זאת להישאר קרובות,   וכחברה

 מתייעצות, לא מובן מאליו. 

ל ורוחב אישיותה והתעניינותיה השונות שימח והעשיר. עשרות שנים התקיים בביתה מועדון קריאה, כ

, היידע הספרותי היה בעיקר של שמעון בן זוגה, חתן פרס ישראל חודש קראנו ספר חדש ודיברנו עליו

לתרגום, והקולגות שלו מהאוניברסיטה העברית, אבל האוירה החברית והמכבדת דעות שונות היתה  

 בעיקר מעשה ידיה, וגם הכיבוד הטעים... 

ומקורית, ואלבומי תמונות מטיולים וכמתנות  ומדי פעם הוציאה תחת ידיה עבודת מלאכה יפהפיה 

 לאירועים, ועוד ועוד. 

גם כן יחד. היינו הולכות לטייל ביער כמעט כל יום, גם בסגרים, שמחות   ואז באה הקורונה, והמחלה. 

שזה מתאפשר כי אנחנו גרות קרוב, בטווח הקילומטרים המורשה, ושהנוף כה יפה ואפשר עוד 

 חברה "לזכרם" הוא מאחד הטיולים האלה( .  שלה באתר ה התמונה )להנות. 

זה יצא    –דיברנו הרבה, גם על המוות, ומה נסכים, ומה לא נסכים, וכמו שקורה לעיתים קרובות 

 ת. משליטתנו. לאט לאט ניצחה המחלה. לא שתרצה ויתרה לה, בהחלט לא. נגמרו הכוחו 

שהיה. ולתרצה היה הרבה   ואני מנסה להתנחם כפי שלמדתי מתרצה: לחפש את המזל שהיה, הטוב

מזל, והרבה טוב, חיים מלאים ועשירים, ואהבה רבה של בן זוגה שתמך ואהב לאורך כל הדרך, ושל  

, ושל שמונת נכדיה, ושל רבים רבים שאהבוה. וכפי שחרוט  ןבנותיה עפרה, רחלה ונועה, ושל בני זוג

 גומו של שמעון זנדבנק:מתוך שירו של ויליאם בטלר ייטס בתר  על המצבה שלה בהר המנוחות



 "כה רבים אהבו את רגעי מאור עיניך" 


