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 מתוך הספר 

 לזכרה של תמר

ונפטרה במרץ , 1926תמר זהבי בתם של רחל וחיים זהבי נולדה במרץ 

 .15 בהיותה כמעט בת 1941

עוד בהיותה בגן הילדים . כבר מילדותה התגלתה כילדה כשרונית במיוחד

תמר למדה ככל ילדי האיכרים בבית הספר . התבלטה באחריותה ובבגרותה

 .ט עם המחנך קדישמן"א במחזור כ"פיק

בגיל שבע וחצי כתבה . מעיון בחוברת שיצאה לזכרה מתגלה ילדה מיוחדת

הברק "ובהיותה בת תשע את כתבה את " הציפור העלובה"את שירה 

 .שמעידים על אהבתה הרבה לטבע שסבב אותה בילדותה" והרעם

תכונתה העיקרית שהתלבטה בה במיוחד ונתן לה את אותו החן ...."

, היא הכירה את כוחותיה.... והתפארת שהיה מתוח על כח מעשיה 

מתוך דברי האב .." (צעדה בטוחות ותמיד חיה ותוססת, עמדה על דעתה

 ).בחוברת לזכרה

ביום מותו של ביאליק כתבה . בקלות היתה מחברת שירים וכותבת חרוזים

שיריה ודברים שכתבה מופיעים בחלקם . שיר על מותו בהפסקה שבין שני שיעורים

 .י המשפחה בהוצאת בית המדרש למורים וגננות לוינסקי"בחוברת שיצאה לזכרה ע

א בהיותה בת שלש עשרה וחצי החלה לימודיה בסמינר "עם סיום לימודיה בפיק

ר "כפי שנאמר בדברי הפרידה שנשא מחנכה ד, גם כאן התבלטה בכישוריה. לוינסקי

, שנה וחצי שמענו את דבריך.שהקרינו תבונה, שנה וחצי ראינו את עיניך... "פרץ

המתבונן בעולם בעיניים פקוחות , דברי אדם מבוגר, דברי אדם מיושב בדעתו

 ..."ובהירות

  .תמר נפטרה מדלקת ריאות

 1.3.1941 - 10.3.1926ו  "ד אדר תרפ"תמר זהבי   כ

 תמר זהבי

 בית משפחת זהבי

. חצר הבית השתרעה על שטח של דונם. משפחת זהבי התגוררה ברחוב שפירא
חצר זו היתה . חזית הבית תוחמה בשורת ברושים הניצבת במקום עד היום

האחרונה בשרשרת חצרות משפחת זהבי המורחבת שניצבו אחת ליד השניה 
החצר .  חדרים3בית משפחת חיים זהבי היה צנוע במראה בן . מרחוב אחד העם

בחצר היה לול בה גידל . גפן ועצי הדר רבים, היתה משופעת בעצי פרי ובהם זית
אהבתו והתעניינותו בבעלי , טווסים ובעלי כנף אחרים,אמוץ זהבי, אחיה של תמר

 .אמוץ זהבי‘ הכנף ממשיכה להיות עד היום עיסוקו ומחקרו של פרופ

 אמוץ זהבי‘ פרופ
 אחיה של תמר

אמוץ זהבי ובתו נעמה ליד ‘ פרופ

האנדרטה לזכר אתותו תמר המוצבת 

בחצר גן הילדים 

, )1928-נולד ב(אמוץ זהבי ‘ פרופ
זואולוג וביולוג , אחיה של תמר

, אבולוציוני מאוניברסיטת תל אביב
להגנת ואחד המ ייס ד ים של הח ברה 

 .הטבע

 פרטים נוספים

    גן תמר

מותה של תמר גרם לחלל עמוק בחייהם של בני משפחתה ובמיוחד אמה שלא יכלה 
, המשפחה עברה לפרדס חנה ואבי המשפחה. להמשיך ולגור במקום בו נפסקו חיי בתה

תרם את בית המשפחה ושטח החצר לעירית פתח תקוה מתוך מטרה שישמש , חיים זהבי
 .תחום שהיה קרוב ללבה של תמר שלמדה במוסד להכשרת מורים וגננות, למוסד חינוכי

בהסכם עם העירייה הובטח לחיים זהבי שהשטח הסמוך לבית ישמש כגן ציבורי  לרווחת 
שטח אדמה זה היה רכוש עירוני ובו פעל בתקופה מסוימת מכבי האש . התושבים במקום

אחרי השריפה פרצה בבית מכבי האש שעמד ברחוב חפץ חיים ועד שעבר למשכנו ברחוב 
 . רוטשילד

המבנה שהיה בית המשפחה שימש ". גן תמר"הגן הציבורי שהוקם במקום נושא את השם 
מאוחר יותר . בתחילה כמועדון נוער בו התקיימו חוגים בנושאי טבע ושימש להכשרת גננות

לאחר שנים הורחב המקום ובמקומו של הבית . הוסב לגן ילדים שפעל עד שנות השישים
 ה"מרכז פסגהוקם מבנה המשמש בקומתו התחתונה לשני גני ילדים ובקומותיו העליונות ל

 ).מרכז לפיתוח סגלי הוראה(
 . בחצר המבנה המשמשת כחצר לגן הילדים ניצבת אנדרטה לזכרה של תמר


