
חוה רצון – קורות חיים 

חוה אפטרוט נולדה בערב פסח תרע"א, 14.4.1911, באנטוורפן שבבלגיה. אביה שמעון היה מזכיר 

הקהילה היהודית.  

היא השלימה לימודי תיכון באנטוורפן, וכבר אז למדה כמה שפות: צרפתית, הולנדית, עברית, 

יוונית, לטינית, גרמנית ואנגלית. אחר כך יצאה לגרמניה לשנת השתלמות בחקלאות וכן למדה 

פסיכולוגיה באוניברסיטת בריסל וגרפולוגיה במכון מיוחד. 

ב-1932  עלתה לארץ-ישראל והצטרפה לקיבוץ עין החורש. 

ב-1934 חזרה לבלגיה, התחתנה עם אלי רצרסדורפר (בהמשך – רצון) ויחד עלו ארצה והתגוררו 

בחיפה. 

ב-1935 נולדה בתם היחידה נעמי.  

ב-1938 הצטרפה עם משפחתה לקיבוץ משמר זבולון, שהפך להיות כפר מסריק. 

ב-1940 יצאה ללימודים במחזור הראשון של סמינר הקיבוצים בתל-אביב. אחר כך עבדה כגננת 

בקיבוצה. 

בשנות הארבעים למדה באוניברסיטה העברית בירושלים. עם ייסוד המוסד החינוכי האזורי נעמן, 

הורתה בו וכן קיבצה קבוצת יתומים ממלחמת העולם השנייה במסגרת עליית הנוער וחינכה 

אותם במוסד.  

בשנות החמישים עמדה בראש המחלקה לחינוך של הקיבוץ הארצי והייתה חברה במזכירות 

הקיבוץ הארצי.  

בראשית שנות השישים למדה שנה באוניברסיטת תל-אביב.  

היא עבדה במוסד החינוכי האזורי נעמן בתור מורה, מחנכת ומנהלת המוסד. כן מילאה תפקידים 

שונים במועצת הסתדרות המורים ובעליית הנוער וכן שליחויות שונות מטעם הסוכנות היהודית 

ומשרד החוץ. 

בשנות השבעים חזרה לעסוק באופן מלא בגרפולוגיה, בעיקר בייעוץ חינוכי.  

היא הייתה בין מקימי האגודה הישראלית לגרפולוגיה מדעית יחד עם ד"ר נפתלי, ובהמשך עמדה 

בראשה, ערכה את ביטאונה והייתה נשיאת כבוד שלה.  

חוה קיימה קשרים מקצועיים עם אגודות לגרפולוגיה בחו"ל והשתתפה בשורה של ועידות 

בינלאומיות, אליהן הוזמנה להרצות. כמו כן פרסמה מאמרים מקצועיים וסיכומי מחקר 

בביטאונים שונים ובכמה שפות.  

בשנת 2001 פרסמה את ספרה ילדים כותבים העוסק בגרפולוגיה חינוכית.  

!חוה הלכה לעולמה ביום 15.4.03, ערב פסח תשס"ג, למחרת יום הולדתה ה-92.  
דברים על קברה בשם המשפחה מפי חתנה אבנר בהט: 

חוה רצון הייתה לנו אם וחמות, דודה, סבתא ורבתא, אשה רבת פעלים ואחרונה לבני דורה 

במשפחתנו. היא נולדה בדיוק לפני תשעים ושתיים שנים בערב פסח תרע"א, 14.4.1911, 

באנטוורפן שבבלגיה למשפחה יהודית חמה ופתוחה. אביה שמעון היה מזכיר הקהילה היהודית 

של אנטוורפן והבית היה פתוח לכל אדם ולכל יהודי. את השכלתה הרחבה רכשה בעיר הולדתה 

ובגיל הנעורים כבר רכשה שבע שפות, כולל יידיש ועברית. מגיל העשרה התקשרה עם חברה לחיים 

ובעלה לעתיד אלי (לוקס) רצון, אז רצרסדורפר, ועם עוד חברים הם הקימו את תנועת צעירי העם, 
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שכללה את כל תנועות הנוער הציוניות מכל הקשת הפוליטית. חוג זה המשיך בקשרי ידידות בארץ 

עד זקנה ושיבה, למרות ניגודי השקפות פוליטיות.  

היא יצאה לגרמניה להכשרה בחקלאות ואז עלתה ארצה והתחברה אל קיבוץ עין החורש 

הצעיר, שבו עבדה בעבודות שונות, כולל חינוך, ובין השאר, כעבודת חוץ, ליוותה בנגינה בפסנתר 

את הסרטים האילמים של אותה עת בקולנוע חוף בחדרה.  

לאחר שהות קצרה באירופה ואחרי חתונתה, עלו בני הזוג ב-1935 והתיישבו בחיפה, שם גם 

נולדה בתם היחידה נעמי. בהיותם שכנים לקיבוץ משמר זבולון בקרית שמואל, הם התחברו אליו 

ובמשך חמישים שנה הייתה חוה חברה בקיבוץ כפר מסריק. היא מילאה תפקידים רבים בקיבוץ, 

בין השאר הייתה מזכירת הקיבוץ, אך עיקר פעילותה הייתה בתחום החינוך, כגננת, כמורה 

במוסד החינוכי וכמרכזת שלו. כמו כן ריכזה בשנות החמישים את מחלקת החינוך של הקיבוץ 

הארצי והייתה חברה במזכירות הקיבוץ הארצי לצדם של יעקב חזן ומאיר יערי. כן יצאה למסעי 

הרצאות באירופה ולשליחות באפריקה.  

תמיד למדה והמשיכה להשתלם – במחזור הראשון של סמינר הקיבוצים, באוניברסיטה 

העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל-אביב. היא שרתה בארגון ההגנה, וכאן תרמה מכישוריה 

כגרפולוגית במבצעים שעוד יבוא יום לספרם.  

בשנים האחרונות חזרה אל מקצוע נעוריה ועסקה בו רובה ככולה: הגרפולוגיה, בעיקר 

גרפולוגיה חינוכית. היא הייתה בין מקימי האגודה הישראלית לגרפולוגיה מדעית ואף עמדה 

בראשה. כשנה לפני מותה השלימה ספר של גרפולוגיה חינוכית – ילדים כותבים. עד לפני שנים 

מספר נסעה כמעט בכל שנה לקונגרסים של איגודי גרפולוגיה באירופה והרצאותיה בקונגרסים 

אלה, תוך שליטה מושלמת בצרפתית, באנגלית ובגרמנית, עוררו תמיד עניין והערכה. קשריה עם 

ארגוני הגרפולוגים באירופה נמשכו עד לאחרונה. פעילותה באגודה הישראלית לגרפולוגיה מדעית 

הייתה לה חשובה מאוד והיא התמסרה לה ויצרה קשרים אישיים עמוקים עם רבים מחבריה. 

בראש מעיניה היו האתיקה של המקצוע ויחסי האנוש בין העוסקים ביכולות הגלויות והסמויות 

של בני אנוש. כן הורישה לאגודה את ספרייתה הגרפולוגית העשירה.  

חוה היתה נצר אחרון לדורה, דור החלוצים, שהקימו את מדינת ישראל ותרמו כה רבות לכל 

שנעשָה כאן, לפני קום המדינה ומאז קומה. במשפחתה היא הייתה אחרונת בני דורה. אחיה 

שלמה ואחותה שולמית נפטרו לפני שנים, והיא, על אף היותה הבכורה, שרדה עד השבוע. אחייניה 

ואחייניותיה ראו בה דודה יחידה במינה, שהייתה להם כאם. ב-2001 חגגנו אצל נכדה עופר על 

הדשא בזכרון יעקב את יום הולדתה התשעים, ואז אמרתי: לנו, בני משפחתה, היא בראש 

וראשונה ראש המשפחה, שתמיד אפשר להיוועץ בה ולשמוע דברי חכמה, שתמיד אפשר לסמוך על 

חוות דעתה, וכן להנות מכל כשרונותיה, החל משפות ובישול וגמור בייעוץ מקצועי.  

אני מאחל לכל אחד מאתנו להגיע לגילה במצב של ערנות אינטלקטואלית וסקרנות בלתי 

פוסקת, כפי שמצינו אצלה.  

ואכן, עד לפני שלושה שבועות עבדה ויצרה בחיוניות בלתי רגילה, שעוררה השתאות אצל כל 

מכריה. ביתה היה פתוח ומחשבתה צלולה וביקורתית, ומכאן קשריה המצוינים עם צעירים ממנה 

בדור ודורותיים. היא חיה חיים מלאים ופעילים, ועד הרגע האחרון הייתה צלולה וחריפה, גם 

כאשר הגוף בגד. לשמחתנו היא מתה כפי שרצתה למות: היא השלימה את הספר שבו הגתה כה 
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רבות, ולפני חודשיים נולדו לה עוד שני נינים – התאומים לי וגיא, שהצטרפו אל רוני ושי. היא 

!הייתה מאושרת בחייה הפעילים והותירה לכל מוקיריה זיכרון נפלא. יהי זכרה ברוך.   

 ! !
ביום ההולדת התשעים של חוה רצון, אפריל 2001 בבית בהט-לין בזכרון יעקב.  

מימין לשמאל: עופר בהט, שי בהט, רוית בהט-לין, חוה רצון, רוני בהט (יושבת).  

!
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לאחר פטירתה הגיע המכתב הבא מנשיאת האיגוד לגרפולוגיה של צרפת ז'קלין פז'ו: 

חוה רצון, שאותה הכרתי ואהבתי מאוד, הייתה גרפולוגית, פסיכולוגית, אישיות מלבבת 

בזכות חכמתה, רגישותה, מקוריות מחשבתה ופעילותה. היא עבדה בקיבוצים במשך שנים 

רבות. היא התמחתה בחקר ילדים ובני נוער ובעזרה שניתן להגיש להם. לאחרונה פרסמה 

ספר, שהוא מעין מורשת של ידיעותיה, ובהקדמתו, כתבה לי בהומור "אני מקווה שזה לא 

יהיה עברית בשבילך" [המקבילה הצרפתית למה שאנו נוהגים לומר "זה סינית בשבילי", 

המתרגם].  

היא הייתה בקשר עם החברה הצרפתית לגרפולוגיה מאז 1978 ועוד היה לנו העונג ליהנות 

מנוכחותה ומכישרונה בקונגרס של 1997. 

היא הייתה נשיאה של האגודה הישראלית לגרפולוגיה מ-1989 עד 1991 ואחר כך נשיאת 

כבוד. היא הייתה גם עורכת של כתב העת. היא נפטרה ב-15 באפריל, יום הולדתה ה-92, ואנו 

מתגעגעים אליה תמיד.  !
תמונות: 

!!

 !
!

!חוה עם הוריה שמעון ואסתר, אחיה שלמה ואחותה פרידה 
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 !
!

!בהכשרה חקלאית בהולנד 1931 

 !
!

מטפלת בילדים בעין החורש 1932 
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!

!על האנייה פטריה  – 1933 בדרך לביקור בבלגיה  

 !
!

באנטוורפן בשנת נישואיה לאלי רצון ליד הדיוקן של מרקוזה 1934 
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 !
!

!גננת של קבוצת דרור בכפר מסריק 1942  

 !
!

חוה רצון 1945 
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!

!בשליחות לקונגרס במאלי 1965 – חוה ראשונה משמאל 

 !
!

מרצה בקונגרס של החברה הבינלאומית לגרפולוגיה באיטליה 1993 
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!
סוף דבר  

חוה המשיכה לעבוד בדירה שבדרך נמיר 3ב' כגרפולוגית, בעיקר חינוכית, וכן עסקה במחקר 

ובייעוץ חינוכי. היא פיתחה בשנים אלה את המקצוע והייתה נשיאה ואחר כך נשיאת כבוד של 

האיגוד הישראלי לגרפולוגיה מדעית, המשיכה לנסוע ולהרצות בקונגרסים באירופה בכל השפות 

שבהן שלטה, בעיקר בצרפתית, בגרמנית ובאנגלית. היא זכתה להכרה בינלאומית וקשרה קשרים 

עם צמרת הגרפולוגים בעולם. בשנים אלה כתבה את הספר ילדים כותבים, שיצא לאור ב-1991 

בהוצאת אח, ובו פרשה את משנתה המקצועית בגרפולוגיה חינוכית. חוה הלכה לעולמה בערב 

פסח תשס"ג, עת מלאו לה 92 שנים. גם היא נקברה בבית הקברות של קיבוץ כפר מסריק, שבו 

היתה חברה מרכזית במשך כחמישים שנה.  

לאחר פטירתה הוענקה ספרייתה הגרפולוגית על פי הוראתה לאיגוד הישראלי לגרפולוגיה 

מדעית, וביום השנה לפטירתה ערך האיגוד ערב עיון לזכרה. בערב הוקרה שערך האיגוד ב-2007 

צוינו ארבעת הגרפולוגים הבינלאומיים ממייסדי האיגוד: ישראל אודם, אריה נפתלי, חוה רצון 

ורות צוקר.  

דברים אלה מיועדים בראש ובראשונה לדורות הבאים של משפחתנו: לבננו עופר ולרעייתו 

רווית, לנכדינו רוני, שי, לי וגיא, ולדורות שיבואו אחריהם. דורם של חוה ואלי רצון היה דור 

המהפך האישי של עזיבת הגולה ובניית ארץ-ישראל ומדינת ישראל. שניהם היו חלוצים בשטחם, 

הוא בשטח הבנייה והביטחון, והיא בשטח החינוך והגרפולוגיה. יהי זכרם ברוך. תהא תרומתם 

החברתית, האישית והמקצועית אתגר וחיזוק למפלסי דרך הבאים אחרינו. 

          

    נעמי בהט-רצון 

          

    אבנר בהט 

!
!
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