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 דברי המשפחה

והשתתף  1901 שנתאביה של אמדע נולד בווינה ב ,למשה ואסתר הרציג. משה 1933 שנתאמדע נולדה ב

במלחמת העולם הראשונה כחייל אוסטרי. לאחר המלחמה עלה לארץ ישראל יחד עם אחיו והחל לעבוד 

ולאחר מלחמת העולם הראשונה עלתה  1917 שנתבעבודות עפר ובנייה. אסתר אמה של אמדע נולדה בפולין ב

עם משפחתה לארץ ישראל. משפחתה של אסתר התיישבה בעפולה שם הקימה מלון קטן, מלון "כרמל" 

משה ואסתר הכירו בעפולה ולאחר חתונתם גרו במושב כפר יחזקאל הסמוך שם נולדו  והתפרנסה מניהולו.

עברה המשפחה לעפולה. בעפולה פתחו  5אמדע לגיל כשהגיעה  1938אחיה יורם. ב  1935אמדע ולאחריה ב 

נולד  1948משה ואסתר את מסעדת "הרציג" בצמוד למלון המשפחתי והמשיכו בניהולו עוד שנים רבות. ב 

 חיים אחיה הצעיר של אמדע.

בביה"ס היסודי למדה אמדע בעפולה בביה"ס לחינוך עובדים ובכפר הילדים ולאחר מכן המשיכה לתיכון 

, מיד לאחר סיום בחינות 1951 שנתזמן לימודיה בתיכון הכירה אמדע את יוסף אור )אוורבוך( ובבמקום. ב

לאחר נישואיה התחילה אמדע את לימודיה  התחתנו ועברו לגור בדירה בעפולה. 18הבגרות בהיותה בת 

ע ונשבתה בסמינר למורים באורנים. בסמינר אורנים נחשפה לתורות הקיבוץ והחינוך המשותף ולהוראת הטב

בקסמם. לאחר סיום הלימודים החלה בהוראה בביה"ס יסודי בעפולה אך במהרה פנתה עם יוסף לחיפוש 

 מקום להגשמה עצמית ויישום חלומותיהם. 

החליטו אמדע ויוסף לעבור לנגב לקיבוץ משאבי שדה.  1955נולד עמית הבן הבכור ושנה לאחר מכן ב  1954ב 

בילים בצוות המורים שהקים את ביה"ס היסודי במקום ולאחריו התיכון. במשאבי שדה היתה אמדע בין המו

  .1963ואוהד ב  1957במשאבי שדה נולדו נדב ב 

, פנתה אמדע להמשך לימודיה האקדמיים ובחרה במסלול פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית 35, בת 1969ב 

 בירושלים וסיימה תואר ראשון בהצטיינות. 

ת משאבי שדה לדימונה. בדימונה החלה אמדע לעבוד כיועצת חינוכית בביה"ס עזבה המשפחה א 1973ב 

 התיכון ובמקביל המשיכה את לימודיה באוניברסיטה וסיימה תואר שני בהצטיינות.  

חלתה בסרטן הרחם אך החלימה לאחר סדרה של טיפולים קשים. מחלתה זו הייתה בין הגורמים  1977 ב

 .1983דוקטורט שעסק בהתמודדות נשים עם סרטן אותו השלימה ב המשמעותיים בהחלטתה על נושא ה

עברו אמדע ויוסף לבאר שבע ויצאו לפוסט דוקטורט בניו יורק. לאחר החזרה קבלה אמדע מינוי  1987ב 

מרצה במחלקות מדעי ההתנהגות וחינוך באוניברסיטת בן גוריון והחלה בהתמקדות בפסיכולוגיה חברתית. 

החברתית, מונתה לדרגת דעית פרסמה עבודות חשובות בתחום הפסיכולוגיה במשך שנות עבודתה המ

עברו אמדע ויוסף  1991ב  ובהמשך עמדה בראש המסלול לייעוץ חינוכי באוניברסיטת בן גוריון. לפרופסור

 לקיבוץ שדה בוקר כדי לחיות בקרבת עמית ובמקביל בנו בית במזכרת בתיה בצמוד לביתו של נדב. 

התגלו אצל אמדע גידולים סרטניים נוספים שגם עליהם גברה לאחר ניתוחים.  2002וב  1989 במשך השנים, ב

יצאה אמדע לפנסיה באופן פורמלי אך המשיכה בעבודה המדעית ובהדרכת סטודנטים  2003 שנתב

התגלה אצל אמדע סרטן נוסף בשלב  2010בסוף  באוניברסיטת בן גוריון, במכללת קיי ובמכללה למנהל.
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