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, בבית שלנו,  שלובמיטה, צ" עיניו לשנת אחהאת מישקהעצם , 9.4.2016, ו"בניסן תשע'  אבשבת
  . ויותר לא פקח את עיניו, מתמשך  לפני שנרדם" ביי "אמר

  .הבאנו אותו למנוחת עולמים, 12.4.2016, ו"תשעניסן ' ד, י שלישביום

  

  :ספד למישקה רן רון,  יפעתבשם 

 ללא הורים 12לארץ הגיע בגיל .  אחים ואחיות11החמישי מבין .  נולד בסוריה בעיר חלבמישקה 
שמטרתה היתה להעלות ילד קטן אחד מכל , "1000עליית ה "או אחים במסגרת מה שכונה 

 מאוחר יותר וחלק מאחיו של מישקה הגיע.  כך שהמשפחה ירצו לעלות בעקבותיומשפחה לארץ
 . לא פגש עודימולארץ אך את אביו וא

 הגיע לקבוצת השרון ומעידים חבריו שהסתובב תמיד עם נעלי כדור רגל והיה עסוק בזמן מישקה
תו גם משחק הכדור רגל היה לחלק מזהו.  לקראת המשחק בהפסקהביםהשעורים בבניית הרכ

כל חייו היה אוהד נאמן של הפועל חיפה והיה שותף בניהול קבוצת הכדורגל המקומית . כשבגר
  . יפעת-דוד-רמת

 שירותו הצבאי פגש בקבוצת השרון את דליה בחירת ליבו לחיים ואיתה התחתן והקים לאחר
,  הםשתרמו גם, שרון ואורי, יורם, גיא:  בניםבעהלמישקה ודליה נולדו אר. משפחה ביפעת

להגדלת המשפחה בנכדים שהביאו הרבה שמחה ואהבה למישקה ולמשפחה המורחבת , בזמנם
  .והמלוכדת

 הראשונות עבד מישקה בשלחין ומאוחר יותר ריכז את הפרדס שם נודע לא רק באופן בשנים
. בהמשך היה מרכז כוח אדם וסדרן העבודה. החברי בו ניהל את הענף אלא גם כקוטף מהיר וחרוץ

דברים שאפיינו את מישקה הן כעובד והן כרכז הוא הערך השווה שנתן לכל עבודה כמו גם אחד ה
  .לא היו בשבילו עבודות נחותות או אנשים השווים יותר בשל עבודתם. לכל אדם

.  שמישקה נכנס אליו הפך להיות מזוהה איתושמהרגע שאר המקומות בהם עבד היה הקיוסק בין
המפגש אצל מישקה הפך .  שגור ומנת הדגל היתה ההמבורגרהיה מושג" נפגשים אצל מישקה"

 חותלמוסד בדמותו ומישקה עצמו קלט שם לעבודה גם נערים שהיו זקוקים ליד מכוונת וגם לקו
חשובים ,  וקטניםוליםלא היו אצלו גד, כאמור.  אוהדייחסשהיו זקוקים לאוזן קשבת או ל
  .ופחותים וכולם זכו לייחס של כבוד

הוא האמין וגם פעל על פי העיקרון של כל אחד לפי .  וחי את ערכי הקיבוץ לעומקם האמיןמישקה
 יכסההיה נותן לכל אחד מ, אם זכור לי נכון אז אפילו כשעבדנו בקטיף אשכוליות בקבלנות. צרכיו
הציע ,  לינה משפחתית לזוגות צעירים עם ילדיםירות מצוקה של דתהכאשר אורי גדל והי. שונה

  .  דירתם למשפחה הזקוקה להשהם יפנו את 

וכמו הרבה אנשים שפיהם וליבם שווים מצא את ,  הלך תמיד עם האמת והאמונה שלומישקה
היה לאפשר לחברים לקבל עיתון , אחד ממאבקיו שהצליח. עצמו לעיתים קרובות בדעת המיעוט

ישיותו נעשה פעלו וא, בזכות מאבקו. נוסף על עיתון דבר שניתן לכולם, נוסף לפי בחירה אישית
  . הקיבוץ מקום נוח יותר לחיות בו גם למי שאינו הולך בתלם

  . כך אנחנו מודים ומוקיריםעל

 בעלון יתמביע את דעתו הייחוד,  השנים האחרונות היה מישקה שותף לנעשה בקיבוץ ובארץעד
שנתיים האחרונות נחלש ונזקק לעזרה אותה קיבל -בשנה. ומשפיע מטובו על המשפחה והחברים

  . בביתו קרוב לדליה ומוקף במשפחתו, מישקה נפטר בשנתו. ומחבריו, באהבה ממשפחתו הקרובה

עכשיו כשאתה משוחרר מכל . מודים לך על פועלך ועל כל הטוב שהשארת, אנשי יפעת, אנחנו
   .  תהה נשמתך צרורה בצרור חיינו. נשאר רק לבקש את סליחתך אם פגענו בך, תפקיד או ציפייה
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   : דליה– כים לפני הקבורה ובועצובים

  

דברים שקשורים ,  מבקשת שאבוא לכיתה לספר על דברים שהיו פעםהדי.  יום העצמאותערב
 ּב סבא מישקה הגיע לארץ מהעיר חליךומספרת לילדים א'  באה לכיתה באני. ליום העצמאות

  .שבסוריה

 וריםהה.  לישראליעלהג המטרה. אלית הדרך הבלתי לגאת לעשות כדי נפרד מההורים 12 בן ילד
 שלום ומתחיל את אומר.  ההוריםעם הפגישה האחרונה שלו זו. חושבים שהוא נוסע למחנה קיץ

איך , אמרו להם להיות שקטים, אני מספרת איך נסעו בדרך עד המקום שממנו צעדו ברגל. המסע
הוא . סו בכה שמא ייתפכשתינוקאיך פחד בכל פעם , תגלו הבהובי אורות פחד שיכשראהבכל פעם 

. בלי קרובי משפחה, ומישקה ילד לבד, מובילים אותם שליחים מהארץ. חלק משיירה של משפחות
מספרת ומתנצלת בפני הילדים בכיתה ,  באוהל ובכה במחנה המעברבלילה מספרת איך שכב אני

הילדים רואים .  מספרת את הסיפור אני מזילה דמעותכשאני בכל פעם כמו, על כך ששוב, של הדי
 לו משפחה גדולה היתהאבל עד שהוא עזב את הבית : מנחם אותי ואומר,  ההתרגשות שלי וליאת

  .אומר הוא כך. והיה לו טוב

 רוקחת תרופות למחלת סבתא.  ילדים11 מתוך חמישיילד .  היתה באמת משפחה חמה ואוהבתזו
וך שספג בימי  החום והרזה. עיניים וכולם באים עם בקבוקים קטנים ומקבלים את התרופה חינם

 באחד. שדבקו באישיותו החמה והאוהבת ואשר ליוו אותו עד רגעיו האחרונים, הילדות
הוא אמר שהיה , במהראיונות לעלון כששאלתי אותו לאן היה רוצה ללכת אם ניתן היה לבקר בחל

  . רוצה לבקר בקבר של ההורים

של העיר ונוהל בשותפות  התפרנסה מבית קפה גדול שהיה ממוקם בלב השכונה הגדולה המשפחה
בגלל הקשרים עם שועי , ואולי מהסיבה הזו. כל נכבדי העיר היו נוהגים להתארח שם. עם ערבים

, האח,  את הגבול ונכנסה לכלאלעבור נסיון בעתכשאחת האחיות נתפסה , העיר וקציני המשטרה
  .עשה עסקה וישב במקומה חלק מהזמן, מואיז

הגיע , כך. מדיםביקש ללכת למקום שבו לו, ן הוא רוצה ללכת שהגיע לארץ ושאלו אותו לאהילד
  . לקבוצת השרון

 שהבניםקוראים את השמות ומחלקים את המתנות ,  הקבלה לחברות של השכבה שלובמסיבת
יקבל , הספר שביקש מתנה,  הקפיטל של מרכסאת. הוא כבר היה חייל, מישקה לא הגיע. הזמינו

בגדוד הראשון של , הצנחן הראשון מהעמק, תנועה הקיבוצית הראשון מההצנחן. כשיבוא לחופשה
אני לא מסכימה עם הסיפור של עמי שמישקה התגייס לצנחנים כי ניסו לשכנע אותו . (הצנחנים

  ). שזו היחידה שבה הוא יוכל לשחק כדורגל ככל שירצה

מישקה רצה להיות . סרב להצעות המשפחה לקבל חלקת אדמה ברמת השרון, כשהשתחרר
  .הוא לא חשב על דרכים להתעשר. ניקבוצקי

, חבר מועצה, וועדותחבר ב, מרכז ועדות, רכז כוח אדם, דרן עבודה ס–  התפקידים שמילאבכל
 והיושר שבאו לידי ביטוי בדרך שבה האמינות.  שלו תמיד היו עניינייםהשיקולים,  מזכירותחבר

 אי.  היינו קוראים לו הבורר, יוםבמושגים של ה. ידע לפתור בעיות וקונפליקטים היו לשם דבר
 לחתור לפתרון בעיות ו שלהיכולת את. לא היתה אצלו לעולם סיבה לעימות ועוינות, הסכמה

באספות ובשיחות ,  הביא לידי ביטוי בטור הקבוע בעלוןהוא ובעולםבארץ , בדרכי שלום בקיבוץ
: ל"עליו עופר אילן זאמר ,  באספה בה דנו על המעבר להפרטהכשדיבר.  בין חבריםודיונים

  ".  הזקן שבכה על חורבנה של רומיאטו קכמו מישקה"

. וזה כלל גם את הילדים ובני הנוער.  הזההמיוחד לא חושבת שיש מישהו שלא אהב את האיש אני
הייתי דליה של ,  עם פעוטות על הידיים לא הייתי דליהימהותכשהייתי פוגשת א, כשעבד במזנון

  .מישקה
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 היינו יחד,  אהבנו וגידלנו את הילדיםיחד.   בנינו את הקן המשפחתי שלנויחד  .אהבנו שנה 62
, לראות אותם מאושרים כל אחד מהם עם בנות ובן הזוג שלהם, מאושרים לראות אותם גדלים

 םאף פע. ליווינו אותם בכל הדרכים והחוויות שלהם, אהבנו יחד את הנכדים, אהבנו אותם ביחד
זו , חינוך,  תמיד שחינוך זה לא סיסמאותהסכמנו.  מה שנגע לילדיםבכלות לא היו לנו חילוקי דע

  .דוגמה אישית

,   שהסתתר בעיניים הכחולות שלךשלךבטוב הלב . תמיד היית דוגמה אישית, מישקה, ואתה
בעשייה , ביכולת שלך להבין את האחר, אנושיבחשיבות שייחסת לגורם ה, בתבונה, בהומור

  . ובמסירות

כמה עצוב היה לראות את . ומאבד את הכוחות,  לראות איך אתה הולך ונחלשעצוב כך כל היה
ובתוך העצב הזה חיממו , היו ימים קשים ועצובים. התלות שלך ואת העצמאות שהלכה והתפוגגה

זכה מישקה , כך.  יום בשעות הצהרייםכללנו את הלב החברים הנפלאים שהקפידו להגיע אלינו 
כשכבר , שאל אותי מידי יום? מי יבוא היום. ת החברות והשייכותלחוות יום יום את תחוש

  .השתבש לו מעט סדר הזמנים

גם מישקה ידע , כמוני.  הקושי שחווינו בשנה האחרונה היה טוב לדעת שתמיד יש לנו כתובתבתוך
 פעם לא אףואת התחושה שהעניקו לנו  שאנחנו ,  המרפאהצוותשל , מירילהעריך את התמיכה של 

 כל הזמן ובמשך. וס'את בבי ואת ג, את אולג,  לנו את שרהוהיו. אבל לא היינו לבד, היה קשה. לבד
  .מישקה הרגיש שיש לנו את הילדים שלנו הנפלאים והם תמיד איתנו

יושבת ובוכה ומסתכלת על הכורסה הריקה שרק היום עוד גייסת ,  יודעת שזו דרכו של עולםאני
ואני מתנחמת ,  כך עצוב לי להיפרד ממךכל.  שלךישקאיות את המפייןכוחות להשמיע משהו שא

 לחייך לילדים ולנכדים ולהרגיש את שזכית, בבית שלנו, בעובדה שעצמת את העיניים במיטה שלך
  .  על כך שנחסכו ממך ייסורים שכה פחדנו שיהיו מנת חלקךמודה אני. אהבתנו לך

  . נאהב אותך תמידאנחנו

 

   החתונהלפני, 1955

    60נישואין ה זר ליום ה, 2015
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  תגעגעיםאוהבים ומ, ריאו, שרון, םיור , גיא 

  

  :בהלוויה, גיא

  , שלי האהובאבא

רק אומר כמה .  זאת טוב ממניעושים אחרים כי,  לא אספר לך על העבר שלך ועל תולדות חייךאני
  . אני אוהב אותך וכמה היה נפלא לגדול עם אבא כמוך

, לנו את הבשורהרק קיב, הולכים ברחובות פילדלפיה, ועילי הנכד שלך, ישי חברנו הטוב,  אניהנה
משפט " (יש הרבה דגים בים. "אלא נזכרים בכל פניני הלשון והשפה המיוחדת שלך, לא בוכים

סבא לא היה . "אבל דג כמו מישקה יהיה קשה למצוא). ניחומים שאמרת לאלה שנפרדו מבני זוג
  .תיאור אופייני שלך למי שכבר לא צעיר, "בנוער העובד

  . ונזכריםהולכים

יש לי ניתור " זוכר שאתה... לב ענק וחוש הומור כל כך מיוחד.  חותמך על כולנו השארת אתככה
  ?"סכין גילוחובמקצה שיפורים הגעתי לגובה , סףבגובה נייר עיתון בלי המו

קנאה , כעס, רוע היה בך לא". דם רע" שלך עם אנשים מעולם לא לבשו אופי של המחלוקות
  . אינטגריטי של מאה אחוזם וע לגופו של ענייןהכל, ושנאה כלפי אף אחד

 אתלעזוב ככה , תגיד לא היה קשה להיות לבד, אבא, נו: " היה להוציא ממך סיפורים מהעברקשה
  ". כסף קטןאני, שבאו מאירופה,  ובנימין כהןסלה יולעומת"? ההורים

  . קיבלת דיבורים על קיפוח עדתי וצריך להתרכז בעתידלא

ארבעה כפתורים , והנה אתה מגיע,  ימים לא שמענו ממך20.  דאגנו לך במלחמת ששת הימיםאיך
  .וישר בועטים בכדור, נותן לי נשיקה עם זיפים, פתוחים בחולצה

 טרקטורהולכים ל.  רואה תמונה של סבא הולך יד ביד עם ילד קטן עם מוצץ בצבע כחולאני
כזה קשר עם , ם חי וקיים היוהלא זכית לכך בילדות אבל הנה ז. כל כך ממיס את הלב. האדום

  .הנכד

לראות . צריך לדעת גם לוותר, כן, ויתרת.. אחרי הניתוח כבר לא חזרת, קשההסוף היה , אבא
 עצוב אבל היה". אתה יכול,  סבאיופי: "לקול הקריאות,  לתת פס לעדיסהאותך נשען על עילי ומנ

  .למדנו ממך לקבל את המצב. השלמנו

  ... ויש אהבהלהיש חמ, יש גם תקווה,  עם כדור שיש סבא ושני ילדים קטנים משחקיםהיכן

  .אבא,  אותךאוהב
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  :יורם

  אבא

  ". נוהג"אני . בשדה מתחת לרפת קטור ביחד על הטרנוסעים

  . צולל ועולה כמו איזה לוויתן:  הגב של אבא בבריכהעל

שכנים . ם ולפעמים לווייןרואים המון כוכבי. בערב על הדשא ומסתכלים על השמיים יושבים בקיץ
  . מין צליל מוזר וידוע. איתן רק עובר ועושה קחח. עמי מצטרף. מגיעים

שומעים ביחד בפטיפון את ". זיכרון" על המיטה הגדולה של ההורים משחקים קלפים ובחורף
  ...הגששים

.  מכסחבוגה. מצטרפים' בוגה וחכימוביץ. משחקים בחוץ על הדשא. המון כדורגל,  כמובןוכדורגל
. השופט מתחבא אצלנו בבית כי האוהדים של בית שאן רודפים אחריו. בשבתות הפועל רמת דוד

אלה היו הדיבורים ? מי פצוע? מי ישחק. שמות של שחקנים… אריה כהן, מלניק, וילדר, צפי
הולכים לבית של . טפסים של טוטו ממולאים בחרדת קודש. בשבת" שירים ושערים. "מסביב

  . ויושבים על המרפסת עם גרעינים, זיסטורלהביא טרנעמוס ואורה 

שר מתוך . לפני כן אני סוחט ממנו נדנדה בגן שעשועים עם סיפור.  משכיב לישון בבתי ילדיםאבא
תמיד שמחים לפגוש את . בדרך פוגשים אנשים..." הכוכב שלך יה רוחי הוא כוכב מזל: "...קזבלן

תמיד חותך או מגדיר את נושא . וויה מאד זכורה ליזאת ח. והוא תמיד שמח לפגוש אנשים, אבא
 .ותמיד במאור פנים, הדיון במשפט מפתח מישקאי

הקיבוצית וביכולת לא רק שהאמין באידאולוגיה . מילה היה הומניסט במובן העמוק של האבא
. חיי הקיבוץ היו תפורים עליו. אלא גם היה פשוט שמח במפגש עם אנשים, של אנשים לחיי שיתוף

בשבילו כולם היו שווים בזכויות . הוא פשוט היה כזה, "צריך לתת דוגמא אישית"א לא היה הו
אבל מגיעה להם הזדמנות , הרבה שמעתי ממנו את הרעיון שבני אדם לא נולדו שווים. ובחובות

 .שנאה ונקמנות היו זרים לו לחלוטין. שווה

ימיו האחרונים כשאחד הבנים או עד ל. ותמיד במאור פנים,  הילדים הוא אהב ללא תנאיאותנו
שאינה קשורה , תמיד הרגשתי באהבה ללא תנאי. פניו היו מאירות,  היו נכנסיםדותהנכדים ונכ

 ?היש דבר גדול מתחושת ביטחון שכזאת. בדבר

והם שלחו אותו למחוז הכיסופים ארץ ישראל לבנות חיים ,  בערך11 עזב את ההורים בגיל אבא
סבא , את בתיה ושלמה. ם תפילה שיהיו לו חיים טובים ומאושריםהם שלחו אותו ע. חדשים

. הבן שלכם מאיר זכה לחיים המאושרים ביותר שאפשר לחלום עליהם, וסבתא שלי שלא הכרתי
, וחברים, צורת חיים שאהב והאמין בה, ילדים ונכדים אוהבים, אישה אוהבת שהיתה איתו תמיד

 .המון חברים

   .ד איתי תמיאתה

  



 9

  : שרון

  ,  אבא

  .אהבתי אותך מאד ואני כל כך מתגעגע אליך,  איש מיוחד הייתאיזה

ככה היו נפתחים הסיפורים , ..."חי לו, בארץ רחוקה רחוקה, לפני הרבה הרבה שנים, פעם אחת"
, אולי כך היית גם אתה. אבל על החיים שקדמו לבואך לארץ לא סיפרת, שסיפרת כשהיינו קטנים

שבלילה אחד נאלץ בעל , נים בארץ קרובה אבל רחוקה מלבוא אליהילד שחי לו לפני הרבה ש
לא לפתוח את מה , כורחו לעזוב את ביתו ואת הוריו ולא חזר לראותם יותר ולא רצה לדבר עליהם

  . תמיד להסתכל קדימה, שכבר נסגר

על הסלידה מאלימות . בדוגמה אישית ובשתיקה רועמת, לים על כל מה שלימדת אותי במיתודה
כי כולם היו , עם כולם דיברת לא מלמעלה ולא מלטה אלא בגובה העיניים.  הבוז לחומרנותועל

  . שווים מעצם היותם בני אדם

העדפת את הפשרה על פני ההתבצרות . קיבוצניק וחובב כדורגל אדוק,  איש טוב וחכם ואוהבהיית
וש ההומור הנהדר כל כך אהבתי את ח. וסכסוכים אישיים לא עניינו אותך, בעמדות קיצוניות

". יקהחיים זה לא פיקנ: "והיו לך צירופי מילים ומשפטים שהיית חוזר עליהם בעת הצורך, שלך
לא התלהבת משינויים גדולים אבל תמיד ידעת להסתגל אל המציאות במעשיות מפוכחת וחפה 

  .מדמיונות שווא

וטוב , ד היום האחרוןהחל מימי הדיר בקבוצת השרון וע,  שנה62 ואמא טיפחתם זוגיות בת אתה
שזכית בבת זוג אוהבת שעשתה הכל כדי להתאים את הבית רק כדי שתישאר בו גם כשכבר היית 

  .נטול כוחות

מה אפשר ", אבל אתה כבר לא נמצא,  הייתי רוצה לשמוע ממך קצת יותר על ילדותך בסוריהמאד
  ".זה מה יש, לעשות

ך הפיזית לא הפכה אותך לחוברת זיכרון הסתלקות,  איש שקשה לתאר ברשימה קצרההיית, אבא
  .הקברות-או אבן בבית

  .תחסר לי מאד,  הייתי רוצה לחיות בעולם מלא באנשים כמוך
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  :אורי

  , החמוד שליאבא

  .שהלכת לישון ולא קמת הופתעתי כשסיפרו לי זאת ממך כבר כמה שנים בתוכי ובכל נפרדתי

  .  מתנחם בכך שנחסך ממך עוד סבלאני

כמו השקפת , קנותכמו חום ואהבה וגם את כל אותם דברים שכסף לא יכול ל, ך המון ממקיבלתי
  . והלימוד איך להתייחס באהדה לכל אחדהעולם השיתופית 

כמו למשל הפעם ההיא שבה . מכל מיני גילאים, איתךעם עולים וצצים בי קטעי זכרונות  פמידי
אני זוכר איך לימדת אותי . אפרוןהתגאיתי בך כשלקחת את אלעד ואותי לפרדס ועלינו על ה

  .איך שיחקנו כדורגל מול הבית על הדשא שאז נראה לי מאוד גדול. ושח, דמקה, בש-לשחק שש

 אתה עסוק בענייני הקיבוץ או מה  ופנוי אליי גם אם הרגשתי שאתה האבא הכי טוב בעולםתמיד
  . מבחינה פוליטיתקורה במדינה 

היה ויהיה הבית שלכם . הולך כל הזמן להורים 40ילד בן  חשבתי שאולי זה קצת מוזר שלעיתים
  .מקום שארצה לחזור אליו תמיד, המקום הכי בטוח ומקבל בשבילי

  .  כמה תמונות שלכם ביחדלו אפיישנן שמח על כך שהספקת להכיר את עדו ואת שי ואני, אבא
  . ומתוק והומוריסטי הייתטיח לספר להם איזה אבא וסבא חמוד מבאני

  ?אולי באמת ההודים צודקים ועוד ניפגש,  ממש מצליח לעכל שאנחנו נפרדים לנצח לאאני

  .  אותך הכי בעולםאוהב
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   עולה לארץסבא

  : ועילימעין מעבודת שורשים של הנכדים קטע

, באותה שנה היה תוהו ובוהו. של יהודים צרפתיים" צופים"נרשמתי ל,  בערך בן עשרכשהייתי
  .ם ההורים שלנו הבינו שאין לנו עתידהיהודים התחילו לעזוב וג

" לחץ"הוא . הוא היה שען שהכיר את המציאות שהולכת ומתפתחת, שקראו לו זקי,  לי דודהיה
יש לי ,  דניס התחתנה ונסעה לברזילגדולהאחותי ה. על ההורים שלי לשלוח את הילדים מסוריה

כך היה - אחר. את מסוריההיא נסעה לארץ כשעוד היה מותר לצ, עוד אחות שקוראים לה רינה
אמא שלי לא הסכימה להיפרד ). 11הייתי בן . (צריך לשכנע את ההורים שלי שעכשיו תורי לנסוע

  .אני לא ידעתי שלא אראה יותר את ההורים שלי. שאני יוצא למחנה קיץ, אז הדוד אמר לה ולי

לא במחנה קיץ המשאית היתה מלאה ואז הבנתי שאני .  אותי על משאית של הצבא הבריטיהעלו
  .ושאני עוזב את סוריה

היו שם . כולם ירדו והתחלנו ללכת ברגל. המשאית עברה והגענו לגבול,  לנקודה בלבנוןכשהגענו
כל הדרך פחדתי שנתגלה אם מישהו . אסור לנו לזוז,  עלינויריםפנסים גדולים ואמרו לנו שכשמא

  .מהקטנים יעשה רעש

- משם העבירו אותנו לקיבוץ אילת. ם עם מרגרינה וריבהנתנו לנו לאכול לח,  לקיבוץ דןהגענו
שיישאר , אמרו לנו שמי שרוצה ללמוד.  עם ספסליםאולםהסיעו אותנו לחיפה ל, ומשם, השחר

  .אני נשארתי. שם

בכיתי כל הלילה כי . באלונים גרנו באוהלים.  אותנו לפי גילאים והסיעו אותנו לאלוניםמיינו
במקרה פגשתי את אחותי רינה שהגיעה לטיול עם קבוצת , בבוקרלמחרת , ואז. חשבתי על הבית

  ...התחבקנו ובכינו. הנוער שלה

 אותי עם עוד כמה ילדים והעבירדוד -ובא מישהו מקיבוץ רמת, הים הלאה לקיבוץ משמר המשכנו
את כולם חילקו .  דוד התרחצנו והתנקינוברמת.  השרון ברמת דודלקבוצת, ללמודשרצו 

הייתי נשאר בבית הילדים ומשחק עם הילדים שלא היו הולכים . א נתנו משפחהלמשפחות ולי ל
  .הביתה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  בחַלּב המשפחה
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 הפעוט ועובדיה מאחיותיו שתיים עם מישקה

 איבון והאחות בתיה האם
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   מברך ביום הולדת שמוניםעובדיה

  .בבית מירו ובקיבוץ מישקה, במקור נשאר מאיר,  מאיר היקרלאחי

אחייניך עם בניהם , אחיך ואחותך,  דליהאשתך, בניך ונכדיך,  היום להיות יחד בקיבוץ יפעתזכינו
  .כדי לחגוג לך את יום הולדתך השמונים, ובנותיהם

כולי הערכה למשפחת . אני בטוח שגם הנוכחים כולם חשים כך. שמח ומתרגש, אישית, אני
  .שוויקה ביפעת ובראשם אם המשפחה דליה רעייתך שהשכילה וארגנה את האירוע המרגש הזה

משפחה שהתפזרה לכל רוח בעקבות אירועים . ידעה תלאות רבות, יקהמשפחת שוו, משפחתנו
רינה , ל הבכור"אברהם ז. חמישה מתשעת האחים והאחיות הגיעו ארצה. שלא היו בשליטתה

  .ואיבון אביבה זכרונה לברכה, אני, אתה מאיר,  לחיים ארוכיםיבדלשת

, הגיע ארצה, ובדרך לא דרך, ל"אמא וסבתא ז, עזב את אבא, כל אחד עזב את הבית,  איבוןלמעט
  .פי גורלו-כל אחד על, ושרדנו, ידי אויביה-בעיקר על, שבזמנו היתה ארץ אוכלת יושביה

מבלי לדעת היכן כל אחד , הניתוק מבית אבא והניתוק בינינו האחים.  היה קל כלל ועיקרולא
וזה המתיק , ידענו לבסוף את מיקומו של כל אחד ואחד מאיתנו, באקראי ממש, וכך. נמצא

  .במקצת את הנתק והגעגועים

 ודאיאך בהחלט ראויים לכנסם לספר שהיה בו,  מרתקים מאוד שלא זה הזמן לספרםהסיפורים
  .מכר-הופך לרב

ל שכל כך רצה "אני רוצה להזכיר את אחינו מואיז ז,  כבר מזכירים שמות באירוע הזהאם
לשאול אותי עליך ועל , יברנו בטלפוןכשד, לא שכח אף פעם. או לפחות לשמוע את קולך, לראותך
  .ולצערי לא זכיתם לכך,  מאוד רצה לראותךודמא. שלומך

אחותנו דניס שתאריך ימים שחיה בברזיל ושלאחרונה פגשתי אותה . יכר עוד שלוש אחיות בניש
אוולין וסלמה שיצא לי לבקר :  חביבות הןונותואחר. לפני שלושים ושלוש שנים עת ביקרה בארץ

, ותמיד, יורק- גם הן רצו מאוד שתגיע לניו. ועוד התראינו כאן כשביקרו בארץ, לוש פעמיםאותן ש
  .לומךשאלו עליך ובש, תמיד

  !אח יקר, מאיר,  אליךועכשיו

, די היה לנו שאתה. לא התקרבנו לכך, לצערי.  שלא השכלנו להתראות לעתים קרובותהאמת
למרות שבאירועים , פקנו בשיחות טלפוןהסת. ולא הרגשנו צורך להעיק עליכם, קיימים, אתם

  .החשובים התראינו

ודור חדש , התחתנו, הילדים גדלו. ומהר,  חלפוהשנים . הנבצרות הזאת משהו בכל זאת קרהבעת
, הלך, בלי עין הרע, ושבט שוויקה, והמשפחות התרחבו, הופיע בצורת נכדים, שלא ידע את יוסף

  .גדל והתעצם

 חלפו  היו לעשורים שגם הםהשנים
, וככל שהן חלפו. והחליפו קידומות

 תא, דור המייסדים, כך נתנו בנו
. בגוף ובבריאות, במראה יהםאותות

  .סוחבים, ובכל זאת

, מישקה, מירו,  מאחלים לך מאיראנו
אתה חי בקיבוץ . שתזכה לשנים רבות

 נפלאה אישהעם . ובמשפחה אוהבת
ונכדים , בנים נפלאים, ואוהבת

  .המרבים אושר ושמחה

, לנינים, דליה ואתה מאיר, שתזכו
  .  ושנזכה כולנו לחגוג לך תשעים שנה
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  ונעורים בקבוצת השרוןילדות

  

  "מישקה "למה
 הקיבוץ כינו אותו ילדי.  הרכיב משקפייםהוא,  לקבוצת השרוןכשהגיע

החבר הטוב , גדעון יוגב.  בהמשך למישקהשקוצר מה, "משקפיסטי"
  "פיסטי: "קרא לו, עד יומו האחרון של מישקה, מימי הילדות

  

 מישקה מימין. ה'עם החבר

 מישקה עומד שני משמאל
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  :ספונטנית,  נפרדים ממישקהוגדעוןעמי , עצובים ובוכים,  הארוןסביב

  :עמי

  ,מישקה

בשורה עליונה . בגופיות ומכנסיים קצרים, 13-14חבורת ילדים בני :  ישנה בשחור לבןתמונה
, אביב- כלל אשכנזי משכונה בתלשהיה ב" התימני"איציק , יוספו שהגיע מדמשק: משמאל לימין

. וגדעון שומרוני" סיני"ואחריהם צבי , מישקה מחלב באמצע משלב זרועות איתו ועם עוזי שחר
קיצוני , ואורי לנגר, שובק ומרקו שניהם מדמשק, )לימים צבי ינאי(לרגליהם כורעים סנדרו טוט 

 .כדור בין הידייםעם , ה חודורוב שוכב אני'מלפנים בפוזה של יענקל, סופה מעיינות

  ".דוד- הפועל רמת" ילדי קבוצת הכדורגל של תמונה זו

 כברת קרקע עליה התיישבו באמצע שנות העשרים של המאה הקודמת שתי א דוד של אז הירמת
אחת , עם השנים המרחק ביניהן הפך לבלתי קיים. קבוצת השרון וקבוצת עיינות: קבוצות חלוצים

  ". שלהם והם לשלנויסאאנחנו הולכים לבתי הכ: "כפי שהתבטא פעם אחד החברים, וגעת בשנייהנ

אז כדורגל , ואם ספורט. בייחוד בספורט,  ביחדבההילדים של שתי הקבוצות היינו מבלים הר, אנו
  .שלא כמו בגבת שאצלם הכדורסל היה במקום הראשון,  עלינוףשהיה המשחק המועד

השיטה היתה למצוא חלקת אדמה שטרם נחרשה . היה לנו מגרש של ממש הראשונות לא בשנים
 הכדורגל של שדה מגרשולפעמים אפילו חדירות חשאיות ל. או פאת שדה שנקצרה ומחכה לעיבוד

  .העיקר שנוכל להעמיד שתי קבוצות ולהתחיל לבעוט בכדור. דוד-התעופה רמת

 כמו ם שבעלות קבוצותתחלנו לנצח  לליגת הנוער צפון וההצטרפנו, למדנו לשחק, לאט, לאט
, אלא רוח הלחימה, הצד החזק שלנו לא היתה הטכניקה דווקא. וחמכבי והכ, הפועל חיפה

  . הקבוצות מנגד הופתעו וחששו מאיתנו. הקשיחות והדבקות במטרה
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ר אריה ויינר רופא השיניים של רמת דוד שבצעירותו " הצד המקצועי נאות לאמן אותנו דלשיפור
הוא זה שלימד אותנו מתי . החתמנו אותו על חוזה בלעדי בלתי מוגבל בזמן. שיחק כדורגלבוינה 

שהיא בעיטה המאפיינת " שפיץ"ולהימנע ככל האפשר מ, "חיצון"או " מלא"מתי " פס"לבעוט 
  ...חובבנים

לתפקיד ולעבור משחקן פעיל בקבוצה " לייםלתלות את הנע"בשלב מסויים החליט ? ומישקה
הסיבה לשינוי היתה . והחל לנהל את הקבוצה, ילה שאז עדיין לא נכנסה לשימושמ, "ר'מנג"

אלא שחבש משקפיים ובשעת , מישקה היה בעל בעיטה חזקה ודי מדוייקת: ספורטיבית טהורה
 לעומת חקנינוהתקשה להבחין היכן הכדור והיכן מתרוצצים ש, משחק שהיה חייב להורידם

  . הולשחקני היריב ואז החליט לעבור לני

הוא זה שהיה נפגש עם . באיזה הרכב נעלה למגרש ומה נלבש,  היה קובע נגד מי נשחק ומתיהוא
  . בלי טלפון או סמרטפון- יש לזכור , כל זאת. נציגי הקבוצה היריבה ומתאם איתם את הפרטים

אלא קיצור אלגנטי ונוח , "מאיר"אינו וריאנט אשכנזי של " מישקה" המקום להזכיר כי השם פה
  .זמן קצר אחרי שהגיע כעולה חדש מסוריה, שאנו הדבקנו לו" משקפיסט"ל הכינוי ש

, באותו היום, התגייסנו. כל אחד לפי דרכו, התבגרנו.  חלפה עברה תקופת הילדות והנעוריםכך
חדר משותף , מישקה ואני, חזרנו לקבוצת השרון וקיבלנו, השתחררנו. ל"אני לנח, הוא לצנחנים

התרגלנו לפני הכניסה לחדר להשתעל ארוכות או לנגב ברעש את ,  הזמןעם. באחד הצריפים
  ...והמבין יבין, הנעליים כדי לא להפתיע אחד את רעהו

 טובה וארוכת שכנותהיתה זו .  דירהידדירה ל,  ליפעת ולאחר תקופת מה גם לאותו ביתעברנו 
ותנו בחדשות דליה היתה מעדכנת א. במהלכה התהדקו הקשרים גם בין המשפחות, שנים

  .ושקדים קפההמשפחה אם בשיחת מדרגות או בשבתות בצהריים על כוס 

ישוב בכורסתו היה מנענע בראשו שמאלה , והוא. הייתי שואל כשנכנסתי" ?מה המצב, מישקה"
  .וימינה ועונה משהו

  .הייתי מתעקש" ?מה אתה אומר"

  .היה משיב" בסדר, ככה"

  .אני מושיט לו כף יד, "תלחץ"

  ...לא לברכת שלום אלא לבדיקת חוזק, אנחנו לוחצים ידיים. ה נענהוא

  .אני אומר!" יותר חזק"

כאשר עבדנו יחד , מאז,  לוחץ בכוח ואני כל פעם נוכח שעדיין נשארה לו הלחיצה ההיאהוא
  ...בהשרון,  הצבאלפני, בחליבה בדיר הצאן

  ).משורר, אלמוג בהר..." (נוסטלגיה היא תיקון של הזכרון"

דליה מביאה לו , בשבילי מישקה עדיין יושב בכורסה מעבר לקיר וצופה סביבו, א מתקן לאני
  ... והוא מלקק, גלידה נטולת סוכר

  . מנוחה נכונה... נח
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  :גדעון

אך ,  היה ילד מופנםהראשון מהיום רכב. 11-10כאשר היינו בני "  השרוןקבוצת" הגיע למישקה
 של ילדים טובים הכידוע בני משק לא היו הקולטים כפי שי. ( שלנו די מהרלחברההתקבל 

שאחת מהן השתלבה בכיתה שלנו והשנייה , אחיות, יחד איתו הגיעו מחלב שתי בנות). חדשים
  .בכיתה נמוכה יותר

  .הגיעו בקבוצה ילדים נוספים אך נדמה לי שלא מחלב"  עיינותקבוצת" לגם

 ומגיעים לצורת חיים שונה ללא שפחתםאת מ עוזבים 10 מאוד סיקרן אותי איך ילדים בגיל תמיד
  . לא ראה יותר את הוריומישקה.  היום אינני מבין זאתדע. אחים או אחיות, הורים

  .  שלנו ראו אותנו מספר שעות ביוםם לזכור שגדלנו כולנו בלינה משותפת וגם ההוריצריך

 מישקה וחלק גדול . כנדרשעבודה כילדים צעירים למדנו יחד ולאחר הלימודים יצאנו לאנחנו
השתלבנו גם , כן-כמו.  השתלבנו בענף תפוחי האדמה שבין חבריו התפתח פולקלור מיוחדאיתנומ

  .בעבודות נוספות

- עליצאנו לגיוסים,  הבנים מאוד התעניינו בכדורגל ולצורך הקמת הקבוצה ומגרש הכדורגלכל
המאמן הראשון היה .  לכדורגלאת רוב זמננו אחרי העבודה הקדשנו. מנת שיהיה לנו הציוד הנדרש

 לליגת הנוער נכנסנו םבשלבים יותר מתקדמי). אריה ויינר(דוד -רופא השיניים שלנו שחי ברמת
  .לועשינו בה חי

השתלב היטב בקבוצה ,  היה מהשחקנים הטובים בקבוצה ולמרות שלא היה הכי מהירמישקה
  .ובתור חלוץ היה הבולט בין מבקיעי השערים

ם שנתיים דאגנו להצטייד גם בנעלי כדורגל ובכל מקום חיפשנו דרך לשחק נגד  לטיוליכשיצאנו
  ".שמא יזדמן כדור: " עם נעלי כדורגל אמרנוהולכיםכשנשאלנו למה אנחנו לוקחים ו. המקומיים

  . לזכור שבזמנו לא היו הרבה אפשרויות והיינו מבלים הרבה במשחקי כדורצריך

 ישחק בכל י מ– המשחקים הקרובים לגבי וכניותיני ת בכיתה היינו יושבים ועושים כל מגם
את מישקה מה יהיה תפקידו כך הצטיין במשחק והיה שואל - אחד הילדים שלא כלכאשר. תפקיד

  ".  תהיה אחראי על המים הקריםאתה: " היה אומר לומישקה, במשחק

  ... לספר עוד הרבה בנושא זהאפשר

מישקה פחד שיתפסו אותו . ת והיו מעשנים בהסתר יותר מבוגר היו הבנים משיגים סיגריובגיל
  .כסיסמה, "?האם יש לך הביסלה: "מעשן וכאשר היה מדובר בעישון היו שואלים

אם יתפסו אותי מעשן יגידו לי חוד : "והוא אמר לי" ?מה אתה מפחד: " את מישקהשאלתי
דבר שהיה , רזאת אומרת שאם ייתפס מעשן יגידו קח את מה שיש לך ותמצא מקום אח" חבילה

  . מהטובים שבחבורהכאחד השתלב מצויין והיה מישקה. מוגזם ביותר

 של צנחנים ואני זוכר איך הוא הגיע עם כומתה ה הלך לצבא הקימו לראשונה פלוגישקה מכאשר
  .אדומה ואנחנו בכל חופשותיו הקשבנו לסיפורים מהצבא

  .משק שכבר היינו כולנו בצבא התקבלנו בחגיגה גדולה כחברי בזמן

החדר של דליה ומישקה היה מקום מפגש חם . ודליה עברנו ליפעת וכאן נישאו מישקה 1954 בשנת
 ומישקה תמיד ניסה לסדר נחמדים משחקים כמה היולמישקה ודליה . לכולנו ובילינו ביחד הרבה

  .את דליה במשחקים

 במשחקי שם םמשחקיבילינו הרבה במועדון לחבר והיינו ) אחרי ארוחת הערב( שעות הערב את
  .עד קרוב לחצות' שחמט וכו, דומינו
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  . ביפעת המשכנו בפעילות הכדורגל אבל בתקופה הזו מישקה היה יותר בארגון ובניהולגם

בפרדס עבדו . ת ובין היתר היה ממקימי הפרדס ולאחר מכן מנהלו השתלב בעבודות השונומישקה
  .צעירים וותיקים באוירה מיוחדת ובאוירת צוות מיוחדת שמישקה יזם אותה

 שהפרדס נעקר עבד מישקה בעבודות שונות ובין היתר קיבל על עצמו את ניהול הקיוסק של לאחר
 לכל אדם שלו ההתייחסותל בזכות והכ" הקיוסק של מישקה"יפעת שאורחיו נהגו לכנות אותו 

  .ולקוח

 מאוחרים יותר עסק לא מעט בניהול וריכוז העבודה ביפעת ונבחר כמה פעמים להמשיך בשלבים
  .בניהול

כי באמת יש , קשה לי לכתוב על כל מעללינו.  השרוןלקבוצת בואו ואני היינו חברים מיום מישקה
  .דליה וזמן זה היה טוב לשנינודאגתי גם בשנים האחרונות לבקר אותו ואת . הרבה

  .  אני נפרד מחבר מיוחד ויחיד שיחסר לי מאודלצערי

  . עם המשפחה ובעיקר עם דליה, אני מקווה שהקשרים שלנו יימשכו

  

     

  

 
  "שחקן מסור"     

 השמורה לשחקן מחמאה
כדורגל שאין דבר טוב 

  .יותר להגיד עליו
   

 "משחק מכור"     

 של משחק לא כשתוצאה
  התקבלה על דעתו  או

 לא על פי ההימור  שמא
  שלו 
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  צבא

  212933 אישי מספר

   הראשון של הצנחניםבגדוד,  הראשון בהתיישבות העובדתהצנחן

התרכזו , )ם"בקו" (קלט" של כחודש ימים בלאחר ציפייה, 51באמצע שנת :  מספרמישקה
ושם חיכינו כחודש עד , נוף-הסיעו אותנו לתל. ואני ביניהם, כשמונה חיילים שהתנדבו לצנחנים

לאחר סדרת אימונים . חיילים כשפתחנו באימון מסודר 18 - היינו כ . ו מתנדבים נוספיםשהצטרפ
אני . טיביים והאימון היה כרוך בסכנה והמתקנים היו ממש פרימישיריםהמכ. עברנו קורס צניחה

שלא לדבר על המצנחים . זוכר איך צנחן ממשמר העמק נהרג באימון של צניחה כשהכבל נקרע
ובל נשכח שהצניחות התבצעו ממטוסי דקוטה ישנים ועם , הבריטיים המיושנים בהם השתמשנו

ה אחד ממדריכי הצניחה זה מזכיר לי איך באחת הצניחות נתל. ללא מצנח רזרבי, מצנח אחד בלבד
  .ידי משיכה פנימה לתוך המטוס-על הכנף ובקושי חילצנו אותו על

חלק . התווספו עוד חיילים ליחידה והתחיל הבסיס להקמת פלוגות קטנות, לאט, לאט
ששרתו איתי במשך כל ,  כאשר שניים מחברייימהמתנדבים הראשונים באו מרקע אידאולוגי ימנ

  .ר מכן את הרצח של קסטנרביצעו לאח, השירות בסדיר

,  עם גדוד הצנחנים הראשון101בסוף השרות התחלף הפיקוד ומוזגה יחידת , 53ב ,  יותרמאוחר
  ". פעולות התגמול"אז התחילו , כשאריק שרון קיבל את הפיקוד על כל הגדוד

  :  קרב או מלחמהבעת בצניחה לשאלה בדבר הנחיצות עונה
גדוד שלם , ריים כשבשיא נעשתה לקראת מבצעים אפשלי יכול לומר בוודאות שהקמת החאני"

היינו כבר ,  אנחנו כחיילי מילואיםגם"). מבצע קדש "-מיתלה . (מאחורי עורף האויב 56צנח ב 
אבל ברגע האחרון הצניחה , רודיס-קשורים למצנחים במטוסים שעמדו להצניח אותנו באזור אבו

  .בוטלה כשיחידות אחרות הגיעו למקום
 יהיה הסיכויים שבצורה צבאית המונית לא לכ.  נעשות לשם גיבוש ומוטיבציהחותניהצ, כיום

  .נחוץ לצנוח

  :  המניע להתגייס לצנחניםעל
ם תעמולה קטנה שהשפיעה עלי ושכנעה אותי ומאחר והאלטרנטיבה היחידה " בבקוהיתה

  .העדפתי להשתתף בהקמת הגדוד, ל"בתקופה ההיא היתה הנח

  

  ס על האקליפטותלוי

בשעות הלילה , שלנו התרגילים שהתקיים באזור באחד
כיתה שיצאה להתקפה התפזרה על שטח של , כמובן

מאות מטרים ומספר חיילים נפצעו ברגליהם כשנחתו 
, כשהמצנח נפתח, אני. על פסי הרכבת של כפר ברוך

מצאתי את עצמי נוחת על עץ האקליפטוס ליד תחנת 
. נח קרועכשחצי מצ, הרכבת הישנה של כפר יהושע

לא , למזלי.  חבר וחילץ אותישבאנתליתי על העץ עד 

  .קרה לי שום דבר והמשכנו בתרגיל
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 מישקה מימין, סדיר

 

 ,מילואים

  מישקה שני מימין

 

 ,מילואים

  מישקה מכוון אל המטרה
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)1990( בפרדס עם ותיקי הענף בעוד השופלים חושפים את השטח אחרון סיבוב  

זה . כמו לצאת מהבית וללכת לעוד בית. היה בית שני, אפשר לומר, בשבילי הפרדס: מישקה
לא כמו להחליף . עד שמגיעים לקטיף, ועוד עונה, עוד עונה. עונתי-לא חד, ףזה לא חול, בסיסי

  ."חורבן הבית" זה כמו בשבילי העקירה. יותר עמוק, חזקזה יותר . ש"גידול בגד

 עוד אחד מהביטויים שמישקה השתמש בהם בסיטואציות " הביתבןחור"
יכים שדבק גם בנו ואנחנו ממש, חלק מהלכסיקון המיוחד שלו, שונות

  .להשתמש בו באירועים רלוונטיים
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 פקידת,  ארבע שנים בעיצומה של קדנציה שנייה בתפקיד רכז כוח אדםבתום
)1990 נובמבר: (קטע מראיון לעלון, "זמנית"אות לקחת על עצמו שנֵ   

. חשוב להדגיש שמדובר בתפקיד בתוך מערכת קיבוצית שאין להשוות אותה לחיים מחוץ לקיבוץ"
זוהי חברה .  שעות ביממה24כרוכים אחד בשני במשך ,  המישורים של החיים בהשכל זוהי מערכת

החברים ה הנתון הזה צריכים לקחת בחשבון את המבנ. האנשים חיים בה וזוהי עובדה, נתונה
 של ניצול קסימום לנווט את האנשים כך שיגיעו למכההחברה צרי. הממונים על נושא כוח אדם

עם כמה שיותר חברים , ז כוח אדם לבוא במגע אישי עד כמה שהוא יכולזה מחייב את רכ. יכולתם
  ."ולקחת בחשבון את הצרכים והמציאות שאיננה סטטית

כי המתחים משפיעים גם על מערכת כוח , אי אפשר להפריד בין המישורים השונים של החיים"
 מערכת בפני  מזינות אחת את השנייה ואי אפשר להתייחס לכוח אדם כאלהמערכותכל . האדם
כדי שהמוסד הזה יהיה פתוח ויהווה אוזן ,  זו מחייבת לא להיות מתוכננים מדיעובדה .עצמה

  ."   קשבת מיידית
  עזרה והתחשבות רק יכולות לחזק את האדם"

  " של דבר את החברה שהוא חי בהובסופו
  

  ? נתן לך את הכוח לשמש בתפקיד הרבה יותר מהנהוגמה

  .זה חלק ממערכת החיים. כמו במשפחה, אני חלק מהבית הזה, הולא עשיתי את זה למיש"...
עשיתי את זה למען עצמי כחלק .  לא מתייחס לזה כמשהו יוצא דופן ולא רואה בכך קורבן שהקרבתיאני

  "...מהבית הזה

,  במשך כהונתו לא אחת גם כסדרן עבודהשימש, לדבריו,  לתת תשובות למציאות שנוצרהכדי
  .אחות תורנית... ואף, סדרן רכב, ינוךסדרנית של מערכת הח

  

  "תורנית אחות"

. כתפו על התלוי התיק בתוך המרפאה של הענק הטלפון עם, ערב לפנות הביתה מגיע מישקה
. ש של לשלומה הדואג. צ.מ של קולו נשמע לקו מעבר. מצלצל הטלפון. לישון הולכים אנחנו
  .אקמול לה תיתן: סטואית והבשלו אומר מישקה את שומעת אני. ברע המרגישה שכנתו

 לא: עונה אני? למה: בתדהמה ושואל בחצות הביתה נכנס גיא: לסלון ויורדת מהמיטה פורשת אני
  .תורנית אחות עם מיטה באותה לישון בדעתי עולה
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 למישקה

  )1990( עם סיום תפקידו כרכז כוח אדם בעלון למישקה מודה המזכיר  גלעדצבי

.  רכז כוח אדם-לת עליך בשנית את התפקיד המשונה ביותר ביפעת  ארבע שנים קיבכמעט לפני
, בתנאים אלה בחרת בדרך הפנייה החברית. אין עוד תפקיד כה רב אחריות וכה מעוט סמכויות

אך טרם הוכחה עדיפותה של , ההצלחה לא היתה שלמה. ונמנעת מנזיפה וכפייה, השיחה והשכנוע
  .דרך אחרת

, בתנאי שלא יחול עליהם" תכנון לטווח רחוק"דרשו ממך , יותם וחברים הטילו בך את אחריש
לא יצאת מן הכלים ולא ,  ואתה שמרת על קנה המידה-תבעו ממך פתרונות לבעיות שהם יצרו 

  .היה זה כאבו של רעיון ולא של כבוד נפגע, אם כאבת. נתפסת למרירות

 ביושרם, סירותם של אנשיםאתה לא איבדת את אמונך במ,  דובר סביבך על מפולת וקריסהכאשר
חיפשת , כאשר הוצהר סביבך על דם ואש. היתה זו אופטימיות מרגיזה ומרגיעה. ובנכונותם לסייע

  .הפשוט והמכבד את האדם, אתה את הפתרון המעשי

: דבריך היו קצרים. ושמרת על כבודם וצנעתם, באנוכיותם ובעצלותם,  אנשים במצוקתםראית
,  אסון–לא השתמשת במושגים .  השאלה ולבסוף הצעה ענייניתהצגת, השקפת עולם תמציתית

  .חברים, עתיד, חברה, י קוש-העדפת , משאבי אנוש, תכנון, מערכת

בכל דיון הוספת זווית ראייה שאיש ,  צירוף מיוחד של מעורבות פעילה עם התבוננות מהצדהבאת
  .לא העלה

  .ה היית איש צוות אמיתי וחבר טוב בשעת צרבמזכירות

  . כוחניות או מליציות,  השנים האלה לא דבק בך שמץ מהתנשאותכלוב

  
 במשרד, מרכז כוח אדם
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  1997 אוקטובר , מראיון לעלוןקטעים

 "טור של מישקה" לשאלה אודות מרכיב הדאגה שבא לידי ביטוי במתייחס

 האדם הוא ,בכל תחום שאני חושב עליו.  שלי נובעת מזווית הראייה של ערך האדם עצמוהדאגה
הדאגה שלי גם . חייב לתת משמעויות לעצם הקיום שלו ולחייו, האדם בתוך החברה. במרכז אצלי

במקום , לגבי התנועה הקיבוצית וגם לגבי המדינה היא מכך שהחומריות הפכה להיות במרכז
 את שגיאות תקןאם זה זמני בשביל ל. שתשרת את האדם כדי שהתכנים והערכים יהיו במרכז

  .אבל לא על ידי ביטול הערכים, זה נכון, העבר

הטור נראה פסימי אבל הכוונה היא לנסות לתת שיווי משקל בסדרי העדיפויות שהשינוי , לכן
  .שלהם אולי הכרחי בגלל ההזנחה שעשינו

 שנה הצבעתי על כך שהם הכרחיים 30-40 רק שאני לא מתנגד לחלק מהשינויים אלא שלפני לא
וכנע בכך שלמעלה מחצי מהעוזבים היו נשארים לו היה מובטח להם אני מש. ולא קיבלו אותם

  . קעלבית ולקר, המינימום ההכרחי שיבטיח להם את הבטחון הכלכלי ואני מתכוון לפנסיה

, בקו התפר של המעבר ללינה משפחתית:  על כך נעשו משגים כלכליים גדולים לדוגמהבנוסף
 בניית, י ילדים שהפכו במשך השנים למחסניםנבנו והורחבו בת, כשכבר היה ברור שזה המהלך

נעשים , חדר האוכל נעשתה כשכבר היה ברור ומקובל שחלק מהצרכים הציבוריים כמו גם ארוחות
  ...בתחום הפרט

לא יעלה על : " בראיון הוא מבטא את אי ההסכמה שלו לדרך בה מתייחסים אל הבניםועוד
 לישלמו להוריהם דמי שכירות ע, םיבזמן הלימוד, שהבנים שלנו", הוא אומר, "הדעת

  .ה ההחלטות צריך לדעתו לקבל יחד עם הבנים ולא בדרך של הנחתאת"... המגורים
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  הבאההמכה

  )1994 אוגוסט , בעלוןרשימה(  דיונים על מעבר להפרטהבעקבות

  
.  עלויות העבודהום העבודה השכירה ופועלת לצמצצמצום הדבר שקבוצת חברים עוסקת בטוב

רק אספה וקלפי ציבורי יכולים לבקש להכין דיון ? פה הוחלט לבקש דיון על עבודה בשכראבל אי
 את העבודה הגדילה. תאוריית גרנות בנושא העבודה הביאה את כל הנזקים האפשריים. שכזה

וגרמה לנזק של עזיבת עשרות , הרחיקה חברים אשר יכולים לשמש ציר של צמיחה, השכירה
, דלים חדשים כאלה או אחרים של עבודה בשכר על כל המשתמע מכךנוסיף על זה מו. משפחות

  .נכה את עצמנו מכה בלתי הפיכה

שהצליח והביא להתחדשות ופריצת דרך של , בעל מבנה דמוגרפי כשלנו שום מודל קיבוצי  קייםלא
זה . מה שדרוש לנו זו תוכנית של צמיחה אשר תגרוף אחריה את מרבית הציבור. חברה מאושרת

פיקוח הדוק , התאמה מוחלטת של רמת החיים לרמת ההכנסה,  שינויים במבנה המשקמחייב
  .יותר על הקופה הציבורית

, יש בה שיתוף. שיש לה ערכים נוספים לעומת החיצון, מה שמאפיין אותה, ציתחברה קיבו, נכון
גם , יש בהםאני מציע לא להתבי. תלוי בחבריה, או אי קיומםקיומם ... 'שוויון וכו, ות הדדיתערב

. לקחת אותם בחשבון ולהביא לידי איזון של חברה וכלכלה, תפקידה של ההנהגה, אם הם במשבר
, ולא יקדם ולא יפתור, אולי היחידי בחיינו לאורך שנים, יהפוך לדבר מרכזי, עיסוק בעבודה בשכר

  . ולא יצעיד אותנו לשום מקום

     

  של מישקההטור   

    מול ערכיםנכסים

הקיבוצית נופלת בקצב מהיר  התנועה
ידי -ודווקא על, שלא ניתן לעצירה

 מתרכז במערכות של הכל. חבריה
התנועה . פירוק ללא אבחנה והסברים

הקיבוצית עוד משלמת הון תועפות 
, למען חיסול ערכיה, בכספים שאין לה

  .שהם הטעם לעצם קיומה

 השכונות וצורת שיוך הנכסים הקמת
יס הם מתכון לא רק לחיסול בס

לא . אלא גם לסגירת שעריו, הקיבוץ
לילד הזה התפללו אלה שראו את עצם 

 אבני נחנוה. כדרך חיים, ערכי הקיבוץ
 כיסוחים על זכויות רמתיסוד של 

ואפילו עם , הנכסים וחלוקתם
נקבע יום קובע להתחלת . תאריכים

. מלחמת הירושות וחלוקת הנכסים
הצלחנו לכופף את מערכת החינוך 

תום אותם למגמה ולכיוון והחברה ולר
מערכות התרבות , למזלנו. הזה

והבריאות הם האורות היחידים שעדיין 
 .פועמים בחברה המשותפת שלנו
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  לא חיסול,  שינויכן

  קראת מעבר להפרטה ל–" חוברת הכחולה" למתייחס

א אך ל,  הוקם כמנגנון משימתי במקומות שהוטלו עליו כמיישב הארץ וקובע את גבולותיההקיבוץ
-המבנה שהיה חשוב לכולם , הוא בנה את עצמו כנושא הדגל החברתי והאנושי, פחות חשוב מזה

אך . היו שהאמינו שהוא מושלם ויזכה תמיד לטיפוח בכל מצב או תנאי.  של החזק בחלשתמיכה
  .לחלק מהחברה הפך הקיבוץ לנטל וחלק תובע לחיסולו המוחלט, במצב הטוב, לצערנו

קצת ,  חיסול טוטאלי של הקיבוץ-יש מטרה שנקבעה , ביכול הכי אנושית הכי מתונה וכבחוברת
 כללית מכירת חיסול -יפעל אפקט הדומינו על כל התנועה הקיבוצית , ובהתחשבות יתר, יותר לאט

  ...עם רשתות בטחון למיניהן

אנו נכנעים לתפיסה , לערכים ולמהות החיים, במקום לבדוק אלטרנטיבות קשות ככל שיהיו...
  ...חומרית וללא אפילו ניסיון אמיתי להתמודד עם קשיינוה

ללא שפיכת האמבטיה כולה עם . אך לא בדרך של חיסול כללי, תנותהמבנה יכול וצריך להש...
נגמר ...השאלה היא אם חפצי המשכיות אנחנו או עסוקים בחלוקת שלל וזכויות.... התינוק

  . ונאמר אמן, השיתוף והערבות ההדדית
  )2001יולי (

  

   של מישקההטור

   תועי הקיבוץקומו

 חברה צודקת אבל הקמתם חברה רציתם
חברה כוחנית . אוכלת יושביה ואובדת עצות

שבה החלשים שזורקים להם פירורים 
, זו חברה שהופכת לנכה. הולכים לאיבוד

שמחפשת את המחר אבל , חסרת תקווה
  .נשארת עם האתמול שהיה שחור משחור

הגיע הזמן . ר ללא דרך עם עולם אכזנשארנו
שנאסוף את עצמנו ונכריז על הפסקת אש 

ונגיד לבנינו שיש , ונתחיל לאהוב, חברתית
עוד תקווה ואהבה כי ללא אהבה לא ניתן 

חברה . לבנות חברה בריאה נקייה ממחלות
ככה לא . נכונים לה מכאובים, ללא אהבה

. נוכל לגדל ילדים מאושרים ואוהבים
. משך יהיה לנוהעיקר הוא איזה דור ה

זה יהיה דור חסר מנוחה , אם כך נמשיך
מגיע "אי אפשר לגדל דור של . ואהבה

. ללא חשבון ובלי נכונות לפשרות" לי
הפשרה היא לפעמים חשובה לקיום 

  . חברה

  )2012 ספטמבר(

                                                                    

  
" החיים זה לא פיקניק"  

 לשוני שהיינו רגילים צרוף
לשמוע כתגובה על 
 אמירות המבטאות 

. שביעות רצון-אי  
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    ת מפוחדחברה

  )2001 נובמבר(

,  נתוןלכלי החדשה שאושרה ברוב גדול ואמורה לתת יותר בטחון ושקט נפשי במצב כהתוכנית
בטוח שלא יכולנו להמשיך במצב . מכל מיני סיבות הכניסה את החברה ללחץ ולחוסר וודאות

לדרך חדשה עם , כלכלי חמור כשלעצמו ושאלנו את עצמנו איך יוצאים מזה לתקופה טובה יותר
  .תקווה

מהלך נטישת .  טיפול זהיר וממושךכהמצרי, שבנויה על יכולתו ועל הרגליו של הפרט, וכניתהת
הפרטים בחברה חייבים לדעת שבמצב נתון . הפרט לעצמו הוא בעייתי ומחייב ליווי לאורך זמן

  .ויש לנו יכולת, חשוב לעשות לעצמם ולמצות מעצמם הרבה יותר

על כל קטע . אלא מתוך רצון להצליח במעשינו זה חייב להיעשות לא מתוך פחד וחרדה כל
ידאגו "על מושגים כמו . או לא רצינו לדעת, יש לגלות בגרות ואחריות שלא ידענו קודם, בתוכנית

 יםעלינו להפנים מושג... היום אנחנו משלמים ונשלם לאורך זמן, שהשתרשו בתוכנו" לכם
            ...אחרים

  
  

  : רחוב לעלון לקראת סוכותבשאלון

   הייתי מזמין לסוכה כאורח את אברהם אבינואני
   נוזף בו על כך ששמע לקול אלוהיםוהייתי

  .יצחק,  מוכן לעקוד את בנווהיה
  

  
  מישקה של הטור  

  סליחה                      

 היא הבעייה. מילה לא פשוטה, סליחה
יש כאלה שמבקשים . לבקש אותה

. אלה עושים לעצמם חיים קלים, מאלוהים
. הקושי הוא לבקש סליחה מאדם לחברו

הוא . האלוהים לפעמים נרדם בשמירה
 להשמדה הולכיםראה שורות של פעוטים  

הוא לא שמע את . ולא הפסיק את זה
אלוהים הוא כל . צעקותיהם ואת בכיים

אתה , אמנם. לפחות ככה אומרים, יכול
אך אל תשכח שאלה ילדים , מעל כולם

הספיקו שלא הספיקו לעשות רשע ולא 
. הם צעקו  ואתה לא שמעת. לשנוא, לאהוב

לא שמעת בכי של תינוקות שלא הספיקו 
שום כפרה לא תעזור , ולהתבגרלחיות 

של האדם לבין , הכפרה של אדם. היום
 לעצור את הסחף בין כוייש לה סי, חברו

  .צריך לתת לזה סיכוי. אדם לחברו
                        

 

  , אתם לא נורמלים
 ": ?מה יש לכם לחפש שם

לכל מי שעמד לנסוע אל 
                                  .מחוץ לגבולות יפעת
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   קדימהחושב

.  בעריכת יאיר פסחי לחיילי יפעתהעיתון, "צהלון" היה למישקה טור קבוע בשבעים-שים השבשנות

ראייה שהיו  את דעתו בנושאי הקיבוץ והמדינה והציג נקודות למחשבה מזוויות הביע הוא
  . ובכך הכעיס לא מעט חברים שהעדיפו את הטיוח על פני האמת, לפעמים שונות מהמקובל

  . התשעים חזר לפרסם את הטור הקבוע בעלון יפעתבשנות
  

  מישקה של הטור

   רבי קומותבתים

 את שתכנון הגבעה אינו לוקח בחשבון נדמה
. השניםהשינויים  אשר עתידים לחול במרוצת 

 בתים בנייתת לי צריכה להיות המגמה הנראי
,  מרכזיחימוםעם , שמונה קומות-בני שש
מגרשי , למכוניותסידור מגרשי חנייה , מעליות

  ...'משחקים לילדים וכו
  

. רעיון מהפכני על שותפות מזווית ראייה אחרתמביע  
  )2008 ינואר ,ראיון לעלון(

  
נראה לי שלאחר נפילת התנועה . ר חושב שעכשיו הזמן הנכון לתקן את השגיאות שעשינו בעבאני

וכדי , בכדי לייצב ולא לקפח את האוכלוסיה שגרה בקיבוצי האזור, הקיבוצית על כל מרכיביה
אני מדבר על שותפות של . יש להקים שותפות אחרת, לנצל נכון יותר את כל המשאבים שלנו

 והנהלה חברתית תמשותפגבת  ויפעת שיתאחדו מבחינה כלכלית , רמת  דוד:   הקיבוציםלושתש
  .שיהיו בהן נציגי שלושת הקיבוצים, משותפת

זה אומר . כל הענפים המשקיים וכל ענפי השרות יהיו מאוחדים,  מתכוון לכך שכל המפעליםאני
חוגים ואירועי תרבות משותפים וזה כולל , מכבסה משותפת, כלבו משותף, מרפאה משותפת
  .כמובן את החינוך

 אני רואה את זה כדרך חיים ואני חושב שמי שמסתכל קדימה יראה , בזה הרפתקהרואה לא אני
שיתוף כזה עשוי למנוע מגופים זרים להשתלט על המפעלים שלנו ועל , לדעתי. בכך דרך נכונה

  .החיים שלנו

 מאמין שלאנשים יהיה טוב יותר ותשתנה האוירה של הכוחנות שנוצרה עם המעבר לקיבוץ הוא
  .מופרט

 מו שלא הקמנו פרוייקטים כבכך, לדעתו הכלכלית להחמצה גםייחס  הזה הוא מתבראיון
מה שאנחנו לא , מתקני באולינג, קזינו,  ברמה בינלאומיתםמגרשי ספורט לאימוני, היפודרום

  .הקמנו ואחרים הקימו בארץ
 

  בענייני חרותמחשבות

  )1993שאלון רחוב לעלון ערב פסח (

החרות זה דבר אבסטרקטי , תחרו, לא קיים דבר כזה?  לך את האמתלהגיד
אדם אינו חופשי לעשות . שאנשים שואפים אליו ולעולם לא ניתן להגיע אליו

תמיד יש לו מחוייבויות הנובעות מהנורמות החברתיות או , מה שהוא רוצה
 כלאו מצנזורה ,  חי בהשהואאו חוקי הקהילה , מהמגבלות של חוקי המדינה

  .שהיא
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   פוליטיתמעורבות

 

 

 

 

 

 

    הכרעהתלקרא
1992 פברואר , יפעתעלון  

מטילה על חבריה אחריות כבדה ,  החדשה אשר בחרה מפלגת העבודה לבחירת מנהיגיההדרך
  .ושיקול דעת רציני

 עומדים בשלב הראשון לקראת הכרעה מי יעמוד בראש המפלגה ומי יוביל אותה אולי אנחנו
  .המדינה עומדת לפניהןלעבר המשימות הגדולות והקשות ש, )אם תצלח דרכו(בעתיד 

מי בעל .  מי בין המועמדים יכול ויודע לעשות את הדברים בתנאים ובעולם הולך ומשתנהוהשאלה
מי יהיה וצריך להיות מוכן . הנסיון לאור דברים שהיה שותף להם בעשייה ואשר הביאו לתוצאות

רטט עתיד אפשרי מי מציג חזון ומנסה לש. לעסוק גם בענייני כלכלה וחברה וגם בנושא השלום
  .ולא רק את ההווה ואולי גם את העבר

 החדשה המפהוהשאלה היא אם נשכיל לקרוא את ,  לפנינו דרכים חדשות בעולם המשתנהנפתחות
  . ולהשתלב בה

ובעל ,  לי ספק שבין המועמדים בעל הרקורד והיכולת להוביל את המדינה לעתיד טוב יותראין
  .הוא שמעון פרס, ם לפניהםהיכולת להתמודד עם האתגרים שניצבי

  

  קשים רגעים

2001 אוגוסט , יפעתעלון  

עליה , ולאחר המפלה שספגה בבחירות האחרונות,  בתקופה הכי קשה להנהגת העבודהדווקא
ואין מי ,  עולם כמנהגו נוהג–בינתיים זה לא נראה כך . לאסוף את השברים ולהתארגן מחדש

 התנועה. ד שותפה בממשלה עם השפעה חשובהמזלה שהיא עו. שירים את התנועה מהקרשים
לא מצליחה בחולשתה ובמצבה להשפיע על דרכה , ההתיישבותית כמרכיב חשוב במפלגה הזאת

  .ומנהיגותה

בגלל האגו של המנהיגים שאין בהם יכולת לתת ,  בדרך להקמת מפלגה גדולה ויציבהנכשלנו
מחוץ לכך שהם ,  וקבוצות במרכזתנועת שינוי, עבודה, אין הבדל בין מרצ. תקווה לצעיריה

מנהיגות שלא יודעת לאחד את הגופים האלה ולהביא בשורה חדשה ואולי . הורסים אחד את השני
  .הרס עצמי אורב לנו בפינה ויש מי שמטפח אותו מבלי להרגיש. גם קצת שפיות

, ייבחרלא חשוב מי ש, בדרך הזאת.  נלך לבחירות פנימיות ללא דרך חדשה וללא מנהיגותאנחנו
  .דרך החשבונאות תמשיך להוביל ללא אור בקצה המנהרה. וחבל על הזמן
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: הזבלחבורת  

, לדון בענייני השעה, לרקוד, לשתות. אבל אוהבים להיפגש ולהיות יחד, "כבר לא בנוער העובד"
קובע ומתאם ". סדרן עבודה"מישקה ". חבורת הזבל "-להשתתף בשמחות של כל אחד מאיתנו 

מיץ : 'הפונץ הכנת על אחראי גם הוא. בבית של מי מהחבורה נפגשים, כל יום שישיב, בין כולנו
  . אשכוליות עם וודקה

גם אם לא , ללא ביקורת, ללא שיפוט, מקבלים אחד את השני,  סיבות להיות יחדמחפשים
  .  לנו ביחדטוב. אנחנו באווירה של קבלה וסליחה,  אם הטונים מתגבריםוגם,  מסכימים בכל נושא

כמו בכל נושא שהוא .  הנוכחים לרקודתמישקה מנפנף בידיים ומקים א, לוס שלושים פבמועדון
  . אי אפשר לסרב לו, מעורב בו

עד " יחד"ממשיכים את ה, חבורת הזבל, ואנחנו,  לשנת הלילהפורשים, 500, 400 שיכון דיירי
  .השעות הקטנות של הלילה
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  :זוכר יוסיניו

  :  מתקופה אחרת של זכרונותינועם כל פ-לכתך  זכרונות עולים עם קטעי

כשהיינו , תקופה יפה.  נדבק לך השם הרוסייךא: משונה היה לי, "מישקה "– בפרדס, בהתחלה
עבודה עם מתנדבים שקראו לך . חדששנוצר בענף ה, צוות מגובש עם הווי מיוחד, צעירים

 .ארוחות הבוקר המשותפות בסככה שליד המחסן בשטח, "מיצקה"

והחוויות שהיו לנו , חיפושית אדומה, שלומיק ואני בפולקסוואגן,  אתה- שלנו באירופה ולטי
 .ביחד

. במקלט על הגבעה, בערבי שישי + 30 הערבים שבילינו במועדון -כפי שקראו לנו " חבורת הזבל"
 .היינו אחרונים שסוגרים את הערב

ממיץ אשכוליות ווודקה ' ונץהיה להכין פ" תפקידך"ש ימי הולדת שלך ושל חברים כמסיבות
 ).המומחיות שלך(

 רנו העב- רדרכשמצבך התד, ובהמשך) תוכשדליה ערכה או(שהחל במערכת העלון " הפרלמנט"
על . וסתם ענייני חולין,  שיחות על מגוון נושאים הקשורים לנו במדינה ובקיבוץ-אותו לביתכם 

 .כוס קפה ועוגה של דליה

הדוגמה . אליו את הצעירים" מיגנט"בעיקר הוא .  כולם תמיד נראה שמישקה חבר שלהיה
נפגשים אצל . "קבתחנת הדל, המובהקת לכך היתה המפגשים איתו בזמן שהוא ריכז את הקיוסק

התופעה של סופי השבוע כשחיילים בחופשה היו מתכנסים שם והיתה לו שפה משותפת ". מישקה
  .  איתם

  .ונשארו הזכרונות הטובים של חברות אמיתית. השותפות ואהב,  של ביחד– היתה אחרת התקופה

  .  בטוח שבמשך הזמן יעלו עוד הרבה רגעים יפעים הקשורים אליךואני

             . זכרך ברוךיהי

  

  של מישקה52- ההולדת הציור של יוסיניו ליום 
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 לזכרו

  

  : פלגנעמה

 מישקה

  .מכופתרים,  אני אותך תמיד עם חולצה שרק שניים שלושה מכפתוריהזוכרת
  . עם חיוךאדם

שעבודתם , לדיםהיה בך משהו ששידר לנו כי. דים אהבנו לעבוד איתך בפרדס זוכרת שבתור ילאני
  .העבודה שלנו טובה.  בסדרושהכל, חשובה ומשמעותית

  . אני את אספות הקיבוץ בהן אתה תמיד הבעת את דעתךזוכרת

בכל , תפקידי היה לסייע לאנשים בבתיהם, בתקופה שלאחר סגירת שלהב,  חלוף השניםעם
  .דליה נפצעה ובאתי לעזור לכם.  כם הגעתי אליגם, כך .צרכיהם

ותמיד , תמיד נתת לי להרגיש שאני רצויה.  יום כשנכנסתי לביתכם היתה לי הרגשה טובהובכל
מאוד שמחתי . מכאן נוצר בינינו קשר. תמיד היית משוחח איתי. קיבלת אותי בחום ובשמחה

תי שמאז שנכנסתי אליכם מאוד הרגש. תמיד שלום  עם יד מנפנפת. לפגוש אותך על השבילים
  .התקרבתי אליכם

  . אהבנו אותך על עצם היותך אדם שמקבל את כולם עם הטוב והרע שבהם, מישקה

  . וכך אזכור אותך לעד, אתה תישאר בלבי כדמות  מיוחדת

  

  

   : סוויסהמאיר

  ")יפעת זה הבית" הפייסבוק בדף(

. דה שיבץ אותי לפרדס קטיף אשכוליותסדרן העבו. העברית הייתה שפה חדשה.  עולה חדשהייתי
 יצחהוא פ. החיוך של מישקה עטף אותי באהבה. בגדי העבודה, התייצבתי בבגדי אתא כחולים

  . הוא תמיד פיצח משהו, גרעיני עפולה

  .  מבטינו בשבילי יפעת החיוך היה מסונכרן בינינוכשנתקלו

 היה Monsieur Swissa. תמיד״מוסקוביץ״ כך קראתי לו :  די קבוע בשעות הערבייםדיאלוג
 "comment ca va Monsieur Moskovitch.  "משיב לי

  !!!  הגנה לישראל אסב:  היה משיב מישקה

  .  היום הבדיחה הזאת מזכירה לי את האיש המופלא הזה החכם ומלא החמלהעד

  .  לך מר מוסקוביץשלום

  . תנוח נפשך בשלום
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   השלושיםביום

  :עובדיה

  ! אחי היקרמאיר

לציין שלושים יום , אחיך ובני משפחתו, מכריך, בניך ובני בניך, רעייתך דליה,  כאןתקבצנוה
  .לפטירתך

, סבא, אבא, כי אין מוות של בעל. ולא מותך, לא בכדי השתמשתי במילה פטירתך.  מישקה אחי
  .כל זמן שאלה מתהלכים חיים על פני האדמה, ואח, דוד

  .ואת חייך, את מעשיך,  אותךפי דרכו-כל אחד זוכר על.  זוכרהראש

נפגשנו חליפות . חבל. ולא אתה אותי, לא חוויתי אותך, אני אחיך הצעיר יותר,  האמתלמען
לא נסינו , ובאופן כללי, למעט החלפת מילים ומשפטים על הקיבוץ שלך ושלי. באירועים שונים

כך  בתרבותנו - כלזה גם לא מקובל. להעמיק במקצת על העבר ועל ההווה באופן יותר אינטימי
  . שמא זה יביך או ילבין  פנים, החלבית

השלמתי את החסר וידעתי שהיו לך חיים עשירים מאוד , באקראי,  כמי ששמע וליקט ידעאך
אני שמח שבהרבה דברים ראינו את . חייך לא חלפו בעיסוקים בטלים ותפלים. במשפחה ובקיבוץ

  .ןכששוחחנו לעיתים בטלפו, ההתפתחויות עין בעין

כשדיברנו והזכרת , היתה לי תחושה. אבל גדלת וצמחת בעמק, אמנם נולדת בחלב,  אחימישקה
שזה היה תמיד מלווה בלווית חן של גאווה לחיות בין האצולה של מקימי , את המילה עמק

מוזכר העמק שהיתה לך הזכות להיות אחד , בהרבה שירים של ארץ ישראל היפה, ואמנם. נההמדי
  .מבניו

אני תוהה מה תכלית חייו של , כאחד שחי את הישורת האחרונה של חייו, אחי היקר, ולבסוף
אך , מחיק משפחתו, מחייו, האדם אמנם נפטר מן העולם. מה משאיר אחרי לכתו מן העולם. אדם

  .מתהלך בינינו ובקרבנו, הוא חי וממשי. הם בזכרונם אינם נפטרים ממנו

, להמשיך ולהתבשם מנוכחותם, ת דור ההמשךא. הוא מותיר את היקר מכל, דליה, ולך
  .ומחיוכם, ממראיהם

אף פעם לא , וברזיל, ב"ארה, ישראל. התפזרה, בנסיבות הזמן והאירועים, משפחתנו,  אחימישקה
שני קיבוצניקים ממשפחה . היה די לי בכך שיש לי אח בקיבוץ יפעת, לי עצמי. היינו ממש יחד

  . חלבית אחת

הייתי מדגיש זאת ,  ולקיבוץ יפעתשמךוכשהגעתי ל, חיותיי גרים ואיי היכן אחכשנשאלתי
  .ובגאווה במידת מה, בהטעמה מיוחדת

תמיד הייתם זוג , מישקה ודליה. משפחתי ואני אוהבים אתכם,  שוויקה ביפעת ומחוצה לומשפחת
  .יפה גם באופי ואת זה העברתם והענקתם לדור ההמשך

  ". תשמור על הגחלת, עובדיה: "וואהכמין צ לי תלחש, כשנפרדנו,  האחרונהבפגישתנו
  . מבטיח להשתדלאני

  .מאיר אחי מקיבוץ יפעת שבעמק, תחסר לנו מאוד,  לי מאודתחסר
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  . עם חלק מבני המשפחה המורחבת, בחתונה של נורית ואורי

  רינה מישקה ועובדיה, האחים אברהם: יושבים מימין
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   סוף הדרךשירי

  לאה גולדברג

  

  .א

ָאַמר ַהַּנַער –ד  ָיָפה ַעד ְמאֹ ַהֶּדֶר. 

ָהֶעֶלם ָאַמר – ָקָׁשה ַעד ְמֹאד ַהֶּדֶר. 

ָאַמר ַהֶּגֶבר– ָאְרָכה ַעד ְמֹאד ַהֶּדֶר . 

 . ַהָּזֵקן ָלנּוַח ְּבַצד ַהֶּדֶרָיַׁשב

 

 , ַהְּׁשִקיָעה ֵׂשיָבתֹו ְּבָפז ָוֹאֶדםצֹוְבָעה 

 ,ָהֶעֶרב- ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ְּבַטלַהֶּדֶׁשא 

 :ֶּמֶרת ַאְחרֹוָנה ֶׁשל יֹום ֵמָעָליו ְמזַ ִצּפֹור 

  ?ָמה ָאְרָכה ַהֶּדֶר, הַמה ָּקְׁשתָ ,  ַמה ָּיְפָתהרֲהִתְזּכֹ  –
  
  .ב

 . ַלְיָלה–יֹום רֹוֵדף יֹום ְוַלְיָלה : ָאַמְרָּת 

 . ְּבִלְּב ָאַמְרָּת – , ָיִמים ָּבִאיםִהֵּנה

 , ֲעָרִבים ּוְבָקִרים ּפֹוְקִדים ַחּלֹוֶניַוִּתְרֶאה

 .ֲהא ֵאין ָחָדׁש ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש: ַוֹּתאַמר

 

 ,ָזַקְנָּת ְוַׂשְבָּת ,  ַאָּתה ָּבא ַּבָּיִמיםְוִהֵּנה

ְספּוִרים ְוָיָקר ִמְנָיָנם ִׁשְבָעַתִיםְוָיֶמי , 

 ,ָּכל יֹום ַאֲחרֹון ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש: ַוֵּתַדע

  .ָחָדׁש ָּכל יֹום ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש: ַוֵּתַדע
 


