
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
   ביום השלושים–ל "לזכר מריו גלסמן ז

  
   הדָ רּו נֵ לוֹ ּבְ ּפַ  / וֹ ּטִא  לְ עַ וֵ וֹ ּג

  
 ּגֹוֵוַע ְלִאּטוֹ 

  ,עִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵצא ְלַמּסָ 
  ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְקִׁשיב ְלמּוִסיָקה, י ֶׁשֵאינֹו קֹוֵראִמ 

  .ְפׁשוֹ י נַ כֵ כְ תוֹ ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוֵצא ֶחֶסד ּבְ 
  

   ִאּטוֹ ּגֹוֵוַע לְ 
  ,ת ַעְצמוֹ בַ הֲ הֹוֵרס ֶאת ַאִמי ׁשֶ 

  .ה ָּכל ֶעְזָרהִמי ֶׁשּדֹוחֶ 
  

  ּגֹוֵוַע ְלִאּטוֹ 
  ,יולָ ּגְ ְר ִמי ֶׁשהֹוֵפ ַעְצמֹו ְלֶעֶבד ֶׁשל הֶ 

  .סֹוֵבב ָּכל ַהָּיִמים ְּבאֹוָתן ְמִסּלֹות
  ,בֹות ְצָעָדיוְק ת עִ ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֶּנה אֶ 
  ,ת ֶצַבע ִּבְגדוֹ ֹות אֶ ִמי ֶׁשֵאינֹו ֵמֵעז ְלַׁשּנ

  .רּכָ ֶׁשֵאינֹו ְמׂשֹוֵחַח ִעם ִמיֶׁשהּו א מֻ 
  

  ּגֹוֵוַע ְלִאּטוֹ 
  ע ִמְּתׁשּוָקה ּוִמְּסַחְרֹחֶרת ִרְגׁשֹוֶתיהָ ִמי ֶׁשִּנְמנָ 

  ִזיָרה ֶאת ַהָּבָרק ָלֵעיַנִיםַהַּמחֲ 
  .ּוְמַרְּפָאה ֶאת ַהְּלָבבֹות ַהְּׁשבּוִרים

  

  ּגֹוֵוַע ְלִאּטוֹ 
  רּׁשָ אֻ ל ַהַּמָּזל ַּכֲאֶׁשר ֵאינֹו ְמ ְלּגַ ת ּגַ ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמסֹוֵבב אֶ 

  ,ַּבֲעבֹוָדתֹו אֹו ְּבַאֲהָבתוֹ 
  ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמַסֵּכן ֶאת ִּבְטחֹונֹו ְוַאף א ֶאת ֹחֶסר ִּבְטחֹונוֹ 

  ,ְּכֵדי ָלֶלֶכת ְּבִעְקבֹות ֲחלֹום
  ,ם ְיִחיָדה ְּבַחָּייו ַרק ַּפעַ ְולּו, הּוא ֲאֶׁשר א ַמְרֶׁשה

  .תיוֹ פּוִלְבֹרַח ֵמֵעצֹות ְׁש 
  

  !יּו ַהּיֹוםחֲ 
  !נּו ַהּיֹוםִהְסַּתּכְ 

  !ֲעלּו ַהּיֹוםּפַ 
  

  !ת ְלַאטמּוַאל ַּתִּניחּו ְלַעְצְמֶכם לָ 
  !ַאל ִּתְמְנעּו ֵמַעְצְמֶכם ִלְהיֹות ְמֻאָּׁשִרים
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  מעשההו מחשבההאיש 

    בשם חברי יפעת,תולדות חיים ודברי פרידה בהלוויה

  מרים אהרוני
  

  
 בן בכור להוריו קלרה – 1947באוקטובר , בירת ארגנטינה, מריו נולד בבואנוס איירס

היתה לו ילדות מאושרת של . אחריו נולדו במשפחה האחים הקטור ומירטה. ואנריֶקה גלסמן
  .בעלת זיקה עזה לציונות, חה יהודית חמה ומחבקתילד עצמאי וחזק במשפ

  
בעקבות לכידת אייכמן התפרץ . 14הסביבה המגוננת והבטוחה השתנתה כשמריו היה כבן 

בבתי הספר . שפגע בקהילה היהודית כמעט בכל מקום ואתר, בארגנטינה גל אנטישמיות
בתי ; ולית ופיזיתהילדים היהודים נחשפו לאלימות מיל, נכתבו על הקירות כתובות נאצה

 נרצחה בשל היותה 16נערה בת , פה ושם נזרקו פצצות; יהודים נפגעו ממעשי ונדליזם קשים
הקהילה היהודית הנסערת תבעה מהממשלה שמירה על מוסדות יהודיים וענישה . יהודיה

אך במקביל פנתה לשגרירות ישראל בארגנטינה וביקשה , חמורה לפושעים האנטישמיים
העזרה .  להגנה בבתי הספר ומוסדות הקהילה14מבוגרים ונערים מעל גיל עזרה בהכשרת 

אנשים מכוחות הביטחון המיוחדים הגיעו מישראל והתחילו לאמן קבוצות . ניתנה מהר
  .מבוגרים ונוער

  

במשך שלושה חודשים נפגשנו שלוש פעמים בשבוע במקום סודי ללמוד שיטות שונות של "
למדנו איך להגיב נכון למעשי הבריונים . "ם לילדיוסיפר מריו לימי, "הגנה עצמית
שרשרות עם מסמרים וגם סכינים , שתקפו יהודים באכזריות במוטות ברזל, האנטישמיים

, לאסוף מידע, למדנו לעקוב אחר חשודים.  ופעלו בקבוצות מאורגנות היטב–ואקדחים 
 הצטיידנו בסכינים ,ודו'עברנו אימוני ספורט וג. להשתמש במכשירי קשר ובשפת סימנים

התחלנו להסתובב באזורים המועדים , כשהאימונים הסתיימו. קפיציות וכלי נשק מאולתרים
היו לנו כמה עימותים קשים מאוד עם הקבוצות . לפורענות ולשמור על מוסדות הקהילה

זאת . שהבינו עד מהרה שלא יוכלו עוד לעשות ככל העולה על רוחן בלי תגובה, האנטישמיות
הבית שלנו הפך . שנחשף לסיכון אישי גדול, פעילות מאומצת ומלוכדת של קומץ קטןהיתה 

  ". כולל איומים וסיסמאות הסתה, יעד להתנכלות אנטישמית
  

מוקדם מאוד הבין שהסביבה המוכרת בבואנוס . בנסיבות הללו התבגר הנער הצעיר מהר
איחוד 'וער הציונית הוא הצטרף לתנועת הנ. איירס עלולה להיות גם אכזרית ומסוכנת

היה לו ברור שיעלה במוקדם או . ועד מהרה כמדריך כריזמטי,  תחילה כחניך–' הבונים
 –אחרי גמר התיכון למד בטכניקום בבואנוס איירס הנדסת מכונות ומינהל . במאוחר לישראל

  .בהיותו בעל הבנה טכנית וכשרון ניהול טבעי, מקצועות שהתאימו לו מאוד
  

עד מהרה היו לזוג . התנועה פגש המדריך מריו בחניכה המקסימה סילביהבמסגרת פעולות 
הפרידה מהמשפחות .  עלו לארץ1971אחרי נישואיהם בשנת . ומאז לא נפרדו דרכיהם
אך סילביה , מריו רצה מאוד להצטרף לקיבוץ. אך הם לא היססו, בארגנטינה היתה כואבת

רום "מריו החל לעבוד במפעל . ת חייםהזוג הצעיר הגיע לקריולא היתה שלמה עם הרעיון 
 המכונית הרשומה בדברי ימי התעשייה הישראלית –שייצר בחיפה את סוסיתא , "כרמל

אחרי שרכשו , כעבור חמש שנים. אבל המשיך לחלום על הקיבוץ, היחידה' מכונית הציונית'כ
אותה ני, ואחרי שנהיו הורים לאורית, את השפה העברית והתוודעו להוויה הישראלית

 קיבוץ שלא קלט –התנועה הפנתה את המשפחה הצעירה ליפעת . סילביה לנסות קיבוץ
  .  שנים10משפחות חדשות מהחוץ זה 

  .יניב ושי נולדו כבר ביפעת, ענת



 4

  
: לימים יספר מריו בשיחת חברים פתוחה בענייני קליטה על הקשיים של תחילת הדרך

בני , לצעירים יותר. נו מהם חיבוק חם וידידותמן ההתחלה הרגש, הוותיקים האירו לנו פנים"
כלקח מהתקופה ". עבר זמן די ארוך עד שהרגשנו באמת בבית. היה קשה יותר להתחבר, גילנו

הזאת היו סילביה ומריו ערים במיוחד לקשיי הקליטה במסגרת הקיבוצית והשתדלו להעניק 
  .עידוד ותמיכה משמעותית לנקלטים שהגיעו ליפעת אחריהם, חום

  
, הודות לחריצותו. שהיה אז בשלבי הקמה וייצור ראשונים, מריו נכנס לעבודה במפעל שלהב

. תבונתו ומסירותו לעבודה היה לאחד המפעילים המיומנים והמרכזיים של המפעל הצעיר
הרגיש שהיכרותו עם ההיבטים הניהוליים והכלכליים המיוחדים , אחרי כמה שנים בשלהב

רצונו ללמוד תחום זה השתלב עם צורכי יפעת בהכשרת חברים . של הקיבוץ אינה מספקת
, מריו יצא לשנה של לימודי מינהל עסקים קיבוצי במדרשת רופין. נוספים לתפקידי ניהול

  . שלאחריה נכנס לריכוז ענף החממות
  
 שנה מאוחר יותר 20סיפר מריו , "העבודה בחממות היתה אחת התקופות היפות ביותר בחיי"

למי (' טנא'ביניהם הוותיקים המבוגרים שעבדו ב,  איש30-היו בצוות כ. "ת העלוןעורכ, לדליה
העבודה ).  מפעל סלסילות העץ הדקורטיביות לצמחים שכל עובדיו היו בגיל גבוה–שלא זוכר 

אני יכול לומר . על הקיבוץ ועל רוח האדם, איתם היתה בית הספר הכי חשוב שלי על הציונות
אליעזר .  פלוס80-יום ממייסדיו בני ה- שלמדתי על ערכי הקיבוץ האמיתיים והגשמתם ביום

מריו לא סיפר בראיון הזה עד ". מודל הקיבוץ שרציתי לחיות בוודבורה שושני היו בשבילי 
" בולדוזר אנושי"שהגדירו אותו , כמה אהבו והעריכו אותו מצידם החברים הוותיקים בצוות

, הם ראו בו חבר ערכי ומצפוני. מפני שדאג ביעילות ובמהירות למילוי כל בקשה ופנייה שלהם
  .בעל תושייה ובעל לב

  
בתחום . כאשר נבחר לתפקיד רכז השירותים, 1990כוז החממות בשנת מריו סיים את רי

החברים והענפים זכאים . "אחריותו היו צוותי הבניין וענפי העזר וכן מוסדות השירות
מריו חתר . הגדיר מריו את המטרה והיעד, "שניתן בסבלנות וברצון טוב, לשירות טוב

 לאֵחד מוסדות קרובים ולהרחיב את ניסה, להתייעלות ולשיפור השירות בתחומי אחריותו
בהם הפרטת , הרבה פרויקטים גדולים החלו בתקופה בה מילא את התפקיד. שעות  הפתיחה

  . זה היה משא כבד. האנרגיה והפרטת חדר האוכל
  

בר מעֵ , כאחד מחברי המזכירות הפעילה היתה למריו שותפות גם באחריות הציבורית הכללית
עמדותיו בתחומים אלה היו פחות סלחניות משל . ה מופקדלתחומים הישירים שעליהם הי

חבלה מכוונת ומעשים לא ראויים אחרים , בעיקר במה שנוגע לתגובה כלפי אלימות, חבריו
כולל עירוב משטרה , מריו חשב שצריך לנהוג במקרים אלה ביד יותר קשה. של בני נעורים

ש ועבירות תנועה משדרת חולשה וכי עצימת העין נוכח נזקי השחתת רכו, במקרים מסוימים
  .פסוליםונותנת לגיטימציה סמויה למעשים 

  
בתפקידו . מריו סיים את התפקיד כאשר נקרא לסייע בשיווק הסוודרים של מפעל הסריגים

ם השּכֵ . היו לו קשרים אישיים חמים עם כל חברות האופנה בארץ. החדש שחה כדג במים
  .  לעבוד אצלן בשיווקוהערב קיבל הצעות מרשתות וחברות לעבור

  
. אך הוא השתדל להתעלם מהאיתותים, באותה תקופה החל מצב בריאותו להידרדר

.  מיזם עסקי חדש–נרתם להקמת המחלבה ביפעת , באמונה גדולה, בהתלהבות ומרץ
במו ידיו היה גם  .קיבל מריו על עצמו את השיווק וקידום המכירות, כשהמחלבה החלה לייצר

, כשמצב הבריאות החמיר עד שאי אפשר היה להתעלם עוד. מעורב בכל פרט, מעמיס ומסֵּבל
, כל עוד היה מסוגל לכך.  הפעם בחוטנייה–הוא חזר לעבוד בשלהב . נאלץ לצאת מן המחלבה

  .לא עלה על דעתו להישאר בבית בלי לעבוד
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, לה מאודוהוא כבר חו, לפני שנים ספורות. ענייני הציבור והדאגה ליפעת לא הירפו ממנו

בתיאורו הביקורתי האוהב לא פסח . סיפר בעלון על טיול עם הנכדים בקלנועית ברחבי יפעת
את . אך גם לא על פינות יפות ומטופחות המקנות הרגשה טובה, על פינות של עזובה והזנחה

זה בעיקר . אפשר לשפר את פני יפעת בהשקעה מינימלית: "רשימתו המרגשת סיים במילים
  ". אולי יהיו עוד מתנדבים, אני עצמי מוכן להתנדב לכך.  ואיכפתיותוןעניין של רצ

  

רואה לנגד , את ארבעת הילדים גידל באהבה גדולה. כל חייו היה מריו איש משפחה נאמן
אבל כדאי ", אמר, "ילדים זקוקים לאהבה וחום. "עיניו תמיד גם את תפקיד ההורה המחנך

אלא שיגדלו להיות , ף ושיוכלו לעשות מה שבא להםהעיקר הוא לא רק שיהיה להם כי: לזכור
  ". שרואים לא רק את עצמם אלא גם את זולתם, אנשים טובים

  

. הרגישו סילביה ומריו בחסרון המשפחה הקרובה, במשך כל השנים, מאז העלייה לארץ
, קלרה. פעמים אחדות ביקרו בני המשפחה הקרובים כאן. פעמים ספורות נסעו לארגנטינה

 וזכתה מצד כל חברי 90- ובשנות ה80-חיתה ביפעת כמה חודשים בשנות ה,  מריואמו של
  .התקופות האלה הפיגו קצת את הגעגועים הצורבים. יפעת לחיבה וחום

  

. סילביה עמדה לצידו ואיתו כסלע איתן. בשנים האחרונות ידע מריו סבל וייסורים גדולים
הם מקדמים  החיוך הטוב והשקט שבו באיזה קושי עולה, מעטים ידעו מה עובר על שניהם

סייעו להורים והנכדים הכניסו לחיים , כל אחד בדרכו וככל יכולתו, הילדים. את פניהם
הודות לתמיכת המשפחה הצליח מריו להתגבר על מצבים הנחשבים חסרי . שמחה וצחוק

כדו ועימו גם נ, בשנתיים האחרונות החל לעסוק בהדרכת ססיליה בעבודות קרמיקה. תקווה
הכלים השימושיים הנהדרים שיצר מעידים על כשרון יצירה שלא בא לביטוי . האהוב נועם

  . קודם לכן

  .יצאה נשמתו, בחיק המשפחה, בבית
  

, הֵאם קלרהעם , עם בני הזוג והנכדים האהובים, יניב ושי, ענת, עם אורית, עם סילביה
  . חברי יפעת שותפים בצער–האחים והמשפחה הרחבה 

  . ורה בצרור חיינונשמתו צר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   "טנא"צוות 
  

  : מימין לשמאל
 אליעזר שושני
אפרים מנדל 
יעקב לוצקי 

   מריו
משה אבישי 
אריה כנעני 

 דבורה שושני
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 מיצירות הקרמיקה של מריו
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  כחול עיניים וחיוך עד השמיים
   מפי סילביה– תמונות מספרות

  

�  
  .אהבת חיי, אין בכוחי לספר על מריו

  .חיינו, אשתדל באמצעות תמונות ספורות להאיר רגעים מעטים מחייו
  

  חיוך עד השמיים  �

 
 
 
 
 
  
  
  

  .מחזיק בטלפון צעצוע,  עגלגל וצחקןפעוט –תמונת ילדות של מריו 
קדמת זאת אפשר לראות כמה מהמרכיבים שאפיינו כבר בתמונה מו

 אופטימיות וצחוק של שמחה, אהבת החיים: אותו גם בהמשך חייו
  . תקשורתטבעי לוכשרון 

  
  

   אהבה �
  

כל הבנות . ת הנוערמדריך שלי בתנועהמריו היה 
אבל לא גיליתי לאף , גם אני. התאהבו בו מייד

  . אחד
  

ים בראש ובראשונה בעיני? במה התאהבתי
מעורבים צחוק היו שבתוכן , החודרות, הכחולות
הוקסמתי . ב לב ומסירות אין קץטּו, ורצינות

  . רבתו ריגשה אותי ושימחה אותייק, ממנו

מכל . וגם אני מצאתי חן בעיניו, היה לי מזל
והיה מוכן להתאמץ ,  התאהב דווקא בי–הבנות 

אילו ידע שהלב שלי . הרבה כדי לכבוש את לבי
 ...מהרגע הראשון שמבטינו הצטלבו, זמןנתון לו מ

   
  . 1971 בינואר 23, קיץהחתונה התקיימה ב
  .מאושרים, מאוהבים, היינו צעירים מאוד

  
כשהצטרף בכל . מריו לא היה מן הרקדנים

 – מה שקרה לעיתים רחוקות –זאת לריקוד 
היה נע במקום מרגל לרגל ושולח חיוך ענק 

  .הקופצת ומפזזת סביבו, אלי
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   קשר לכל החיים �

  .  נמשך בינינו כל החייםאמתת הקשר העמוק של אהבה ושותפּו
  .לקבל, עזר לי להיפתח,  מריו לימד אותי לחייך–ייתי עצורה מאוד הילדה ונערה כ

  
  

   מידות גדולות �

ידע ליהנות הוא . משקל-כמעט כל חייו היה מריו כבד
 מהחיים ואוכל טוב היה אחת ההנאות הגדולות

  . משקלעודף לא פלא שצבר . תרביו

 מרשה ובנצי – נסענו עם חברים מיפעת1996בשנת 
לחופשה באי  – ויוי ואורי ליאור, לאה ומאיר צבי, גפן

 –ס לאקרופוליס של לינדוֹ באחד הימים עלינו . רודוס
במקום להתייגע . מצודה מרהיבה בפסגת הר גבוה

וד ע. על גבי חמוריםעלינו , בעלייה התלולה במדרגות
ה לרחם על 'לפני תחילת העלייה התחילו החבר

 החמור הזה באמת עבד ! ובצדק– החמור של מריו
חצי שעה ,  התחיל ראשון וגמר אחרון– קשה מאוד
  . אחרי כולנו

 עידוד מילולי ופיזי לא בלי ,סוף לפסגה-  סוףגיעכשה
 מחאנו כולנו כפיים ,מוביליםבעלים השל ה

ות הכפיים  שמחיאהיה בטוחמריו . בהתלהבות
האמת היא שהן היו מיועדות אבל , מיועדות לו

  ... לחמור

  . לארץשחזרנועד לא נרגענו , צחקנו וצחקנו
   

  
  

  ....החמור עוד לא יודע מה מחכה לו, תחילת העלייה
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   חיק הטבע �

 תימשפחהגיבוש העם חברים ולמען הווי אבל למען ה,  בחיק הטבעיםמריו לא ממש נמשך לבילוי
לכנרת עם הילדים מדי שנה נסענו כמעט . לטיולים ובילויים בחוץן לצאת מפעם לפעם מוכהיה 

מריו היה סובל . על החוףכולל שינה באוהל , יומיים-ובילינו שם יום, בשיא החום, בחופש הגדול
שנמשכו , יתושיםמתקפה אכזרית של אחרי , חוזר עקוץ מכף רגל עד ראשתמיד בחיוך מהחום ו
   .ואליו ופסחו עלינ

לא היה בכל טווח הראייה  –ל מצאנו פינת חוף שכוחת אֵ . לפנות ערבבאחת הפעמים הגענו לכנרת 
אחרי ארוחת ערב עליזה .  למזל טוב כזה לא ציפינו–  על הצלחתנושמחנו מאוד. מלבדנואיש שם 

בשעה שתים עשרה וחצי . היינו עייפים ונרדמנו מייד. שירד הלילה נכנסנו לאוהל שלנוואחרי 
לרגע חשבנו . קולות- החרידה את שנתנו מוזיקה מזרחית מחרישת אוזניים וקריאות בקוליבלילה 

את באמצע הלילה הסתבר שחבורת נופשים אנרגטית גילתה אבל , שהסורים כבשו את הכנרת
החזקנו מעמד . .. בשטחאחדאוהל רק , ריקכמעט השטח  – ושמחה על מזלה הטוב החוף שלנו

  . ועם אור ראשון ברחנו הביתה,בקושי עוד כמה שעות

  
  

  המשפחה שלנו  �

מחויבות היתה תמיד למריו 
אבסולוטית למקום העבודה 

ועם , ולמרות זאת, ולתפקיד שמילא
 המשפחה היתה במקום –זאת 

הוא היה איש משפחה בכל . הראשון
גם בתקופות הלחצים הכי . מאודו

גדולים של הקמה וקידום והרצה 
חשוב על מצא תמיד זמן ל, בענף

להקשיב להם ולהיות להם , הילדים
בתקופות העומס . אב ומחנך

שלו בעבודה אמר לי לא המחייבות 
ת ַר ׂשָ "שבמשפחה שלנו אני פעם 

 ידעתי שהדברים נאמרים ."החינוך
בהערכה אמיתית ובצער על כך 

  . שלנו" ר החוץׂשַ "שהוא רק 
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   שורשים עמוקים �

שפה ,  היתה משפחה עם קשרים חמים וקרובים מאוד,יומשפחת המוצא של מר, משפחת גלסמן
ממש מינקות ספג מריו ערכים משפחתיים של . שפועם יחד, "לב אחד"משותפת והרגשה של 

לכולם היתה זיקה עמוקה לציונות וחלום משותף על עלייה . שיתוף ואהבה גדולה, חום, נאמנות
 עם הזמן –" סנונית ראשונה"שאנחנו היה ברור , 1971כאשר אנחנו עלינו לארץ בשנת . לישראל

  . יעלו כולם בעקבותינו

 לביקור באו,  ההורים של מריו,קלרה ואנריֶקה": הסנונית השנייה" הזמן של  הגיע1978בשנת 
ההורים נסעו , יתםיהיה ּבֵ ו את טבעון כמקום שבו שבחר אחרי.  במסגרת הכנות לעלייהבארץ

 בדרך לארגנטינה נפטר אנריקה –אבל אז קרה האסון . לארגנטינה על מנת להתארגן לעלייה
,  התוכניות–בבת אחת הכול התפרק . 52הוא היה בסך הכול בן . מדום לב פתאומיגלסמן 

וגם הרגשה שצריך לגמוע את החיים בלגימות , נשארו געגועים גדולים. הקלפים נטרפו. החלומות
  .שר לדעת כמה זמן נשארכי אי אפ, גדולות

  

עם האח  ,ם קלרה בירושליםמריו עם האֵ 
  .ֶהקטֹור בארגנטינה ועם האחות מיְרטה

   סבא �

כשכבר התמודד עם , בשנים המאוחרות.  סבא שאין שני לו–פלא לנכדינו היה מריו סבא חם ונ
. כאב לו שאינו יכול לשחק עם הנכדים כדורגל ומשחקים פיזיים אחרים, בריאות הקשותהבעיות 

 הם אהבו אהבת נפש את סבא שלהם ושמחו לשבת לידו .הנכדים קיבלו אותו כמו שהואאבל 
  . הם במנות גדושותולספוג באמצעות החיבוק את האהבה שהרעיף עלי

בת האחות האהובה מלינה ומשפחתה 
 . מדוד מריו בחיוך של צער ואהבהנפרדים
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  ד"ליל הסדר תשע
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   כלבים �

מכל , מריו אהב כלבים מכל הסוגים והגזעים
אני התנגדתי לכלב בבית עד . הצבעים ומכל המינים

שהבנות גדלו קצת והצטרפו למריו בתחנונים 
נשארתי במיעוט ונאלצתי . ובדרישה לכלב משלנו

  .להיכנע

 זה –ה לֶ ייגֶ ּבֵ , מריו בחר את הכלב הראשון שלנו
בייגלה .  עם מריו על שפת היםשמאלמרואים ש

הכי פחות ידידותי שניתן , היה כלב רעשני ובלגניסט
אבל מריו לקח אותו איתנו לכל , להעלות על הדעת

  . לא זז בלעדיו, מקום

וכל הכלבים שלנו זכו , מאז היה תמיד כלב בביתנו
  .למנות גדושות של אהבה

  
  

  

   בשלן הבית �

הכינוי הזה נאמר ". ןמֵ ׁשָ "אנו למריו  בבית קר
חום וחיבה אינסופית , עם חיוךתמיד בביתנו 

  . כך אהב לאכול- שכל, לאיש הגדול שלנו

היה מריו גם בשלן נפלא , כאוהב אוכל אמיתי
. בבית היה המטבח הממלכה שלו. ויצירתי

כאשר כבר לא יכול היה לעמוד על הרגליים 
 איך להכין נחה אותי שלב אחר שלביה, ולבשל

כמה ,  איך לחתוך ואיך לערבב–  נכוןאת האוכל
מה להגיש עם , זמן לבשל על האש או בתנור

בהתחלה קיבלתי הרבה הדרכה וגם . מה
כך התחלתי -אחר, לשדרוג" יםיּפִ ִט "ביקורת ו

למדתי , כמו הרבה דברים. לקבל גם מחמאות
  .אבל לרמה שלו לא הגעתי, ממנו גם לבשל

אהב מאוד להיות עם מריו , שלנוהכלב , איּפַ וֹ ּפ
, בייחוד אהב את בוקר יום שישי. במטבח

 ידע ּפֹוַּפאי. כשמריו החל בהכנות לסעודת השבת
 בשבילנו וגם – שבועארוחה של ה- האת שז

  . בשבילו

.  חשובה הוציא להפשרה את השניצלים לסעודת השבת ויצא לפגישהמריו. יום שישיהיה בוקר 
 אולי מפני שלא הוזמן אישית ואולי מפני שהיו לו –לא להתלוות אליו  חריג באופן החליט ּפֹוַּפאי

  ... תוכניות אחרות

ות שסעודת השבת גלמריו נדהם ל.  בשביעות רצון גלויהּפֹוַּפאיקיבל את פניו , כשמריו חזר
הצלחת הגדולה עם ערימת השניצלים היתה ריקה : הסתיימה בטרם החלו הבישוליםהמשפחתית 

  ...החמיאו לו העיניים של ּפֹוַּפאי, "ם-ם-היה טעים ".ומלוקקת
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   פערים �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הודות לזה התגברנו על . בכבוד הדדי ובאהבה, מריו ואני נתנו זה לזו מרחב אישי בהתחשבות
מחופשות נהדרות ונהנינו ,  לרוב ברוח טובה ומשועשעת,של טמפרמנט וגם של כושרניכרים פערים 

, מנוחה": החיים הטובים" העדפתי טיולים והרבה תנועה ומריו העדיף את  למרות שאני– יחד
  .מסעדות טובות, מקומות חדשים יפים, נוחיות מפנקת

אחד . שאותם היה היחיד שהכיר באמת, ושר להגשים את חלומותיי הכמוסיםמריו היה מא
ל גיל הנעורים כבר היינו הרבה שנים מע. היה להגיע לדיסנילנד, חלום ילדות, החלומות האלה

בכניסה לפארק ".  ממלכת הילדים–הגיע הזמן להגשים את חלום דיסנילנד : "כאשר מריו אמר
, לפגוש כל פנטזיה, רציתי להתנסות בכל אטרקציה והרפתקה. העצום התרגשתי כמו ילדה קטנה

למריו הכול היה יותר מדי כמעט . להסתובב בכל קרוסלה, לנסוע בכל קרונית וכל רכבת הרים
  ...  בהקרבה–שלא להגיד , אבל הוא התמודד עם זה באומץ, מההתחלה

ונשכב על !"... עד כאן: "הוא הודיע לי. נגמר לו הכוח, בלב מרכז פעילות סואן, בשלב מסויים
  . כשהוא נותן לי את כל הזמן והחופש שבעולם להתנסות בכל מה שעולה בדעתי, ספסל עץ פנוי

  

   שיקול דעת �

היה מריו למרות שבאופיו 
איפיינה אותו כבר , אימפולסיבי

מגיל צעיר התנהגות שקולה 
היו לו אינטואיציות . ואחראית
אבל הוא הקדיש , מצויינות

מחשבה רבה לכל נושא שבו עסק 
ולא הסתפק באינטואיציה 
ובידיעות שטחיות מעטות כדי 

  .לקבוע דעה

בני משפחה וחברים רבים באו 
כי העריכו את , להתייעץ אתו

 ידעו –ל דעתו וסמכו עליו שיקו
. שאפשר להישען עליו ולבטוח בו

מריו לא מעל אף פעם באמון 
  .היה איש עצה ותבונה, שנתנו בו
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  בגעגועים, לאיש שלי                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !שמן

  . מסרבת להאמין שמילים אלה הן עבורך,אני יושבת מול הדף הלבן
עוטף ה ,ךשלריח שומרת עדיין על הכרית שה, מחכה לךש ריקההספה  ה– ךאותכל הבית מלא 
 של םיום חתונתמחייכים ב, נוליד המחשב והתמונה שלמחברת המתכונים , אותי כל לילה

  ... ודדיאורית

  . היית אהבת חיי
לא היה לי  . ושונים מאוד זה מזה צעירים מאודכשנפגשנו וקשרנו את חיינו לתמיד היינו

כך ,  ולבשלכמו שלימדת אותי לשחות. אבל אתה לימדת אותי, השוני בינינופשוט להכיל את 
קבל את השוני כדרך להעשיר את על הדרכים ל, בני אדםשוני בין על  ,לימדת אותי על החיים

ביחד מצאנו .  היו לנו חיים טובים וגם תקופות לא קלות. ואיתןבנינו בית יציבביחד . עצמנו
, ש הרבה חלומותהצלחנו לממֵ . את דרך להתגבר על הקשיים ולצעוד יחד בשבילי החיים

  .ראינו עולם וחזרנו הביתה מחייכים, טיילנו

האוצר האמיתי שלנו הם ":  עייפת מלשמועאולי ששפטואמרתי לך מחזרתי רבות פעמים 
כל ערב עם , הרי אמרתי אותו כמעט אחרי כל ביקור של אורית ודדי עם נועם ואביב... "ילדינו

... כל פגישה עם שי ושירי,  עם נועם ואביתר ועם דניאל הקטנה,כל מפגש עם יניב ולילך, ענת
חותם אבל בכל אחד מהם טבוע , ה ומיוחדשונכך -כלארבעתם כל אחד מ. שנינו הרגשנו כך

  .ענק שלך

למרות . הרגליים לא נשאו אותך, הגוף כאב ולא נתן מנוח. השנים האחרונות היו קשות ביותר
לא להרים , ילדינו ונכדינו נתנו לך סיבות לרצות לחיות .ייזאת הצלחת לגייס כוחות לחַ 

,  חגים וימי הולדת–ות בשנים הללו החיוך לא עזב את פניך לרגע בשמחות המשפחתי. ידיים
חתונת בננו שי עם כך קיווינו לשמוח יחד גם ב-כל... חתונת לילך ויניב ובהמשך הולדת דניאל

  ... לא זכינו–י בחירת לבו שיר

, החםי 'ינג'האופי הג, העיניים הכחולות שהתאהבתי בהן בצעירותילנגד עיניי כל הזמן 
למרות הקשיים , לכת קדימה בלי לוותר הגדול להכוחהרצון העז ו, שהדם בוער בגוףכ

  .  החייםשהציבו בפניךוהמכשולים 

החיוך שלך ימשיך ללוות את חיי . העיניים המדהימות שלך ימשיכו להאיר את דרכנו
  .ונמשפחת

  ...אוהבת אותך בלי סוף

 סילביה

23.1.1971 
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  פרידה מאבא
  דברים בהלוויה 

  
  !ןמֵ ׁשָ ... ,אח

  .שמן היית כל חייך ושמן אתה עוזב אותנו
כך קוראים ". ןמֵ ׁשָ "שמעתי שוב ושוב את הכינוי , כשטסתי לארגנטינה והגעתי למּונדֹו מרינוֹ 

, מייד עלה על פניי חיוך. שהוא אחד היונקים הגדולים בעולם, שם ללווייתן מסוג אֹוְרָקה
  . גדול ומתגלגלצחוק

  
בתקופה האחרונה היינו מסיימים כמעט כל נסיעה איתך . נהנתן מסעדות מושבע,  אוכלאהבָּת 

אבל אתה , אנחנו עשינו את עצמנו כאילו זה טעים לנו. באחת ממסעדות החומוס באזור
  .באמת נהנית הנאה גדולה מהטעם שמילא עם כל ביס את חלל הפה וחום הבטן שלך

  
זכו לאכול מכל טוב הודות ' יבלִ אוֹ 'ו' איּפַ וֹ ּפ'. אוהב אותם בדיוק כמוני,  כלביםהיית משוגע על
לקחה אמא את המושכות , כשידיך התחילו לבגוד בך. בתקופה שעוד בישלת, לבישולים שלך

  .והיא ממשיכה באהבה ובמסירות לפטם ולאהוב את הנכדה על ארבע, לידיה
  

באחת מהן כמעט נפרדנו מאלף דולר . י הארץיחד היינו נוסעים לתערוכות כלבים ברחב
 הבית הקטן שלנו –וויתרנו " רגליים קרות"בסוף חטפנו . ינו בקסמותמורת כלב ששנינו נשּבֵ 

  ...היה צר מלהכיל אותו
  

, לא זזת מהמחשב. ניתבת את הצער לחיפוש אחר הבוקסר הבא, שלי הלך לעולמו' איּפַ וֹ ּפ'כש
כבר היינו , ביום שישי בצהריים, כמה ימים לאחר מכן. חיפשת וחיפשת ולא נתת לי לשקוע

: כך איפיינה אותך-זו היתה רק אחת הדוגמאות לתכונה שכל. באוטו' יבלִ אוֹ 'בדרך חזרה עם 
בעיתונים , ערכת חיפוש במחשב,  למדת אותו ביסודיות–' פרוייקט'ברגע שלקחת על עצמך 

  .והשלמת את המשימה לא נחת לרגע עד שמצאת פתרון ותשובה –ובמגזינים 
  

 להניח דשא סינתטי בכניסה לבית –האחד . נשארו שני פרוייקטים שלא הצלחנו לעשות יחד
 לקנות ספה חדשה –והשני . כך חשוב-נעים ואסתטי כפי שהיה לך כל, שיהיה מסודר, שלי

אני . חזרת ואמרת לי שהגיע הזמן שאזכה לשבת על ספה יפה וחדשה בבית שלי. לבית שלי
  . שאצליח לאגור כוחות ואעשה זאת למעני ולמענך גם יחדמקווה

  
לכן , לבית שלי בקושי הצלחת לעלות

הייתי מצלמת אותו עבורך ויכולת לראות 
את השינויים וההתחדשויות שהכנסתי 

מהמעלה ומהגובה שאליו , עכשיו. מדי פעם
אולי תוכל ביתר קלות לראות הכול , הגעת

בעצמך ולא תצטרך להסתמך על 
אני מבטיחה . ..לומים הגרועים שליהצי

כך -להמשיך לתחזק את הצמחים שכל
  .אהבת והיו כה חשובים לך

  
כך כעסתי - אני מבקשת סליחה שכל, אבא

בתקופה האחרונה ולא אמרתי לך מספיק 
  ...כמה אני אוהבת אותך

  ענת
 ענת ואבא
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  כל יום
   ביום השלושים

CADA DIA  

 עידן רייכל ומרתה גומז

   ְמַדֵּבר ִאִּתי ָעֶליָּכל יֹום ִמיֶׁשהּו
  .יתִ מָ ְׁש ּנִ מִ ְמַנֶּסה ַלֲעֹקר ֶאת ַהְּכֵאב 

ָּכל יֹום ִמיֶׁשהּו ְמַדֵּבר ִאִּתי ָעֶלי  
  .רזֹ חֲ א ּתַ י ׁשֶ יר לִ ּבִ סְ הַ  לְ ְמַנֶּסה

  
   ְּכֶׁשְּכָבר ֵאין אֹור,ֲאָבל ַּבַּלְיָלה

  ַּכֲאֶׁשר ֻּכָּלם עֹוְזִבים
  תֹו ֲחלֹומֹוַתיַאָּתה ִמְתַהֵּל ְלַאט ּבְ 

  ,ִנְמָצא ָּבֶהם ַמָּמׁש
  .ַאָּתה א ַרק ִזָּכרֹון

  ...ֲאִני ָחָׁשה אֹוְת ֹּכה ֲאִמִּתי ְוָקרֹוב
   –ְוָאז ַאָּתה ֶנְעָלם 

  .ְר ּדֵ עְ הֶ ַיִּגיַע ׁשּוב , ררֵ עוֹ תְ אֶ ׁשֶ ּכְ 
  

ָּכל יֹום ִמיֶׁשהּו ְמַדֵּבר ִאִּתי ָעֶלי  
  .א ַּגְלַּגל ִמְסּתֹוֵבבאֹוֵמר ִלי ֶׁשַהְּזָמן הּו

  ָּכל יֹום רֹוָצה ַלֲעלֹות ָעָליו
  . ָלׁשּוב ְלִהְסּתֹוֵבב,ְוַאֲחֵרי ְיִריָדה ָלֹעֶמק

Cada dia alguien me habla de ti  
intentando sacar el dolor de mi alma 
Cada dia alguien me habla de ti  
intentando explicarme que ya no volveras.  

 
Pero de noche, cuando ya no hay luz,  
cuando todos se van  
tu caminas despacio  
entre mis suenos y estas  
no eres solo un recuerdo  
yo te siento tan cerca que pareces real  
y despues te vas  
cuando yo despierte tu ausencia vendra  
 
Cada dia alguien me habla de ti  
y me dice que el tiempo es una rueda girando  
cada dia yo podria subir  
depues de tocar fondos y girara tambien. 

  

  
. ן האהובים עלי ביותר והכי מושמעים בנסיעות שלימהדיסקים של הפרוייקט של עידן רייכל הם 

 –היינו שומעים את השירים שוב ושוב בבית . המשפחהכל בתי למוזיקה שלו דבקה כמעט אהבָ 
כמו שאמא ואני , ולפעמים בקולי קולות, אבא, כמוזיקת רקע למנוחה ולשינה שלך, לפעמים חלש

  .אותו ברצף שוב ושוב ושוברק עמים התאהבנו בשיר מסויים ושמענו לפ .אהבנו
  

באחת . זה כאב יותר מדי, מאז הפרידה ממך לא הצלחתי להקשיב בנסיעות באוטו לשירים האלה
כל ( CADA DIA  שבו נמצא גם השיר, "יתיבין קירות ּבֵ "שמתי את הדיסק . הנסיעות העזתי לנסות

פתאום הקשבתי בתשומת לב : קרה משהו נוסףאז אבל , המוזיקה שבתה את ליבי כמו תמיד). יום
 מאז השיר ! המילים היו אחת אחת מה שאני מרגישה–עיניי התמלאו דמעות . למילים בספרדית

  .ואתה איתי – ושוב,  שוב ושוב,אני שומעת אותו ברצף בלי סוף.  בכל נסיעותייימלווה אות
  

 אמא והאחים. אמרתי בבית שהייתי רוצה להכניס את השיר לעלון הזיכרוןמים אחדים לפני י
,  כל אחד מאיתנו פעם אחר פעם לשיר הזהקשיבה, הסתבר שמבלי שדיברנו על כך: חייכו בעצב

  . מתוך אותה הזדהות עמוקה והרגשה שהמילים מבטאות בדיוק מפליא את ההרגשה שלנו
  

אבל מצליחה בכך רק , כך- כליו אתה לפחות כבר לא סובלאני מנסה להיאחז בנחמה שעכש
 איזה –ובהתאם , שמן ואציל היית. ..כך-חסר כל, אבא,  כי אתה חסר לי.לזמנים קצרים, לפרקים

   ...לב ענק ורגיש היה לך
  .את חוויות החיים שהספקנו לחלוק יחד בתודה ובגעגועיםאזכור לתמיד 

  ,מתגעגעת, אוהבת

  .ענת
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  אבאל
  השלושיםיום ב

  
  

  ,אבא יקר שלי
  ...משהו עליך, כל כך קשה לי לכתוב משהו אליך

שאתה לעולם לא תשוב , גם בפני עצמי, כי המשמעות היא להודות שחור על גבי לבן, קשה
  .עוד

איכשהו תמיד ... מחלות ואשפוזים, במשך שנים התמודדנו יחד עם כל כך הרבה קשיים
 .את פניךשוב שלא אראה , שנגמר, ו להפנים שזהאני לא מצליחה. הצלחת להתגבר ולחזור

  .מה בהכרה שעם חייך תם גם הסבל הגדול-אני מנסה למצוא לי נחמת. המחשבה קשה מנשוא

כמה שמחת חיים ... בריאים, יפים,  עולים ימים אחרים–בזכרונות , בדפדוף לאחור בתמונות
, ליצור, הרבה כוח לעשותעם , היית אדם חזק... כמה הנאות וצחוק ידענו יחד, היתה לך

  .למשוך קדימה וכלפי מעלה את כל סביבתך
  

  ,אבא שלי
בגלל אותה , מי שלא הכיר חשב אולי שאתה קשוח. אבא מיוחדחבר והיית איש מיוחד ו
מי . נגד אי צדק, המאבקים שלך נגד בזבוז והזנחה, החשיבה העצמאית, נחישות שהיתה בך

  .חום ורוך היו בפנים, שהכיר אותך מקרוב ידע גם כמה רגישות

מסוגל להכיל כל , תומך, היית לנו אבא קשוב ואוהב. המשפחה היתה חשובה ויקרה לך מכול
גלל ממדי גופי  ב– אני נזכרת בעצמי בגיל הנעורים. מנסה לעזור אפילו בבעיות קטנות, קושי

.  לענייןואלה כבר לא היו, הקטנים לא מצאתי בגדים בגודל שלי אלא בחנויות לבגדי ילדים
 –הייתי מתלווה אליך לנסיעות לתל אביב . באותן שנים עבדת כמשווק של מפעל הסריגים

כל משווק ומעצב שיכול , אתה היכרת כל חנות קטנה ומעניינת שאולי אפשר למצוא בה משהו
 לא –חיפשת יחד אתי בסבלנות רבה את הבגדים שיענו על רצוני . כל פינת רחוב, להציע פתרון

. עד שמצאנו בגדים לטעמי ובמידה הנכונה, חנות אחר חנות,  עברנו רחוב אחר רחוב.האצת בי
או לנסות מסעדה חדשה שצצה , זה היה הזמן להיכנס למסעדה טובה שהיכרת מזמן

  ...באחרונה
  

ביחד התגברנו על ההתנגדות של אמא , הבאת לי את הכלב שעליו כל כך חלמתי, אבא, אתה
 היית –וגם את השנייה , בהתרגשות את המצלמה הראשונה שליאתה קנית לי . לגידול כלב

הבאת לי אוצרות , כשתחביב הצילום המשיך להתפתח. שותף נאמן לאהבת הצילום שלי
  . עתיקים שקיבלת מחברים ותיקים

בשירות הצבאי הייתי בוכה לך בטלפון בתחילת . לעזור, תמיד מצאת דרך לעודד אותי
 ביציאה –ליווית אותי בכל תחנות חיי . הרגשה טובהומסיימת אותה בחיוך ו, השיחה

חם , היית סבא אוהב, נועם ואביב, לילדיי. בגידול הילדים, בחתונה, ללימודים לאוניברסיטה
  .ומקסים

  

  ...אבא יקר שלי
, שעות,  רגעיםאינסוףאבל אי אפשר לספר בפעם אחת על , כך הרבה- כלעליך אני רוצה לספר 

 .חום ואהבת אין קץ, תמיכה ועידוד,  לי מרכז של שותפותימים ותקופות שבהם היית
יהיו איתי כל , וים בדמעותהמלּו, והזכרונות הכואבים, וים בחיוךהמלּו, הזכרונות הטובים

  .חיי
  

  .על כל מה שהיית בשבילי, אבא יקר שלי, תודה לך
  .לא אפסיק להתגעגע, אמשיך לאהוב... כך-אהבתי אותך כל

  ...אבא, שלום

 אורית
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  מריו במחלבה

מראיין , מנחה המסיבה, קיטו הנדלר
ז רכאת את המזכירה עליזה גלעד ו

  . מריו גלסמן–השירותים 

 1989, ן"מסיבת סוכות תש
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  פרידה מחבר

   דברי פרידה בהלוויה
  

  

   –  חבר יקר,למריו
  . יתנת למדידהת אמת אינה נחברּו

  .היא מקבלת משמעות ברגעים הפחות שמחים

  .מוך ידע זאת מי כ,וים בעליות ומורדותהחיים של כולנו מלּו
, עם החיוך שלך המיוחד בו ניסית להעביר מסר חביב, ידעת לנצח,  מריו,אתה

  .המסתיר את שעובר עליך

  . ת בשעות הקשותזקוק לחברּו, כל אחד
  .ת שלך יש חלק ממשי בחיילחברּו. אתה הייתאצלי מריו 

  .באתי לכאן לומר לך תודה

  רפי שושני

  

  

                           �    
  לזכר מריואקרוסטיכון 

  
  מריול

  , יכרוןז

  .יאה לאיש יקרכ

  יםפעלב ר

  .חביב הבריותו
  

  ,איר פניםמ

  .אוהב וחייכן היה האיש, גישר

  ,לודידים רבים היו י

  .יפעת כבית תוקיר זכרוו
  

  ,יבור של מכאובים היהג

  .ידעעם חיוך בגבורה הסתירם ל

  ... געגוע נשאר לכולם,וף כאובס

  ,תכםי אנו א,שפחה יקרהמ

  .טהורה תלווה אתכםה תושמנ
  

 פרידה דנאי                             
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  פרידה ממריו
  

  ... כך מוקדם-וכל, נסגר מעגל. יש חותם של סוף" פרידה"למילה 
  

, במשך כל השנים, מאז קליטתנו ביפעת. יבוץמריו היה עבורנו הרבה יותר מאחד מחברינו לק
אני . חלפו דרך חיוכו וזכו ממנו לעצה ולדרכי פתרון ייחודיות, כל תסכול, כל בעיה לא פתורה

. להרכיב כיסא נדנדה בחוץ, בלי הצלחה, ניסינו.  שנה16באירוע קטן מלפני , למשל, נזכרת
כוחות  וב,בחיוך ובחן המיוחדים לוחילק הוראות , קרא לעזרה גם את יונתן גפן, מריו הגיע
  .  הורכב כיסא הנדנדה כמו שצריךמשותפים

  
 הן בפעלתנות –כאיש עבודה השאיר מריו את חותמו ביפעת בכל תפקיד שקיבל על עצמו 

בסביבתו הייתה תמיד תחושה שיש על מי . וביוזמות הרבות והן בחיוך וסבר הפנים הנוח
  .לסמוך

  
 הוא הרי היה אבא –סבא של ירדן , "סבא"חלתי לקרוא למריו כשנולד בננו הצעיר ירדן הת

התחלפו קצת התפקידים , כשמצבו הבריאותי החמיר... אז לירדן הוא סבא, מאמץ שלנו
הוא נתן לי . לפני כל טיפול חדש התייעץ עמי, מריו הקשיב לי בכל הוראת טיפול. בינינו

  .  שזאת לא העמדת פניםואני ידעתי והרגשתי, הרגשה שהוא סומך עלי ובוטח בי
  

או אשר שום ספר , במהלך השנים האחרונות יצא מריו לא אחת ממצבים בלתי אפשריים
זאת היתה תוצאה של עקשנות הברזל . רפואה לא היה מאמין שניתן לצאת מהםעת ל-כתב

 בשילוב עם התמיכה הבלתי רגילה שהעניקה לו משפחתו ,שלו והרצון העז להמשיך לחיות
 את שקפות מ, ססיליהבהדרכת, בשנתיים האחרונותבקרמיקה של מריו צירותיו י. המקסימה

יפה , לתרום לסביבת חיים איכותית, ליצור, החיים ואת החתירה המתמדת שלו לפעולרצון 
  .ומטופחת

  
מריו לא .  לפעמים כוח הרצון של מריוהתרופף, עם ההחמרה במצב הבריאות והסבל הגובר

כאביו וגודל עוצמת  לחוש את ,להרגיש בסבלו) ם להם לא תמידוג(נתן לאיש מלבד משפחתו 
, העיניים הכחולות והנוצצות. חיוכו לא עזב את פניו גם כשהמצב היה קשה מאוד. מצוקתו

  .  זה מריו עבורנו–עומקים  סודותצופן , המסתורי קצת, החיוך התמידי
  .איש אהוב ויקר, סבא לירדן, מץאבא מַא, תמיד תישאר לנו חבר

  
  ...  ידעתם סבל כה רב–משפחה אהובה , ולכם

  . אנו מאחלים לכם שלא תדעו עוד צער
  . אתם עומדים עכשיו בפני אירועים משמחים

שהיא , ויהיה מאושר בשמחתכם,  ילווה כל צעד שלכם בחיוכו– שלא זכה להגיע ,מריו
  . שמחתו

  
   הנדלראבישג
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  צידה לדרך
  

מסר  ",מרכז ועדת הקליטה של יפעת, לוטן אורןאשר כו ה הראשון שקידם את פנינהמראֶ 
 של סילביה יתםעל הדשא מול ּבֵ נפגשנו . היה החיוך של מריו ,לידי משפחת גלסמן" אותנו
מאוזן לאוזן אל אבישג ואלי חיוך ענק  מריו חייך . היוםעדבית הדשא ואותו האותו  –ומריו 
 שזה ,עודד בננו .1985קיץ ב זה היה. "אנחנו המשפחה שלכם ביפעת, ברוכים הבאים ":ואמר

רק בגדר היו ירדן וגבע  ובן שלוש וחציהיה רז ,  חודשיםחמישהבן אז  היה ,עתה התחתן
ענת , אורית, סילביההמשפחה החדשה שלנו וראינו את ה של נכנסנו לדיר. תוכנית עתידית

   ".רועאי"כים ומוכנים לשופעים חיו – יניב משחקים עם שי התינוק על המחצלתו
  .הרגשנו שהגענו הביתה

  
אבישג ֵאבל מ מסרון ריוֹ כשקיבלתי ברוסַ קולנוע בסרט פלשבק תמונה זו חזרה אלי כמו 

 אותי בפאנל רב ה תפסההודעה.  ואלינורתי ארצה לחתונה של עודדיומיים לפני המרָא
לחש לי הבעת הפנים שלי והבחין בשישיב לידי שליח ה .יהימשתתפים עם מועמדים לעל

אתה לא יודע כמה נכון מה שאתה  ":לחשתי בחזרה.. ."!? אתה כבר בקיבוץ,היי ":אוזןב
  . והמשכנו בפאנל– "...אומר

  
משפחתיים האו דווקא לאירועים  ל–  הסרט קדימהנע, תיבדרכי ממשרדי הקהילה לדיר

יו בין מר ) דרך אחרת לכנות אותןיאין ל" (שנייםבשיחות קיבוץ "ין  אלא בעיקר למעֵ ,רביםה
ממלא בהיותי בעיקר , שיחות כאלה במרוצת השניםהרבה היו לנו . לביני על ענייני יפעת

 וזו הפעם הראשונה שאני ,מבחינתי  ...התווכחנו, שיתפנו, פרסנו ,ניתחנובהן , ביפעתתפקיד 
לא פעם היה לי מריו מֵעין  .בית ספר של ממשעם מריו שיחות ה היו, אומר זאת בפומבי

, בשקט, תבונה ב– כמו אח בוגר.  עוזר לנתב אל היעד בלי לאבד את הדרך–מגדלור באפלה 
את דעותיו ואת תפיסת עולמו בפני מריו פרס  –בחוכמה ועם המון אהבה ורצון לעזור 

כיצד  והיכן לדעתו אני טועהלא פעם  לי אמרבעדינות וברגישות נדירה . הילתיתק-הקיבוצית
ת עידוד ורגון ועל מיליעל פמריו אף פעם לא ויתר , קוגם כאשר דעותינו נחל. היה ראוי לנהוג

 ההסכמות שיאפשרו להגיע את, שנינו חתרנו כל הזמן למצוא את המכנה המשותף. ותמיכה
של  הבריאותי ו כאשר מצב,שיחות נמשכו גם בשנים האחרונות ה.להבנה ולנהוג נכון יותר

 :מוסכם מסילביה- ת הכמעטלאיתוהייתי מחכה . לא היה טוב והכאבים והסבל גברומריו 
ותוך זמן קצר הייתי נכנס אל מריו , "הוא ישמח לראות אותך,  תעבור דרך מריו,כשתוכל"

  . הלעוד שיחה מרתקת ומעשיר
  

 , ארגנטינהבהיותו יליד. בדרום אמריקהלמשימות השליחות שלנו גם מריו היה שותף מלא 
היה לו עניין ֵּכן ,  השליחים בפניהאתגרים הניצבים שםאת המכיר היטב את המציאות ו

,  הניסיון.בר ליםעל הנעשה מעֵ ספור השיחות בינינו -  עיניו ממש ברקו באין–ואמיתי בכל פרט 
ה שליח החמיצהמערכת , ספקלי  אין .וההבנה שלו את השטח בלטו גם כאן המעורבות

  .. .מעולה
  

 השנים עם. נפלאהעם משפחת גלסמן המשותפים " רגעי משפחה"המון גם  כמובן והיו לנו
  ...בצחוק, דאגה ב,בשמחה,  בעצב–בכל מצבי החיים  חווינו יחד מעורבות וחום משפחתי

  
  . ועד עולם1985מאז קיץ  משפחתנו שהיא, אנחנו מחבקים את משפחת גלסמן

ו י שחיברנו יחד,ת ובעיקר החברּו,הניסיון ואני אישית לוקח עמי לדרך את פנקס החוכמה
  . מריו ואני

  .ח אותו לרגעלא אני
  

   הנדלרקיטו
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  .  שנה30הגענו ליפעת לפני 
  .ריו ריכז אז את הענף מ– איש אחזקה בחממותכשובצתי לעבוד 

  .  בתהליך הקליטהמאודמריו עזר לי . מהר מאוד התיידדנו
  .ת וחברּושפה משותפת, מהרגע הראשון שררה בינינו הבנה מלאה

  
בעל אוזן קשבת , מריו מרכז ענף במלוא מובן המילההיה , בר להיותו איש עסקים מצוייןמעֵ 

, בצוות החממות עבדו באותם ימים חברים בגילים שונים. פתוח לרעיונות ושינויים, לעובדים
מחשבה  . שגישרה על פערי הדורות, חמה אווירת צוותיצר מריו .צעירים וגם מבוגרים מאוד

שבו יצרו , הצמוד" טנא" ובמפעל ותו בחממבדים שעוותיקיש לחברים הרבה וכבוד רב הקד
שמקום העבודה ,  היה לו חשוב שכל החברים ירגישו טוב. לצמחיםאדניות וסלסלות מעץ

  .שיקומו בבוקר בשמחה לעבודה, בענף יהיה להם בית
  

, וכך גם אנימריו עבר ענפים ותפקידים . נפרדו דרכינוהמשך ב. ענףכשלוש שנים עבדנו יחדיו ב
.  בנושאים יפעתייםהשיחעד מהרה  הנינו התפתחיבבכל מפגש . הדרכים הצטלבו לא אחתאך 

בעבר רכז היה כמי ש. חשוב מאודלו היה כל המתרחש ביפעת , מריו היה אדם מעורב ואיכפתי
הוא הקדיש . יקט שטרם הסתייםי להסתכל על יפעת כעל פרומריו המשיך, שירותיםה

הזנחה בתחומים . ים שיש לנקוט כדי להגיע ליישוב מסודר ומטופחמחשבה רבה לאמצע
 הוא עצמו היה אדם שמכבד מאוד –הציבוריים ואדישות וזלזול ברכוש הכלל הרגיזו אותו 

  . החברתית והפיזית שבה הוא חי, את הסביבה האנושית
  
משק ברחבי הלגיחות אהב מריו לצאת  ,כשנאלץ לשהות הרבה בבית, ם בשנים האחרונותג

מה שקורה והציע עזרה כל  תמיד התעניין ב.לפגוש חברים ולהתעדכן בנעשה, הקלנועיתעם 
  .ראיתי בו חבר ושותף לחשיבה,  אהבתי את הפגישות איתו.בייעוץ

   .של מריו יחסרו ליוהחיוך המיוחד " ממזריות"העיניים ה
  .אני בטוח שרבים מרגישים כמוני

  .חבר, שלום

  מיכה להמן

  

  למצות את טעם החיים
  

 עם ִּבֵּתנּו עמית בת השנה וחצי קידם את פנינו מאור הפנים של 1977עם הגיענו ליפעת בשנת 
כמה עידוד שאבנו , אני עדיין זוכרת איזו הרגשה טובה היתה לנו מהחיוך הטוב. מריו וסילביה

 וסילביה קידמו בברכת שלום  מריו–במשך השנים למדתי לדעת שלא היינו יחידים . ממנו
כעבור .  הרבה חברים זוכרים לטוב את החסד הזה–ובפנים מאירים כל נקלט שהגיע ליפעת 

  . הקשר התחזק והעמיק. יניב ואיתי, שנתיים ומשהו כבר גידלנו יחד ילדים
  

 .היתה לנו עם הגלסמנים תחושת משפחה ממש. אמריקאי המשותף חיבר בינינו-הרקע הדרום
, טבעית וחמה, ובפיקניקים עליזים באווירה נינוחה" על האש" להיות יחד במפגשים טוב היה

אלא גם את , עם השנים העמיקה ידידותנו וכללה לא רק את חוג החברים והילדים. זורמת
סילביה ומריו מצידם התייחסו אל הוריי . שאהבו את מריו וסילביה אהבת נפש, ההורים שלי

, מה על הריחוק הגיאוגרפי מהמשפחות בארגנטינה- בזה פיצויאולי היה. בכבוד וחיבה רבה
, אבל נדמה לי שבעיקר היה זה ביטוי לרגש הפנימי העמוק ששניהם רחשו לכל אדם

  . ולמבוגרים בפרט
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הקירבה בינינו התחזקה כאשר מריו עבד כמנהל השיווק של מפעל הסריגים ואני ניהלתי את 
 הזדמנות מצויינת –אביב בתוקף התפקיד -ת משותפות לתלהיו לנו המון נסיעו. חנות המפעל

מריו . בכל נושאכמעט התייעצנו זה עם זה בכל בעיה ו. מקצועיות ואישיות, לשיחות ארוכות
, ברצון לנוע כל הזמן קדימה, באמביציה החזקה: היה בינינו דמיון רב. נפש-היה עבורי חבר

,  וגם בהעדפות הקולינריות– והעצמה תנועה, הרבה אש,  תגובות ספונטניות–בטמפרמנט 
  .בהערכת מקומה של האסתטיקה בחיים, במוזיקה

  
אלא גם , ת האמת עם סילביה ומריו עמדה במבחן לא רק בשעות הטובות והשמחותחברּו
היא : אלא להיפך, ת לא רק לא התרופפההחברּו, בזמנים האלה. פות קשות וכואבותבתקו

  . העמיקה והתחזקה
שנות המחלה , בשנים האחרונות

היו לנו מפגשים , והסבל של מריו
רבים על רקע היצירה של מריו 

עבור . בסטודיו שלי לקרמיקה
מריו היו אלו שעות של התרגעות 

בסטודיו הוא לא היה . והתרווחות
אדם שלבו : יוצראמן אלא , חולה

למחשבה , נתון לדמיון ולעשייה
אהובי ,  את יקיריובמה יַׂשמח

השני ,  האחד אוהב טורקיז–נפשו 
מי ; השלישי כחול, צבע לבן

מעדיף פעמונים ומי יעשה שימוש 
איזה כלי חסר ; בכלים יפים

  ... לסילביה ואיזה לאחד הילדים
  

 שירי עם של אמריקה –כך אהבנו -על רקע המוזיקה ששנינו כל. בשעות האלו הלב היה נפתח
 וגם ,חלקנו התלבטויות ומחשבות,  שוחחנו על החיים–רֶסֶדס סֹוָסה בעיקר של מֶ , הלטינית

לא פעם התייעצתי איתו בתחומים שבהם היתה לו הבנה . אהבתי להקשיב למריו. שרנו
תקוות , דיברנו לא מעט על תוכניות. איך להתקדם, איך לפרסם את היזמּות שלי: מצויינת
, אבל בסטודיו הכול נראה שונה, ת עצמו מריו לא התעלם מהקשיים ולא הישלה א–לעתיד 

, מאחר שגם נועם משתתף אצלי בחוג קרמיקה: והיה לנו שם עוד חיבור חשוב. ממקום אחר
אף אחד . היה מריו רואה בסטודיו את העבודות של נועם ונועם היה רואה את העבודות של סבא

 עד שהעבודה הושלמה , זה היה סוד שחלקו ביניהם–מהם לא גילה במשפחה על מה השני עובד 
  .והכלי נמסר ליעדו

  
פעם ,  פעם יוצאים למסעדה–בשעות ערב ופנאי , שני הזוגות, המשכנו לבלות יחד גם ברביעייה

החברה ...  לפעמים חוטאים קצת במה שאסור,"על האש"פותחים שולחן עם ארוחה טובה 
 אשכח איך לא. נשמרה הרגשת המשפחתיות הנינוחה והמחוייכת, הטובה היתה העיקר
שמעון שתפס איזה זוגי -בןהגיע מריו בקלנועית לראות מה שלומו של , כשהייתי בחוץ לארץ

כך הרבה זמן בסבל ובחולי ועובר - שנתון כל, חשבתי בליבי שלחבר הטוב שלי. וירוס חולף
בארוחה המשותפת האחרונה שלנו . יש באמת מסירות יוצאת דופן, טיפולי דיאליזה מתישים

השיב ,  המעדן הביא איתו זכרונות רחוקים–מריו ממש התרגש . ינוח בננה מטוגנתהיגשתי לק
  .עלינו ושימחה את כולנוגם הבעת פניו המאושרת הקרינה . אותו לימי הנעורים

  

  .נפש אהוב- אתה היית ותישאר עבורי לתמיד ידיד, מריו יקר
  .אחסר אותך מאוד

  

  ססיליה תמיר
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Muere lentamente  
Pablo Neruda 
 
Muere lentamente quien no viaja, 
quien no lee, quien no oye música, 
quien no encuentra gracia en sí mismo. 
 
Muere lentamente  
quien destruye su amor propio, 
quien no se deja ayudar. 
 
Muere lentamente 
quien se transforma en esclavo del hábito 
repitiendo todos los días los mismos trayectos, 
quien no cambia de marca, 
no se atreve a cambiar el color de su vestimenta 
o bien no conversa con quien no conoce. 
 
Muere lentamente 
quien evita una pasión y su remolino 
de emociones, 
justamente estas que regresan el brillo a los ojos  
y restauran los corazones destrozados. 
 
Muere lentamente 
quien no gira el volante cuando esta infeliz 
con su trabajo, o su amor, 
quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir  
detrás de un sueño 
quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, 
huir de los consejos sensatos… 
 
¡Vive hoy! 
¡Arriesga hoy! 
¡Hazlo hoy! 
¡No te dejes morir lentamente! 
¡No te olvides de ser feliz! 
 

  


