
  
  
  
  
 

   עילוי
  
  ְלֵעת, ְלַאט,  ֵמֵאטַּגְלַּגלהַ 

  ,ְּכִפיָפהעֹוד , יבּובִס עֹוד 

   –ּו ליְּכִא ִמְתַאֵּזן 

  ,עֹוֵצר, ִניעַ , ִּפְרּכּוסעֹוד 

  .ֶּדֶרתן ִמַּדְר ַחְמצָ ָרַמת הַ 

  .ןִחָּורוֹ . ֶׁשֶקט

 ַמְמִׁשי אֹו – ַמְׁשָמעּותַהְּזַמן ֲחַסר 

  ,ַמְתִחיל

  .מֹוֵעד, ֶנֱעָצר

  ָלהּוְּגא הַ – ַׁשְלָוה, ֶׁשֶקט

  .ִמִּלים ִמְתַנְּדפֹות ְּכָתִמיד

  ,ֵאד עֹוֶלה

  .ְׁשֵלמּות –ַהֹּכל ָנֵמס ּוִמְתַאֵחד 

  ֶרַגע ּוְזָעָקה

  .יִעּלּוִלְטרֹוף ֶאת הָ 

     עופר אילן                               

"ל     ביום השלושים–לזכר אהרון שנאן ז

 

 .למטוסים, לַטִיס, עופר ואהרון היו שותפים למשיכה העזה לשמים* 



  

  
 

 
 

  26.3.1945  ה"תש  ניסן  ב"י

 5.10.2014  ה"תשע  שרית  א"י
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  חבר נאמן

    בשם חברי יפעת,תולדות חיים ודברי פרידה בהלוויה

  מרים אהרוני

  

  
חודש וחצי לפני , 1945נולד בשדה נחום באביב , בנם הבכור של יהודית וידידיה שנאן, אהרון

שנתיים וחצי . עוד לפני שידעו הוריו על אובדן משפחותיהם בשואה, גמר מלחמת העולם
  . דה מלכהאחריו נולדה אחותו היחי

  

אוהב בעלי , חוקר ולומד הכול,  ילד סקרן וצמא דעת–היתה לו ילדות מאושרת בשדה נחום 
  .נשאר עד יומו האחרון, בעצם, כך. מלא אמון לעולם כולו, חיים ואת הטבע הפתוח

  
עברה משפחת שנאן עם עוד משפחות אחדות משדה נחום , 1952בשנת , בתקופת הפילוג
 עברה 1954בקיץ , כעבור שנתיים.  של יפעת החל בערך באותו זמןבניינה. לקבוצת השרון

-עם החברים מגבתיחד . כולל המצטרפים משדה נחום, לנקודה החדשה כל קבוצת השרון
  .את יפעתקימו  האיחוד והמצטרפים אליה ממחניים

  
, מעורב בכל מעשה משובה וצחוק. היה אהרון אהוב על כולם, 'מגדים'קבוצת , בכיתה שלנו

, מימי קבוצת השרון', עוד מכיתה א. נאמן מאין כמוהו לחבריו, ך תמיד לוקח אחריותא
אני . לכל מי שנפצע או חלהיוצאת הדופן בגלל מסירותו , "רופא של הכיתה"נחשב אהרון ל
רון הא. כאב לי נורא.  חלוד ליד הלולליִ על ַּת  'תופסת'במהלך משחק  נפלתי :זוכרת עד היום

כדי לעצור את "חבש בגופייה שלו את הפצע ,  שנתקע עמוק בידליִ ַּת חילץ בזהירות את ה
כאשר יפה גלילי נתנה לי זריקת גם תי יהוא נשאר א. ועודד אותי כל הדרך למרפאה" הדם
. ביקש מיפה הסברים מפורטיםאף את הפצע העמוק ו, תמרוֹ קלַ , טטנוס ותפרה בסיכות-אנטי

  .עזרו ההסברים גם לי, באופן די מפתיע
  
הכלבה ', זוזי'. כל הכלבים ביפעת היו ידידיו הטובים. בעיקר כלבים, חיים-הרון אהב בעליא

כי אם גם , הוא דאג לה לא רק לאוכל.  היתה תמיד צמודה אליו,של הכיתההאהובה 
  .תהישעות היה משחק א. לשעשועים

  
באחד . םעל המוריגם ובכל זאת היה אהוב מאוד , בבית הספר לא היה אהרון תלמיד מצטיין

על כמה מספר המבחנים של ישראל ביטמן על תולדות הציונות היה צריך לכתוב מילים 
בצר . לא ידע מה לכתובאהרון . אוסישקין, סוקולוב, נורדאו ,פינסקר, הרצל: דמויות חשובות

 להפתעתו. והסתפק בזה" מגדולי הציונות"או " ציוני דגול"לו ערך כמה וריאציות על 
לא טעית , כתבת דברים נכונים: "ביטמן אמר". כמעט טוב"ביטמן את הציון נתן לו , ושמחתו

  ".חבל שלא הרחבת יותר, אתה יודע את החומר,  אני מכיר אותך–
  

במילואים הוצב . ל ואחר כך עבר לסיירת אגוז"בגמר בית הספר התגייס אהרון לשורות הנח
שפע סיפורים מצחיקים שם ר וצב, רובם ותיקים,  יחידה של אנשי האזור– 'יירת תבורס'ל

   . ואילךמימי הטמנת המוקשים לקראת מלחמת ששת הימים, "סיירת"מהווי ה
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 עבר, בין לבין. ומאוחר יותר נכנס לשלהב, אל צוות הפרדסתחילה אהרון הצטרף בעבודה 

 של תפקידים גם שורהבמסירות הוא מילא . יהיאי חשמל ועבד בחשמלטכנקורס של 
היה  ותנּוְמ  מסגרת אוֹ יךהדר, ש"רבכיהן שנתיים כ,  רכבדרן עבודה וססדרןהיה : ציבוריים

זוכרת כמה , שהגיעה ליפעת כמתנדבת מארצות הברית, מרשה גפן. קשר עם המתנדביםאיש 
תמיד ניסה לראות את הדברים . אהרון היה אדם פתוח ובעל לב גדול: "אהבו אותו וגם מדוע

נתנו . להתגבר על פערים, לקרב,  לנושביכולתו כדי לעזורעשה כל מה הוא . מבעד לעיני הזולת
  ".ן גמורמּו אֵ בו
  

היה לו קשר . משלוולא היו לו ילדים לא הקים משפחה , שכל כך אהב והבין ילדים, אהרון
 השתתף עימם. ילדיהם של מלכה וחגי, אחייניובעיקר אל , ילדים רבים ביפעתעמוק אל 

   .ו ממשראה בהם חלק ממנ, בשמחות ובקשיים
  

ת ובהדרגה איבד יכול. חלה אהרון במחלת הפרקינסון,  בלבד48והוא בן ,  שנה20-לפני יותר מ
למרות הגיל , תחילה נאלץ להפסיק את לימודי הנגינה בפסנתר שכל כך הלהיבו אותו. תנועה

.  נגינהונוקשות האצבעות לא איפשרהירידה הניכרת בשמיעה ו. המאוחר שבו החל ללמוד
אך גם אותם נאלץ לעזוב עקב , א נחמה במשחקי סימולציה של טיסה ומטוסיםאהרון מצ

, יותר ויותר בעבודתו בשלהבאהרון התקשה במקביל . הכאבים ואיטיות התנועה, נוקשותה
, המחלה החמירה. עבר לבית ערבה, בלית ברירה,  שנים7לפני . עד שבצער גדול נאלץ לוותר

אף אחד לא זכר כמותו את סיפורי . כרון לא נפגע כללרק הזי. נעשה לא ברורנחלש והדיבור 
 זיכרון .אירועים ומעשים, שמות, אף אחד לא זכר ככה מקומות, הילדות על פרטי הפרטים

 ורצון פלאי הטכנולוגיה, החלל, ארצות ותרבויות, דע על העולםרעב בלתי נדלה ליֶ , מופלא
  .באבל מלא מכאו,  תנועהחסרחיים גדול היו כלואים בגוף 

  
אהרון . ליווה את אהרון גם כשתש כוחו לגמרי, ין כמותםנאמנים מאֵ , קומץ חברים טובים

לא היה כעס בליבו על אלה שלא שמרו קשר בשנים , עם זאת. הוקיר להם תודה עמוקה
  . הוא הבין. הקשות

  
שהצטרף , בין חבריו הטובים היה גם דיויד קפלן. אהרון שמר על קשרים עם חברים משכבר

התיידד אהרון , ני'כשדיויד נשא לאשה את ג. לכיתתנו למשך הקיץ בתקופת בית הספרער כנ
אף שהיתה חולה , ני'בסופו של דבר המשפחה התפרקה וג. תה ושמר קשר עם המשפחהיגם א
ני חששה 'ג. אהרון עזר לה בכול ולבסוף הציע לה לבוא לחיות אתו ביפעת. עלתה לארץ, מאוד

ביקש אהרון להביאה למנוחת עולם ביפעת ולשמור לו , ר נפטרהכאש. להעמיס עצמה עליו
  .הבקשה הזאת מתמלאת היום. מקום לצידה

  
  .תמו חייו לגווע, למחרת יום הכיפורים, היום לפנות בוקר

  .עם מלכה וחגי וכל המשפחה בית יפעת שותף בצער

 .נשמתו צרורה בצרור חיינו
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  חוג המשפחה, ילדות
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  אהרון , הדוד שלי

    בהלוויהדברי פרידה
   )מירום(מאיה חזק 

  
  ,יקראהרון 

  ... כמה עצוב וקשה היה הסוף
  .... בלתי נסבליםםשנגאלת מייסוריהידיעה  למרות , ממךכמה קשה להיפרדו
  

  .הידיעה'  בה,דודה,  שלנוהיית הדוד הטוב

היית בן כיתה ,  שאמא ואבא היו לזוג אבל עוד לפני,לו זה ידוע לכ, אח של אמא שלנוהיית
,  ילדים משלך לא היו לך.מחברי ילדות לגיסים לימים הפכתם .קרוב של אבא- בר קרובוח

  .אנחנו היינו ילדיך
  

חיכינו . ילדה קטנה הערצתי אותך כ.ביליתי במחיצתךשלא אשכח את השעות והרגעים 
שחקים  מ– היתה מתחילה ההשתוללות, כי מרגע שהגעת נעשה שמח, וציפינו לבואך לביתנו

 על מכשפות עם ציפורניים  אימהסיפורי, דגדוגים עד דמעותהצחקות ולו רעשניים שכל
על הרבה  סיפרת ...יזבטים שונים ומשונים'צ,  ילדים באישון ליל להפחידבאותירוקות ש

' טיפול'על הכלבה זוזי שגידלתם ב,  על החוויות עם אבא וכל החבורה, בקיבוץ שלכםילדותה
  ...)ר את השפה היפעתיתמכי למי שאינו , כמובן,בית הילדים(
  

מהרעיון של  תלהבוהממש שלי לא  ההורים – את האהבה הגדולה שלי לכלבים חלקתי איתך
 .שמרת כמה חודשים על כלב סן ברנרד ענק של חבר שלך' כשהייתי בכיתה ה ...כלבים בבית

  היינו הולכים איתו אחר הצהריים. בכלבלהיות שותפה לטיפולוהתענוג נתת לי את הכבוד 
 כבר  כאשר. וזה היה עונג צרוף,עצוםהכלב הנתת לי להאכיל ולהתחבק עם , לטיולים ארוכים
י י ילדשללהראות לך תמונות בכל ביקור  ביקשת ממני ,סא הגלגליםיהיית מרותק לכ

עם  .דאגת לשלומםשאלת עליהם ו. שלושת הכלבים שליאת תמונות  גם אבל תמיד, הגדלים
טיסנים , סיורים בבסיס רמת דוד,  למטוסיםהאהבהקת את  חל,שגיא ומקבי, האחים שלי

  .ועוד
  

  ...דוד אהוב, אהרון
מעולם אך , היו לך חברים וחברות, טיילת בעולם.  בעלילהיתה לך מסכת חיים בלתי שגרתית

ך שעות כבשלב מסויים התאהבת בנגינה על פסנתר והקדשת ל. לא הקמת משפחה, לא נישאת
 שמיעתך וגם הידרדרהוקא אז וד, מתמסר לתחביב המופלא הזה כמה עצוב שבעודך .ארוכות

  .הכיף הזה ניטל ממך
  .היא נלקחה ממך באכזריות ובכאב גם –ני ' ג– גדולה וכשסוף סוף היתה לך אהבה

  
 מעולם לא נכנסת ...כך מעט-ביקשת לעצמך כל, בעל חוש הומור חריף, דוהיית איש צנוע מא
 מעורה היית. בכל נושאוהיתה לך עמדה ברורה דעתן  היית זאת ובכל, למריבות וויכוחים

  . וכמובן מעורה בכל פרט בנעשה בקיבוץ המשנה את פניו,באקטואליה של המדינה והעולם
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 . ולהכילתפוסלה לו הדעת אינה יכ. ממחלת הפרקינסון לא ניתן לתאר במיליםשלךאת הסבל 
 רצית ,יים עד הרגע האחרוןצלול ותאב חנשארת , למרות הסבל הבלתי נגמר, עם זאת

  ...ודאי כבר הייתי נשברת מזמןואני ב.  נלחמת על כל יום וכל שעה,להמשיך לחיות
  

 – לצוות של בית ערבה שטיפל בך היטבבשם המשפחה כולה אני מבקשת להודות מכל הלב 
 , שהצוות בבית ערבה דואג לךראינו וידענו. במלוא המובן האנושי אלא ,רק במובן הטכנילא 

  .היתה בכך תמיכה גדולה ונחמת מה.  אמיתי וחם,כןו לסבלך ממקום עמוק רגיש וקשוב
  

  לאמא שלי האהובה אני רוצה להקדיש כאן כמה מילים
השקעת בו , שנים ארוכות טיפלת באהרון במסירות גדולה.  ממך למדתי מסירות מהי,אמא

 ,ליבך נקי. ך ולחבק אותךאני מבקשת לנחם אות.  ואני יודעת כמה קשה היה לך,ימים ושעות
,  ובילית במחיצתו שעות וימיםודאגת לכל מחסור. למען אהרוןעשית כל מה שיכולת . אמא

 ולטיפול אצל אהרון לביקורים מותאםהיה  – המשפחבבעבודה והן  הן –ז שלך "כל הלו
  .המסור באהרון

  
היה אבא . תוולשמח או לשוחח לעיתים קרובות אל אהרון כדיסע ונהיה  ש,וכך גם לאבא

 עוד הצליח קשהלמרות המצב הו, המבקר האחרון שזכה לראות את אהרון בערב יום כיפור
  .מעולם לא סירבאהרון להן ש, משובח בכמה קוביות של שוקולד אותולשמח 

  
, לא התרחקתם מאהרון,  רחקתם מיפעתגם כאשר. הייתם שניכם מקור כוח ושמחה לאהרון

בחום ומסירות אין ,  נשארתם קשורים ודואגים בלב ונפש,את הקירבה והדאגההזנחתם לא 
 תמצאי לעצמך , אמא,תשַא; שאהרון לא סובל יותרמצאו נחמה בידיעה אני מקווה שת. קץ

  .ת דוגמא ומופת עבורי למסירות ללא תנאיַא .עכשיו שקט ומרגוע
  

  .נוח על משכבך בשלום, אהרון יקר
  . נשמתך צרורה בצרור החייםאתה
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   מאחי האחד והיחידפרידה
  
  

  ...אחי היקר, אהרון
. חולפים היום אל מול עיניי, השמחים וגם העצובים, כל השנים והרגעים שבילינו יחד

אך דבר אחד לא ישתנה ולא . אינספור רגעי הצחוק פתאום נראים כזיכרון עמום ורחוק
  . הקשר המיוחד שהיה בינינו–יישכח 

  
הבטחתי לך שלא אעזוב אותך לבד בהתמודדות , בך החמירכאשר אמא הלכה לעולמה ומצ

אך האמנתי בכוחן , ידעתי שהאהבה והתמיכה הרגשית לא יבריאו אותך. עם המחלה הקשה
פינה לקטר בה על , קיוויתי שאוכל לפחות לתת לך מקום לפרוק מעט ממשא המכאוב, להקל

לשמח , להיות לך לעזר, איתך ולצידךהשתדלתי ככל יכולתי להיות . קשייך ההולכים וגוברים
  .בממתקים שכה אהבת, בתמונות, אותך בסיפורים

  
היתה לך אינטואיציה חזקה לגבי טיבם וטבעם של , מאז ומתמיד ניחנת בטביעת עין חדה

עמד לצידך גם . צניעות ואהבת הזולת, רחשת כבוד והערכה לבעלי ערכים של יושרה. אנשים
. שהיו מתובלות בציניות מעודנת, נו לשמוע את הבדיחות שלךאהבנו כול. חוש הומור נפלא

, מכרים, בזכות התכונות הנפלאות שלך צברת לך הון אנושי שלא יסולא בפז של קרובים
עד יומך , באופן מעורר השתאות, שליוו אותך במסירות ואהבה רבה, חברות וחברים קרובים

חבלי הצלה מאימת , תות של אהבהאני מבקשת להודות להם על שכרכו סביבך עבו. האחרון
באומץ ובכבוד עם קטע המסע , התמודדת בגבורה, חרף כל מגבלותיך, בזכות זאת. הבדידות

  . המפרך האחרון של חייך
  

כך - כך אהבת ושבה היית כל-שאותה כל, היו לך הרבה רגעי אושר ושמחה בחיק משפחתנו
אותם אהבה  אהבת –  והנכדיםתמונות של הילדיםלך י ראיתכמה שמחת בכל פעם שה. אהוב
אני מנסה למצוא נחמה בידיעה . מה לאהוב, מה לתת, כשאין כבר מה לומר,  כעת.גדולה

ימיים , אין עוד רגעים ארוכים של קושי וייסורים בלתי נתפסים, אין יותר כאבגם  לפחותש
  . במקום כל אלה בא עכשיו הצער הגדול על חסרונך. שנדמים כמבחן הישרדות אחד ארוך

  
או לפחות תקל עליך , שנים רבות קיווינו יחד שעם הזמן תימצא תרופה שתבריא אותך

אין מה : "לפני כחודשיים אמרת לי בהשלמה כואבת. זה לא קרה. ותשפר את איכות חייך
ידעתי כי בסופו של יום כולנו . שנינו הבנו שימיך ספורים". זו רק שאלה של זמן, לעשות יותר

  . נפסיד
  

  ,תך מאודאוהבת או
  .מלכה
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  ילדות סיפורי שלושה
  

 לבתי ביפעת קראו כך ('טיפול'ב אחד בחדר, אחד ילדים בבית, אחת בכיתה גדלנו ואני אהרון
 חבר שנעשיתי לפני הרבה שלו חבר הייתי. ביפעת ונמשך השרון בקבוצת החל זה). הילדים

  .מלכה אחותו של לחיים
  

 בשל שבעתיים קשה היא ,משפחה קרוב של לכתו בשל רקלא  עלי קשה מעימנו הליכתו
  .רבת השנים, העמוקה ידידותנו ובשל המשותפים ונעורינו ילדותנו

  

  "האינקוויזיציה"

. הורינו בבתי משיחות לאוזנינו הגיע "אינקוויזיציה" המונחכש השרון בקבוצת 8-7 בני היינו
  .ואש מדורהל  קשורבל קלטנו שזהא ,ההיסטורי הסיפור את הבנו לא

  
, עצים גזרי – ואני ישרוליק ,הרון א– אספנו כך לצורך ."אינקוויזיציה "לעשות החלטנו

 באחד. המכבסה מאחורי יהיההשר בריכת בפינת אותם וריכזנו ישנים ארגזים וניירות
 את הקטנה הבריכה לתוך השלכנו ,מעובדיה ריקה היתה כבר המכבסה כאשר, הערבים

 כמה הדלקנו, הילדים בית של מהתנורים נוהוצאש נפט קצת שפכנו, שאספנו הבעירה חומרי
 שאיימה להבה התרוממה שניות תוך.  בבריכההבעירה חומרי על אותם וזרקנו עיתונים

 המכבסה ליד עבר, למזלנו. אותנו גם –) ולצלייה (ליצלן ורחמנא כולה המכבסה את לשרוף
 שמצאכיבוי  מחבט עם רץ למקום, שלנו יזיציההאינקוו עשן תמרות אתראה כש. דאובר יוסף

עד  ,רב כהעלינו היה  זעמו .שמדובר באש שמקורה בהצתהמייד  אותנו הבין בראותו. בסביבה
. להבותה על מכן לאחררק ו ראשי שלושתנו על ניחתו המחבט של הראשונות שהחבטות

 עד להבותה על טוהשתל הסמוך המים צינור את פתח, דאובר היכה בזריזות ובתושייה באש
  .ןבויייכ
  

 בשל ,במיוחדו, הןו  עצמומהאירוע הן – גדול בפחד הספר בבית שלנו לכיתה נמלטנו אנחנו
 .עונשים ומי צעקות מי, "פלאסקים "מי מהם נחטוף ,הורינוכי כאשר ישמעו על כך  הידיעה

. אהרון ההי הביתה הולך שהוא הודיעש הראשון. ההורים לחדרי ללכת ופחדנו בחשיכה ישבנו
 לא הם .מזה יותר לא אבל ,חמור מעשה שעשיתי לי יגידו שלי ההורים: "כך לנו אמר הוא

  ".הולך אני אז, מענישים ולא מכים

  ...לעונשו ומי הוריו לצעקות מי, שחטף הלחי לסטירת מי, אנחנו גם הלכנו אחריו

  במחנהשולחןאהרון וחגי בבניית 
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  זוזי של ההמלטה

 של במיוחד אבל ,כולם של היתה אהי. "מגדים" קבוצת ,שלנו הכיתה כלבת הייתה זוזי
 כלבים אהבת. אהבתה על אהרון עם להתחרותכול היה שי אחדאפילו  בינינו היה לא. אהרון
  .בהחלט יוצאי דופן היו איתם אהרון של השיח ויכולת

  
 כולל כלבים – כלבים עשרות שלנו הילדים בית על צבאו, הייחום תתקופל נכנסה כשזוזי
  .להיריון ונכנסה הזדווגה ,המיוחמות הכלבות ככל, יזוז. ומגבת העמק ממגדל

  
 תישן שזוזי להסכים אותי שכנע, הזה בלילה תמליט שזוזי שזיהה ,אהרון. חורף בליל זה היה

 על שנפרוש אהרון הציע, ראשונים המלטה סימני כשנראו.  כדי שלא יהיה לה קרבחדר איתנו
 מפושקות רגליים עם הגב על אשכב שאני ,הציע עוד. שלנו המיטה כיסויי כל את שלי המיטה

  ". המיילד אהיה", אהרון אמר, "אני. "נוח המלטה ערש זוזיל לייצר מנת על
  

 תוך, גורים מספר, שלי המיטה על, יירגל בין זוזי המליטה אחדות שעות שבתוך ,קרה כך
 מרעין ושאר שניגר הדם את, שלייתה את עליהם ששכבה המיטות כיסויי אל פולטת שהיא
  ...בישין

  
 בכניסה אהרון לה חיכה, קום אותנו להשכים הגיעה פרומקין חיההמטפלת שלנו כש, בבוקר

 של הלםה את …"!טוב מזל – חדשים גורים לנו המליטה זוזי: "משמחת בשורה עם 'טיפול'ל
 היה לא בכלל לאהרון אבל ,לתאר קשה בחדרנו והלכלוך הסדינים המצעים מראהמ חיה

  .בעיניו והחשוב המופלא הדבר היה וזה ,בהצלחה טההמלי זוזי :איכפת
  

  

   לחברה מחבר

 והיינו ליש החברות הצעת את בשמחה קיבלה ,אהרון של אחותו ,מלכה. ב"י בכיתה היינו
 באנו. וידידיה יהודית – של מלכה להורים כך על להודיע שיש החלטנו מסוים בשלב .לזוג

  .ערב בשעת ,ואני מלכה ,לביתם
  

 שאני רגילים היו הם. אהרון של כחבר תמיד באתי. רבות פעמים ןלכ קודם בביתם הייתי
 :יהודית לי אמרה ונכנסנכש .אהרון עם ולא מלכה עם תיבא הפעם אולם ,לעת מעת מגיע

,  יהודיתשאלה ,"?באת למה אז. "השבתי, "אהרון איפה שאלתי לא". "בבית לא אהרון"
 חבר אני כעת כי מלכה של לבית באתי", לה השבתי ,!"לא" –" ?אותו מחפש לא אתה"

  "..שלה
  

 הערב: "אמרה לו, יותר מאוחר הביתה הגיע כשאהרון. אושר דמעותשל יהודית עמדו  בעיניה
  …"למלכה בא הוא, אהרון, אליך בא לא חגי

  
  .תמיד עימי אהרון של זכרו

  מירום חגי
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  1958', כיתה ו
  הצגה על הנביא עמוס

, עודד, שרגא: בנים
  שמעון, אהרון, חגי

, עדנה, שוש: בנות
 עירית, מיכל, יהודית

  1959, כיתה ז
  :מלפנים לאחור

. מרים ש, שוש ופנחס, אריה
  רבקה, אהרון ועדנה, ודני

  1962', כיתה י
  עם ישראל ביטמן

 בערך במרכז, אהרון מאחור
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  חוויה בלתי נשכחת
  

 2014נרשם מפי אהרון בפברואר 
  

  .'אולי ד', היינו בכיתה ג
מנשה נהג בעגלה . באחד הימים הצטרפנו למנשה יתום שחילק את הכביסה לבתי הילדים

שכל , על העגלה הזאת הועמסו במחסן הילדים שקי הכביסה. רתומה לסוסה, שטוחה גדולה
. ' מבית התינוקות ועד כיתה יב–אחד מהם היה מסומן בסימן של אחד מבתי הילדים 

עזרנו למנשה לסיים את חלוקת שקי הכביסה . כבר התרוקנה העגלה מרוב השקים, כשעלינו
  . ונסענו איתו לאורווה להתיר את הסוסה

  

אולי ,  הסוסה נבהלה–קרה פתאום משהו רע , בתחילת הירידה בדרך לאורווה, על הכביש
 רידהיהיא התחילה לדהור ב,  בכל אופן–צפע חצה את הכביש מחש אולי , העגלה פגעה בה

ומשך במושכות בכל !" הֹויָסה, הֹויָסה"אף שצעק , מנשה לא הצליח לעצור. כמו משוגעת
  . כוחו

הסוסה המשיכה לדהור . נשמט מנשה על העגלה ועזב את המושכות, כשכלו כוחותיו
ואף אחד לא עף ,  היה לנו מזל גדול–נאחזנו בעגלה בשארית כוחנו . בפראות במורד הכביש

מנשה היה חיוור . התבואות הצליח יהושע גולדהור לעצור את העגלהליד מחסן . לכביש
  . גם אנחנו רעדנו. הסוסה הזיעה ורעדה.  על מושבושמוט, כסיד

  

  ". מנשה איבד את ההכרה: "שמענו את יהושע אומר למישהו, כשירדנו
  . אבל יצאנו מייד לחפש אותה, לא ידענו מה זה בדיוק

אבל נשארה לנו חוויה של סרט אימה , ה לא מצאנואת ההכרה של מנש, ככל שאני זוכר
  .לכל החיים
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  עבדתי במספוא
  

 )1959 (ט" תשי,"מגדים" של קבוצת 'מצווה- ספר בר': מתוך
  . שעות במשק8יום עבודה בן : מצווהה כותב על אחת ממשימות בר 13-אהרון בן ה

  
  . מספוא–אהרון שנאן : בסידור העבודה היה רשום

  . ר והלכתי לחדר האוכלקמתי מוקדם בבוק

שטח הגענו ל .אחרי תה ופרוסת לחם עם ריבה הלכתי לעבודה עם יוסף טרנר ומיכאל זהר
כשסיימנו שם עלינו . העשב היה קר מאוד ורטוב מטל. מטה והתחלנו להעביר קוויםל

  . נחנו קצת והתחלנו להעביר קווים גם בסלק, ]סלק בהמות[לשטח של הסלק , למעלה
  . נפלתי הרבה ויוסף ומיכאל צחקו ממני. ה מאוד והעבודה היתה קשההסלק היה גבו

,  היה כל הזמן מבסוטדניאל. העמיס] שני[דניאל  שאחרי זה ירדתי לרפת לפרוק את הסלק
ממש היה כבד מאוד והיה ש, אני לא יודע איך הצליח להישאר ככה אחרי העמסת הסלק

: דניאל דפק לי על הגב ואמר. שנסוסאחרי כמה זמן הרגשתי שאני מקבל אק. קשה להרימו
לא ממש הבנתי למה ". זה יהיה כמו אספירין בלילהאבל , קשה לך עכשיו, אהרון, אין דבר"

  .התכוון

כשסוף סוף גמרנו . אחרי זה נסענו לארוחת צהריים בחדר האוכל וחזרנו להעביר קווים
הייתי ". תעשו עוד קו": ואמר ליוסף] רפאל פסחי[הופיע רפוליק , להעביר את הקו האחרון

  .העברנו, אבל לא היתה ברירה, ק בשוֹ לגמרי

). בהחלט הבנתי למה(אנחנו לא מצליחים למשוך ילדים לענף : יוסף ומיכאל אמרו לי
  ...רק אוכלים שוקולד ושותים חלבבענף שלנו תגיד ש, כשישאלו אותך מה עושים במספוא

  . י להורים עייף ורצוץאחרי מקלחת של כמה שעות הלכת. יום העבודה נגמר

  2003,  אהרון במפעל שלהב– שנה אחרי יום העבודה במספוא 40-- למעלה מ
  עופר שפריר: צילום
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  1964, ד"בפורים תשכ" מגדים"הופעת בני 
  חגי, אהרון, מיכאל: מימין לשמאל

  1964, ב"גמר י
עם המטפלת " מגדים"

  חיה פרומקין

  , תחרויות בין ענפים
  1964, ד"חג העצמאות תשכ

  .אהרון במירוץ שליחים בדליים

 25- בחג ה" מגדים"
  1979, ליפעת

  אהרון ואביטל
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  החתימה
  

  31.7.1964, ב"בגמר י" מגדים"רשימה של אהרון בעלון קבוצת 
  
 שנים עברו מאז שהשמעתי את צעקתי הראשונה בחלל עולמנו ובישרתי את בואי ועד 19

חתמתי . שקיבלתי את העט לידי כדי לחתום על הנייר המאשר את קבלתי לחברות ביפעת
י המקנה לי את הזכות " ל13 תשלום של על, על קבלת חבילה בדואר: רבות בחיי הארוכים

 300, רך ונעים: "לנהוג בטרקטור לבדי ופה ושם אפילו על חבילת נייר מגולגלת שרשום עליה
. מעולם לא חתמתי על מסמך יקר ערך כזה האחרון, ובכל זאת". 15X15גודל , חתיכות

  .חתימה מסוגננת כזאת לא היתה לי מעולם
  

.  נכנסתי לחדר האוכל לאחר יום עבודה ארוך12:00 בשעה .היה זה באחד מימי סוף השבוע
נשאר , הגבינה והעגבניות, הלחם,  חסרו החביתות11:00בארוחת הבוקר שהובאה לנו בשעה 

, אישוני עיניי נעו ממגש כדורי הבשר אל מגש החצילים. הייתי רעב מאוד, בקיצור. ..רק התה
  . ילה על הכיסאומשם אל מגש פשטידות הגבינה שעה שהתיישבתי בנפ

  

 בצורה לא ממש מהירה וגם לא כל כך –כלומר , האוכל הוגש בצורה האופיינית לזמן
: שבה נח בערבוביה עליזה קומפוסט שלם, אבל לבסוף הוגשה לי בכל זאת צלחת, מסודרת

כאשר , הדבר היה עוד טרם עידן ההגשה העצמית (פשטידת גבינה וחצילים, כדורי בשר
  . .)א.מ, דר האוכל מעגלות ההגשה עמוסות המזון שסבבו בין השולחנותהאוכל הוגש לבאי ח

  

אבל בדיוק ברגע , עד שהצלחת הונחה על השולחן כבר התקמט המזלג תחת לחץ ידי הרעבה
פניו של עובד חדר . ניחתה עלי יד,  כדי לנעוץ את המזלג בכדור הבשרידישהנפתי את 

יוסף צד .  במרחק של שלושה שולחנות ממנישישב, האוכל רמזו לי לעברו של יוסף אהרוני
 בשתי ולּו, אבל הרעיון לדחות את האוכל, הרמז היה ברור. את מבטי ונופף לעברי בדף נייר

לבסוף ... עיניי נעו מהנייר אל הצלחת ומהצלחת שוב אל הנייר. נראה לי בלתי סביר, דקות
  .כשמבטי אינו מש מהצלחת, קמתי והלכתי אחורנית לעבר יוסף

  

"הכללים נחשבו בעיניי באותו . לפי כל כללי הטקס, באה השאלה של יוסף, "בבקשה, ִׁשְמ
חתום . "מול פניי המורעבות הונח נייר. בקושי זכרתי איך קוראים לי, רגע כקליפת השום

 שסביבו חגו לנגד עיניי כדורי ,את מקום החתימהבאדיבות  הראה לי יוסף ,"בבקשה, כאן
חתמתי את שמי הפרטי בין שני כדורי בשר ואת שם . וחציליםפשטידת גבינה , בשר

 אחר כך הנחתי את העט ונעתי בזהירות לעבר הצלחת. המשפחה בין החצילים והפשטידה
אחרי כדורי . כאשר הנפתי בפעם השנייה את המזלג ידעתי ששום כוח לא יעצור בעדי. שלי

ערבוביה בצלחת והופרד  שנח קודם ב,האוכל. הבשר באה הפשטידה ולאחריה החצילים
  . היה מעורבב עכשיו לא פחות בתוך בטני,לרגע במהלך הקצרצר של הארוחה

  

כאשר הגעתי לצריף של הכיתה כבר פעלה הכרתי במלואה והבנתי את גודל השטות 
דמותו של יוסף אהרוני התבהרה מול עיניי ותפסה את מקומם של כדורי הבשר . שעשיתי

. צבי העדין נוצל בתחכום רב לשם גביית חתימתי שלא ברצוניידעתי והבנתי שמ. והחצילים
קוראת את , מזכירת קיבוצנו,  הקררות, לנגד עיניי ראיתי את עצמי יושב עם חברי כיתתי

  !איזו שטות עשיתי. תמוכנים לקבל אותנו לחברּו, שמותינו וכל החברים מרימים יד בעד
  

 תבואו רעבים כל כך לחדר האוכל לעולם אל: דברי הסיום שלי מופנים לחברים לעתיד
בנחת איכלו קודם , ואם בכל זאת תבואו במצב כזה. 12:00באחד מימי סוף השבוע בשעה 

רק . ימתין לכם בסבלנותאהרוני יוסף ,  אל תדאגו–הפשטידה והחצילים , את כדורי הבשר
לו על זה אפי, גשו אל יוסף וִחתמו על כל נייר שיגיש לכם, כשהארוחה תשב לבטח בבטן, אז

 .הַמקנה לכם את הזכות להיות חבר יפעת
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  ...אהרון

  . ..עליך עברו ומכאוב סבל של שנים הרבה כך כל

  ? ....מתי עד? ... כמה?....למה עצמי את שאלתי פעמים הרבה

  .הוֵּכיתי הלם, כאשר שמעתי שנגאלת מייסוריך, ובכל זאת

  

 היית. באתי אליך לבית ערבה, הנפש חשבון מכביד של יום, כיפור יום במוצאי, קודם לכן ערב

 טוב לא מרגיש שאתה אמרו לי. אבל חיוור מאוד, טוב ממש נראית. ומגולח רחוץ ,מסודר

 אך, מרגיש אתה מה אותך לשאול  ניסיתי.מוקדם יותר למיטה ולהיכנס לאכול ושביקשת

  .להעיק רציתי לא ואני, רק נענעת בראשך, התקשית לדבר

  

את התאריכים החשובים לשנת  החדש השנה בלוח עדכנתי י ראש השנהספורים אחר ימים

 אומנם ".70 ט"מז שנאן אהרון: "כתבתי בלוח 26.3.15 ,ביום חמישי. ה שזה עתה החלה"תשע

 .נוותר  לא70יום הולדת  שעל החלטנו אך, ימי הולדת לך נחגוג בשנים קודמות שלא ביקשת

 שכדאי וחשבתי ,"טוב מזל", במצבך, ם לךכך מתאים לרשו- שלא כל הרגשתי, למרות זאת

למחרת יום . מדי זמן יותר להתלבט הספקתי לא. לאירוע בקשר הבנות עם להתייעץ

, מצמרר עדיין זה". ל"ז שנאן אהרון ",5.10.14 ,יום ראשוןבהכיפורים רשמתי באותו לוח 

 רגוע אתה כעת .מייסוריך גאולה סוף באה לך-שסוף שאני יודעת למרות ,נקלט לא עדיין

אני : מאיתנו לצחוק מפסיק ולא מלמעלה עלינו מסתכל, כולנו מעל בשקטלך  מרחף, ושלו

  ...משמע תרתי, הזה העולם מכבלי השתחררתבו ש ברגע הטוב שלך חזר בטוחה שההומור

  

  .הזכרונות ממדפי האבק את להסיר אני מנסה

 ,מהגן והבוגר היפה הילדון ,אהרון, אני נזכרת בך

 ביום פניי את להקביל הקטן) ישרוליק (יגוז עם מגיע

 בגלל –לקבוצת השרון  נחום משדה שבו הגענו

 שבועות שלושה נחום האנגינה שלי הגענו משדה

לי  להראות ,לגן אותי לקחת באתם. כולם אחרי

 הרי שלושתנו –לעשות לי הכרה עם הילדים , הכול

  ...והיכרנו עוד מבית התינוקות, הכפר מאותו באנו

  

 קשור לטבע –המילה  מובן במלוא 'טבע ילד' היית

עם זאת ו, החיות של דוליטל ר"ד היית. ואוהב טבע

וחום אנושי לבני אדם  הבנה, חמלה המון גם ךב היו

 התלמיד אתה היית. ורגישות גדולה מאוד לסבל

 שיעור כל בנאמנות במורד המדרגות לפני שחיכה

ר כדי לעזו שיעור בתולדות האמנות או גיאוגרפיה

 לעלות,  הרגלייםהמורה משותק, יפה למרדכי

 אחזת השנייה וביד במרדכי תמכת אחת ביד. לכיתה

שאפשר  ידע מרדכי. השולחן על לשבת לו עלית איתו לאט ועזרת, ההליכה שלו במקלות

  . שעשית לא פעם כדי להצחיק 'הצגות'ה למרות, רצוץ קנה משענת שאינך, לסמוך עליך

  

ונהנית לשעשע  המורים של חריגים לשון וצירופי פה פליטת כל זכרת, פנומנלי זיכרון היה לך

  .אלה בהקשרים מפתיעים ולהצחיק את כולנו בחיקויים ובשילוב ביטויים
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 ערבים. ניםהב מספר הבנות כמעט כפול ממספר,  בני יפעת28 –גדולה ומיוחדת  כיתה היינו

 ,ושלי ברכה, של עירית, שלנו בחדרעל הדשא או  כלל בדרך, בצריף יושבים היינו שלמים

הקונדסיות  בהצגות חשוב חלק היה ולישראל שחר ,אהרון ,לך. אותנו מבדרים היו והבנים

 החורף בלילות מתעוררת היתה שעדנה לנו שסיפרת אני זוכרת. וחגי דני עםהצחיקות 

 שאם לה שהודעת עד, עליה שתשמור ומבקשת למיטה אליך מגיעה, והרועמים הגשומים

למרעה  ויוצא לדיר הולך היית איך שסיפרת אני זוכרת. ..עליה תשמור לא ,שוב אותך תעיר

  . ..חזרה של הדיר בדרך החמור על לרכוב לך מחכה לרגע שייתן ,שלי אבא עם

  

 חקרת ,שאלת .ומגוונים רבים היו שלך ההתעניינות תחומי, גבולות ידעה לא שלך הסקרנות

 המון חמים עם קשרים ויצרת חברותי אדם מאוד היית. שיםולאנ חיים לבעלי להקשיב וידעת

  וטף  גברים, נשים

  

סיפורי זכרונות על אירועים  שפעת, לדבר יכולת כשעוד, המחלה של הראשונות בשנים

של בני  מהתעלולים ופרט פרט כל זכרת, כרימון סיפורים מלא היית. ומעשים מימי ילדותנו

כאילו חווית , הקונדס כשסיפרת על מעשי ברקו תמיד  עיניך.תעלול לכל קשור היית, הכיתה

ידעתי , כבויות לפעמים נעשו ועיניך ,החמירה כשהמחלה. הפחד והצחוק, מחדש את השעשוע

, כי בכל פעם שהזכרת אותם, וחגי לה'מלכה של הילדים על שוב בשאלה אותן שאוכל להאיר

 תמיד והשיחה עליהם והמחשבה ,גבולות ואת ילדיהם ללא אותם אהבת. קרנת מאושר

  .אותך שימחו

  

שהגיע  מרחוק בראייתך החדה כל מי מזהה היית ,ערבה בית ברחבת ,בחוץ ישבת כשעדיין

 וילדים חברים. הידיים ותנועות ההליכה צורת לפי הכדורגל או חצה את מגרש הדואר לתאי

מאלה  אחד. לשתף, לספר משהו, שלום לך באו לומר, וראו אותך בחוץ ערבה בית שעברו ליד

החיוך השקט . אהבת מאוד את אגם. לוריא אגם לשעה קלה היה איתך שבאו לא פעם לשבת

שיש לכם הרבה , אמרת לנו שאגם הוא חבר שלך. וגם הסקרנות והפתיחות, שלו התאים לך

, לפרטי פרטים על תפקידו הצבאי אותו שראיינת אני בטוחה? על מה דיברתם. על מה לדבר

מותו בגיל כה צעיר  אסון את חווית שלא שמחה אני...  על הטיול הגדול,על התוכניות לעתיד

  .בנפאל באנפורנה השלגים בסופת

  

כאבת את השינויים שעוברים . היית מטבעך אדם מעורב והנעשה ביפעת העסיק אותך מאוד

 .החשוך והריק הכאיב לך האוכל מראה חדר. על החברה ביפעת ומרחיקים אדם מרעהו

 לאחד אסון שיקרה חששת, במהירות על המדרכות הכעיסו אותך םשטסי הטוסטוסים

 החברתית וכאבת את האווירה האסיפות עקבת בדאגה אחרי נושאי. בשטח ששיחקו הילדים

  .יעקב לזכרון עברו וחגי לה'מלכה שבעקבותיה ,העכורה

  

 תלראו וכואב קשה היה.  תמיד בצער–הבנות  בפגישת ראשון היינו מדברות עליך יום בכל

 .כואב שלא שלך בגוף אחד תא אין כי לי נדמה והיה מולך יושבת הייתי. סובל כך- כל אותך

  .ובשבילי  בשבילך–הייתי חייבת . המשכתי לבוא אך, לשבוע משבוע קשים נעשו הביקורים

  

  . יותר סובל לא אתה סוף סוף, אהרון

  .אורניםבצל ה, אהבת כך שכל בשקט ושלווה אתה נח מנוחת עולמים באדמת העמק

  .באהבה תמיד אותך אזכור

   מירסקי שוש
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  הידיד הטוב
  

  . וחברנו הטובבן כיתתנו היה אהרון

, יחד את כל השנים מהגן עד גמר בית הספר וצברנו חוויות משותפות מהווי הלימודיםעברנו 

. חנות וטיוליםמ, פעולות חברת הילדים, איסוף נשר וקטיפים, דילולים, עבודה בעישובים

 –" אקשן"שלא החמיץ אף פעם הזדמנות ל, שובבעליז ו, היה ילד חייכן וטוב לברון אה

כאשר כולנו כבר שכחנו את רוב חוויות ימי בית , ברבות השנים. תעלולים ומעשי פרחחות

היה זה אהרון שזכר הכול וידע לספר על מה שהיה ומה שקרה כאילו הדברים , הספר

ותר היה לגלות גם סיפורים על מעשי קונדס שנשמרו אחרי שנים כבר מ. התרחשו רק אתמול

  .איכשהו היה אהרון תמיד ביניהם. הסוד- בסוד והיו ידועים רק לשותפי

  

שמח אהרון . לבקרוהשתדלנו להגיע , לבית ערבהאשר מחלתו של אהרון החמירה והוא עבר כ

רתו עבר הזמן בחב. על כל אדם שבא לבקר ועל פניו עלה חיוך גם כשהיה לו קשה וכואב

והנעורים לסיפורי הילדות מרותקים היינו מקשיבים . אף פעם לא היה משעמם, בנעימים

פה ושם היינו שואלים על פרט ,  סיפורים מלאי הומור וצחוק– רבכה  בפרוטרוט ובחן שסיפר

  . שנשמר גם בזכרוננו

  

 לי פעם נדהמתי כשסיפר .ת היתה חשובה בעיניומּוהשלֵ , היה בעל עין חדה וקפדןאהרון 

הבחין שאני לובשת שמלה , כשנכנסתי לחדר האוכל,  שנה35- לפני כשישיהבאחד מימי ש

כי שכחתי להוציא את החוט המכליב ששימש לסימון , הוא ראה מייד שקיצרתי אותה. חדשה

אולי , במקרה הזה. ים משכו את תשומת ליבוטנפרטים קטנלי שגם הסתבר  כך. המכפלת

  . אמו יהודית היתה תופרת וכך התמצא בעולם החוט והמחטהיתה השפעה גם לעובדה ש

  

עקב בעניין אחרי חידושים , הוא חי את ההווה באינטנסיביות. עבראת הלא חי רק אהרון 

איכפתי הוא היה . מדעיים שהתפרסמו בתקשורת והתמצא היטב בחדשות בארץ ובעולם

שעברו שינויים ת כאבו על הבשיחותינו ביטא פעמים רבות א. בנעשה ביפעתמאוד גם  הורעמו

חבריות שלא היו עוברות בשתיקה - התנהגויות אנטי, מתחים בין החברים, ועוברים על יפעת

ויותיו ובח, חבריו, גם אותנולשתף היה חשוב לו . חברה היפעתית בעברוהתעלמות ב

  . מחשבותיובו

  

אר תמיד ידיד אהרון עמד בהם בכבוד ובאומץ ונש. הגורל העמיד את אהרון במבחנים קשים

  .אדם צנוע וענו המסתפק במועט ומודה עליו, טוב ונאמן

  . בליבנו תמידכך נזכור אותו

  .יהי זכרו ברוך

 אביטל ויחזקאל גבאי
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  ידיד נפש
  

  לי-חברי כאח, לזכר אהרון
  

שהגיעה אלי בהיותי , הידיעה המרה על מותו של ידידי אהרון
, לפני נסיעתי, בפגישתנו האחרונה. ממש הלמה בי, ב"בארה

העדפתי . אך קיוויתי שאני טועה, הרגשתי בהידרדרות במצבו
להאמין שהודות לחוסנו הפנימי ורצון החיים העז שלו יצליח 

  . רון להתגבר ולהגיע לאריכות ימיםאה
  

היה לי עם . מעמקי הזיכרון אני מעלה את התמונות הראשונות של ידידותנו כילדים ביפעת
לנגד עיניי אני יכול עדיין לראות . אהבתי לבוא איתו לבית הוריו. ת מיוחדאהרון קשר חברּו

עדינות שהפליא הת ודומיוחש הקת המונות תקוע ביצירש, בעל החיוך החם,  אביוידידיהאת 
ו אימ, יהודיתבאני נזכר גם .  וביופייןבדיוקןעבודותיו הלהיבו אותי כל פעם מחדש . לעשות

אני רואה אותה לנגד עיניי . שקידמה תמיד את פני כל חבריו בשמחה ומאור פנים, ל אהרוןש
 מששיי ששוודף הצרית לתחן מהקטחדר המתפרה ה בתפירת הכונה על מרכונ, גם בעבודתה

י בחילופ בגדים היינו מגיעים למתפרה של יהודית לתיקונים בעת התאמת. ילדים איזולטור
  .ת ולעיתים נדירות גם לתפירה חדשה ממשונוע
  

ן משתיה מי יודע איני היום עד. םוכלבי דורגל כ–היו לאהרון שתי אהבות גדולות , כילד
אף , וסביבתהגיע לב שלל ככ. ןופת דיוצאהחלט ה ביתם הלכלבי יבתוח. ריות דולהה גיתה
ם יהחושב, םכלביה. וחיקץ לאימוף וליטו ,חוםו למנה מכז, ריותט בהמרוח ומוזנה
קופצים עליו ה ומחת שקראתו בזנב בנביחום לכשכשימ, ולים עיקתרפו מהי, חיםמפותה

  ". םכלביא של ההאב"ה חיבו לו בקראנ. בחדווה
  

. 'כמדומני מכיתה ט, ני נזכר באחד הסיפוריםא. בבית הספר היינו שנינו שטותיניקים גדולים
שהפיק המורה לספורט , בטקס הפתיחה". הפועל"בקרית חיים עמד להיערך כינוס של 

גם אנחנו היינו אמורים לקחת . השתתפו מאות בני נוער מכל הארץ, מאפיקים שמריהו ַנאֶּבל
 המורה שלנו ,על החזרות שלנו ניצחה שושנה ברפל. םרושת רב התעמלוהן הבמפגחלק 

ק ממנו בתירוצים התחמו לנייסנ, ותנון אנייש עמא מלהמפגן הזה . דות דמרמלהתעמלות 
, כמה בנים, לבסוף קיבלנו. היינו חייבים להשתתף, שום דבר לא עזר. םמשונים ושוני

חולקנו לזוגות והוטל עלינו תפקיד , במקום להשתתף כמתעמלים במפגן ההמוני": הנחה"
 איך ומתי להאיר את – פעלהת הוראוו הבלניק. הרון ואני היינו זוגא. זרקוריםה מפעילי

נמאס , צמןו על עחזרו ותארכת ההחזרואבל כש, בהתחלה זה מצא חן בעינינו. המתעמלים
הסית אותי להשתעשע קצת בראש עמודי , ןטס לא קונדה קהיש, אהרון. השתעממנו נורא, לנו

ים על המגרש למטה לפי הוראות ההפעלה במקום להאיר את המתעמל. התאורה הנישאים
אינני זוכר כבר . םמפעיליר השאזרקורים שלנו את ר בסנוו או לשמיםת הר אלהאיהתחלנו 

אבל אני זוכר היטב את הצחוק הגדול , אם פוטרנו מהתפקיד בגלל הבלגן שעשינו ואם נענשנו
  .שלא נרגענו ממנו הרבה זמן, שלנו
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 ועדוה נלם אשיעורי. ישבתי ליד אהרון' יהמערב העמק'ר פסת הבבי' מדע כללי'בשיעורי 

ת בנחיתות והמראות של צפול או לכדורג שחקו לשהעדיפ, תלמידים שכמותנוד לבמיוח
ת של ריקטורוו קבשיעורים המשעממים ציירנ. קום ללמודה במתעופה הבשדמטוסים 

 שנינו התמחינו. ללא מתחרים, ףמועדב הכוכה ההין יטמל בשרא י– בבית הספר המורים
הקדשנו זמן לביקורת אמנותית הדדית שמטרה להשתפר והגענו לדעתנו . בקריקטורות האלה

  . אף כי המאמץ היצירתי שלנו לא זכה תמיד להוקרה הראויה מצד מורינו, להישגים יפים

טו נסיים את בית - טו-פתאום תפסתי שאו: חל אצלי מפנה, אחרי זמן רב של בטלה בנעימים
ה עת הגיע, שים קץ לשטויותה לחלטהה בי הגמל?  נעשה אחרי שלא למדנו כלוםומה, הספר
ד למור לעבושכדאי לנו ל) ישרוליק (זיגוטובים אהרון וי היסיתי לשכנע את חברינ. דללמו

ך הצעד א, לא קלר היה מעבה. אהרון לא, זיגו השתכנע. םליר גכפי בחקלאת הספר הביב
גענו הודות לכך ה. ם וחרוציםממושמעי, לימודיםם ביניי רצוהפכנ, שינוינו ל בח: כח כנכוןהּו

בכל מפגש עם אהרון . רק בחופשותנפגשנו ה שלנו ביפעת 'עם החבר .להישגים וזכינו להערכה
  .חזרתי והצטערתי שלא הצטרף אלינו גם הוא

  
א מהצבו ניחופשותב. םצנחניי לתנדבתאני ה. זגות אסיירן להרוב אתנדה, ל"ו לצההתגייסנכש

הסלקנו , ה'כמקובל בין החבר. באותם ימים יצאנו הביתה עם נשק. לקנו חוויות מסוג חדשח
ת בשדום טייאפיר מטווחיםבשבתות היינו עורכים . מהצבא גם תחמושת ואמצעי חבלה

. החבלי ולבנד י רימוני, םחזיזים וגם מפוצצים בחוסר זהירות של חיילים צעירים בבוסתניו
רימון יד ו מאיתנד אחם זרק מית השאבול מגדד מלי. ןקישוהם אג יצאנו לשבתותת הבאח
לא יכולנו . ץהתפוצא לך ורץ הבבושקע הרימון , לרוע המזל. ריּוי ּבגף דלאסום כדי למי

ל מיכא.  מישהו היה עלול להיהרג מזה–להשאיר את הנפל המסוכן בשטח ולחזור הביתה 
עף לעבר מיכאל פצע אותו בלחיו הרימון התפוצץ בעוצמה ורסיס ש. קבלורו עבק לרר זטפ

ז אותו מא. נרגענו רק כשנוכחנו שהפצע שטחי. אהרון מיהר לחבוש אותו. ופניו התמלאו דם
 )מוחאולי גם (רי מנוח סם חעיריו עדיין צניהילמרות ש. ש נפסקו משחקינו באשטופע מאירו

  .הסתיים באסוןמשחקים שעלולים ל יש –צריך לעצור הבנו ש, תבות רשטויו פחד  בליועשינו
  

. י משפחההקמתלא עבר זמן רב ואני . תיפעו לזרנ וחונשתחררם הימית השת שלחמאחרי מ
אתי בו כשראיתי אותו צוחק בעליזות בחברת התקנלא פעם . י הרווקותחיך בהמשי אהרון

אחרי . ונראה היה בעליל שהן מחבבות אותו ביותר, ת היפהפיות שהגיעו למשקהמתנדבו
אבל כאשר שמעתי , ח מיעטנו להיפגשפית רבפתח הרחוק קלהה דמושי לתשפחי עם מעזבתש
אז כבר חייתי . מיהרתי לחדש את הקשר, ידרדרי מבריאותו המצבן ו בפרקינסולהן חאהרוש

ב גם חייש, לכרמיאל י שנטראקה ביישחת הריכול במפעיי כהתובעני תפקידת מרול. לבכרמיא
ה והית לשלומו שאול למידה תהגי נשתה א'לרח. הרוןל אבוא אי להקפדת, תבשבתועבודה 

ו רגעי היהביקורים האלה . הטובו ההרגשתו ואת חיי את המתיקם לממתקי עימי ולחתש
ו לא להנאתנו, רבהת עבישוחחנו ברחבה של ו ושבנת ירבו שעות. ונ שניבורן עצות רוושעחסד 
ט פשות המצחיקוו בדיחותיד שלו ומיוחההומור ה, הרוןל אם שמרתקיו הסיפורי. לגבוהיה 

כל פרט , הוא זכר בבהירות מדהימה את כל חוויות ילדותנו. דירן נכרויזהיה לו . הרסו אותי
  .ממשופרט 

  
חזרתי לבקר , עטב לי מכשהוט. ה לא התראינומימה תנך שבמש. עפתי לליתה גם אני חוהנ

תי אל לפני זמן קצר בא.  ההרעה הגדולה שחלה במצבובראותי אתאצל אהרון והתעצבתי 
ה ביתי הכשחזרת. בנשיקהק חם וחיבוו במני מנפרדת. ב"אהרון לפני נסיעתי לחופשה בארה

: הוספתי". על הפנים"שהמצב , ו של אהרוןשלומה בהרגלה כהתעניינדוכדך עניתי לאשתי שמ
הידיעה המרה . תחושת הלב היתה נכונה, ילצער". הלוואי שאתבדה... בר לא ניפגשכאולי "

  .אפילו בדרכו האחרונה למנוחת עולמים לא זכיתי ללוותו. ב"בארה, י הרחקהגיעה אלי כשאנ
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ם לא מעול. ומותן כיאֵ ע מצנות והליכו נעים, מרתק שיחה איש, אדם אציל נפש יהן האהרו

ר חבר מותץ ויאמיחבר , הוא היה לי ידיד נפש. ומצוקותיו וצבל מבש וטןן או רתלונו משמעתי
ו בדיחותיבד לו ומיוחר הבהומו, קורןהב וטוו החיוכד במיו תנאזכר.  כאח אהוב היה לי–

  .תמעוי עד דהצחיקונש, תהשנונו
  

 חכמה ,מיטיבה,  ואמיצהאשר כלאו רוח חופשייה, ם של אהרוןמיוסריו היית חסכה מתמ
. מלא כאב וסבלכך -כל אבל ,תנועהאונים ו בגוף חסר ,המיטבבה ובמלוא דעת –ת דעת לוצלו

  ...מה נורא הדבר
  

  . ומצא שלווה לנשמתךנוח בשלום על משכבך. אהרון חברי היקר, עפרךו לך רגבי ימתק
 .תחסר לי מאוד, ב לי בלעדיךעצו

 "...ךרוכך א-ן כלזמת למר וצן קזמם לדי אח"

 .נשמתך צרורה בצרור החיים תהא

  
  ,המתגעגעב ואוהך הברח, ךיתתן כמב

  ).שחר(ישראל ארזי 

  
  
  

 מי כמוהו ידע –יכרון של אהרון נשמרו הסיפורים עם חיוך בז. אהרון היה אמן הסיפור
מבט , אלא גם במבט אובייקטיבי מהצד, כמשתתף, לראות את האירועים לא רק מבפנים

  ...שמביא אל הסיפור חיוך ודמעה
  

  : מספרתבינה פיין

שנזנחה כנראה על ידי מישהו , כשאהרון מצא את זוזי
מלוכלכת , לובההיא היתה כלבה קטנה וע, סמוך ליפעת

ניקה אותה ', טיפול'אהרון הביא אותה ל. ומלאת קוצים
זוזי היא מעכשיו הכלבה של : "ביסודיות ואמר לכולם

, ניסתה למחות, המטפלת שלנו, חיה פרומקין". הכיתה
את זוזי אהב אהרון .  וחיה נכנעה–אבל אהרון היה נחוש 

  . והיא החזירה לו אהבה–אהבת נפש 
  

  : אשכח את הסיפור שסיפר אהרון על הפרידה מזוזילא 
חיפשתי בנרות . ב ועמדנו בפני גיוס לצבא"סיימנו י"

,  ביקשתי מהורים. בהעדרנו מהביתמישהו שידאג לזוזי
 אבל אף אחד לא הסכים –ילדים , חבריםהתחננתי בפני 

  . לקבל על עצמו את הטיפול בה
  

צער "גיוס נסעתי עם חגי להביא את זוזי שלנו ליומיים לפני ה. לבסוף לא היתה לנו ברירה
העצב בעיניה אכל לנו את . שהבטיחו לדאוג לה, מסרנו אותה לידי המטפלים". בעלי חיים

  .הלב
  

עירים קשוחים צ, אני לא זוכר איזה סרט זה היה כי שנינו. הלכנו לסרט, כדי להפיג את הכאב
 "....ישבנו מול המסך בעיניים מלאות דמעות, לקראת גיוס

 

 1962, אהרון וזוזי
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  ר וֵרעחב

  
  .דידיר וחבה לי גם יא הוה. התיכ בןא רק לן היה עבורי אהרו

 טיפולל הע הרבה ויודע, םכלביבייחוד , בעלי חיים אוהבון שאהר אני זוכרת את הילדותמן 
. התיהככלבת , יזוזל בטיפות להאחריו את עצמו עלל נטה זה שין האהרו שלאן פיא. םבה

  .היה אהרוןבאמת אבל מי שדאג לה וטיפל בה , ע עם זוזילשחק ולהשתעש כולם אהבו

ב בדריכות אחרי שידורי עק כדורגל ולשחקאהרון אהב . לכדורגן חובב האהרואני זוכרת את 
,  הליגה בהתלהבותמשחקית תוצאוו על נח לדוות היה משבבמוצאי . ם ברדיומשחקיה

ץ את הערים ולאברה-בן יהחמלשדרן הספורט נבמו אוזניהם ב הקשיו לאיתנם מרבישסחפה 
  .ךסטלמב ורווחודשחקני הנבחרת הלאומית 

 של מבדיחות לצחוק וידע בדיחות לספר ידעש, רהומוש החו בעל אהרוןאני זוכרת את 
אולי , ואני זוכרת. םקשי במצביםח והמעודד המבד הצד את היה זה שמצא אהרון .םאחרי
. ןלכא או לכאן פסוק שיכדי אהרון לבכל מריבה פנינו. קצד הפוסק אהרוןאת , ולמכ יותר

  .להשכין שלום, אהרון השכיל למצוא דרך לגשר על מחלוקות

היה , עלנו היה יכולכל עוד . ישל אבא עם אחד בחדרשיכנו אותו , הערב לביתעבר  כשאהרון
 את מצאתי יירוקימב באחד. לוש ההומור חוש את אהרון ואהבאבא . אלאבאהרון עוזר 

 אחד עזרו הם"... הנכים, ואנחנ: "ענו יחד, על שאלתי מה מצחיק. םצוחקיו מתבדחים שניהם
  .םבמצב המצחיק הצד את ומצאו לשני

ה שיחקשור לן בעוברים ושבים ולהתבונ,  אחר הצהרייםבחוץ לשבת אהרוןאהב  ערבה בבית
רבים מהם ראו את עצמם , היתה לו חיבה גדולה לילדים הקטנים. עם מי שניגש להגיד שלום

: אהרון אמר לי. פעמים רבות יצאו הקטנים מבתי הילדים עם סבתא או סבא. רים שלוחב
אחר כך הדור שלנו גידל את ילדיו ועכשיו הוא , את הדור שלנו גידל הקיבוץ, רבקה, תראי"

, הוא שיתף אותי בתובנות שלו". כי ההורים עובדים עד שעה מאוחרת, מגדל את הנכדים
הוא דיווח מה שראה . בלי למתוח ביקורת, בלי לשפוט, ימיםשנבעו מהתבוננות של שעות ו

  .אלה הזמנים, אלה העובדות: מהמרפסת

 ששמר בזכרונו ילדותנו האוצר העצום של חוויותו הלבב טּו, רההומו חוש, ך של אהרוןהחיו
  .י מאודל יחסרו

 .ךברוו זכר יהי

 )קולניק( דוננפלד רבקה
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 צ"יום ראשון אחהמפגשי 
  

   .צ"שעה חמש אחהה, שוןיום רא
לה הביאה לו 'שחור שמלכההו 'נצולבוש בפהוא , כשקר. סא גלגליםיבכבחוץ אהרון יושב 

יד מתרוממת מעט ה, מנוד ראשוי בחצי חיוך ירואה אותי מרחוק ומקבל את פנ אהרון. ל"מחו
מי ועה על הגגון של העגלות מציץ לראות ת חתול ,יצותיהציפורים מצ. "ברוכה הבאה"לאות 

סתובבים ונותנים קולניק מהכלבים של דוד ויואל רון שם כמעט תמיד כבר יושב . האורחת
  . לאהרון שעה של עונג

  
חיוך בגשים להגיד שלום יאו נ, ומחייכים אל אהרון עוברים על המדרכה נעצריםשילדים 
 עובריםשחברים . החברים הקטנים שלו אלה –  אהרון מכיר את כולם בשמות.ילדותי

על חדשות קצרה עוצרים לשיחה יש הם ברגל ההולכי מביןלשלום ולו  ופפיםמנ ועיותבקלנ
 מזכירים, צ" השקט של אחה והשניים מפרים אתעל הדשא ממול רודף כלב אחרי חברו. היום

 המולת משחקים וקריאות ילדים את הדשאים שליד תמידבהם מילאה  שהימיםלאהרון את 
   .חדר האוכל

  
אל וש, האוזן השומעתהוא מזכיר לי לשבת בצד .  אהרוןישבת לידי לוקחת כסא ומתיאנ

ביום  אינם מרפיםכל הכאבים והסבל ששחרף ך מכי נפעמת אנ פעם אחר פעם .יילשלום ילד
מספר לי סיפורים על אהרון . זולתהעניין בחיי האת  את החיוניות ואהרון אינו מאבד ,ובלילה

הנוגעים סיפורים מפליא אותי שה. על מייקחי וארפאל על ,  שלו איתויםמפגשעל אבא שלי ו
זכורים לאהרון לפרטי , באופן כלליבמקרה הטוב שידועים וזכורים לי , במשפחתי הקרובה

תאריכים , עובדות רקע, כמו אתר אינטרנט מעולה הוא משמר וזוכר מה היה. פרטיהם
  .איבד כלוםשכאילו לא , זיכרון חד ובהיר. מי היה מעורב, מדוייקים של האירועים

  
אל למה חברים ו אף פעם לא שאך, אהרון מביע רצון לראות חברים מזמנים אחריםלפעמים 

מקבל , באיםמר על משהו נקי ביחסו עם החברים שלא ו שהוא.  לבקר באיםאינםטובים 
 למה זה מגיע, למה אני: מתלונןהוא גם אף פעם אינו . יהם עלות קשים מילואין לו, בהבנה

   . ולא רואה את החיים בצבעים קודרים,מבוקר עד ערבכל רגע ל האדם סוב. לי
  

   ,אהרון
את הדוגמא שנתת לי , אזכור את השיחות שהיו לנו

מכל מפגש איתך . 'פרופורציה בחיים'בהבנת המושג 
  . יצאתי קצת יותר בוגרת ומקבלת

  .תודה על מי שהיית
  חנה קנט

  

 2014 פרילא, האהרון בבית ערב
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  לאהרון ידידי

 ך שלא היה להם שיעור לגאולתך מייסורי30במלאת 
  

   –אהרון 
  .במוצאי יום הכיפורים נאספת לעולמך

  . ביום הכיפורים ָמלָאה סאת ייסוריך ונשמתך הטהורה עלתה למרומים

  : כך אזכור אותך
  .שפיו וליבו שווים, אדם אמיץ

גם ביודעו שהמחלה , שיודע בדיוק את מצבו אבל לא מתייאש לעולם, ריאליסט ומפוכח
  . חשוכת מרפא

  . המדקדק בפרטים ומוציא עבודה מושלמת מתחת ידיו,איש מקצוע
  . אזכור את חוש ההומור שלך על עצמך ועל העולם

  . שנה50ל שעברנו יחדיו לפני "אזכור את תקופת הטירונות בצה
שדרשה , לא היה חרוץ ומסור כמוך בעבודה. 'שלהב'אזכור את תקופת עבודתנו המשותפת ב

  .קשיםעמידה בתנאים סביבתיים 

  .במוצאי יום הכיפורים נאספת לעולמך
היום שבו נפתחים הלבבות ואיש את רעהו , היום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים

בין אם בכוונה ובין באי , בין אם נעשה ובין אם לאו, מבקשים סליחה ומחילה על כל עוול
  .תשומת לב

  .אומרת שההספד הוא כבוד למתיםהגמרא במסכת סנהדרין 
ובכל שעה שמספידים ... מצווה גדולה להספיד את המת"... : ל על ההספד"הקפידו חזלכן 

  ..."ואין הוא מוגבל בזמן לשבעה ימים   ...את המת ראוי לבכות

 
  .למחרת יום הכיפורים ליווינו אותך למנוחת עולמים בקהל גדול

  .רבים רצו לספוד לך, רבים רצו לספר על מפגשיהם איתך, כולם אהבו אותך
  !גם אני

  .על כי הדבר לא נסתייע עבורי בהלוויתך, אהרון, סלח לי
על כי נאלצתי להסתפק במצווה לכסות את ארונך בעפר אדמת העמק שכה , אהרון, סלח לי
ווה ללא מנוחה שלֵ , לפחות יכולתי לעזור למעניקים לך מנוחת עולמים בקרבת יקיריך. אהבת

  .כאבים וייסורי גוף
  .אהרון, סלח לי

  .נוחתך עדןתהא מ

  גד ברנע
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  שלום לנפש גדולה
  

, בא לבקרש, אסיר תודה לכל אחד ואחד שטיפל בו, סקרן, ידען, אהרון היה אדם צנוע
 , אמא שלי:מכאן יש לי חיבור מאוד אישי עם אהרון. התעניין בשלומו והקדיש לו מזמנוש

 פורים ולחוויות לסיהיא אהבה להקשיב. מדי פעם אצל אהרוןהיתה באה לבקר  ,אנה סוטו
אהרון היה מספר אמן וסיפוריו היו שזורים אהבת אדם כי , תעיקר על יפעב ,שהיטיב לספר

  .והומור

 
 אהרון היה ניגש היה, ה לסיעודית ואושפזה לזמן קצר בבית ערבהיתהעצמה אמא שלי כאשר 

ל לה סתכמ, לה נשיקהנותן , בידהחזיק מ, לא להפריעש בשקט ובצנעה כדי ,כל יוםלמיטתה 
יודע לתת , ין כמוהואדם רגיש מאֵ .  זה אהרון בשבילי..".אנה, ריהיה בסד: "מרובעיניים וא

 .הלאנשי הצוות בבית ערב במיוחד –  תודה ומתכוון לזהאומר, ה לכל אחדעדינתשומת לב 
  

 .תשומת לב מיוחדתלחיבה וליחס של מאהרון  זכהעם בעליו לבית ערבה זדמן כל כלב שה
- בלפיזי  סבל עבראהרון . השמחליבו אחד שהגיע מילא את  כל – המשפחה ,םהחברי, הילדים
 ורצון גדול , ותקווה תמיד אופטימיותהיו בו. וחות נפש אדיריםנאחז בחיים בכ אך, יתואר
בית את . ארץ וביפעתב, עולםידע מה קורה ב, בחוליו ובכאביו, הוא לא נסגר בעצמו. לחיות

  .לערבה מילא באור גדו
  

  . החלל שהותיר אחריו בבית ערבה גדול מאודאבל, יסוריוינגאל מאהרון 
  .נזכור אותו באהבה וגעגועים

 נעמי לוי
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