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 .ַהְמַחִּלים ָּפֶני  ְׁשַמע ֶאְביֹוֶני,ָיּה
 .ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶנ  ְלָבֶני,ָאִבינּו

 

 .ִיְקְראּו ֵמֹרב ְמצּוִקים  ַעם ִמַּמֲעַמִּקים,ָיּה
 .ַהּיֹום ִמְּלָפֶני ַאל ָנא ְּתִׁשיֵבם ֵרִקים

 

  ְוֻרֵּבי ְזדֹוָנםִּתְמֶחהַוֲעוֹוָנם ָתם ַהּווֹ 
 .ֲעֵׂשה צּוִרי ְלַמֲעֶנ, ְוִאם א ַתֲעֶׂשה ְלַמֲעָנם

 

 ּוְרֵצה ְּכמֹו ַׁשי ִניָבם ,ּוְמֵחה ַהּיֹום חֹוָבם
 .ְוַגם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנ ּוְל ָּתִכין ִלָּבם

 

 ְוֶתֱאֹסף ֵעֶדר ּתֹוֶעה ,ִּדְמַעת ְּפֵניֶהם ִּתְׁשֶעה
 .ב ֹצאֶנּוְפקֹוד ְּבטּו , רֹוֶעהָלֶהםְוָתִקים 

 

  ְּתַבְּׂשֵרם ַהּיֹום ְסִליָחה, ָחהוֹ הֹוְלֵכי ְּבֶדֶר ְנכ

  .ַהְמִציֵאם ִחֶּנ ַהַּׁשַחרּוִבְתִפַּלת 
  

 .ַהְמַחִּלים ָּפֶני  ְׁשַמע ֶאְביֹוֶני,ָיּה
  .ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶנ  ְלָבֶני,ָאִבינּו

  

 יהודה הלוי' ר                                     

 

  ופקיסטןיוצאי הודו" בני ישראל"כמנהג עדת , ל"פיוט ששרו בהלוויית אפרים ז* 

  ביום השלושים–ל " זאפרים שמואללזכר 



  

  
 

 
 

  8.11.1934  ה"רצת  כסלו  'א

 4.2.2016  ו"תשע  שבט  'כה
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  אפרים

    חייםסיפורפרקים מ

  

  מרים אהרונינכתב על ידי 
  

  
  :בשיחות עם בני המשפחה השתתפו

   שמואליגאל ויאיר, שושנה והבנים משה

   שמואלמאיר ובנימין, רחמים: האחים

   שמואל ושרונהבני שמואל, יעקב יעקב: האחיינים

  יפעתמ םחברי

  
  

  י'קראצ,  ונעוריםילדות

 ,נחלקה הודו 13בן בהיותו . בהודושי ' בעיר הגדולה קראצ1934 בנובמבר 8-אפרים נולד ב
 הועתקה כאשר, 1958בשנת . י היא עיר בירתה'שקראצ, פקיסטן הוכרה כמדינה עצמאיתו

  . בארץכבר אפרים היה, הבירה לעיר החדשה איסלמבאד

על שם , השם נגאוקר ( נגאוקר אסתר ויוסף שמואל–היה הבן השביעי של הוריו  אפרים
  אפריםאחרי. )הושמט משם המשפחה בהגיעם לארץ, ם של מוצא המשפחה בהודוהמקו

, )מָּפה'צַ (אביגיל , )אלי (אליהו: תשעה אחים ואחיותכך שבסך הכול היו , נולדו עוד שני בנים
של חיו אֶ ). ו'נגּבֶ (בנימין  ומאיר, אפרים, )ַּבִּבי(פנינה , )רימונד(רחמים , רותי, )ַּבנד(צפורה 
שמצד אחד דרש תשומת לב  ילד – שובב ומלא אנרגיה, סקרן, אהוב ילד רים שהיהזוכאפרים 

,  ויוזמהיהיהודות לתושבבית ומצד שני היה לעזר רב , והשגחה לבל יחולל יותר מדי נזקים
  .םכישרון טכני מצויין ורצון לעזור לכול

, שחיפש חום אימהי, הילד.  אסתר נפטרה אמו8 בן  אפריםבהיות
 ובחוג המשפחה אחיותיומשפחות אצל נדיבות שופעת ב מצא אותו

 התקשו להחזיר אותו א פעםכולם אירחו אותו בחום ול. הרחבה
  .וילאב, הביתה

  

  

  

אבל בשכונות סמוכות גרו ,  משפחה יהודית יחידהתה משפחת שמואלבשכונה שבה גרו הי
חות האהובות אחת המשפ. משפחות יהודיות נוספות והיתה בין כולם מידה רבה של קירבה

אב המשפחה היה מנהל הרכבת של .  סלומוןם של סימה ודויד היתה משפחתאפריםעל 
לימים יעלו אפרים . בנו רוברט היה לאפרים כאחו – מקצוע שזימן הרבה עניין –י 'קראצ

רוברט סלומון נהרג .  יפעת וגבת–ורוברט ארצה ויבנו חיים ומשפחה בשני קיבוצים סמוכים 
  .ים בקרבות הצנחנים בירושליםבמלחמת ששת הימ

 אסתר שמואל
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והיו לאפרים ולאחיו גם חברים , בדרך כלל, היחסים עם השכנים המוסלמים היו טובים
זה היה : בנימין ויוצא דופן בין מוסלמים ליהודים מספר על אירוע חמור. טובים בין ילדיהם

 בין שתי מרגע שהתבססו הגבולות. השנה שבה נחלקה הודו והוקמה פקיסטן, 1947בשנת 
 מוסלמים עברו לפקיסטן והינדים וסיקים –היו חילופי אוכלוסין בקנה מידה עצום , המדינות

ופוגרומים  חוסר ביטחון והתפרצות של אירועים אלימים, התוצאה היתה אי יציבות. להודו
ידיעה אל אבינו באחד הימים הגיעה . מוסלמים-נגד לא

ל ה שביתעל בכוח שמוסלמים אפגנים משתלטים 
 17-צייד באלות את רחמים בן האבי . )אביגיל(מפה 'צ

.  לשם במהירותויצאושלושתם , 13- ואת אפרים בן ה
 להוציא את הציוד מהבית אל והתחילורחמים אבי 
 ולהרביץ עמוד מאחור ל היתה לאפריםההוראה. עגלה

אבל את , הוחרםאומנם  הבית .תקרבלכל מי שינסה לה
עכשיו היה צריך . צילהצליחו לההציוד והרכוש 

הבית של . להחליט לאן תלך המשפחה שנשארה בלי בית
אבל היה ,  דיו להכיל משפחה נוספת היה גדולאבא

לכן פינה . מקובל שלבת נשואה אסור לגור בבית אביה
מפה 'צאחותנו  לשלו-יתו את ּבֵ  אלי הבכוראחינו

  .של אבא לבית משפחתו ועבר עם ,ומשפחתה

  

  

  

�  

ליז ונחושת ּפְ שבו יצר מ, יתי קטןהתפרנס מבית מלאכה ּבֵ ,  של אפריםאביו, יוסף שמואל
,  סכיניםכגון,  וכן כלים וחפצים שימושיים,חנוכיותו יםפמוט, ותמזוזכגון , חפצי קדושה

 נמכרו בעיקר חפצי המתכת שיצר. תומכי ספרים ומערכות כתיבה, צלוחיות, מאפרות, כדים
 אולי יוצרו אפילו לפי –קים יותר מרוחגם למקומות נשלחו מהם אבל חלק , בסביבה הקרובה

חמדאָּבאד אהגדולה עיר לבית כנסת ב ,צעיר הבנים, בנימין זדמןלפני כמה שנים ה. הזמנה
 וקיבל לידיו את הברכה שאומר לעלות לתורה בנימין הוזמן. ראט במערב הודו'ּוג'בחבל ג

 מסגרתה": הזקנים והתרגש, כשאמר את שם אביו. נתונה במסגרת מיוחדת, העולה לתורה
  ."היא מעשה ידיו של אביך" ,אמרו לו, "הברכה שבידיךשל 

משאבות מפעיל הוא היה . בכמה פרנסות נוספותהאב כדי להגדיל את הכנסת המשפחה עסק 
 הקולנועמכונת מפעיל וכן ,  וגם עבור שדות חקלאייםבנייני מגורים עבור – השכונההמים של 
כבר כילד . בית הספרישיבה בעל פני אלה ף לעזור לאבא בעבודותיו  העדיאפרים. השכונתית

היה תעלות וב אבא מים אליהם הזריםהכיר כל עץ במטעים ש, יעילעוזר צעיר התגלה כ
שהיה גדול מאפרים , אומר בחיוך האח רחמים, "אפרים היה כמוני". מומחה לתיקון תקלות

ו את בית הספר של החיים על פני בית שנינו העדפנ",  שנים והיה קשור אליו מאודארבעב
ונזכר בתעלולי הילדות המשותפים ובתושייה של אחיו ,  אמור– הספר של לוח ומחברות

וה סוֶ ר מּווֹ   של ּב הצליח לתפוס באמצעות מלכודת פרימיטיבית10שכבר בגיל , אפרים
יר היה שכבר כילד צע,  ועוד זוכרים האחים. ולמכור אותם בשוקברווזים שטיילו חופשי

הודות ליתרון הגובה הגיע ראשון אל ). ארוך" (ַלמּבוֹ "וזכה לכינוי , אפרים גבוה מכולם
  .ורק בסוף החג מותר היה לקפוץ לקטוף אותם, הפירות הכי טובים שהיו תלויים בסוכה

  בבית אבא
, אפרים יושב מימין עם ילדיו הקטנים של אחיו אליהו

 מאיר ובנימין – לימינו האחים הצעירים
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 מאיר. שאפרים היה להם ראש וראשון, נהנו ממעשי קונדס בחוג המשפחההצעירים האחים 
זה מצא חן בעינינו . בעל אופנועשהיה , אליעזרהתחתנה עם  )פנינה( ַּבִּבי נואחות": לא שכח

 לא אליעזר, אלא מה.  טוב שיש אופנוע במשפחה שאפשר לצאת עליו לסיבובים–מאוד 
 היינו יוצאים לסיבובים קצרים בלי .חשבנו שזה לא הוגן.  לרכוב על האופנוע שלוהירשה

 הניח גפרור על ,למשל; סימניםלעצמו עשה חשד בנו ו אליעזר. נזהרים שלא להיתפס, רשות
כבר אפרים  הביתהחזר עד ש. יוכל להבחין אם האופנוע הוזז ממקומוש הקדמי כדיהגלגל 

ך האחים שלָ . " בדיוק באותו מקוםסיבוב בעיר ולהניח בחזרה את הגפרורה משובהספיק ל
, "לא ראיתי, לא יודעת  "– כשהבחין שהאופנוע חם, ושאל את אחותנ, "?רכבו על האופנוע

חשב שמצא דרך לעצור את הסחף הגיס "... אל תסבך אותי: "ולאפרים אמרה, השיבה
אפרים .  במנוחת הצהרייםהשרשרת  מתחת לכריתשל מנעול מפתח החביא את חל להכשה

, כריתלשלוף את המפתח בשקט ובזהירות מתחת ל, להתגנב בשקט לחדר השינההצליח 
 הבין שבקרב המוחות אליעזרנדמה לי שבסוף .. .למקומו זיר את המפתחולהח' לעשות סיבוב'

  "...הזה אין לו סיכוי

ם תנועה נעזר שהיתה לו רגל קצרה ולׁשֵ , בא שלהםצחוקים על חשבון אהאחים נזכרים ּבַ 
הם  ,"אבל בירידה מהם היה צריך עזרה, בא הצליח לעלות על האופניים בעצמוא. "באופניים
בא היה א". בואו נתחבא: " רוח הקונדסות והיה אומר לנו אפרים גברה עלמדי פעם. מספרים

 היינו נותנים לו "...! בואו לעזור–מאיר , רחמים, אפרים: "חוזר על אופניו וצועק
..רחמים,  אפרים: "ולצעוק שוב, לעשות עוד סיבוב .  עד שיצאנו מהמחבוא לעזור לו–" .

היה אפרים עונה בלי , "לא שמענו"... "?תם אותילא שמע", בא כועסאהיה , "!?איפה הייתם"
זה מהכבוד - הצחוק על חשבון אבא לא הפחית כהוא." מתפקעים מצחוקנו וכול–שמץ חיוך 

נשאר חרות המשפט ", הם אומרים, "מכל הדברים שלימד אותנו אבא. "שרחשו לו הבנים
כל חיינו אנחנו ". ו מרעהתרחק, אל תעשו רע, הכי חשוב: "בניו, מדגיש באוזנינושהיה חוזר ו

  . משתדלים למלא לפחות את הדבר הזה

לעול עבודה ממש והחל לעבוד בבית מלאכה לייצור חפצים אפרים נכנס , התבגר קצתאשר כ
בנימין . מעוטרים בדוגמאות עדינות שנעשו בעבודת ניסור ידנית, שימושיים שונים מפלסטיק

. ישאר ואף היה מוכן להעלות את שכרוהפציר בו בעל הבית לה, מספר שכאשר רצה לעזוב
אף לא נשברו והניסור לא יצא בידיו המסוריות : שתועלתו רבהזאת מפני שאפרים היה עובד 

  . אחריםעובדים ההיו גבוהים משל השלו אף שההספקים , מקווי הדוגמאפעם 
  

  עם חבריו המוסלמים איברהים ואכבר18- האפרים בן 



 6

  
  

  

  התאקלמות בארץ, עלייה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

זוכר שאבא , גוצי, משה.  במסגרת עליית הנוערלה אפרים ארצהע, 23בן כוהוא , 1957בשנת 
למלא את כל קפיד שה,  פקיד אפור– בבדיחות הדעת על המפגש עם נציג משרד הקליטה סיפר

, "מקצועלי אין  "–" ?מה המקצוע: "הפקיד שאל. בלי דילוגים, המשבצות בטופס הקליטה
: אפרים אמר!". ריך לרשום מקצועצ: "הפקיד התעקש, זאת לא נחשבה תשובה. ענה אפרים

 –" .בכניסה: " אפרים אמר,"?באיזה תפקיד עבדת בדואר: "ושאל, הפקיד רשם". דואר"
העמידו אותי עם הלשון ", השיב אפרים בפנים רציניים, "לא שומר. "שאל הפקיד, "?שומר"

  "...ביק והד–העביר אותו על הלשון שלי , על מעטפהבחוץ וכל מי שהיה צריך להדביק בול 

 אחיו רחמים עלה .ראולפן חקלאי בגניג ל–  לא רבכעבור זמןתחילה נשלח לחצור הגלילית ו
 היה לאפרים עוגן ,ת חצורתקופ, ה הראשונהכך שבתקופ, עוד לפניו והגיע לקרית שמונה
האב יוסף בהם , 1963בשנת לארץ רק רוב בני המשפחה עלו . משפחתי במרחק לא כל כך גדול

האח הבכור אלי , ם הבנים אֵ –שאותה נשא לאשה אחרי מותה של אסתר , בעש-ורעייתו בת
  .ןהאחים הצעירים מאיר ובנימיעם משפחתו ו

  

קלאי בגניגר לאולפן עברו כמה בחורים יוצאי הודו ופקיסטן מהאולפן הח, 1958ת יוני ראשיב
רי וחב, ה של העונה הבוערתתחילתהמשק עמד ב. ביפעת שמחו לקראתם. החקלאי ביפעת

עד מהרה השתלבו בענפי . חזק ומלא מרץ,  צעיר–ו כוח עבודה משמעותי והאולפן החקלאי הי
  .אפרים נכנס לעבוד בהובלות ובלול. מטעים ה–ענף העיקרי של יפעת ב, כמובן,  רובם–המשק 

  

האיש האחד היה מיישקה .  עם עזרה–ענף של איש אחד ,  ביפעת היה ענף מיוחד'הובלות'
בעגלה רתומה לסוס היה מוביל .  העגלון של יפעת הצעירה,לימים דליות, קיקולבובס) משה(

שקי כביסה נקייה ממחסן הבגדים לבתי הילדים , שקי תערובת ללולים, חלב מהרפת למטבח
גם כשהמשק , נשמרה מסורת ההובלות עם סוס ועגלה, כל עוד יכול היה לעבוד. ועוד ועוד
 –ומיישקה , אפרים נעשה יד ימינו של מיישקה. ר מתקדמים יות תעבורהלאמצעיכולו עבר 

גם לא פערי מסורת ומנהגים בין , אולי להיפך, פער הדורות לא הפריע. פטרון של אפרים
   .י'פינסק לקראצ

  

  

יושב במרכז בין , ערב העלייה לארץ, אפרים
  . שבע-האב יוסף ורעייתו בת

 . האחים מאיר ובנימין:מאחורעומדים 
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אסף , שִמיין בזריזות מפליאה את האפרוחים במדגרייה, גם בלול נקשרו אל הצעיר החרוץ
שהכירה , זהבה יהלום. ין מעמיסי העופות במשלוחיםביצים בלי פָחת וֶׁשבר והיה למהיר מב

אפרים העריך . ביקשה לאמץ אותו במשפחתה והיתה מפצירה בו לבוא בערבים, אותו בעבודה
, ליבה של זהבה ואהב את משפחתה ואת הילדים הקטנים הנחמדים אשר ורונן-מאוד את טוב

ר נוח היה לו בחברת חבריו יות, "נטע זר"הוא הרגיש שם . אבל בכל זאת מיעט לבוא לביתם
  .לאולפן וצעירי יפעת

  

 26-התגייס אפרים בן ה, כאשר העברית שבפיו עדיין בסיסית מאוד, בגמר תקופת האולפן
תפקידו היה . ודווקא בשירות הקומנדו הימי, הוצב בחיל הים, אף שלא ידע לשחות. לצבא

 והפעילות ובחזרה וכיוצא להשיט את הלוחמים בסירות גומי לאתרי האימונים, לטפל בציוד
ה ארוחה 'וביוזמה ששימחה מאוד את כולם היה מכין לחבר, כבר אז היטיב לבשל. באלה

  . חמה מפנקת בשובם מהים
  

 כשנה וחצי לעומת שלוש – 18- משך השירות של אפרים היה קצר משל המתגייסים בני ה
ההווי . י קיבוצים רביםבצבא נפגש עם בנ: אבל עבורו היה זה שירות משמעותי ביותר, שנים

עוד בתקופת האולפן שקל את . המיוחד להם והקשר החזק שלהם לקיבוציהם מצא חן בעיניו
  .עתה התחזק והתבסס הרצון הזה, האפשרות להישאר ביפעת

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

בפנקס השירות שלו כתבו . חזר אפרים ליפעת, כאשר השתחרר משירות סדיר, 1962בינואר 
בעל , התנהגותו ללא דופי, חייל ממושמע,  את תפקידיו במסירות ובנאמנותמילא: "מפקדיו

מזכיר , ולטר אופיר. ביפעת התקבל בחמימות". מרץ ויוזמה היכולה לשמש דוגמא לאחרים
כדאי . הגיע ליפעת גרעין של בני נוער שעלו מהודו: "מסר לו מפתח לחדר משלו ואמר, יפעת

  ". ות מישהי כלבבךאולי תמצא בין הבנ, לך להכיר אותם

נפגש עם הנוער ההודי ומצא בין הבנות , אפרים נהג כעצתו של ולטר
 – שנים 10- למעלה מ–הפרש הגיל .  שושנה ֶּפנֶקר–את בחירת ליבו 
לא עמדו מול , נערה צעירה, היסוסיה של שושנה. לא הרתיע אותו

 עד היום היא זוכרת איך נסע איתה .נחישות חיזוריו של אפרים
ברכבת לשדה התעופה כדי להקביל את פני הוריה שעלו לארץ 

אם לא תסכימי : "בדרך אמר לה).  מּומַּבאי–היום (מּבומּביי 
חששה , היא נבהלה לרגע!"... אקפוץ מהרכבת, להתחתן איתי

אבל בכל מקרה כבר הסכימה בליבה ורק , שיממש את האיום
  .בה עד שההורים יכירו את החבר שלההשהתה את התשו
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לבית הוריה  18-בת השבה שושנה , ביפעתגמר שתי שנות לימודים ב, 1963קיץ תחילת ב
אפרים היה נוסע לדימונה בכל סוף ". כיתן"בדימונה והחלה לעבוד שם במפעל הטקסטיל 
לכן ביקש , היה גדול מדיליפעת המרחק . ש"שבוע וחוזר צפונה באוטובוס האחרון של מוצ

 שעסקה בתיקון "םַהַּמְלחֵ "ת בחברבפתח תקווה  העבד לפרנס,  מיפעתתקופת חופשאפרים 
בשלהי אותה שנה נישאו  . והמרחק אל שושנה התקצר– והתאמה של שלדות אוטובוסים

  .ואחר כך פנו ליפעת וביקשו להתקבל למועמדות, בדימונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מספר חברים הביעו חשש . למועמדותעל קבלתם ברים לאסיפת החועדת הקליטה המליצה 
שמא לא ימצא הזוג הצעיר את מקומו בקיבוץ שרוב חבריו הוותיקים הגיעו ממזרח אירופה 

 מושתת על מסורת יהודי –מן האוכל בחדר האוכל ועד לשירים בשבת וחג ל –והווי חייו 
שיבחו באסיפה , לבב-ל בריצחק צימרמן ויקותיא, ישראל-אטקה בן, אנשי הלולאבל . אשכנז

   .שכנעו את הציבור להצביע בעדבענף ותו של אפרים דועבאת 

שושנה ואפרים  תהתקבלו לחברּו, סמוך ללידתו של הבן הבכור משה, כעבור שנה ומשהו
  .בקיבוץשמואל 
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  יפעת

  
באוקטובר ) גוצי(משה :  שנים זה מזה4-3בהפרשים של , ארבעה בנים נולדו לשושנה ואפרים

  .1975 ויאיר ביוני 1971 יוליב) יוספי(יוסף , 1968 במרץיגאל , 1964
  

בדרך כלל היה זה אפרים . הילדים גדלו בשנים שבהן היתה עדיין לינה משותפת ביפעת
הבנים זוכרים איך היה יושב ומלטף אותם בעדינות רבה .  בבתי הילדיםשהשכיב אותם לישון

:  זוכרמשה .לפעמים היה מספר סיפור.  תרדמה עד שנפלה עליהם–ומזמזם שירים הודיים 
. כיפה אדומה ושלגיה,  על פינוקיו– הורים אחריםאבא לא סיפר לנו את האגדות שסיפרו 

אני זוכר למשל את הסיפור על גבירה . הסיפורים שלו היו אגדות הודיות שאף ילד לא הכיר
שלה א אהבה את הגן הי. שכמוהו לא היה בכל הארץ, זקנה שהיה לה גן דובדבנים נפלא

הקופים מילאו את הגן בהמוניהם וזללו . אבל אז גילו את הגן גם הקופים, והיתה מאושרת
עד מהרה . ואת הישבנים ניגבו באבני הגן, מרוב דובדבנים התחילו לשלשל. את הדובדבנים

היא : ומצאה עצה, מה לעשותהקשישה חשבה הגבירה . ממש נורא, הפך הגן מזוהם ומצחין
אבל כשניגבו את , הקופים  זללו דובדבנים. טה בתנור הרבה אבנים והניחה אותן בגןהלהי

יום נעלמו הקופים מגן - בן. קיבלו כוויות וברחו ביללות, אחוריהם באבנים הרותחות
היתה הזקנה , כדי להרגיז את הקופים. שוב היה הגן נקי ונפלא,  ואחרי זמן לא רבהדובדבנים

  –" ?למה למה אתם לא באים, אתם מוזמנים, בואו, בואו": יוצאת החוצה ושרה לקופים
אתם , בואו, בואו": והיינו שרים עם אבא יחד, לשיר בהודית את השירגם אנחנו למדנו 

  ..."מוזמנים
  

שוכנו בלול המטילות ש. אבא כשעבד בשבת בלולהצטרף ל ל כילד צעיר נזכר כמה אהביגאל
דוחפים בזהירות את הקרונית על הפס במרכז , ילדיםה,  היו הם,הסמוך לאורווה' הדיר'בלול 
גם את מילוי האוכל והמים היטב הוא זוכר . את הביציםלתוכה אבא היה אוסף ו, הלול

 זוכרים איך היה אבא מוציא מן הלול את יגאל ומשה. וכל מה שצריך היה לעשות, לעופות
לילדים הסביר . וץומשחרר את הנמייה בח, המלכודת עם הנמייה שנלכדה בתוכה בלילה

 המסורת ההודית :אותההוא לא יכול להרוג אבל , מחסלת תרנגולות, הנמייה גורמת נזקש
שנכנסה הביתה ולתת לה לצאת בשלום בלי ) נמייה בהודית(י גִ נְ אומרת שיש לנהוג כבוד במּו

  .פגע

 שדרשה התגייסות, משלוחי העופות מלולי הפיטום למשחטה היו בשעתו מלאכה קשה ביותר
 זוכר שאף אחד לא יכול דני קולניק. בעבודה זו לא היו לאפרים מתחרים. של חברים רבים

ידיו כפות תופס בכל אחת מ": רובוט משלוחים"הוא עבד כמו . היה לעמוד בקצב של אפרים
לקראת סוף המשלוח היו . לכלובים בזריזות ובמהירותאותם חמישה עופות ומכניס הגדולות 

היו יושבים , כשהעבודה הסתיימה. ללכת להכין ארוחה טובה לכולםה מזרזים אותו 'החבר
 כמארח הדואג להנאתם אפרים היה מסתובב בין היושבים. בצוותא ומתענגים על התבשילים

  . כלוםאוכל כמעט ובעצמו לא –מוודא שהאוכל טעים וכולם נהנים , של אורחיו
  

  :אברהמי קולכותב לזכר אפרים 

ענף הלול עבר אז מהפך . ל והצטרפתי לצוות הלול" השתחררתי מצה1971בשנת 
שלוחת הפיטום הלכה וגדלה ושלוחת ההטלה . ל"בהנהגתו של אבנר דיטל ז

המהלך הזה היה כרוך בגידול משמעותי בהיקף משלוחי פטמים . הצטמצמה בהדרגה
למשחטה ותוספת עבודה רבה בדילול והעברות של עופות צעירים ומתן חיסונים 

שיפוץ והתאמה של המבנים לגידול פטמים וגם תוספת , ִחייב בנייההוא . בהזרקה
, אל הלולנים הוותיקים הצטרפו לולנים צעירים. משמעותית של עובדים צעירים

בעבודה , שם. צביקה לוי וסיימון מדליה, אבנר דרור, פנחס פפיש, בהם מיכאל זהר
  . היכרתי מקרוב את אפרים, בענף הלול
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בגמישות וזריזות היה . במיוחד במשלוחים, ו ומיומנותו בעבודהאפרים בלט בכישורי
. ואוסף בכפות ידיו הגדולות עופות רבים בכל תפיסה, ניגש אל העופות מבלי שיברחו

בקצב מילוי הכלובים היה אפרים ראש וראשון והיה בשבילנו דוגמא לטכניקה 
  .מעולה של תפיסת העופות

, היה אוסף עופות שנחנקו במהלך המשלוח: החזיק אפרים בעוד תפקיד חשוב, בנוסף

כשעה . מנקה ומבשל אותם בסיר גדול עם רוטב חריף ואורז או תפוחי אדמה, שוחט
לפני סוף המשלוח היה אפרים יוצא אל המחסן להכין את הארוחה לכל עובדי 

הארוחות . וכסיימנו את העבודה חיכתה לנו סעודה טעימה מאין כמותה, המשלוח
  .הצבעוני והטעים מהעבודה בלול, ת הכותרת והזיכרון הנעיםהללו היו גול

המשכתי להשתתף בתורנויות , גם כשסיימתי לעבוד בלול ויצאתי ללימודים
וכך נמשך בינינו הקשר של עבודה משותפת , המשלוחים ובשיבוצי השבת בלול

ה במשך שנים רבות עוד היינו מחליפים זיכרונות מתקופ. ונוצרו יחסי ידידות חמים
  .זו בכל פעם שהיינו נפגשים

במהלך השנים הללו הקים אפרים משפחה גדולה עם רעייתו שושנה וגידל במסירות 
כאב לי מאוד לראות את מכאוביו . יוספי ויאיר, יגאל,  משה–את ארבעת הבנים 

  .בשנים האחרונות בביקוריי בביתו

  . יהי זכרו ברוך.אזכור אותו בחיבה רבה
  

�  
בהזדמנויות , פעם בפעם.  בשמחה את החגים ביפעת והשתלבו בהםאפרים ושושנה אהבו

 –הטעימו את הציבור היפעתי משהו מטעמי הודו , מיוחדות בחגי פורים או חג העצמאות
  . וזכו לתגובות נלהבות–הזמר והריקוד , הלבוש המסורתי המיוחד

  

  פוריםשושנה ואפרים במסיבת : מימין
  אפרים שר במסיבת חג העצמאות : משמאל

 "קיבוץ גלויות"שהוקדשה ל



 11

  
, באירוח הכפרי, באקונומיה,  במפעל המתכת–בענפים נוספים גם עם השנים עבד אפרים 

תמונות הבנים מכל מקום עבודה שלו נשארו בזיכרון . לולבשוב  – ובשנים האחרונות, בנגריה
עבודה ובכל שבכל מקום ,  מיטיב לזכורמשה. חלקן בהירות עד היום,  חלקן מטושטשות–

 נשארותמיד ,  ומדויקותמיומנות,  עובד באותן תנועות מהירות היה אבא– גם בבית –עבודה 
. הזיכרון הזה משותף גם לאלה שעבדו עם אפרים. ומסודר מאודמאוד חריו מקום נקי א

זוכרת היטב את השמירה הקפדנית של אפרים , שאיתה עבד אפרים באקונומיה, ימימה יפה
את הרוגז שלו על מי שהשאירו אחריהם , על הסדר והניקיון במקררים ובמחסני הפרודוקטים

הקבועה וגם את המסירות לעבודה והנכונות , לפי כל הכללים או לא נהגו סדר- של איפינות 
  .  הסיום המקובל של יום העבודהמועדבר לגם מעֵ במידת הצורך להישאר 

  
עבודתו ואת עם דאמוני בהכנת קבאבים של אפרים במטבח בלילות עבודה בר נזכ דני קולניק

היו מביאים הם שב ימים ב– על הרמפה האחורית של המטבח שחיטת העופות עם גיליוטינהב
מורטים ומנקים אותם לפני ,  שוחטים ושם ביום חמישיעופות מן הלול למטבח מדי שבוע

הבנים מקשיבים . ת וחברים ואפילו הורי חברים הכול בעבודת חברוֹ –  לסעודת השבתהבישול
שהסתיימו עם המעבר לקניית עופות ,  הם לא יכולים לזכור את המראות האלה–בפליאה 

  ".עוף העמק"מנוקים ב
  

  : לזכרוכותבת פרידה.  עבדה עם אפרים בענף האירוח הכפריפרידה דנאי

כפי ,  פרויקה–אפרים היה  הכפרי האירוח כמנהלת תפקידיבשנים שבהן מילאתי את 
 מדי בוקר היה פרויקה מרוקן את פחי האשפה . שלנואחזקהה איש –שקראנו לו 

ובהתאם לנדרש היה  מידת הצורךב. תקין הכול אם לראות סיבובבחדרים ועושה 
 ואחד המאפיינים הכי בעבודתו המפתח היו וניקיון סדר. שּדֵ ומחַ  משפץ, ןמתק

חומר וכל כלי  כל הכיל ,להפליא מסודרהמחסן שלו אצלנו היה . בולטים שלה
איפיינו אותו ניקיון וסדר מופתי בכל מה , למעשה. םלתיקוני ונדרשומכשיר ש

 ביצהב מעורבב דק-דק חתוך סלט :שלוהקבועה  הבוקר ארוחתלא אשכח את  .שעשה
 .תה וכוס חמאה עם לחמנייה,  הקש

בהבאת  עזר: בכל עבודה קשה פיזית כתףלנו פרויקה  נתן,  לתפקידו באחזקהבנוסף

סודרת ומ יפה בצורה מהבהחזרת הכביסה הנקייה ובסידורה במקו, הכביסה למכבסה
 כבוד לו נונתאנו מצידנו . םכבדי בריםד של עובדות הניקיון בהזזה והרמה ל וסייע
פעם בפעם היה מתרגז וכועס מאוד .  וחברייםטובים יחסיםושררו בינינו , טוב ויחס

ר היה הכעס חולף ומצב רוחו קצ זמן ואחריו ל ומקשיבה אתו יושבת הייתי. על משהו
 .ולקדמות חזר הטוב 

  . לטובהתמיד  אותו אזכור

 .ברוך זכרו יהי

  אפרים ליד בתי האירוח הכפרי

 1990 , עופר שפריר:צילום
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  :בשנים האחרונותשל יפעת  מרכז הלול ,מקיבוץ אלונים ידרשלמה ק

.  אדם עם אופי וסגנון משלו–אפרים שהיכרתי ולמדתי להעריך ולהוקיר היה איש מיוחד 
, היה איש עבודה) 'צ-מדגיש את ה, היה מזכיר לי, "נציונראני ּפֶ  ("שהיה לא צעירלמרות 

אחת העבודות הכי אהובות עליו היתה . ממעט במילים, מקפיד על כל פרט, נטַד ּפֶ , חרוץ
  . מפני שבסיומה הכול נקי ומסודר, שטיפת הרצפה

אלא גם , היה לא רק מהיר לכעוס, למרבה המזל. לא פעם נכנס למתחים והיה מתרגז מאוד
וצריך לעשות , עבודה היא עבודה:  ואף פעם לא שכח את העיקר–מהיר להתרצות ולהתפייס 

  .אותה כמו שצריך

כשרק . ב חברה והיה מפנק את אנשי הצוות ברוחב לב בבישולים בלתי נשכחיםאפרים אה
מלאות , אולי יותר,  קופסאות נס קפה10  במשרד הלולנדהמתי למצוא, נכנסתי לענף ביפעת

הוא היה מבשל עבורנו "... אפרים: "ענו לי, "?מה זה: "שאלתי. תבלינים שונים שלא היכרתי
את מה שנשאר בסיר ! וכמה טעים זה היה... כולל העצמות, כתוםכולו את העוף עד שנעשה 

פעם נשפך רוטב מהסיר בזמן הנסיעה . למשפחה, כדי שאקח הביתה, ם לי באוטוהיה ׂשָ 
  ...והריח המיוחד של בישולי אפרים ליווה אותי זמן רב מאוד

 .כךהבטחתי לו שאמשיך להביא אותו ללול כל עוד יוכל וירצה ב, כשמצבו הבריאותי הידרדר
  .צבע וטעם מיוחדים,  חיוךהענףהוא הוסיף לצוות . את הבטחתי קיימתי

  .זכור אותו בידידות ובחיבה רבהא

  

  

  :מתחילים מדגר חדש  

 לוללהכנסת האפרוחים 
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  משפחה מורחבת, משפחה מצומצמת

, רק הרעיה והבנים לא –במובנה הרחב " המשפחה. "המשפחה היתה מרכז עולמו של אפרים
הדודים ובני הדודים ,  האחיינים ומשפחותיהם56, אלא גם שמונת האחיות והאחים

אפרים היה חבר הקיבוץ היחיד .  שבט גדול מאוד–בארץ ובחוץ לארץ , ומשפחותיהם
רמלה ,  לוד–מערי המרכז של יפעת בנוסף למרחק , עובדה זאת. שמואל הרחבהבמשפחת 

, שושנה והבנים. לא פגעה בקשריו החמים והקרובים עם כולם,  ששם חיו רובם,ואשדוד
. משפחה הענקיתשל ה" חוליית החיבור" כולם מעידים שאפרים היה –האחים והאחיינים 

וגיס  אח – שואל לשלום כולם, ין המשפחות בעוברלעיתים תכופות והיה אליהם נסע הוא 
  . רצוי ואהוב ודוד אהוב על כל הילדים

ולמרות שהיה , אחת במשפחהכל האחים זוכרים שבביקוריו הקדיש תשומת לב לכל אחד ו
עוזר  ובמשחקו  משעשעבסיפור,  קצרטיוליציאה לעם הילדים בלהורים עוזר היה , אורח

: להיפך, "מתחת לכבודו" שום עבודה לא היתה .יקיוןבבישול ובנ, לנשים במטבח בקילופים
ני ּבֶ , רחמים עדיין זוכר את צהלת ילדיו. הוא ראה זכות בעצם העובדה שהוא יכול לסייע

, היתה אתי הקטנה קוראת בשמחה, !"אופניים בא. "כשהיו רואים מרחוק את אפרים, תיואֶ 
  .ן את שם הדוד האהובמשבשת בחֵ 

כי אף פעם לא ,  שמחו לכל ביקור של הדוד אפרים כשהיו קטניםהאחיינים זוכרים כמהגם 
, נחמדקטן תמיד היה לו עבור כל אחד מהם ממתק טעים בכיס או צעצוע , בא בידיים ריקות

, הם זוכרים, כשגדלו. להם מילים טובותותמיד ליטף את ראשיהם באהבה גדולה ואמר 
במיוחד אהבו לשמוע אותו מספר . יזה ועל רוח טובהכי הביא עימו, המשיכו ליהנות מחברתו

 מה שהיה מצחיק אותם –בלי שמץ חיוך ,  מצחוק והוא נשאר רציניותגלגלה הם –בדיחות 
   .עוד יותר

לא ויתר על שום מפגש אפרים 
הגיע לכל טקסי , משפחתי

 זיכרון ימיציון האבלות ו
 לכל, להבדיל, גםו, במשפחה

,  חתונה–שמחה משפחתית 
ברית , לדהולדת ילדה או י

ובר מצווה בת מסיבת , מילה
בשמחות המשפחתיות . מצווה

את לכולם ר ושהיה תמיד עולה 
המשפחה ל עהשירים האהובים 

 שאת מילותיהם רשם, העדהו
  .ה במחברת עבלעצמו

  
  

  דף ממחברת השירים של אפרים

 .בכתיב ההודי כתובות המילים מתחת לקו השורה
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למד , כדברי האחים, "בית הספר של החיים"שלמרות שהשתלם בעיקר ב, כדאי אולי להוסיף

הבין רק הוא , בנסיעותיו עם שושנה להודו( ההודיות העיקריות אפרים משמיעה את השפות
הגיסים שפת המימשל בתקופת ילדותו ושפתם של (וכן אנגלית , )את הניבים מחוץ לבומביי

והיה מסוגל לנהל בכל אחת מהן ) ב ובריטניה"בני המשפחה שהיגרו לארההמשכילים ושל 
  . אותה למד בעיקר משמיעהשגם, עברית כמובןשפה הבנוסף ל, זאת. קולחתשיחה 

כאילו , שהעניק לנו חום ואהבה, זכינו בדוד יקר: )בנו של האח רחמים (אחיין, בני שמואל
 אולי –  שלנוזכינו לחום המיוחד הזה מכל הדודים והדודותהאמת היא ש. היינו ילדיו ממש

 .אהבת נפשאהבנו אותו . יו קיבלו בתורשהחָ שאפרים וכל אחיותיו ואֶ , זאת תכונה משפחתית
. לבקר את דודי האהוב ומשפחתו, בשנים האחרונות הייתי בא הרבה לבית המשפחה ביפעת

מותה של . שעזרו בגידולו באהבה כה רבה בילדותו, אפרים היה מספר לי הרבה על אחיותיו
, בליבו נכנסה עצבות רבה.  השפיע עליו קשה– כולן כבר הלכו לעולמן –כל אחת מהאחיות 

אני רוצה ללכת : " לי נפטרה נשבר ואמר)פנינה(ַּבִּבי אחרי ש. שנות ילדותישלא היכרתי מ
  "...אחיות שליאל ה, אליהן

 .דוד אפרים היה דומיננטי ומרכזי במשפחתנו): פנינההאחות  של הבנ(אחיין , יעקב יעקב
מוביל את השירה ומדליק את , עושה שמח, ראש וראשוןאפרים באירועים במשפחה היה 

שהיחסים בתוכה חמים , וליה חיונית ומרכזית בשרשרת המשפחתית היה חהוא. כולם
אני ". הישארו מלוכדים: " כשכבר היתה חולה מאודאמרה לנו, אחותו, אמי. וקרובים מאוד

ברור לי שאמא רצתה שנשמור על הכוח המלכד החזק שהיה משותף . רואה בזה צוואה שלה
  . הכי משמעותיים של הכוח הזהאפרים היה אחד המייצגים. לכולם במשפחה שלה

,  שלנואפרים היה המחבר בין כל המשפחות): בתו של האח בנימין(אחיינית , שרונה שמואל
. כולנו אהבנו אותו וחיכינו לו. שיצר קשר חם ומיוחד עם בני המשפחה בכל הגילים, דוד ֵּכיפי

  .חוקמשובה וצ, הוא הביא איתו רוח של שמחה, בחברתו אף פעם לא היה משעמם

אפרים השתתף בכל האירועים ): גיס של האח בנימין(קרוב משפחה ,  שמואל)אּבּו (אברהם
אפילו בחתונת . תמיד היתה בחברתו שמחה. בלעדיו מסיבה לא היתה מסיבה, המשפחתיים

  .מוקד השמחה באולםאפרים היה , שהתקיימה סמוך לניתוח הקשה שעבר, הבן שלנו

 1998, תשעת האחים והאחיות לבית שמואל
  אפרים, בנימין,  אליהו,רחמים, מאיר :מימין לשמאלאחים 

  רותי, צפורה, אביגיל, פנינה: מימין לשמאלאחיות 
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 עוד בימים ביהםמאהבת הבישול וכשרון הבישול של א ואפרים נהנו ארבעת הבנים של שושנה
 מספר שאבא היה מבשל את משה. את אחרי שנסגראבל ביתר ׂשֵ , שחדר האוכל היה פעיל

הטעמים האלה . לפחות שני סוגים שונים בכל פעם, הבשר לארוחות השבת בטעמים מיוחדים
תבלינים שהביא בשובו מנסיעותיו הושגו הודות לתערובות התבלינים המגוונות שיצר מה

אלא השקיע בבישול , בצלייה מהירהלארוחה אף פעם לא קיצר את הדרך . למשפחה הרחבה
בישול המנות . נמסים ממש, שתוצאתו היתה עוף או בשר נימוחים בפה, איטי וממושך

על העדיף ,  אף שבעצמו אכל מהן מעט–היה הממלכה שלו בארוחות המשפחתיות העיקריות 
שהיו עבורו טעמים של , אנונה ודומיהם, פפאיה,  במיוחד מנגו–ירקות ופירות טריים יהן פנ

  . לשושנה השאיר את הכנת האורז והעוגות לקינוח. ילדּות

 

כל הבנים זוכרים את ההקפדה היתרה 
מטופחת , של אביהם על הופעה יפה

 שהיתה זרה בנוף הקיבוצי –ומסודרת 
 שהצעירים הסתובבו בו, המשוחרר

בחולצות במכנסיים קצרים ו, יחפים
 משה. אם בכלל, פתוחות כפתורים

לובש אבא מזכיר את החליפות שהיה 
בנסיעות המשפחתיות לדודים ואת 

דרש גם מהם בשמחות נההידור ש
אבא לבש ":  צוחקיגאל. המשפחתיות

בעפולה אפילו לנסיעה לבדיקת עיניים 
 וחולצה ומכנסיים חגיגיתחליפה 
 מאשרת הכול השושנ. "מגוהצים
שהיה חשוב לאפרים מאוד , ומוסיפה

ושתבוא לכל , שגם היא תתלבש יפה
בתסרוקת מטופחת אירוע משפחתי 

כי את השמלה החגיגית , בשמלה חדשהו
-ברית או בר,  חתונה–מהאירוע הקודם 

  ...במשפחהכבר ראו  –מצווה 

וה באהבה  ליוארבעתם את .אפרים תמך בבחירותיהם של בניו והיה גאה בהם מאוד
ב שבבקעת "אחרי הצבא הלכתי למושב השיתופי ייט:  מספריגאל. ומסירות רבה גם כשבגרו

באחד הימים . לא היה לי רכב והגעתי הביתה רק לעיתים רחוקות, עבדתי שם קשה. הירדן
אבל לא היתה להם אפשרות לנסוע הלוך , ההורים דאגו לי כל הזמן. נפגעתי בתאונה קשה

בכל בוקר היה : מנהג חדשאבא עשה לעצמו . חזור לעיתים קרובות ובוודאי לא להישאר
אם לא חסר לי , ואם הכול בסדר" מה נשמע"שואל ,  לשיחה קצרה6מתקשר אלי בשעה 

  ."זה לא היה מובן מאליו בעיניי.  הרי כבר לא הייתי ילד–התרגשתי מדאגתו הרבה לי . כלום
  

 אילנה של יוספי,  מירי של משה– של הבנים זוגהנוספו בנות , התרחבה המשפחהעם הזמן 
 אילו רק היו –נועם ואופיר , עדי, רן-אור,  נועה– האהובים נכדיםהנולדו , ונועה של יאיר

 של האח הבכור אלי וארבע האחיות פטירתם הכאב עלבצד ... יוספי ומשפחתו קרובים יותר
סיבות לשמוח  היו לאפרים גם – )פנינה(רותי וַּבִּבי , )צפורה(ַּבנד , )אביגיל(מָּפה ' צַ –האהובות 

  . ורגעי אושר
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  מאלבומי המשפחה

 יוספי ויאיר, יגאל, משה, עם שושנה
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  בחוג המשפחה הרחבה

 האחיות והאחים עם
 ומשפחותיהם
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  סבא אפרים

 עם הנכדים
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  שנים אחרונות
  

ל סיבוכים של מחלת הסוכרת נאלצו גלב.  ייסורי גוף ובעיות בריאותן הביא איתשניםה
כמה חודשים אחר . 2012זה היה בדצמבר . הרופאים לקטוע את רגלו השמאלית של אפרים

  . יאיר ונועה שר ורקד בחתונתם של 2013 ובאוקטובר ,כך כבר שר בשמחות משפחתיות
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
. ייב ניתוח מורכב ומסוכןקריש דם במוח ִח : קשהעוד יותר כשנה וחצי אחר כך באה מכה 

ם הועבר אפרים למחלקת הסיעוד "אחרי כמה חודשי אשפוז במחלקות הטיפול הנמרץ ברמב
  .המורכב בבית החולים האיטלקי בנצרת

גם , ורך כל התקופה הקשה הזאת בדאגה ובמסירות גדולהשושנה והבנים ליוו את אפרים לא
על ביקור שלא . יודע שהם לצידו או אפילו חש בנוכחותםבכלל כשלא היה ברור אם הוא 

בן כשנה , באנו לבקר את אבא עם אופיר הקטן: "יאיריישכח בבית החולים האיטלקי מספר 
הוא הופתע . מיידאבא תו זיהה או,  כבר חמישה חודשים הנכדלמרות שלא ראה את. וחצי

. דמעות אושר זלגו מעיניו. שאל בתנועות ידיים אם הוא כבר הולך, לגלות שיש לו כבר שיניים
  "...ההתרגשות שלו דבקה בכולנו

  
במקרה . ד למעמד הזההיה עֵ , המאושפז גם הוא בבית החולים האיטלקי, 'משה ברקוביץ 

ידעתי תמיד ":  חוליו כתב משהממיטת. למשך כמה ימים עם אפרים באותו חדרהיה 
בן , באחד הימים הגיעו הבנים עם הנכד הקטן. שהבנים של אפרים קשורים מאוד לאביהם

אבל , אני מודה שמזמן לא היזלתי דמעה. הוא היה מאושר, אפרים התרגש. השנה וחצי
 ."לא יכולתי לעצור את הדמעות, כשראיתי איזה אושר גרמו הבנים לאבא
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מניתוח זה לא .  הפעם של הרגל הימנית–רואר עבר אפרים ניתוח כריתה נוסף בתחילת פב
  .יצאה נשמתויומיים אחר כך . התאושש

  
  השעה האחרונה

  
  :שושנה

הרגשתי . בעיניים פקוחותשכב , אפרים היה חלש מאוד. בבוקר באתי לבית החולים
תהיי : "ס ואמר ליהרופא נכנ. אפרים לא ענה. התחננתי, "ר אליּבֵ ּדַ ". שהוא מחכה לי

  ". לו זמן קצר מאוד לחיותנשאר , חזקה

הרגשתי ". שמע ישראל"ואמרתי הלב שלו שמתי את היד שלי על , עיניוסגרתי את 
הרגשתי את . הפנים שלו היו נעשו שקטים ורגועים. שזה מה שניסה לבקש ממני

א הוא כבר ל: "הרופא נכנס ואמר בשקט. עצרו עד שנ–פעימות הלב האחרונות 
שום דבר לא יהיה , מהיום:  ישבתי לידו עד שהבנים הגיעו להיפרד וידעתי".בחיים

  .עוד כפי שהיה
  

  
  .תהי נשמתו צרורה בצרור החיים

   

  

  

 בטיול בצפון הודו
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    בשם חברי יפעת,תולדות חיים ודברי פרידה בהלוויה

   רן רון
  

ודית יחידה הוא גדל במשפחה יה. השביעי מבין תשעה אחים ואחיות, אפרים נולד בפקיסטן
 ואת חשיבות הקשר , מצד אחד, למד לשרודשבהסביבה , בסביבה מוסלמית עויינת

  .משיכו ללוות אותו לאורך חייוה אלהשני .  מצד שני,המשפחתי
  

חקלאי לאולפן אחרי זמן לא רב נשלח . אחיואחד מעלה לארץ בעקבות , 24 גילב, 1957בשנת 
  .  מתוך רצון לשפר את תנאי החיים,פעתיאולפן בלעם כמה מחבריו בגניגר ומשם עבר 

  

לא מצא את מקומו בתרבות עדיין  ו, עבריתידע הרבה כשעדיין לא ל"צהאפרים התגייס ל
 אך לבסוף ,ההסתגלות לצבא היתה קשה. השונה כל כך מהתרבות שממנה בא, הישראלית

 ,ים רביםפגש קיבוצניקבצבא . השתלב והצליח למלא את תפקידו ללא דופי בשורות חיל הים
 לו להרגיש ה את הקשרים החברתיים ועזרההידקהיכרות זו . ביניהם גם חיילים מיפעת

  .ביפעת יותר בבית
  

ה ליפעת במסגרת גרעין של בני נוער יוצאי  שהגיע,אפרים את שושנהבשובו מהצבא הכיר 
, יגאל, משה –בנים ה תארבעאת . כשנתיים לאחר מכן נישאו והקימו את ביתם ביפעת. הודו

 וללא ,בה גדלו הםשתרבות שונה מאוד מהתרבות סביבה ובגידלו וחינכו ב – יאיריוספי ו
 זו . לפעמים לאי הבנותבדלי מסורת ותרבות אלה גרמוה. תומכת במקוםמשפחה קרובה 

  . הבנו אותך כראויתמיד לא ואם אם פגענו בך ,  אפרים,זדמנות לבקש את סליחתךהה
  

ה בהמשך התמיד שנים רבות בעבוד. ישקה העגלוןעם מֵ חילה תיפעת עבד אפרים כאשר הגיע ל
. הכין לצוות העובדיםששם הפך לאגדה בזריזותו במשלוחי העופות ובתבשילים ,  בלולבענף

הוסיף צבע ו ,השאיר את חותמו המיוחדאחד מהם בכל עם השנים עבד בענפי משק נוספים ו
  .טעם לנוף האנושי המקומיגם והרבה פעמים 

  

המשפחה למען .  במלוא מובן המילה,איש משפחהכל חייו אפרים ה היה אלכל במקביל ל
רבה לנסוע לבקר את בני משפחתו יההוא . הקרובה והמורחבת היה מוכן לכל מאמץ

עם . ות וקשות ארוכו היים באוטובוסותבה הנסיעשגם בתקופה , המורחבת באזור המרכז
האחים והאחיות .  בכל מעגליההשל המשפח" דבק"והיה הוחם שמר על קשר עמוק כולם 

  . ו בו תמיד דוד אהוב וקרובראוילדיהם , מצידם אהבו אותו בכל ליבם
  

ת המשפחה אהבתמיכת המשפחה ו . של אפריםבריאותידרדר מצבו היבשנים האחרונות ה
לא לפני , 81בגיל הוא נפטר . עד היום האחרון,  מחלתום הקשים גם בימיהמשיכו ללוות אותו

היום  את אפריםאנו מלווים  . אחרי שגילה שצמחו לו שיניים,ו הצעיר בחיוךשנפרד מנכד
נפרדים , המשלב בין מנהג המקום למנהגי משפחתוטקס ב, על פי בקשתו, למנוחת עולמים
  .  לקהילתנויף שהוסיםמיוחדגוונים הומודים על כל ה

  

שפחות ועם כל עם האחים והמ, יוספי ויאיר ומשפחותיהם, יגאל, עם משה,  שושנה,איתך
  .המשפחה הרחבה אנו שותפים בצער

  
  . צרורה בצרור חיינו,אפרים, נשמתך

     
 


