
 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  
 

  ביום השלושים–ל " זעמוס גללזכר 

  מותו של פרדסן
  

  ִלְפנֹות ֶעֶרב ְלַיד ַהַּפְרֵּדס

  ֲאֶׁשר נֹוֵׂשא ֶאת ֵּפרֹוָתיו ְּכמֹו ִּתְקָוה

  ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשָּׁשַתל אֹותוֹ 

  .ֲאֶשר ָנָׂשא ֶאת ִּתְקָותֹו ַהְּגדֹוָלה ְּכמֹו ֵּפרֹות
  

  ִׁשים ָהֲאֵפִלים ֲעַדִין עֹוְמִדים ָׁשםַהְּברוֹ 

  ְּכמֹו ְׂשִכיֵרי ֶחֶרב, ְזקּוֵפי קֹוָמה

  ַהּמּוָכִנים ְלִהָּׁשַלח ְלָכל ָמקֹום ַלִּמְלָחָמה

  ַּבַּפְרֵדס ֶנֶגד ָהרּוחַ 

  .ּוְבֵבית ַהְּקָברֹות ֶנֶגד ַהִּׁשְכָחה
  

  ַעְכָׁשו ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָׁשַתל

  קֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ַהְּברֹוִשים ְלָבִניםהֹוֵל ַלְּמ 

  ְוֶהָעִלים ְלָבִנים ְוַהֵּפרֹות ְלָבִנים

  .ּוְמֵלֵאי ִוּתּור ְוַׁשְלָוה
  

  ֲאָבל ַהִּתְקָוה ַהְגדֹוָלה ִנְׁשֲאָרה ָלנּו

  ְיֻרָּקה ֶּכָעִלים ּוְכתּוָּמה ַּכַּתּפּוִזים

  .ַוֲחָזָקה ָּכִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשַתל

  יהודה עמיחי     

 



  

  
 

 
 

  4.2.1931  א"רצת  שבט  'יז

 5.2.2016  ו"תשע  שבט  'וכ
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  לב שומע

    בשם חברי יפעת,תולדות חיים ודברי פרידה בהלוויה

   מרים אהרוני
  

-אח לבת', לרחל ושמואל גלוביץשני  בן – 1931פברואר , א"עמוס נולד בתל אביב בשבט תרצ
ראה עמוס את עצמו בן  בצדק. בהיותו בן שנה וחצי בלבד עברה המשפחה לירושלים. עמי

  . ות הסמליות העמוסות של התואר הזהעל כל המשמעוי, ירושלים
  

- היו אלה שנות המאבקים של המדינה.  בירושלים'גורדוניה' הצטרף לתנועת הנוער 10בגיל 
ההדים מאירופה הנדרסת והחרדה הקיומית לגורל . שבדרך ושנות מלחמת העולם השנייה

 להיות בין עמוס רצה בכל מאודו.  הגיעו גם לילדים ולגורל עולם הערכים ההומניסטיהעם
  .מקומו היה ביניהם. המגשימים והלוחמים

  

במטרה להגיע מהר ,  אפשרו לו הוריו להצטרף לקבוצה של בני נוער שיצאה לבן שמן15בגיל 
נער עצמאי , 1947כך הגיע לקבוצת השרון בשנת . 'גורדוניה' של ככל האפשר לאחת הקבוצות

במערכות החברתיות , לב בעבודהעד מהרה השת. שאש ההתנדבות בוערת בעצמותיו, ואהוב
 מגבת –  שתי כיתותבתיצאה מחלקה  1948 ביוני 11-  ל10- שבין הבלילה . וגם בביטחון

לסייע כדי  לגבעת הטרשים של יפעת ,בפיקודו של יהודה עידן מגבת –ומקבוצת השרון 
, מפקד הכיתה מגבת היה בנימין לוי. עפולה-ל בכביש נהלל"באבטחת מעבר שיירה של צה

כיתת  חרף גילו הצעיר בטחו בו חברי .17-פקד הכיתה מקבוצת השרון היה עמוס גל בן המ
 פגיעתמ, איש גבת, אהרון בלנדרנהרג על גבעת יפעת ההוא בלילה  . בלי שום היסוסהסיור

  .צלף ערבי
  

 לקרב 1951כמפקד מחלקה צעיר נקלע במאי . גולניל, ל"צהלעמוס  התגייס 1949בדצמבר 
 הרוגיםבמחלקתו היו .  קרב שהשפיע עליו לכל חייו–ם בתל מוטילה המר מול הסורי

עמוס הרגיש . חסרי ניסיון קרבי,  שבקושי דיברו עברית עולים חדשיםחלקם, ופצועים
שכדי , 20בגיל ,  כבר אזהרגישהוא . כמפקד וכאדם, אחריות ומחויבות אישית כלפיהם

למען , כל חייו, לעשות כל מה שיוכל עליו –צידוק ומשמעות ,  לאמור–שלמותם יהיה שחר 
  . מוסרית ואנושית, חברה ומדינה טובה

  

בת , בתום השירות הסדיר חזר עמוס לקבוצת השרון והקים משפחה עם חברתו אורה
כעבור שנה נוספת עברנו . הרהונולדה הבת הבכורה ז, 1953ביולי , שנה לאחר מכן .הקבוצה

 בה ה ראעמוס. להתנדב לעזרת מושבי עולים יצאה הקריאה למשפחות צעירות אז. ליפעת
הרה בת השנה להדרכה במושב העולים אשתאול ועם זואורה  ויצא עם וקריאה אישית אלי
 כתובת לכל אדם,  על העולים יוצאי תימן היה מדריך אהוב ונערץהוא. בפרוזדור ירושלים

  . ושלים יר לאחראי על ההדרכה בכל יישובי פרוזדורמונהאחרי שנה . כל ענייןלו
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אהבת הבית והאמונה . ליפעת,  שלוש השנים באשתאול חזרו אורה ועמוס הביתהבתום
בערכי הקיבוץ גברו על ההצעות המפתות שעמדו בפני עמוס למילוי תפקידים בכירים 

  . בהתיישבות ובמדינה
  

  חבריםיחד עם צוות מאוחד של.  הפרדס–ענף חדש ביפעת הקמת עמוס קיבל על עצמו 
ואחר כך השקיעו מאמץ יומיומי של שנים , ים וצעירים נטעו בהתלהבות את עצי ההדרותיק

.  אסנת– נולדה הבת השלישית 1965 נולדה נטע ובאפריל 1958בפברואר . בגידולם וטיפוחם
 כתואר של קיבל עמוס,  בלגלוג של חיבה ידידיושהעניקו לו" אתנָ ּבָ -לאֶ -ּוּבאַ "את התואר 

  .כבוד
  

זמן . לארצות הברית" הבונים"יצאו אורה ועמוס עם הבנות בשליחות תנועת כעבור שנתיים 
. ידי השליחים מלאו עבודה. לס פרצה מלחמת ששת הימים'קצר אחרי שהתמקמו בלוס אנג

 עמוס. אלפי צעירים נלהבים ביקשו אחרי המלחמה להגיע לארץ כמתנדבים בקיבוצים
 הרגשה שכל צעיר וצעירה שמגיעים מתוך, מאודובכל , כוחוהשקיע במאמץ הזה את כל 

  .ה של המדינהחוסנללארץ תורמים 
  

בתפקידי ראיתי תמיד לנגד עיניי ". למזכיר יפעתעמוס נבחר , בשובם ארצה כעבור שנתיים
את האדם במצוקותיו ובסבלו והשתדלתי לתת מענה לכל חבר ולסייע במחשבה ובעשייה 

הקדנציה גמר ב. ים על תפיסתו את התפקידסיפר לימ, "לממלאי התפקידים בוועדות ובענפים
שופרו , באותה תקופה נבנתה השכונה הצפונית בגבעה.  נכנס לריכוז הבנייה ביפעתכמזכיר

הוא . עמוס היה מאושר. המרפסות בבתי הוותיקים הורחבו והוסבו למטבחונים, בתי ילדים
  .אהב לראות את יפעת הצומחת בתנופת בנייה והרחבה

  

את עיקר מאמציו הקדיש . מרכז אגף כוח אדםלפעילות בתנועה כעמוס ס  גויי1975בשנת 
גיוס משפחות ויחידים לשנת , עידוד החברים חברי הניסיון, קיבוצים צעיריםוחיזוק ליווי ל

ליווי ב,  לילות כימים,תעבדו ללא לאּועמוס וחבריו . מתן עזרה חברתית ומשקית, שירות
, מצפה שלם ואלמוג בדרום ועד מבוא חמה, רה וקטּוליתחוֹ , פה מסּו– צעיריםה יבוציםהק

זאת היתה פעילות שכבשה את ליבי בתנופת החזון ומאוד ". אפיק וכפר חרוב ברמת הגולן
הרגשתי שליח נאמן של ". סיכם עמוס אחרי שנים רבות את התקופה ההיא, "התאימה לי

  ."יישובה וחיזוקה, יפעת לערכים של בניין הארץ
  

  ואחרי תקופה לא קלה בתפקידנבחר למזכיר פעם נוספת,  שניםשלושאחרי   ליפעתעם שובו
,  חלוקת חוטי הליפוף ללקוחות–בעיקר בשיווק תפקידו היה . שלהבמפעל  לצוות ףהצטר

כחלק מצוות גדול ומסור , עבודה זו. גביית הכספים ושמירה על הקשרים הטובים עם כולם
 יוכמו גם בנסיעותיו בתפקיד, רבות בתפקידבנסיעותיו ה. לומה יתאה, של חברים במפעל

חיילים וגם ,  סטודנטים–שמח עמוס לקחת איתו טרמפיסטים מיפעת , בשנים קודמות
ייב גם אם הדבר ִח , עמוס הביא כל אחד עד למקום חפצו ממש. השוניםחברים בענייניהם 

 חבר מוטב לצאת חצי שעה קודם ולא להשאיר. "סטייה מן המסלול הישיר הקצר ליעדו
  . אמר, "באמצע הכביש

  

השוויון והערבות ההדדית , השינוי באורחות החיים ביפעת וההתרחקות מערכי השיתוף
אבל התקשה מאוד , לעצור את המהלך אפשר הוא הכיר בעובדה שאי. השפיעו על עמוס קשה

שמח על  ביפעת וכמה שנים רכז הבריאות והרווחהבשנות השינוי היה במשך . להשלים איתו
   .פשרות להיות לעזר לחברים הזקוקים לעזרה וחום אנושיהא
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המעבר . הוא חלה ונזקק לעזרה. בשנות השמונים לחייו הידרדרה מאוד בריאותו של עמוס
ושנותיו האחרונות היו , בלתי נסבל, ה עבורו קושי עצוםווממעמד התומך למעמד הנתמך הי

עד יומה ש, נים הלכה לעולמה אורה רעייתולפני שלוש ש. כאב ומרירות, צערבת וומלּו, קשות
שמרה , והנינים הנכדים ,הבנות ובני זוגןיחד עם האחרון ממש עודדה את עמוס בחום ואהבה ו

  .אופטימיות משפחתית סביבושמחה ועל רוח של 
  

  : כתב עמוס, כשאורה כבר איננה לצידו, לפני שנתייםשערך ין סיכום של חייו במעֵ 

הייתי שותף בהקמתה .  שנותיהשישים יפעת בכל חיי היו שלובים בחיי"

, לה-מילאתי בשם יפעת וחבריה משימות שליחות בארץ ומחוצה; ובבניינה

קידמתי ביפעת תהליכים ; שלי משמעות ותחושת ערך-שמילאו את חיי

ידעתי עם משפחתי וחבריי ; הייתי לעזר לחברים רבים, חברתיים חשובים

יפעת של היום רחוקה מרחק רב ... ביפעת הרבה שמחה וגם הרבה כאב וצער

אינני בטוח שרבים היום מרגישים צורך להתגייס ולהתנדב . מימי הראשית

אינני בטוח שיפעת כיישוב רואה את . למשימות שהן מחוץ למעגל האישי

אובדן המחויבות . בר להעצמה חלק ממערכת ערכים ויעדים שהם מעֵ 

אבל אני יודע שמה שחשוב באמת איננו להגיע למחוז , ות מכאיב ליוההתגייס

מתוך השלמה עם , אלא להמשיך לחתור לקראתו בדרך אשר קץ אין לה, החפץ

אני יודע וחש . המגבלות על היחיד כובלות את יכולותיו עם השנים. המגבלות

: אבל את החברה כולה המגבלות האלה אינן כובלות. יום-זאת על בשרי יום

הם יכולים להנהיג את יפעת לאור ערכי הטוב , אם יהיו בה אנשים שירצו בכך

בחברּות , ולעשות זאת ברגישות אנושית, והצדק שאליהם שאפו מקימיה

  ."ובאמונה
  

  .תמה מסכת חייו העשירה ורבת ההשראה של עמוס

  , נטע ואסנת ומשפחותיהן, הרהועם ז

  ומשפחותיהם האהובים עם הנכדים 

  .אנו שותפים בצערבכל רחבי הארץ של עמוס בריו ומוקיריו ועם המון ח

  .נשמתו צרורה בצרור חיינו

  .יהי זכרו ברוך



 6



 7

  
  

  ירושלים שלי
  

  ט "לרגל יום ירושלים תשמ, עמוס משתף את חברי יפעת בזכרונות ירושלים

  2.6.1989, 1412עלון יפעת 
  

ר שנים רבות מאוד אינני חי כב. שנות הילדות וראשית שנות הנעורים עברו עלי בירושלים
כמעט הייתי . אבל עד היום העיר הזאת מעוררת בי רגש מיוחד של שייכות וחום, בירושלים

  .התפעמות: אומר
  

קומתיים פשוטים - שכונה קטנטונת של בתי פועלים חד–הבית שלנו היה בשכונת ארנונה 
שלי הם מימי הזכרונות הכמעט ראשונים . בין תלפיות לרמת רחל, בדרום ירושלים

 כך היינו בטוחים יותר –היה מתח רב בירושלים ובלילות ישנו מתחת למיטות . המאורעות
  . היטב אני זוכר את הקללות והאיומים של הנערים הערבים בלכתי לגן. מפני היריות

  
שם , רואה: "א אמרתי לה"בראש מגדל ימק. טיילתי עם נטע ילדתי בעיר ירושלים. שנים עברו
, ילדי הגן הצטופפו סביבנו. הלכנו. נטע רצתה שנלך לשם".  היה גן הילדים שליבין העצים

: פתאום קראה הגננת בהתרגשות. מבקשים לדעת מה מחפש האיש הזר עם הילדה בגן שלהם
. גננת בגן שלנו-  שנה קודם לכן היתה עוזרת20- שיותר מ,  היתה זו שושנה–" !!!עמוס"
  "...לפי החיוך בעיניים", והאמרה לי בגאו, "מייד היכרתי אותך"
  

שהנעימה בצלילי ֵחמת חלילים לנציב , אני זוכר את הצבעוניות היפה של התזמורת הסקוטית
ים ,  נחל ארנון–את הנופים הבלתי נשכחים שנראו מן השכונה ; העליון את צעדתו היומית

את ; מרי כאשר המבט מארנונה מזרחה היה עדיין פתוח לג–הרודיון , מדבר יהודה, המלח
את ;  מחנה אלנבי ובתים בשכונות החדשות–הסיורים עם אבא באתרי הבנייה בהם עבד 

  - -  - שסביבו היינו מתאספים בחבורה ,  סלע שחור ממטאוריט בצור בחר–" הכוכב שנפל"
  

רק בעבור שנים נודע לי שבית . בהיותי בר מצווה עליתי לתורה בבית הכנסת בתלפיות
 חברי הקבוצה על שם קדושי פינסק בהיותם בירושלים טרם העלייה הכנסת הזה נבנה על ידי

  .והייתי מאוד גאה, י עגנון בירך אותי"הסופר ש. להתיישבות בגבת בעמק יזרעאל
  

התקופה . שנעשתה עבורי מאוד משמעותית', גורדוניה'אז כבר הצטרפתי לתנועת הנוער 
חרדה , הגיוס לבריגדה, לם מלחמת העו–מצד אחד . היתה רבת תהפוכות וסוערת מאוד

מאבק נגד : מצד שני. חפירות בכל השכונה, ממשית מאוד מפני פלישת הגרמנים לארץ
לבוש חולצה : אספר לסיום עימות אחד בשדה הפוליטי. הבריטים וגם נגד הרוויזיוניסטים

' אדיסון'רוסית חדשה הלכתי עם חברים לקולנוע 
יר אחימא. במטרה לפוצץ נאום של אבא אחימאיר

ומי : "ואנו פרצנו בצעקות מהיציע, אך ֵהחל לדבר
 יותר לא –" ?? ...ומי? רצח את ארלוזורוב

שני בריונים תפסו בי וזרקו . הספקתי לצעוק
שכבר לא , אותי למטה עם החולצה הרוסית שלי

  ...כך חדשה-נראתה כל
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  מה הן המילים
  

  שמן -  מזכרונות ירושלים וזכרונות בןבחוג המשפחהעמוס מספר 
  

אבל . שכונת ברנר, בצריף שאבא בנה במו ידיו ברחוב מוהליבר, אביב-נולדתי בכלל בתל
 אוויר –ובהמלצת הרופאים עברנו לירושלים , כשהייתי בן פחות משנתיים לקתה אמא בליבה

, שנשאר בבעלות הוריי, הצריף בתל אביב. הפסגות של ירושלים נחשב למבריא חולי לב
  .1936כאשר עלו ארצה בשנת , דודותיי, ובנותיהם, הורי אבי, תא שלישימש למגורי סבא וסב

היתה זו שכונה אינטימית .  בתים בלבד28שכונת ארנונה שבה עמד בית ילדותי מנתה 
יוסף קלאוזנר והסופר ' על אנשיה נימנו ההיסטוריון פרופ. כולם הכירו את כולם, ומשפחתית

בית הספר היה מרוחק מן . ערבית בבית הספרשאשתו אסתר היתה המורה שלי ל, י עגנון"ש
  .  דקות ויותר של צעידה נמרצת במעלה הגבעה וירידה אל בית הספר בריצה20- כ–הבית 

כבר נשאבתי עמוק לפעילות בתנועת ', ואני בתחילת כיתה ט, בגמר לימודי בית הספר היסודי
שנהרג במלחמת , וידאיד) אלכסנדר(עלי , המדריך שלנו היה בן גניגר. 'גורדוניה'הנוער 

הפעולות והקשר לחברים . לא רחוק מעין השופט, השחרור ממארב ערבי סמוך לכפר כופריין
אחרי . עז היה רצוני ללמוד חקלאות ולהכין את עצמי להגשמה בחיי קיבוץ. מילאה את חיי

. שמן-  עברתי ללמוד בכפר הנוער בן15ובגיל , הפצרות מרובות הצלחתי לשכנע את הוריי
שאול - המשורר משה בן. בית הנערים בקבוצה שלנו הגיעו במסגרת עליית הנוער מטורקיהמר

  . אך השתלבנו בלי קושי,  היינו יוצאי דופן ביניהם– שנינו ילידי הארץ מירושלים –ואני 

בלימודים העיוניים שלנו שולבו גם 
 גידולי שדה –לימודי ענפי חקלאות 

שבהם , גידול צאן ובקר, וכרם
-ינו גם ברמה היישומיתהתנס

אני זוכר את הגאווה  .מעשית
שחשתי כשסיימתי בפעם הראשונה 
. לחרוש ולזרוע חלקת שדה בעצמי

המורה . הייתי נרגש ומלא סיפוק
אך ציין שהתלמים , שיבח אותי

הבנתי . הישרים אינם עמוקים דיים
צריך ללמוד , שכדי להצליח בגידול
בהמשך חיי . לחרוש חריש עמוק

הכלל הזה חל לא רק על למדתי ש
  . גידולי שדה ולא רק בחקלאות

ע "שמן היו לנו במסגרת הגדנ-בבן
למדנו . צבאיים-גם אימונים טרום

וניווט ) קרב פנים אל פנים(פ "קפא
. וערכנו סיורים רבים באיזור

הוכשרתי לתפקיד מפקד כיתה 
 לקבוצת 1947וכאשר הגענו בשנת 

בתחום גם כבר היה לי רקע , השרון
  .טחוניהבי

  
  

  שאול- משה בן/ מה הן המילים 
  

[...]  

  ? טְ קּולְ יַ ר ּבְ ּוּפּסִ  הַ הּומַ 
  . תְ ּוּדלְ יַ וְ , םוֹ ּיט הַ עַ מְ , רחָ ט מָ עַ מְ 
  , םלוֹ הֲ יַ ר וְ פָ עָ , יטּבִ י מַ נִ אֲ 
   .ראוֹ ם ּבָ אוֹ תְ יק ּפִ ִר בְ ה מַ זֶ וְ , ררֵ וֹ ּפתְ ה מִ זֶ 

  

  ר וֹ ּכזְ א לִ ם ים אִ ילִ ּמִ ן הַ ה הֵ מַ 
  , ּתְ ר אִ בוֹ עֲ ּיַ ן ׁשֶ מַ ּזְ הַ , למוֹ תְ ד אֶ עוֹ ל וְ מוֹ תְ אֶ 
 .תְ יקָ תִ  ׁשְ ינֶ פָ ת לְ כֶ לֶ יד הוֹ מִ ּתָ 

 עם העדר במרעה, 17עמוס בן 
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  אבא, שלום

  בהלוויה פרידה דברי

  

  ,אבא יקר

 של אבאאלא , לא רק אבא שלי היית שאתה הרחוקה מפינלנד לי כתב פינל לה'משה תיכית בן
אני . מבוגרים להורים זקונים בני היורבים מילדי הכיתה . זה נכון. שלנו הכיתהילדי  כל

, ל הארץ ותולדות הארץשהיו לו המון סיפורים מרתקים ע, צעיר לאבא בכורה בתהייתי 

מחנות , מדורות,  אבא של טיולים ושירים–ח וארץ ישראל הצעירה "היכרות עם הווי הפלמ

היית מושא להערצה ואהבה של כל הילדים ואתה מצידך , אבא, כן... ישראל- והווי ארץ

  .היית אבא של כל הילדים בחום ובשמחה, אהבת את כולם

 .מפויס היית, אחרי הרבה משברים, של חייך ההאחרונ בתקופה. שנים רבות עברו מאז

 דיסקיםהקשבת לשירי ארץ ישראל האהובים מה. איתך שמחת לקראת כל מי שבא להיות

 בבית המטפלים של המסורה עבודתםה רבה להערכהבעת . שהכנתי עבורך והתענגת עליהם

 הבתכםוא מסירותכם עלגם מצידנו  לכם להודות ההזדמנות זו. נעמי של בראשותה ערבה

  .נפלאים אתם ,לכולכם תודה והוקרה – בית ערבה ריילדי

 ולא –' קפה פהק'חגוג איתך את יום ההולדת בל כננוית.  שנים85מלאו לך , אבא, אתמול
 של שנים הרבה לך שהיו הסכמההיתה בינינו , מיוןה בחדר ממך נפרדנוכש, אבל בבוקר. זכינו

 אתאלינו  חייכת, אבא, אתה. בת הארץואה אדם אהבת,  ושל אהבת משפחהברוכה עשייה

  . שלך הטוב החיוך

מהם  קוראים היינוו,  ואמרות כנף שדיברו אליךשיריםרשמת בפנקס חּום  ,אבא, שנים משךב
   :אני פותחת באקראי את הפנקס הישן וקוראת בכתב ידך. המשפחתיות שבתה בקבלות

  , לחשוב ידעת אם

  , יופי חשת אם

   – אהבה הענקת אם

   !חיית אזכי 

ראית את ; אתה ידעת לחשוב ופעלת תמיד מתוך תשומת לב ומחשבה מעמיקה, אבא יקר

הטבעת חותם של אהבה בעולמו ובליבו של כל מי שהכיר ; בחברה ובאדם, היפה והטוב בטבע

  .אותך

  .חיים שלא יישכחו, היו לך חיים של ערך

  . אנחנו נפרדים ממך בכאב ובאהבה גדולה

  .םנוח בשלו, אבא, שלום

  זוהרה
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   שלנואבא

  בהלוויה פרידה דברי

  

  ,אבא

 ליד, ת בית העלמיןבגבע ,כאן ממךמעמד הפרידה  אתבתקופה האחרונה דמיינתי לא אחת 

 והבית נפטרה שאמא אחרי ,האחרונות השניםהרי  .חשבתי איך זה יהיה ומה אגיד. אמא

 היפות המילים כל לי נעלמו הבוקר אבל . ממךמתמשכת פרידהשנים של  היו ,פורק

  . אליךגדולהה אהבהה רק נשארה,  שתכננתי לומרוהחשובות
  

 תפריחאת  לראות אותך לקחת, לך יום הולדת לחגוג רצינו ואני הרהוז .85 בן היית אתמול

  ...השנה כל לזה חיכית אתה הרי – במגידו הכלניותאת פריחת ו בשריד הרקפות

 ,שלנו בטיולים. הזה לגיל שתגיע מנתהא לאשו מכובד גיל זה 85-ש לי אמרת השבוע

 אתה שגם כך, האדנית את לסדר צריך ניר איך לי הסברת ,בגבעה פה אמא אצל ביקרנוכש

 אתה כמה אמרתהוספת וו ,אמרת לי, "שלי בשבט גאה אני ,שבט הקמתי ".בתוכה תהיה

  . ונמצאת איתךאליך באה שאני הרגעיםכמה מאושרים הם עבורך ו אותי אוהב

  

 מהתכונות חלק טשטשו שלך הזקנה ששנות יודע ,כאלה רבים והיו ,אותך ואהב כירהש מי כל

, ֵרַע וחבר, שלו המיוחד גל עמוסהזכרונות מ אחד לכל למרות זאת נשארו. שלך המדהימות

על הערכים שבהם  גדלנו. האש עמוד היית, בנותיך, בשבילנו .שופע אהבה, נדיב, לב-אדם רחב

 .להיות הפכנוש את מי הכתיבו שלךהנפש  תכונות, ת שנתתהאמנת ועל הדוגמא האישי

דם לא וקשובה כנה לב תשומת לתת היכולת את, הפשוט האדם חדוות את אותנו לימדת

 להיות חשוב לא"לנו ש אמרתחזרת ו .מעמדוו תפקידובלי להתייחס ל, באשר הוא אדם

דואגת  במקרה לא .והו והיית לנו בזה מופת אישי שאין כמ–" קשובים להיות חשוב ,חשובים

  .תקווה בכפר תלמדמ זוהרה לא במקרה, שנשכחו אלה לכל לממונעים נטע

  

אבל . והדרכים השבילים כל את להכיר רצית, התפעמת מיופיה ,הטבע את והארץ את אהבת

 נכנסתאליו ש שוביי כלב. איך חיים האנשים, יותר מכל רצית לדעת מה קורה בכל מקום

 סיפורי את לך שייספרו ביקשת? מתפרנסים ממה ?הישוב איך: ושואל מישהוהיית תופס 

  .אנשים של איש היית .היית סקרן לגבי הכול, מקוםה

  

 שטיפל ערבה בית צוות ולכל לוי לנעמיגדולה  תודהבמעמד הפרידה אנחנו רוצים לומר 

 הוא ידע להעריך את היחס הטוב והחם, אמר לכם זאת תמיד לאאבא  אם גם .באבא

 נמצא אני ":לי אמר עוד שעבר בשבוע. את ההבנה והטיפול המתחשב והרגיש, לושהענקתם 

  ".הכלל מן יוצא בי מטפלים ,שיש טוב הכי במקום

  

המשפחה , שבנית הקיבוצים .חותם הטבעת ,הצמחת, שתלת, עשית, בנית – שלנו אבא

  . לחיות ולזכור אותך ימשיכו המורשת שהשארת, שהקמת

  אסנת
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  כוח האהבה

  ום השלושיםיל
  

ת לבי הובהלת 85-ך ההולדת כשביום ה ממךרחוק הייתי. ממך נפרדתי ממש לא, אבא
 ארוכה פרידה לנו היתהאבל  .שלך בזמן, סבל בלי –החולים ואחרי זמן קצר תמו חייך 

  . התרחקת לאט לאט בהןש, האחרונות בשניםומתמשכת 
  

 כלבמשך  גאה הייתי כמה עד רתינזכ. וזיכרונות מחשבות עלו ,לארץבחזרה  הארוכה בטיסה
 אנשיםאצל הרבה , אליהם שהגעתי מקומות בהרבה. שלך הבת יותלה הילדות תקופת

 משהוהיה . ..אנשים הרבה כך-כל של ללב נכנסת .לבבות פותח כרטיסזה  היה, שפגשתי
 באדם אמיתית התעניינותשגילו , לךש בשאלות, הדיבור באופן, שלך בחיוךמיוחד וכובש 

בלי צביעות ובלי .  וכך זה אכן היה– לך כפתיא שבאמתשל כל אחד ואחד  בהרגשה, שמולך
 אנשים אוהב היית". הפשוט האדם חדוות "בינינותכונה הזאת ל קראנו מאוחר יותר. זיוף

 שאין, להם שקשה לאלה לעזור רציתבמיוחד . אדם לכל כפתיותיוא חוםת בהתייחס ,אמיתי
 רך כללבדהתייחסת אל אלה ש, שבשוליים האנשים גם את תראיבלבך הטוב . להם שיעזור מי
  .אותם "סופרים לא"
  

בכל מאודך בערכי הקיבוץ  האמנת. בוץיהק היה, כפרט האדם למעגל מעברבמעגל ש
 בהבחברה הקיבוצית הר השקעת. ידידות, מעורבות, שיתוף, שוויון ערך האדם: היסודיים

 למרכזהיית , חלוץ ולהיות להגשים השרון לקבוצת שמן מבן שהגיע מהנער. ומאמצים שנים
תרמת מזמנך ומכוחך . הקיבוצית ובשליחותה בתנועה פעילל,  הקיבוץמזכירל, חברהה ועדת

 בבית. אישיים יםימאוולו לרצונות שעומד מעל ערךבעיניך  היתה הכלל טובתכי , למען הכלל
היה מחוץ  'עצמית הגשמה'והצירוף ', אגואיסט'  היתהביותר החריפה הגנאי מילתשלנו 

 שטובתיכולתי לקבל  לאכי , היו בינינו אי הסכמות בעניין הזה רבות פעמים .המילים אוצרל
עלינו , צרכינו את ולקדם שאיפותינובבמקום להכיר שו,  לרצון האישיקודמת תמיד הכלל

 פעלת לא , דברלעצמך ביקשת לאאתה . החלטותיהלמלא את ו החברה לרצון קודםלהיענות 
  . בתפקידים הציבוריים שאותם מילאתאישית ותועלת הנאה טובת מכל תנזהר, אישי וםלקיד

  

. והרחוקה הקרובה במשפחהתועפות של אהבה  השקעת השנים כל לאורך. המשפחה והיתה
של המשפחה עבורך  החשיבות את שסימל מושג – משפחתי שירות – מ"ש המושג את טבעת
תגייסת לכל צורך והושטת יד לעזרה בכל מטלה ה. לעמוד לרשות המשפחה שלך הרצוןואת 

 צריכה אני, ייסע עמוס סבא –? הגולן ברמת נתקע אורן: שצריך מה כל, המשפחה בני של
 כל משאלה וכל –וכך הלאה והלאה . יחלק עמוס בא ס–? זהילת הארץ שאלונים ברחבי לפזר

 את שוקלים שלא, חשבונות עושים לא שבמשפחה ברור לך היה .בקשת עזרה קיבלו מענה
 כמה ונותנים, אחד כל של הצורך על מסתכלים אלא, מספרים ומשווים םיבמאזני החיים

   .שאפשר
  

משלך  נתת ותמיד – היה ממש שלא גם כ– הרבה לך שיש, שאתה עשיר בתחושה חיית
 והנתינה האהבה, חומר רק הוא החומרלהבין ש ממך למדנו. ולאחרים לנו, גדולה בנדיבות

 החולי תקופת את עברנו הודות לכך .ממנו וחשובים ממנו עשרות מונים חזקים מהלב
  . חזקה יחד בתחושתבאחדות ו ומאמא ממך והפרידה

  

 אותנו ליוויתם שבה הרבה והדאגה האהבה זכרונותביחד עם , מכם למדנוספגנו וש העקרונות
  .המשפחה ולכל לנו – חיינו המשך את לנו יאירוש הנרות הם ,חיינו כל

נטע
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  אהבת נפש
  

  בהלוויה פרידה דברי

  ,סבא

 או .הגדותי על ועלתה בך גאתה האהבה קרובות לעיתים .ואהבה חיים שופע ,שופע אדם היית

 ,כך כי, נבוך האהבה מושא לא פעם פגשוש ,אהבה ומילות חיוכים סביבך על מרעיף היית אז

 רק לו, אותך אוהב כך כל יאנ, אותך אוהב אני" :בקול מכריז היית ,היום בצהרי השמש לאור

  !"....עיוד היית

  

איתך  אותי לקחת. 'א תהיכהייתי ב. אתחיל מזיכרון מוקדם? סבא, איך מתחילים לספר עליך

 הספיקו ,לכיתה אותי כשהחזרת .במטוס טס אותו וראינולבסיס  איתני את היסענו ויחד

, כן":  החיוך שלך אמר.את האיחור לכיתה בשלום להעביר כדיעם המורה  וחיוך מבט החלפת

   ..".?לאחר מספקת סיבה זאת לא – הנחיתה מסלול ואת מטוסים ראהאבל , איחר הילד, נכון

  

 .שלהב סלילי  לשיווקהארץ ברחבי לנסיעותיךבחופשים  הצטרפתיבשנים מאוחרות יותר 

 נוהגעאליו ש מקום כלב .וחיפה אביב תל, ירושלים – הארץ בכל הסתובבנו !היה זה כיף איזה

 האיננ הזאת השמחהש להבין זמן לי לקח .קראו ,"!הגיע עמוס, הגיע עמוס":  לקראתךשמחו

 גרמה נוכחותךעצם  כי, ךקראתלכולם שמחו . שלא כך מקדמים פני כל אחד ,שכיח ורגיל דבר

, כילד קטן , אז מה שהרגשתי עוד הרבה קודםהבנתי .הלב ולהתרחבות להתרגשות לאנשים

 ורצוי מזרחית רצוי – במסעדה, לא איך, לאכול עצרנו יום כל .יוחדמ אדם הוא שלי שסבא

: שירתך לקול בבוקר מההתעוררות לחֵ הָ  – וחופש דרור, שירה היה תךיא יום כל .חומוס

  . ועד שחזרנו הביתה–"... לקצור נצא שדהה, אור הבוקר ילדי קום"

  

, בלעדית לב תשומת כםמ קיבלתי .ייםשנִ  יםלהור סבתא ואת אותךלעצמי  אימצתי ,כשבגרתי

 היה שלא הבן  והרגשתי שאני בשבילכםנהדרת ארוחה לנו מכינה היתה סבתא. מלאת אהבה

 שלכם התרשמותה,  להיכרות קודם כל אליכםשלי הזוג בנות אתבאתי ה השנים עם. לכם

  .היתה הכי חשובה

  

אל כל פיסטין הגעת . על ביקור אצלי, סבא, אף פעם לא ויתרת,  שליהצבאי שירותתקופת הב

 לנסוע אהבת כך כל .בארץ אחר נידח מקום בכלו הצפון בגבול – מוצב הייתי שבה עמדהוכל 

 רחבי בכל סבתא עם ולנסוע ההגה על לעלותלא היית זקוק לתירוצים בשביל ... בדרכים

בכל פעם  תפעםלהת יכולתה בך והיתה, נופי הארץ את אהבתהיכרת ו. לנסוע ולשיר, הארץ

  .  כאילו זאת פעם ראשונה– אפילו של פרחים קטנים –ה חפריהממחדש 

  

 סבתא ושל שלך המפורסמים השבת קבלת טקסי. המשפחה חשיבות את ממך למדתי, סבא

. וימשיכו ללוות אותנו כל חיינו, ל"בחו או בצבא, מהבית רחוקים כשהיינו גם כולנו את ליוו

 ".פרוויים-זהב ילד"ו" נפש אהבת" –המיוחדים לך בלבד  הביטוייםאשמור בליבי לתמיד את 

 התווך עמודהן יישארו  – חיינו שארית למשך אותנו ללוותימשיכו , סבא, החוויות איתך

  . שלנו

  

   .תמיד אותך באוהַ ו אותך אוהב אניאהבתי אותך ש ,סבא, שתדע רציתי

  ...יל עושה אתה מה יודע היית רק לו

  ,מתגעגע

  אייל נכדך
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  ד"בס

  

  נתן אלתרמן / מעשה בפא סופית
  

   ִּבְהיֹות, יֹום ֶאָחד ִמיֵמי ֹחֶפש
  ַהְּסָפִרים ְּבֵטִלים

  ,ְּבֶקֶרן ָזִוית
   ִהְתִחילּו ָּכל ָהאֹוִתיֹות

   .א סֹוִפית"ִמְתָּגרֹות ְּבפֵ 
  

   –ָאחּוד ָלֶכן ִחיָדה : "ָאְמָרה ַהיֹוד ַהֲחסּוָדה
   ?ִמיִהי זֹו ַהִּנְׁשָקָפה ִמֵּסֶפר ּוִמְּגִויל

   י ַרְגָלּה ִהיא ֲחִסיָדהַעל ּפִ 
  ֲאָבל ַעל ִּפי ַאָּפה

   ".ִהיא ִּפיל
  

   ִּכי ַקץ(ָׂשְמחּו ָהאֹוִתיֹות 
   ּוְבקֹול ָעֵלז) ִלָּבן ַּבִׁשֲעמּום

  -ֵהֵחּלּו ָּכל, ָקְפצּו ַעל ַהְּמִציָאה
  ,ץ'י ְוַעד ַזְׁשרַ "ֵמֶאֱהוִ , ֻּכָּלן
  .א סֹוִפית ְלִהְתַקֵּלס"ְּבפֵ 

  

[...]  
  

   ,ְׁשִניָנה ְצחֹוָקן ֻהְׁשַחז עֹודִעם ָּכל 
   –ִעם ָּכל ְּבִדיָחה הֹוִסיף ִּפְלֵּפל הּוא 

  ?ַמה ֹזאת? ַהא... ַא ֶּפַתע ִנְדֲהמּו
  .ֵאַרע ָּדָבר ֶׁשא ִּפֵּללּו

  ,א סֹוִפית ָׁשְמָעה ָּכל ֵאֶּלה"ִּכי ּפֵ 
   ּוֶפַתע... ָׁשְתָקה, ָסְבָלה, ָסְבָלה
  ...ָטְפָחה ַּבֶּדֶלת... ִזְּנָקה... ָּפְסָעה

  !ֵּביָתא-ָיְצָאה ִמּתֹו ָהַאְלָפא
  

[...]  

  

   ...עֹוף א עֹופֵ 
   ...ֹּתף א תֹופֵ 
  ...סּוס א ָׁשטַ 
  ...ֶּבֶרז א ָנטַ 

  ...רּוחֹות א ָרֲחפּו ָרחֹ 
ָהֶרַגע ְּבִלי ַלֲח ִנְמַׁש ...   
   ִּכי ָּכל ַהַהְתָחלֹות ֻּכָּלן

  ...וֹ ִנְׁשֲארּו ְּבִלי ס
  

  ...ִנְפַסק... ִנַּתק... ַהֹּכל ִנְקַטע
  ...ְוֶשֶקט ָקם ֵמֵאין ָּכמֹוהּו

    ַרק ַרַעד ָקט–ִנְדֶמה ָהָיה 
  .ְוָהעֹוָלם חֹוֵזר ְלֹתהּו

  

   א ִאיׁש ָיַדע ְּבִמי ָאָׁשם
   ְוַרק ָהאֹוִתיֹות ֵאי ָׁשם

  ,ְּבֶקֶרן ַהָּזִוית
   ֵהִבינּו ִּכי ֵּתֵבל ֻּכָּלה

   , ְּבֶׁשל אֹות ַקָּלהִנְפֶּגֶמת
  ...א סֹוִפית"ֲאִפּלּו ְּבֶׁשל ּפֵ 

  

[...]  
  

   ַּבְּסִביָבה ַהַּמֲחִריָׁשה... ָאז
   ְוַהּתֹוָהה ְוַהּסֹוֶמֶרת

   ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹול ִאָּׁשה
  ...ֲאֶׁשר ָיְצָאה ֶאל ַהְּגזֹוֶזֶרת

   

  ,ּבקֹול זֹוֵעף, ֶאל ְּבָנּה ַּבחּוץ
  :זֹוְזָרהִהְרִעיָמה ִהיא ִמן ַהּגְ 

  ?ףיֹוסֵ , ַמה ָּׁשם ָקָרה, ףיֹוסֵ 

  –א סֹוִפית ֲאֶׁשר ָחְסָרה "ּופֵ ...
  ...ָח ְז ָר ה  ִּפ ְת ֹא ם 

  ָחְזָרה ִעם ֶּבן ּפֹוָרת יֹוֵסף
  .ֶשָאץ ִמן ֶהָחֵצר ָיֵחף

  

  ּוְכָבר... ָחְזָרה ֶאל ְמקֹוָמּה
  ַהֹּכל ֵהִקיצּו ְּכֵמֶרֶדם
  ְּוְכִאּלּו א ֵארע ָּדָבר

  ד ִהְמִׁשי עֹוָלם ְּכֶקֶדםִמּיָ 
  ,ְלעֹוֵפף
  ,ְלתֹוֵפף
  ,ְוִלְׁשֹטף
  ְוִלְרֹחף

  ...ִמּסֹוף ַעד סֹוף
   

  א סֹוִפית ֶׁשִּמֹּכָחּה"ּופֵ 
  ,ַעל ָהעֹוָלם ִּכְמַעט ַהֵּקץ ָּבא

  ,נֹוָחה, ְצנּוָעה, ָעְמָדה ְּתִמיָמה
  .ְּכִאּלּו א ָנְקָפה ִהיא ֶאְצַּבע

   

  ְצָתה ֶאת ִּפיהָ שּום אֹות א עֹוד ּפָ 
  ...ֶאת ַהְמַנַּצַחת, ְלַהְקִניָטּה

  ֵּבית ִהְׁשִּביעַ -ֶׁשֵּכן ָהָאֶלף
  –ֶאת ָּכל ָהאֹוִתיֹות ַּגם ַיַחד 

  ֶשא ִלְׁשֹאל ִאם ְדמּות ַהִּפיל ָלּה
  אֹו ִאם ָלּה ְדמּות ַהֲחִסיָדה

  ְוא ְלַהְרִּגיָזּה ָחִליָלה
  .ְוא ִלְפֹּגַע ִּבְכבֹוָדּה

  

  

  

   – לסבא

 ששמנו לב למדנו ממךבלי מ, ואחרות פניני ספרות ושירה –כרת לנו אבנים טובות יתודה שה

  .  ומיופימבני אדם, מפרחים, להתרגש ממילים
  

  . לב גדול, חיבוק גדול, חיוך גדול, אדם גדולהיית 

 לפתוח ,אחר ולהתחבר אליו באופן אמיתי וכןאת ההיום אני יודעת עד כמה נדירה היכולת לראות 

, עבורך זה היה טבעי.  אלא באמת ובפשטות,הצגות ולא בשביל הפוזה בלי – לו את הלב ואת הבית

  . כמו לנשום
  

  . סבא, מתגעגעת אליךאני 

  . מתגעגעת להרגיש נכדה אהובה מאוד מאוד דרך העיניים שלך והחיוך שלך

  ". סבא"מטונות האהבה שהרעפת עלי ומהמילה אני נפרדת 

  .למצוא שיווי משקל מחדשעכשיו אצטרך 

  גילי 
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  לסבא האהוב שלי
  

  ביום השבעה

  ,סבא

אבל גם ,  מעין מכתב פרידה או דברי סיכום, ועליךכבר כמה ימים אני מנסה לכתוב לך

  .וגם במהלך השבעה לא הצלחתי למצוא את המילים הנכונותהביתה בטיסה 
  

בגלל שכואב לי .  באמריקה,על לכתך כשאני רחוקהלקבל את הידיעה ד ולי מאקשה היה 

 באו אלינו שבעהבימי ה .לך שלום אחרוןלא אמרתי ,  לא נפרדתי ממךהמרחק שהפריד בינינו

 הייתמה , חוו אותךסיפרו איך ,  ואיתךעליך בסיפורים הם שיתפו אותנו. המון אנשים

לק ח על העזרה והנתינה שהיתה ,על הלב הטוב שלך, ר שהייתנהדעל האדם הסיפרו ; בשבילם

   . שהכירוכל אדם אחראשר אצל יותר מחלק גדול הרבה , יום שלך-יוםבלתי נפרד מה
  

, אותי לימי ילדותי המאושריםשהוקרנו ברצף בבית כל הימים האלה החזירו  שלךהתמונות 

את  בטנדר לראות לנסוע איתך אהבתי כמה אני נזכרת. עם השיער הקצר והחיוך התמים

, הכלניות, החצבים התרגשת מ,מהטבע שסובב אותנולת פעהתאתה . פרחי הארץ בפריחתם

ואני בכלל רציתי לרוץ אחרי ,  יופיו של העולםצמח בר פורח ראית את תמציתבכל ... הרקפות

אצלך . עם התבגרותי נעלם בי הרצון התמים הזה לראות פריחות. ..כדור או לשחק במחשב

  .אחרוןעד יומך ה, באותה רעננות של ילדות כל השנים הוא נשמר
  

  ...הרבה דרך ארץ ואהבת חינםכל כך  לימדת אותי ...סבא, כמה סיפורים איתך אני זוכרת

למרות , כי כל כך רציתי,  משחק האליפות של מכבי חיפהאני זוכרת שלקחת אותי לראות את

חגגתי לי באוטו בזמן שזרת לחכות חו, ת אותי ליציע הילדיםבאה. שאותך הוא לא עניין כלל

  .אליפות
  

לעשות בייביסיטר לרותם כדי כל יום שלישי בנסיעות איתך ועם סבתא לחופית באני נזכרת 

נפלתי בפח דרך כלל  ב–  שאלות מכשילות ומכניסאותי את לוח הכפלבדרך היית מלמד . וזיו

  ...עניתי בשגיאהו
  

 בביתכם  נהניתי מהיחס האוהב שהרעפתם עליכמה, אהבתי לישון אצלכםאני זוכרת כמה 

  ... בטלוויזיה'מלך האריות'ו, מבה וביסלי בקערה ב–כך חיכיתי לו -שכל  כל מה עם,החם
  

ת ות השבת המשפחתיוקבלכרון יאקח איתי את ז לכל חיי .אצלכם ערך עליון היתההמשפחה 

  . והשירים עם הדלקת הנרות המיוחדת,בביתכם
  

תמיד אומר לי היית עדיין ,  כבר לא יצאת הרבה בעצמךכאשר, סבא ,בשנים האחרונותאפילו 

כבר הייתי ,  כדרכם של מתבגרים, אני.רצית לעשות למעני ולעזור וכמה אתה אוהב אותי

  ...ימרוחקת קצת ועסוקה בשל
  

 מעט מטוב הלב לקחתיאני מקווה ש. איתך ןעל השנים המדהימות שזכיתי להלך תודה , סבא

  . וכך אמשיך את דרכך בעולם,והנדיבות שלך
  

: ת רבו כהומר לך את המשפט שהיית אומר לי ולשאר הנכדים פעמיםה לעם פרידה אני רוצ

   -  - "? כמה שאני אוהבת אותך,סבא, אתה יודע"

  ...עאתה כבר יודעכשיו , סבא שלי ,כן

 נוגה
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  אחי עמוס
  

  ביום השבעה

  .  ואיננו עוד. עמוס.אח אחד ויחיד היה לי

 יום עד הולדתו מיום –– החייםשהיה אתי כל אחי ,  הטוב שליאחלהיפרד מהלי  קשהכמה 

 ,הזקנהוגם  ,ההתבגרות ,הנעורים, הילדות כרונות ז–חיי קשורים בחייו לבלי הפרד ... ומות

  ...קלה איננה אשר
  

  . תמים אדם, ואהבה חברה של אדם היה אחי עמוס

כל חייו אהב את הקיבוץ , הוא היה אידיאליסט.  עולמומרכזב חבריםהו התנועההיו  בנעוריו

  .'החדש בוץיהק' אתבשנותיו המאוחרות  לקבלקשה וכואב  לו היה. מין בדרכווהא
  

היו לו  כולם – ניניםהו נכדיםה, בני זוגןו הבנות, אורה. מרכז חייו ולב חייוהיתה  המשפחה

 על דעתך מה " :לי אומר היהלא פעם . לגאווה, לאהבה, מקור תמידי להשתייכות ולחום

  . שותפים לגאוותו על משפחתו הגדולה והחמהשנהיה לו היה חשוב ..."?השבט
  

, ליפעת להחלמה חולה ההוא הביא את אמא שלנו. מלא אהבהו דואג אדם עמוסכל חייו היה 

שלנו  באבאגם . וטיפל בה ברגישות ובאהבה גדולה, כי חשב שזה המקום הטוב ביותר עבורה

כל שמר עמוס שפחתי איתי ועם מ. האחרון יומו עד לו ודאג , במסירות שאין כמוהטיפל

והיה מארגן מפגשים של המשפחה המורחבת כדי שכולנו נדע מה , השנים על קשר חם ואוהב

 ,למפגש האחרון שיזם כבר לא יכול היה לבוא. ה במשפחה ונשמור על אחוות האחיםקור

, אפילו ביקר אצלם, ים שלנו בדרום אמריקה שמר קשרדודגם עם ה. הרגשנו מאוד בחסרונוו

  . להתעניין במצבם כל חייהםוהמשיך 
  

  .  ומתגעגעתקשורה הנשאר הנפש אך ,יפעתל, לצערי, הגעתי לא האחרונים בחודשים

  .לשנינו ותחשוב והיבינינו  ותהקצר הטלפוןשיחות 
  

  . לעד איתי תחיהבזכרוני ובגעגועי  .ממך הפרידה ליע קשה ,היחיד אחי ,עמוס

  .ברוךהאהוב  זכרך יהי

  הבכורה אחותך

 עמי בת
 

  

עם האחות  17-בן העמוס 
" אחות"והמשמאל עמי -בת

 . מימיןעליזה
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  ידידי כאח לי

  

 בביתם של רחל תי פעמים רבותהתארחבילדותי  ."אחותי" לי קראוגם  עמוס היה לי כאח

  טיילנו,התקוטטנולפעמים , חקנויש. עמוסעמי ושל - בתההורים של , ל" ז'ץיושמואל גלוב

ירבה ה תחושת ק את אות הרגשתי.כל חיינו נשארו והחמים בינינוחזקים ההקשרים  .הרבה

  . שעמוס ואורה בנו יחדמשפחה הנפלאהגם כלפי השפחתית מה
  

  : כתב לי עמוס70-ליום הולדתי ה

  , אחותי

  . המרחק נשאר קבוע . שבועותשלושהתמיד הייתי מאחוריך 

- לות תלותינוקות בחהעגלות יחד את דחפו ש, אימותינו היו חברות טובות

ו להרגשה של הן קירבו את המשפחות ואותנ. ידישיניהן בידיברו בואביב 

  . משפחה אחת

   .דוחשובה לי מא,  קרובה ויקרהאחותאל כנשאר יחסי אליך 

,  בחינוך,קרובים במנטליותנשארנו . יילדותי ונעור י–  עבריבשביליאת 

  .אהבה כנה וחמהכלפיך אני מרגיש  .קו לנו הורים חמיםיבחיים אשר הענ

 כו ליהנותי שתמש, לבוכקה ולכל המשפחה,מאחל לךליום הולדתך אני 

  .עמלכםיבול מחייכם ולקצור את 

  .עמוס ואורה, באהבה רבה

  

נדיבות ומסירות , של נתינה על כל גל עלה עמוס, נעוריו ובגרותוודרך משחר ילדותו  –כל חייו 

 ,בעזרה היה תמיד – ממשימה למשימה,  מתפקיד לתפקידהוא עבר. גלי היםעל ן מכגולש מיו

בכל מקום , הביא חום ומרפא לכל אדם ות ובלב נדיב ופתוחבידיים מושט .בהכוונה ,בהדרכה

  .שבו דרכה רגלו
  

  .אוהב ורגיש, בעל לב רחבואהוב  ידיד קרובכ, חברכ, אחכ ר את עמוסואזכ

   .85- הביום הולדתומאיתנו  על לכתולי צר לי וכואב 

  .יהי זכרו ברוך

 )קניגשטיין(קיני - עליזה בר
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  )קטע(למתנדבים בעם 

  ביאליק.נ.ח

  

 !ְלֶעְזַרת ָהָעם! ְלֶעְזַרת ָהָעם

  ! ַּבֲאֶׁשר ִנְמָצָאה–ִּתְׁשָאלּו -ַאל? ַּבֶּמה

  ! ֹּכל ִלּבֹו ִיְּדֶבּנּו–ִּתְבֹּדקּו -ַאל? ְּבִמי

  –ִמי ָצַרת ָהֻאָּמה ִּבְלָבבֹו ָנָגָעה 

  !ָנא ַנְבִּדיֶלּנּו-ַאל, ַהַּמֲחֶנה ֵיָאֵסף

  : ֶנֱאָמָנה–ַמָּתת -לּכָ ,  ֵיָרֶצה–ָקְרָּבן - ָּכל

  !ְדִקים ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנהוֹ ֵאין ּב

  ,ְׂשִריד ָהֹעז ְוָהאֹוָרה, ְּפֵליַטת ַהּטֹוב- ָּכל

  ,ֶׁשהֹוִתיר עֹוד ֵאל ִּבְלָבֵבנּו ְּפִניָמה

  ,ַלֲאָחִדים ֶנֱאֹגָרה, ָהָבה ְנַלֵּקט

  ;ֵנס ְּביֹום ֵחיֵלנּו ָנִריָמה-ְוַעל

  ָים-ֶדם ַעדִויֻלְּקטּו ֵאֵלינּו ִמֶּק 

  !ַחִיל ָּגדֹול ְלֶעְזַרת ָהָעם
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  קריאת מצוקה

  קבוצת השרון

  דוד- רמת

  5.12.1950, א"ו בכסלו תשי"כ

  !עמוס, שלום רב לך

אולם מה שמצפה לנו , היה מצב העבודה ברפת שלנו בשנה האחרונה די קשה, כידוע לך

  . אין לתארו במילים–בשבוע הבא 

ואין , להמהמספר המצומצם של רפתנים מגייסים שניים לאימונים למשך חודש ימים ומע

גם עד עכשיו לא יכולנו לסדר את ימי המנוחה המגיעים לחברים וברגע . לנו במי להחליפם

 פשוטו –הרי לא יהיה מי שיחלוב , ם ייצאו בשבוע הבא לאימוניםישהחברים המגויס

 .כמשמעו

אבל , אז הצלחנו להשיג דחייה לחודש אחד. ל הגיע עוד לפני חודש"הצו לגיוס החברים הנ

ית ברירה ובחוסר כל מוצא אנו מבקשים ממך בדלֵ  .מוכנים לדחייה נוספתעתה אין 

  . שתפנה למפקדך בבקשת חופשה לחודש ימים לשם עזרה ברפת

  . אין–אחרת , זוהי תקוותנו היחידה

אנו מקווים שתבין את מצבנו המיוחד ותצליח גם 

 ,אשר בוודאי יתייחס לזה בהבנה, להסבירו למפקדך

בור את החודש על, ם בקושיאומנ, ונוכל איכשהו

  .הקשה הזה

  .הרבה ברכות מחבריך וידידיך

  ליפא ליסר

  מרכז המשק

  

  

  

הכרוניקה המתועדת בארכיון אינה מספרת אם עמוס קיבל את החופשה להצלת המצב 
 .הפרות כנראה נחלבו וקבוצת השרון נחלצה מהמשבר, כך או כך. ברפת
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  אל נעמוד מנגד

   מכתב לחברי יפעת

  11.8.1955 ,אשתאול

 ואני –אם הנוער במשקנו , אחרי מספר חודשי הדרכה שאלתי את עצמי אם לא טעיתי [...] 
בזמן שהמשק שלנו כה זקוק לידיים , לו של כפרי עולים- צריך לצאת למסגרת לא–בכלל זה 

  . עובדות ולכוחות צעירים

  : זאת תשובתי, יקיריי, ובכן

, בנוחות,  לפני כמה חודשים לשבת בבית באוראינני יכול לתאר לעצמי כיצד יכולתי עד
בזמן שבמדינה קיים כפר , בשמונה שעות עבודה ובדאגה ציבורית לכל פרט, בטיפול מסודר

! אינני מתאר לעצמי את הכפר הזה בלעדינו: לא אגזים אם אומר לכם. עולים כמו אשתאול
אחרונות לפני כיבוי באנו בחמש הדקות ה. היה הכפר נשאר ריק ובתיו עזובים, לולא אנו

  .מבין אני באמת מה רבה העבודה, אחרי מחצית שנה, רק עתה. האורות

למתיישבים . אינכם יכולים לשער בנפשכם את עומק העזובה והפערים בין אשתאול ליפעת
כה זרים למדינת , אין ידיעה אלמנטרית בשטחים רבים והרגלי החיים שלהם כה שונים

אנשים אלה לא יוכלו להושיע את ?  כיצד ייקלטו בלי עזרה–כה חסרי אונים כאן , ישראל
בלי , וכיצד יכולה להתנהל התיישבות חדשה בקנה מידה עצום כזה. עצמם בלי הדרכה ועזרה

כאן הוא , לעת הזאת, ידידיי? של הציבור כולו, הירתמות של כל תנועת ההתיישבות הוותיקה
  . וש כוחה של מדינת ישראל דר– בישראל השנייה –כאן , מקום העשייה האמיתי

  .אל נעמוד מנגד

תוך , לאחר יום עבודה ארוך מלווה סערות וצעקות: יום אתמול, אתאר לכם יום אחד כאן
שכנוע משפחה נוספת כי , הוספת קו צינורות שם, בנייה והוספת חדר ומבנה משקי כאן

 על מלחמת היה לי ערב שיחה עם הנוער, בישראל צריכים לעבוד וחיי העיר הם ריקים
אחר כך בא לילה כמעט בלי שינה בשל יריות וגניבת . על המדינה ועל ההתיישבות, השחרור

כל : "אומר לחברו, איש פשוט, בסערת הקרב והריצות שמעתי את אחד המתיישבים. פרדות
  .רק אז חשתי פתאום את גודל המעשה"... זמן שעמוס איתנו לא נעזוב

מדוע עלינו לשמור כל לילה שלישי או רביעי כשביישוב : שוב ושוב מופנות כלפיי השאלות

מדוע עלינו לחיות במתח ובפחד כשבעיר ? הוותיק ובעיר לא שומרים אפילו פעם אחת בשנה
מדוע אין כאן אפילו צרכנייה ? ונהנים מבילויים ומחיים טובים, ובמושבה חיים באור וביטחון

מדוע המורים ? ת שעתיים ביוםמדוע הרופא בא רק אחת לשבוע והחובש? ראויה לשמה
  . אין–ותשובה , המתיישבים שואלים ושואלים? כולם אינם מוסמכים

? מה אומרת ידיעה זו לחברי יפעת".  עולים מצפון אפריקה200הגיעו : "קראתי כותרת בעיתון
 מי –אם לא אנחנו ... לרפאם, ללמדם, להדריכם, והלא צריכים לקלוט את העולים האלה

, באמת אינני יודע מה היה מצבה של אשתאול בלעדינו: ידידיי, ין זו פראזהא! ?יעשה זאת
שמח שהצלחנו להשתרש בין העולים , אני שמח שבאנו. משפחה אחת שהעניין נגע בליבה

, הם יודעים שלא תמורת כסף באנו לחיות איתם. ולהשתית את היחסים בינינו על אמון הדדי
  .אומר הכול, וזה אומר מבחינתם הרבה. יחיםהם יודעים שאנו של. ולא מחוסר ברירה

באשר שליחותנו זו חייבת להיות , עז רצוני שגם החברים ביפעת ירגישו עצמם שותפים
אם ירבו בינינו ההולכים לעזרת אלפי , אם כל אחד ירגיש עצמו שותף. שליחות הכלל

 .תצא גם יפעת נשכרת, העולים
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  עם הגל

  גדי קסטל
  

  ון איחוד הקבוצות והקיבוציםשבוע ,"אגרת"כתבה ב ךמתו
7.4.1979  

  
  

  .עמוס גל חזר הביתה. ביפעת שמחה גדולה
בצבא זה קצין שמסתכלים (צמרת חשוב -תפקיד, שלוש שנים היה עמוס ראש אגף כוח אדם

  .רכז בניין מן המניין: ועתה הוא שוב בבית, )לבוא-ל לעתיד"עליו כעל רמטכ

כולם ראו אותו : וכבר הוא דמות פאנטומאטית, חדשרק מספר ימים מכהן עמוס בתפקידו ה
 –" הוא עמד כאן כרגע ליד הטנדר. "אבל אף אחד לא יכול להראות היכן הוא, שהוא-היכן

הדרך הטובה ביותר לתפוס .  גם שם הוא איננו–" הוא בחדר האוכל. "אבל הוא כבר לא שם
ואחרי דקות אחדות ,  האוכלאני יושב בחדר, ואכן. את עמוס היא פשוט לתת לו לתפוס אותך

  .התנועה" הוראות"צייתן כתמיד ל, עמוס מתייצב

נדמה שמרוב חיוכים . הן העיניים, פרט למימדי הגוף, הדבר המרשים ביותר בחזותו של עמוס
  ...איבדו את צורתן המקורית ונותרו רק שני חריצים צרים

  ?מה פירוש להיות ראש אגף כוח אדם, עמוס

 גרעינים, צעירים קיבוצים – פעילים 120 משהו בהיקף של –ת לחלוש על שש מחלקו
לראות את התמונה ; ל"שליחי חו, קליטה, מתנדבים, גיוס פעילים ושנת שירות, והכשרות

 כדי לעשות נכון את הפעולות החשובות ביותרהפוטנציאלי והכללית של כוח האדם 
עזרה ,  צעירוציםקיבעיבוי , ים חדשהקמת קיבוצים: להגשים את היעד התנועתי

עולים  וב–  בודדים וחבורות–בנקלטים , גרעינים והכשרותטיפול ב; "נכים"לקיבוצים 
  .ל"מחו

  

  ? להיות כתובת, ראש אגף כוח אדם צריך לשבת במקום אחד ולהיות מרכז הפעילויות, כלומר

בשטח לראות , אל האנשים,  עצמםהחשוב בתפקיד הוא להגיע למקומות! בדיוק ההיפך
 וגם לגשר, לדעת את הדברים לאשורםאפשר להבין ונוכחות במקום רק ב. בעיותאת ה

עבודתי בתנועה שהנתק בין שני אלה היא בלמדתי . על הפער בין התנועה לקיבוצים
, אלפי קילומטרים כל חודשבתפקידי עשיתי . אחת הבעיות הרציניות והקשות ביותר

... הרי כולם מכיריםבבית האיחוד  את כתובת המשרד. ראיתי לעצמי חובה להיות בשטח
   .לא היה צריך שם דווקא אותי

  

בין היאחזות בבקעה והיאחזות , ואין סכנה שבהתרוצצות בין קיבוץ בדרום וגרעין בצפון
  ? תאבד לגמרי התמונה הכללית–בצפון סיני 

 עבדתי !בשום אופן לא, עוד יתקבל הרושם שעשיתי את העבודה לבד, חביבי, רגע-רגע
בשותפות של עשיייה יוצאת , בצוותא, צוות שעבד באווירה חברית, ות גדול ומסורעם צו

 – מעל לכול –  עמדצוות שלנגד עיניו, ללא הירארכיה, ללא חיכוכים אישיים, מן הכלל
, יידידי, לכן. ללא מרכאות,  תנועתית הדברים היתהביצוע העניין המשותף וראייתו את

  .לא שלי בלבד, לות של הצוות כולואומר לך מתייחס לפעואני כל מה ש
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  ?ואיך אתה מסכם את התקופה מבחינה אישית? היה לך מעניין מבחינה תנועתית

, תפקיד של ביצוע,  וגם חשובהיה לי תפקיד מעניין ביותר. נשכר מכל בחינהיצאתי 
, עם זאת. נוצרים, מתחדשים, דברים נבניםכאשר כל העת , תפקיד של יצירה מתמדת

באי הזרמת כוח אדם בזמן הנכון , טעויות שלנו במיזוג: אחריות רבהפקיד עם זהו ת
 .טעויות גורליותתגלות כ יכולות ברבות הימים לה–בהערכת מצב , למקום הנכון

עם זאת צריך תמיד לזכור . ולפעמים יש תחושת כישלון,  לעיןה נראיתהצלחהפעמים ל
  .ולצערנו גם ההיפך נכון,  בעתידיציב ומוצקעשוי להיות , מה שנראה כושל עכשיוש

היכרתי אנשים רבים שהפכו לידידים אישיים קרובים  :מבחינה אישית יצאתי עשיר
 אני בטוח שעוד –לליבי והיכרתי צעירים ערכיים ובעלי יכולת סגולית גבוהה ביותר 

  .נשמע עליהם בעתיד

והנה זה , "רבוס"קשה לי לתאר לך את הסיפוק שיש לאדם המביא לקיבוץ צעיר בחור 
משמעי -צריך שיובן באופן חד, בכלל. מתפתח והופך תוך זמן קצר לדוברו של קיבוץ שלם

, בקיבוץ צעיר הם ירכזו רפת. נמצא בקיבוצים הצעיריםהיום שהאתגר של הצעירים 
בפלחה ומי " 5מספר ", ברפת" 4מספר "בעוד שבקיבוץ ותיק הם יהיו , פלחה או מפעל

, ואם לא לשמוע אז לחוש, בקיבוץ ותיק הם ימשיכו לשמוע. ..יודע איזה מספר במפעל
,  גבוהה תחושת ערך עצמיתהיה להםובקיבוץ צעיר , "את המשק הזה בנו הוותיקים"ש

  .יציר כפיהם, הם יחיו בהרגשה שזהו מפעל שלהם

  ).עדיין לא השתחרר עמוס מתחושת השליחות, אף על פי שסיים את תפקידו התנועתי(
  

  ?מלבד ההתיישבות הצעירה, על הנושאים האחריםמה אתה אומר 

, כוח האדם בתנועהף ג בא,אנחנו. נושא הקליטה הקיבוצים עצמם צריכים לעסוק בהב
 את חשיבות העניין םחייבים להבהיר לעצמ הקיבוצים .תיכולים רק לנסות לעורר מודעּו

שוב לי ח.  לראות בנקלטים חברים שווים לכל דבראם הם רוצים ומוכניםולהחליט 
  . אסור שהבסיס לקליטה יהיה רק ההכרח בתגבור כוח האדם: להזכיר

?  אך מה הלאה–האגף דואג לחלוקתם בקיבוצים . בעיה חמורה נוספת היא המתנדבים
שלמתנדבים טוענים חברים רבים בקיבוצים ה יש .הנושא הזה פשוט השתבש, לדעתי

על ובלים על חוסר יחס חברי קומתנדבים מצידם וה, השפעה שלילית על הנוער בקיבוץ
 חייבים לזכור שתדמית המדינה והקיבוץ אנחנו. העדר הסברה ושילוב בחיים הקיבוציים

קיבוצים המתייחסים אליהם כאל כוח . בעולם קשורה ותלויה בהמוני מתנדבים אלה
  .אלא גם לעצמם ולמדינה, עבודה בלבד עושים עוול לא רק למתנדבים

  

  ?המחליף אותך בתפקיד', נר מדגניה א לבן ציון וייכמה מילים

אן רק את  אתמצת כ.בעל פהלו אמרתי , המחליף שלי, יש לי להגיד לבנציאת מה ש
 בידיים את אחד האגפים החשובים ביותר ךשמו ל,  עבודה קשהךמחכה ל: המסר העיקרי

 הישמר לבל תרד. נמצא בתנופה גדולהה,  תפקיד של עבודה ויצירהקיבלת, בתנועה
  ... מהגל

 .דברי עמוס גל
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  ידיד יקר
  בהלוויה פרידה דברי

  
  ,עמוס ידידי היקר

 לא נפרדנו ,ים שנ52לאורך , מאז. בית ברלסמינר לשליחים  הייתי כשנפגשנו לראשונה ב24בן 
 הרבה ות נשמעןים שאינילמבהתחילה ונגמרה בינינו כל פגישה  .ולא עזבנו אחד את השני

אני אוהב , נורית, שוקה: "בקול רםאותן א התביישת לבטא לאך אתה , במקומותינו
  . ביטוי חם ואמיתי של אישיותךהאלו היו ישירות הפשוטות והמילים ה. ..!"אתכם

  

 שכל אדם שני מרגיש לי בכל פעם מחדשהתגלה , ות שונותידמנוזכשהייתי מזכיר את שמך בה
 לכל כך אתלתת תחושה כזיה הרק לב ענק כמו שלך מסוגל . והוא החבר הכי טוב שלאתה ש

  . בלי שמץ זיוף,  בכנות– הרבה אנשים
  

דיברנו . ןהבהתעלות רוחנית שלא הייתי מורגל ל לשיחות נפש וינו משכת אותיבפגישות
מילאת בחייך .  מבלי להבין מהיכן זה בא ליזרמתי איתך, שעות ארוכותבפתיחות ובכנות 

 –קא על העבודה שמילאת כחבר מן השורה אך גאוותך היתה דוו, תפקידים ציבוריים רבים
על תקופת היותך רכז הבניין וחבריך ; על השנים בפרדס הצעיר עם צוות נלהב של חברים

  . רצפים, טייחים,  בנאים– הפועלים הפשוטים –הטובים מאז 
  

, אולי הרבה מדי, השקעת בהם הרבה רגש, את תפקידיך הציבוריים מילאת תמיד כשליח
לא פעם עם הגישה הזאת התנגשה . האדם, רכז מעייניך עמד היחידבמ. וחום אנושי

שעות ארוכות שמעתי ממך במשך בפגישות שלנו  .הנוהלים וההחלטות הקיבוציות, התקנונים
ראיתי והיכרתי איך אתה . דילמות של חברהבעיות של חברים והתמודדות מורכבת עם על 

  .היחיד למערכתכל התנגשות בלתי פתירה בין , לוקח ללב כל מצוקה
  

  , עמוס ידידי
דיברת כמו , התלבשת כמו חבר קיבוץ.  במיטבהשל התנועה הקיבוציתעבורי הביטוי  היית

 . הרגשת והשתמשת במושגים של חבר קיבוץ,חשבת, טיפחת שפם של קיבוצניק, חבר קיבוץ
ת דעיכ,  של הקיבוץ והחזוןחלוםהשקיעת שלך בשנים האחרונות הקבילה לפיזית ההשקיעה 

  . הדדיתעזרהשל נתינה ושל , ת של חברּוהערכיםהאמונה והתרחקות מ
  

  , עמוס
  .פרק בחייםהיום נגמר  בשבילי ,החייםהיום בשבילך הסתיימו 

  .עמוק מאודכאב ב,  ידידי היקר,אני נפרד ממך

  .לעדבאהבה  את זכרונך נצוראני ובני ביתי נ
  

  שוקה סליטרניק
  מושב רמות
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  תוח החברּוכ
  

האמין בכוח . בידידות אמת, בצחוקם, באהבתם, הוא האמין באנשים. עמוס היה איש מאמין
  .לחולל צמיחה והתחדשות, ב לב וחברּות לגבור על חסימות ועיכוביםטּו, של כנות

  

השפיע על כולנו ,  והאמּון שנתן באנשים במעגלים רחבים סביבו,כוח החברּות של עמוס
כמה היינו זקוקים לכוחו זה בזמנים שבהם תקף אותנו מורא מפני ו. והיטיב עם כולנו

 את השררה ואת המורא גם – עמוס פרם את כל זה - - - התגברות יצר השלטון וניצול השררה
כל הסתתרות , הוא שבר מחיצות במילה טובה ופירק בחיוך ובטפיחת כתף כל יומרה. יחד

  .מאחרי תואר והדר מזויף
  

ו אמת של עמוס היל. מעמידה אנשים במקומם, האמת היא חמורת סברנוטים לחשוב כי 
גרעיני האמת שזרע . לב ונדיבות שופעת-בניתנה בטּו, שונהבאה ממקום היא , פנים אחרות

האמת . העניקו לאנשים תחושת ערך עצמי וטיפחו את אמונתם בעצמם, חיזקו, עמוס העצימו
על כל היתה לה השפעה גדולה דדה ועוותמכה ש,  ורחומהיטיבההיתה אמת משל עמוס 

  .ראיתי זאת מעצמי. בעיקר על אנשים צעירים בראשית דרכם, סביבתה
  

  . ליווינו מרחוק, שנות הכיבוי והעצב, את שנותיו האחרונות של עמוס
  . לא הענקנו לו חזרה את מה שנתן לנו

  .לשיעור קומתו האנושי לא הגענו

 עין גב, מוקי צור



 27

  
  

  שליח תמים דרך
  

 של הצפון במחוז שירות לשנת הגיעהבתו  הרהוז. 1972 בשנת עמוס עםלראשונה  נפגשתי
 בבית משפחת גל חשתי . הביתה טרמפ לעת מעתנתתי לה , המחוז רכז, ואני העובד הנוער

 היה האגדות שלפי, הנצחי החיוך, הרך הדיבור. עמוס שלהמיוחדת  בלבביותמהרגע הראשון 
  . כל הזמןשם היו, צלוא העיניים רותלהיצֵ  הסיבה

 של אדם כוחאגף  כרכז ,הנקרה ראש ,לקיבוצי עמוס הגיע, 1977 בשנת, שנים חמש כעבור
 לשנת שהתנדבו צעירים של בוצות ק– עודד גרעיני לריכוז אותי לגייס כדי הוא בא. האיחוד

 מוסע נהג,  לחייהעשרים שנות בסוף רווק ואני, זאת תקופה במהלך .הפיתוח בעיירות שירות
 היה זה. אליה שייך הייתי שלא אף, מחלקתו של ראשון יום בוקר לפגישות אותי להזמין

  .      יודעים אתם, עמוס. המזנון מן מזמין היה שעמוס עוגות הרבהשל ו קפה של בוקר

לשדך  החליט עמוס: נאמרה לא אם גם,  ליברורה היתה הצוות לישיבות להזמנתי הסיבה
 בנוסף כי, למרות שלא נעניתי לה, עמוס של זאת מהחלטה הניתינ. המחלקה למזכירתאותי 

 וכיוצא משותפות לארוחות,  מענייניםלסיוריםגם  אותי הזמין הוא' א יום של למפגשים
: שהשקיע במאמץ עמוסל אחד השתבש קטן  פרט.להזמנה עילה מוצא היה תמיד – באלה

. ..לי ייעד שעמוס זו היתה לאהיא  אבל, מהמחלקה באה אכן, אשתי לימים, לה'חנה חברתי
 השידוך של האבא שהוא משותף אירוע בכל להשוויץ עמוסל הפריע לאהפרט השולי הזה 

 וגדעון הרהוז ועם עמו, דרכינו נקשרו מאז. מבסוט שיהיה כדי ,בהסכמה הנהנתי ואני, בינינו
  . אתׂשֵ  ביתר

 לעצמם אותה כסוישנ לבגל בעיקר, "והטובה הישנה ישראל ארץ "קלישאהאינני אוהב את ה
 היה הוא. היטב תפורה היא עמוס עלמודה ש אבל, ממנה רחוקים וחייהם שבאופיים אנשים

 נדבק לאבהם ש בימים שליח היה עמוס .ביטויה של נכון הכי במובן ,הטובה ישראל ארץ
 עלייה על מחשבה בלי. שליחות של שליח. דרך תמים שליח. ציניות של קורטוב הזאת למילה

, בצידה דירקטוריונים שאין שליחות. אישי עניין שום. הציבור בשביל שליח. ובים'הג םבסול
שליחות שאינה מרופדת . מועצה ראשות או, ממלכתי וב'ג, כנסתלא מחכים ה ובהמשכה

  .יוקרה וכיבודים ואינה מניבה פנסיה נוחה בעידן ההפרטה

 בארץ הנוער לתנועות, צעירים לקיבוצים, עולים מושבי ל–שליחויות הכי קשות ל הלך עמוס
בלב בהבנה ו, באמונהמילא את שליחותו ובמקומות האלה  האנשים אל הלך הוא, ל"ובחו

כמובן מאליו  חזר, השליחותפרק וכשסיים את , פניום ׂשָ  שםל – נשלח לאשר. מלא אהבה
  .לא במה, ברווחה ,בבניין, במזכירות, קלאות בח– יפעתל, ביתול לתרום

 שמפעלכ שחשהשבר  גודל גם כך, התקווה כגודל. ואופטימיות תקווה מלא אדם היה עמוס
, שראה תמיד לנגד עיניו גם את טובת הכלל, עמוסל. אחרים לנתיבים סטה הקיבוצי החיים

והאמין בחזון  הקיבוץ את אהבשכל כך  ,הוא". אני"ה של היתר קדושת עם קשה היה
בריאותו כל כך הידרדרה  במקרה לא וליא. המוטציה למראהוכאב   מרהאכזבה חש ,הקיבוצי

  .  בקיבוץשחלהגדול  שינויבמקביל ל

 ראיית :שתמציתו, אישי סיכום מעיןעמוס  כתב, שיםישיפעת  לקיבוץ במלאת ,שנתיים  לפני
וקיבוציות כחובה שהוטלה עליו  תנועתיות, ההתגייסות וההתנדבות למשימות לאומיות

  ?היום כך מדברעוד  מי.  כתב עמוס– "יסתיגוי", "נשלחתי", "נקראתי" .אישית

  ראש הנקרה, עזרא דלומי
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  לנשמת ידיד דגול
  

 לא מפני שאיני מורגל בהסתלקותם של –מאז ששמעתי על מותו של עמוס אין לי מנוחה 
אלא מפני שעמוס היה בשבילי הרבה יותר מעוד חבר שהיכרתי , זה לחם חוקנו בגילנו, חברים

גם אם בשנים האחרונות . הערכה והערצה, מושא אהבה,  לי ידיד נפשהוא היה. מקרוב ואיננו
  .אני לא שכחתי ולא אשכח אותו אף פעם, אולי אפילו שכח אותי בערוב ימיו, לא התראינו

מהרגע הראשון נוצר בינינו . כפי שקראו לה אז, "האיחוד", נפגשנו בעבודה משותפת בתנועה
איני מכיר אח וֵרַע לגודל נפשו . נו של ביטוי זהעמוס היה איש כלבבי במלוא מוב. 'קליק'

כל . לחיבה שהרעיף על כל מי ומה שסביבו, לטּוב הלב, לישירות שלו, ליושרה שלו, ורוחב ליבו
  ...כך אהבתי אותו

. למרות ששנינו רצינו לשמור קשר, לצערי הגדול מיעטנו להיפגש בשנים מאוחרות יותר
לוקח את , ששואב את הזמן מבלי שנרגיש, שטף החייםוגם , המרחק הגיאוגרפי עשה את שלו
וכבר ,  ופתאום אתה נוכח לדעת שמבלי שתרגיש התרחקת–האדם למקומות אלה ואחרים 

 –את כל היקר לי הייתי נותן כדי לפגוש בעמוס עוד ועוד . ואי אפשר לתקן, ואבוד, מאוחר
  . לא הצלחנו, ולא נסתייע

 בתנועה בכלל ובקיבוצו – באורחות החיים הקיבוציים ידעתי שעמוס אינו משלים עם השינוי
 אני –אף כי דעתי היתה שונה , כך הבנתי לליבו כל. רציתי מאוד לשוחח איתו על כך. בפרט

קיבוצים רבים יתנוונו , הבנתי שאם מהלכי ההצלה האלה לא יתקדמו, תמכתי בשינוי
יר שהתחולל בחזון החברתי אני כואב ומצטער שלא נפגשנו לשוחח על השינוי המה. ויקרסו

 אנחנו אוהבים את –כך היא דרך העולם ... שכה הזדהינו איתו וחווינו אותו בעוצמה כה רבה
גם אם לא היינו מגיעים . ומוכרחים להשלים,  אבל עולמם שונה משלנו–ילדינו ונכדינו 

מה . אולי לא, אולי הייתי יכול להקל קצת על עמוס בהצגת זווית ראייה אחרת, להסכמה
, מאותן שיחות נפש מופלאות שהיו לנו, שהחמצתי את חוויית השיחה עם עמוס, שברור הוא

  ...שכה ריתקו אותי וכה השפיעו עלי

  . נעלמה מהעולם נפש גדולה, עם לכתו של עמוס
  .הפסד שאין לו מחירזהו 

  ארז, מק קופרמן
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  תחל שנה וברכותיה
  

  מברך את יפעת בפתח שנה חדשה, מזכיר יפעת, עמוס

  )1972(ג "ערב ראש השנה תשל, 728' עלון יפעת מס

  

שמורים איתנו רשמי , מיטיבים אנו לזכור ולהזכיר את כל הצרות הגדולות והקטנות

נות והמריבות אי ההבפרטי ארוזות וזכורות . בוועדות, בענפים, הוויכוחים בסידור העבודה

, בטרם הוכנה הארוחה במטבח,   בטרם נאסף היבול–אצורים הפחדים והספקות . שנתלקחו

  .בטרם שופץ הבית לכניסת הכיתה החדשה ועוד ועוד

מדוע אין אנו גאים ? מתקשים אנחנו לראות ולזכור גם את האור הרב של היש, אם כן, מדוע

ומרנות והפערים החברתיים העצומים בהיאחזותנו בערכי השיתוף והשוויון מול ים הח

 כגון החתירה –מדוע אנו שוכחים לשמוח וליהנות מעובדות חיוביות ? רה שסביבנובבח

כגון ההתגייסות , ילדינו וזקנינו, כגון עישוב הכותנה בנערינו, המתמדת שלנו לעבודה עצמית

יונקים וטנק מדוע לא תשמח אותנו הרפת שהתרחבה ונוספו בה דיר ? הרבה לקטיף האגסים

מדוע לא נראה את מפעל ?  משוכללת ביותר,מכונת חליבהגם חלב גדול ועוד מעט תגיע 

המתפתחת , לא נחשוב על חממת הסחלבים היפה, החרושת המתקדם בצעדים בטוחים

איך לא נזכיר בגאווה את המאגר שהישקה השנה את ? ומבססת את מקומה בין ענפי המשק

מדוע נעלמו מזכרוננו ? צוינים שהיו לנו באגסים ובפרדסאת היבולים המ, שדות הכותנה

ומה על הדור ? האחד שכבש לבדו את הקש, את יבול השיא של החיטההשנה השניים שקצרו 

המפעיל בידיים אמונות את הכלים המתוחכמים ומעבד בהצלחה את השדות , הצעיר

, ברת הנוער שלנו נערים ונערות שיצטרפו לח30ומה על קליטתם המוצלחת של ? והמטעים

ועל הצוות שהכין וניקה בית וכיתה ומועדון וקיבל בפרחים ובפירות את הילדים שבאו 

נוער ישראלי שמתחנך אצלנו לחיי קיבוץ במסגרת וה? בעיניים נפחדות ובציפייה לבית חם

שהגיעו אלינו מגמגמים , רוסיה וארצות נוספות, ארצות הברית, ובני ארגנטינה; אומנּות

עורכים טיולים , סופגים ערכי יהדות וחג ומועד,  ועכשיו הם לומדים באולפן עבריתונבוכים

ומה על מתנדבים מכל קצוות תבל ? בארץ לאורכה ולרוחבה ונושאים בעול העבודה במשק

והיכן גאוותנו על מחזור חדש של בנים ? המוצאים כאן מארחים מאירי פנים ולבבות פתוחים

  ?שנכנסו כחברים לקבוצה

  - - -  ועינינו אינן רואות אותם–שנעשה , שאנחנו עושים, ך הרבה דברים שעשינוכל כ

את , הבה נפקח עינינו לראות גם את ההישגים וההצלחות, בעומדנו בפתח שנה חדשה

לטפח יחד את השאיפה לחיים מתוקנים יותר , המאמצים של חברינו לעשות את הטוב והישר

נוכל להביט ,  נעריך יותר את עצמנו ואיש את רעהוהרי אם. ולהאדיר את יצירתנו המשותפת

  .נשמש דוגמא אופטימית לילדינו, על עולמנו גם בשמחה ובחיוך

נסתכל במדשאות ,  נשאף מלוא החזה את אוויר העמק היפה שלנוהבה,  השנה שמתחילהםע

נלחץ יד , נקבל בהבנה את התמורות שהזמן גרמן, המוריקות ובבניינים החדשים המוקמים

  .נמשיך לייחל יחד לטוב,  לשלום בלב שלםם ונברכינורחב

  ! בית יפעת,שנה טובה ומאושרת
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  רוחות שינוי

  1994ספטמבר , דברי עמוס במהלך הדיונים על השינוי באורחות חיים ביפעת

המעורבות , ההזדהות עם המקום ועם המעשה, המפתח לחברה טובה ויציבה הוא היחד

 בדרך –כצופים ,  יהיו תמיד קבוצות ופרטים שיעמדו מהצד,ללא מעורבות. ביצירה המשותפת
  .כך נוצרים התרחקות ומאבק אינטרסים, "אתם"ל" אנחנו"כך נוצר הניגוד בין . כלל כמבקרים

הולכים . עם רוחות השינוי אני חש סדקים בהזדהות החברים עם הבית המשותף שלנו
פוחתת החברות , יינו אותנוונעלמים הקשר הבלתי אמצעי והרגשת השייכות למקום שאיפ

ואין ,  ואין ביטחון–התחלנו להביט על הבית שבו אנו חיים דרך פילטרים . בין האנשים
שחשו במשך כל השנים זיקה חמה , מצער אותי לראות חברים שאוהבים את יפעת. ודאות

 –וכתוצאה מכך , מגיעים עכשיו לתחושת ניכור מביתם, למקום ורצו שגם ילדיהם יישארו פה
  .לחוסר מוטיבציה לפעול ולעשות למען הכלל בהתנדבות ומתוך שמחה

אלא בכלל ,  ולא רק ביפעת–התקופה מחייבת שינויים . את הצורך בשינוי, לצערי, אני מקבל
לא הצלחנו ליצור חברה פחות , לא הצלחנו לשנות את טבע האדם. התנועה הקיבוצית

וכל חבר , ו להעביר את המסר שהקיבוץלא הצלחנ. פחות נהנתנית, פחות חומרנית, קנאית
להתנדב לעזרת החלש , חייב להירתם גם למשימות לאומיות וחברתיות מחוץ לעצמו, בו

, מאחר שאין באפשרותנו לתת מענה לרמת החיים ולתפיסת החיים שדור ההמשך רוצה. ממנו
  .אנחנו כנראה מוכרחים לשנות, אין לנו ברירה

שהם יסוד החיים של חברה ,  לפחות על שלושה עקרונותגם אחרי השינוי יש לדעתי לשמור

ביטחון ;  שלכל אדם יהיה איכפת לא רק מעצמו אלא גם מזולתו–ערבות הדדית : הקיבוצית
  . ובעלות ואחריות על היצירה המשותפת ועל אמצעי הייצור; סוציאלי לכל חבר

אני .  ל החבריםתוך שותפות ומעורבות של כ, צעד-צעד, התהליך צריך היה להתקדם לאט
, לדעתי, בסדר עדיפויות שגוי, מודאג מאוד מכך שתהליך השינוי ביפעת נעשה באגרסיביות

אך עם סממנים ,  אומנם בכלים דמוקרטיים–מקדמת אותו קבוצת חברים . ובקצב מהיר מדי
מבלי שהציבור מסוגל להטמיע , כשתהליך מואץ בלי רגישות ולא מתוך התחשבות. של כוח

אני כמעט משוכנע שהמחיר שהחברה ביפעת תשלם .  הוא הרסני– ולהסתגל אליו את השינוי
  .  בלתי הפיכים–והנזקים , עבור הניסיון הזה יהיה גבוה מאוד

גם בתהליך שינוי . ביפעת יש ניסיון חברתי עשיר ומסורת תרבותית וערכית בת עשרות שנים
גאוות "את , הזדהות עם המקוםכי הם היוצרים את ה, צריך לשמור עליהם, שכיוונו הפרטה

לתת לכל אדם , גם בתהליך שינוי צריך לטפח את הערכים החברתיים המשותפים". היחידה
לא לשפוך את התינוק עם מי , להקשיב לרחש הלבבות, הרגשה טובה של בית וביטחון

  .נשכיל לעשות זאת, אני מקווה שלמרות הסדקים העמוקים שנוצרו. האמבטיה

  

  

  

  מדוע
  

  24.6.1994, 1642לון יפעת ע
  

מהנדס צעיר במפעל יקבל תמורה עבור , לפי הצעת השינוי
  .לימודיו ועבודתו בהתאם להשכלתו וכישוריו

לא זכה ללימודים על  ,שעבד קשה כל חייו,  ויותר70חבר בן 
,  ועובד כיום באותו מפעל בניקוי סליליםחשבון הקיבוץ

  .  מוזכר בהצעהאינו

  ?מדוע ?כמה? ם יקבל את שכרוהא

  עמוס
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  ונותמאוצר הזכר
  

  בארץ מטייל עמוס

 ל"ז איילי ומאיר נעמי י"ע מוזמן להיות זכיתי, ביפעת צעיר מזכירבהיותי , 1999 מאי בחודש
 עוד הוזמנו לטקס". איילים עופר "בספריית 40-ה הספר הוצאת לכבוד הנשיא בבית לטקס

  .עמוס ביניהם, חברים כמה

מה דעתכם לנצל את : עמוסשאל דרך ממש בתחילת ה. עמוס היה הנהג. גדול ברכביחד  נסענו
הכול , קצר זמן אחרי .אבל כולם הסכימו, הבנו בדיוק את הכוונה לא – ?הנסיעה גם לטיול

  .נין'ג בפאתי אנחנו והנה, יזרעאל צומת, עפולה את חצינו :התבהר

כך . ..פחות מכירים אנוש לכיוון פונים צומת בכל :פשוט אחד עקרון לפי  המשיך עמוסמשם
יודע לספר , מכיר את כל הדרכים והיישובים, כשעמוס מנווט בבטחה, ןהשומרונופי ב וטיילנ

 שמענוומיוחדות עצרנו  תצפית תונקודב.  יהודי או ערבי–ל כל אחד מהם את סיפורו ש
. שמא לא נגיע לירושלים בזמן,  פה ושם נשמע קול מודאג.נוף הנשקףה על הסברמעמוס 

. ונהנינו מטיול נהדר, בעיה בלי, לירושלים בזמן הגענו, ואכן .אל תדאגו:  בחיוךעמוס הרגיע
  .כך אחר לא וודאיב, 1999 לפני כזה טיול עשו מעטים כי משוכנע אני

  .לארץ עמוס של האהבהמה גדולה  ההבנה אצלי ניטעהבטיול המיוחד הזה 

  

  השכן עמוס

 לא מעולם ,זאת בכלו, ילדותי שנות כל, שנים יובל כמעט יהורי של שכנים היו ועמוס אורה
 לא מעולם גם עמוס ."עמוס את נזמין "או ,"יבוא עמוס היום ":אומרים ההורים את שמעתי

 בגלל לא לרוב, רבות פעמים זה את עשה  הוא".נכנס "פשוט עמוס.... בדלת דפק או, התקשר
 עם לשבת, מרק לאכול, לדבר כדי, "עם להיות "כדי נכנס עמוס .מוגדר או בהול משהו
  .היחד בשביל, חההמשפ

" תשכנּו "יםהמושג של טוטאלי ביטוי היה זה. ולמעשים ליםילמ ברמעֵ  הרבה בזה היה
 מבלי הסולם את לקח לכן – האחריםמ ציפהגם  כךלו ,תמיד נהגעמוס  ככה". תחברּו"ו

 שהביאו הקטנים האופניים על רכובל רשות קשנוישב פעם כלמאיתנו ב התאכזב ולכן, להודיע
 לא ,עליהם בולרכ ניתן אז, בחוץ האופניים ":שוב ושוב היה מזכיר לנו. יחותמהשל לאסנת

  ".רשות לבקש צריך

 לא מעולם ו לא הפנימו כנראה את המסר של עמוס– ואסנת נטע, הרה זו–הבנות של עמוס 
 – הוא לא היה מהמתייאשים – אמר נואש לא עמוס. בדלת לדפוק בלי ההורים אל נכנסו

 אל מגיע, צעיר בוגר כבר אני: יותרהצליח בכך . לנכדים גם המורשת את הנחילהמשיך לו
 לא נוגה .נכנסת גהונ... הזמנה או, טלפון או, דפיקה בלי נפתחה הדלת פעם לא... ו, ההורים

. לעניין ריש וניגשה שוקולד במקרר שיש ידעה היא ;מרקלאכול  או, לדבר או, לשבת רצתה
 לעשות גהולנ נתן כבר הוא בהמשך .ענק חיוך עם ריהאח מגיע עמוס היהפעמים הראשונות ב

  ...הושלמה שלו המשימה .לבד לוהכ

 כהן אמיר
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  איש שכולו לב
  

  , עמוסי
 לכל אדם מדריכההתומכת וה, העוזרת,  הפלאיתלאורך כל חייך היית הנשמה הטובה

יה אף אחד לא ה. שום אדם בסביבתך לא נעלם מעיניך, כל אחד ואחד ראית את .במצוקה
 ,יוצאת דופן נכנסת ברגישות אנושיתשקיבלת עליך גם לתפקידים הציבוריים ". שקוף"

  . היית אדם שכולו לב.עם כל הנשמה, ועשית אותם בטוב לב ללא גבולות
  

יכולתי . היית לי מקור בלתי נגמר לתמיכה ועזרה, לצידיתמיד עמדת בתקופותיי הקשות 
איתך צאת הזמנת אותי ל. נעניתי בחום ובנדיבות תמיד –לפנות אליך בכל עניין ובכל שעה 

יום בשבוע למדתי בה שתקופה ב. חבריםלמפגשים עם , ברחבי הארץלנסיעות , טיולים בטבעל
ממתין לי עד עוד , בתום יום עבודה ארוך שלך ולמקום היית מביא אותי בסמינר הקיבוצים

 היה לי אמון וביטחון מלא .תחבורה ציבוריתבסוף יום הלימודים כדי שלא אצטרך לחזור 
. לשתף בשמחות ומצוקות, לשוחח איתך על הכולהרגשתי נוח . טובהיית לי כמו אבא , בך

  .  ומעצימות משמעותיותעבורישיחות הנפש איתך היו 
  

. לשיחה נעימה,  לקפה–כמעט כל שבוע ,  והתחלתי לבוא– אליכם הביתההזמנת אותי לבוא 
וטוב כל כך נעים לי היה ו,  מכל הלבתםאירח, לקראתי תםתמיד שמחואתה אורקה 

שניכם , כבר איננושלכם כל כך כואב שהבית הזה .  זמן של מרגוע ללב ולנשמה–בחברתכם 
  ... ליכל כך חסרים

  

  . גדול ומשמעותי מהנשמה היפעתיתחלק לבלי שוב חלף, עמוסי, עם לכתך מאיתנו
  . לא נשכח אותך

  .יהי זכרך ברוך
  אלישבע דורי

  

  

  

  יפור קטן על איש גדולס

לשאת  עם חבילת בגדים גדולה שהייתי צריכה עמדתי ליד המכבסה.  שנה20-קרוב ללפני זה היה 
בדרכו לכיוון , הגיע על הטוסטוס בירידהעמוס .  והתלבטתי איך אני עושה את זהבמעלה הגבעה

  . הנגדי

  . עצר לידי ושאל אם אני צריכה עזרהעמוס 
  . "..כיוון שלךאבל זה לא ב": ואמרתי ל

  !"מצויין שזה לא בכיוון שליממש זה ": עמוס השיב
עוזר לך לא הייתי ו', על הדרך'הייתי לוקח את החבילה סתם , זה היה בכיוון שליאילו : "והסביר לי

  ".' כאילו'לא ב, לך ממשזור עלכי כך יש לי זכות , שמחאני , בגלל שזו נסיעה מיוחדתדווקא . באמת

  . רק שלו–אופן החשיבה המקורי של עמוס ממחיש את  הזה סיפור קטןה

  אפרת-טלי יוגב
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  הפנים של יפעת היפה

  

  .גם עבורי הסתיימה תקופה, עמוס, עם לכתך
  .הטובה, המאירה פנים, המקבלת, היית בשבילי יפעת היפה

רבקה ,  מיכל דורון–היינו שלוש בנות צעירות שהגיעו ליפעת בעקבות נישואים לבני יפעת 
דאגת . הודות לך הרגשנו ששטיח אדום נפרש לכבודנו.  ואתה אז מזכיר הקיבוץ–ר ואני דאוב

 ותמיד במאור –ליווית את קליטתנו בכל צעד ובכל יום , התעניינת, שאלת, לנו למקום עבודה
בזכותך התחלתי להרגיש ביפעת ". צריך"אף פעם לא ממקום של סמכות או כי , פנים מעודד

  .הגיע לך, הזכיר לך את העובדה הזו בכל הזדמנותהיה לי חשוב ל. בבית

בנסיעותיך , מהבית אל היעד ממש: כמו רבים אחרים זכיתי גם אני ממך לטרמפים מדוייקים
היית משתף אותנו בהתפעלותך מהנוף . במסגרת תפקידך כאיש השיווק של מפעל שלהב

:  החרושים בעמק בעיקר מהשדות– אף פעם לא הפסקת להתפעם מיופיה של הארץ –שבדרך 
. שמכבדת תמיד את האחר, סבלנית, כל זה לצד נהיגה זהירה! כמה זה יפה, תראי, תראי

ופה ושם הצטרפנו אליך בכניסתך למפעלים לצורכי , לקחת כל אחד מאיתנו למחוז חפצו
  .בשמחה ובהרבה כבוד, בכל מקום קיבלו אותך באהבה. העבודה

. ות עם אורה שאהבתי ונעמה לי חברתה מאודהיו לי גם שיחות ארוכ, ולא רק, בזכותך
יחד יצרתם אווירה !!! בזכותכם, למשפחה חמה ותומכת, אתה ואורה היקרה, זכיתם

 מהבנות ובני זוגן ועד לנכדים –מרגישה ורגישה , אוהבת, תומכת, מגובשת, משפחתית חמה
   !אשריכם. ולנינים

  . ובאהבהנזכור אותך בהערכה. עמוס היקר והטוב, נרגיש בחסרונך

  סמדר ישורון

  

  מילה טובה
  

  27.8.1993, 1063עלון יפעת 
  

   – כבר עכשיו לעמוס גללומר תודה , כדאי, אפשר, לא צריך לחכות

  ;על הנכונות והסבלנות לכל טרמפיסט  �

  ;על הדאגה ומאור הפנים  �

   –על הכוונה האמיתית והביצוע המושלם   �

  .אלא ממש עד למקום עצמו', יד- על'ולא ' קרוב' לא –להגיע בדיוק ליעד 

  ! אבל גדולה–נקודת אור קטנה 

  ,והוקרה לבעל הלב הענקתודה                                   
  

 .מכל הטרמפיסטים
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  במלוא מובן המילה, חבר
  

באותה עת החלו . עמוס היה מדריך הכיתה שלנו עם שובו ליפעת מהשליחות באשתאול
, חניכיו, אנחנו. שעמוס קיבל על עצמו לרכז,  ענף צעיר וחדש–הנטיעות הראשונות בפרדס 

 .ראשון לפרדסים בעמק כולו, היתה בנו התלהבות של הקמת ענף ביפעת. עבדנו איתו בפרדס
עבדתי .  וחזרתי אליו גם אחרי השירות הצבאי,בהמשך נשארתי היחיד מהכיתה שלנו בענף

לא יכלו להמשיך כבר  שוותיקיםי עבור הית מפעל ּבֵ –" טעם"בפרדס עד שנקראתי להקים את 
  .לעבוד בענפיהם

  

חשב כל אחד מאיתנו , "יוסי"בכל פעם שהיו קוראים ". יוסים"בפרדס היינו חמישה 
היחיד שנשאר בשמו " יוסי"ה. תשמו עמוס חילק לנו, בינינו להבדיל מנת על. שקוראים לו

 נתןלי . "דיטל" ו"לוריא", "חברון: "שלושה נקראו בשמות המשפחה. ל"היה בחור מהנח
" שכזאת חבורה "ספרבהתבסס על אחת הואריאציות על השם ב, "יוסיניו "הכינוי אתעמוס 

  .היום עד ביפעת שלי הכינוי נשארו השם של עמוס דבק בי. ו'פוצ של
  

. שנים אחרי הפרדס נעזרתי בעמוס בתפקידיו כמזכיר יפעת וכמרכז ועדת הבריאות וגם כחבר
פתיחות , מקרין חום, בכל הנושאים שבהם דיברנו היה עמוס קשוב ורגישבכל מפגשינו ו
  . כך יישאר בזכרוני תמיד.לסייעאנושית ורצון 

  .יהי זכרו ברוך
   יעקובסון]ניו[יוסי

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  שלושים שנות ניסיון

  26.5.1984עלון יפעת 

וצי ביום שישי שעבר נערך במועדון מפגש מזכירים ופעילי מפלגת העבודה מקיב
  .כהכנה להתארגנות לבחירות, העמקים עם חברי הכנסת עדנה סולודר ונחמן רז

  . התפזרו כולם, בסיום הפגישה
  . עמוס גל ואמיר דנאי נשארו לעזור בניקיון ובשטיפת הכלים

  .שהיה מלא וגדוש כלים מלוכלכים, עמדו שניהם ליד הכיור
  ?לושים שנות נישואיםאתה יודע מה זה ניסיון של ש, תן לי לשטוף, תן: עמוס
 ?אתה יודע מה זה ניסיון של שלושים שנות רווקות, עמוס, עזוב: אמיר

 1957, נטיעת הפרדס
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  עמוס של כולנו
  

נשאר רק להיזכר בקשרים שהיו לו עם כל אחד . פתאום כבר מאוחר מדי לפגוש את עמוס

  .כל אחד ועמוס שלו. ואחד מאיתנו

  .עמוס היה המדריך של הכיתה של אחותי אפרת �

  .לתמיד, והם נשארו חברים טובים, את הפרדס כשעופר אחי עבד בענףעמוס ריכז  �

  .עם עמוס המזכיר התייעצתי לפני שעזבתי את הקיבוץ �

  .עמוס ואורה ביקרו את אמא ואבא פעם בשבוע �

אחרי שגילו שיש להם יום הולדת ועד יומה האחרון , עם אמא שמר עמוס קשר מיוחד �

, לארוחה משותפת במסעדה פעם בשנה עמוס את אמא הוציא, בתאריך עברי משותף

  .ביום ההולדת

  .כנראה שבאמת לכל אחד יש את העמוס שלו, אם זה הקשר המשפחתי שלנו בלבד

  גלעד איילי

  

  קרן שפע

  .כפי שהיכרתיו,  של אישיותומשפטים שהם התמצית, משפטים ספורים בלבד על עמוס

,  ילדים:אהבה לכל הסובבמרוב רגש ומתפרצת  ,מות גדולה ומלאה ד–הוא היה קרן שפע 

  . לטובמכוון וכל מעשה שלו היה כל צעד  .ותיקים וזקנים, חברים, שירים, נופים

 בין ביפעת ובין –כל התפקידים שמילא את . רצונם של חברי הקבוצה קדם לרצונותיו שלו

 ידיד אמת לכל כך .לב אוהב וגישה אנושית וחבריתב, בנדיבות,  מילא ברגש ובמסירות–בחוץ 

  ...הרבה אנשים

  .יהי זכרו ברוך

  יאיר פסחי

  

  עמוס ואני

  )ואני כבן ארבע, 80- איפה שהוא בתחילת שנות ה(
  

  )בוהה בעמוס (דור

  ?אתה מסתכל על הבטן,  חמוד שלי:עמוס

  ?מה פתאום... זאת אומרת... כן... לא...  אממ):בבושה(דור 

  ?רוצה לשמוע אחד... ן סיפוריםשהבטן היא גדולה כי יש בה המו, ידידי הצעיר,  דע לך:עמוס

  !!! כן:דור
  

  .עמוס יקר, ך ברוךריהי זכ

  דור אררט
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  להיפרד בשיר

  .את השירים, את טבע הארץ,  את נופיה ואת אנשיה–עמוס אהב אהבת נפש את ארץ ישראל 

  . כך אהב-שכל, "לשיר זה כמו להיות ירדן"ניפרד מעמוס בשיר 
  .אשיתו בצפון ועד סופו בים המלחמר,  מהלכו של הירדןעלר שהשיר 

   .מהלך חיי האדם מימי הנעורים הגועשים בעוז עד המוותשר גם על הוא בעת - בה

  . לא סופו של הזיכרון הוא סוף החייםאבל , חייו של עמוס באו אל סופם
  .פּולא יסּו. מים חיים הם. ים להםשיריך מפּכִ , עמוס, אחריך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לשיר  

  ו להיות ירדןזה כמ

  

  

  רָלִׁשי

  :ןֶזה ְּכמֹו ִלְהיֹות ַיְרֵּד 

  ןַאָּתה ַמְתִחיל ְלַמְעָלה ַּבָּצפוֹ 

  ףׁשֹוֵצף ּוִמְתַחּצֵ , ָצִעיר, צֹוֵנן

  ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ִצֳּפִרים ַּבְּסבַ 

  ןְוָכל ַאַחת ֵמהֶ 

  ןִצּפֹור ַּגן ֵעדֶ 

  רִּכי ָלִׁשי

  .ןֶזה ְּכמֹו ִלְהיֹות ַיְרֵּד 

  

  ימֶ יָ 

  ןים ְּכמֹו ַיְרֵּד פִ ְט וֹ ׁש

  המָ רוֹ ה ּדָ ָּת ם אַ ֵר  זוֹ תוֹ מוֹ כְ ּו

  אֶר ב ּפֶ ׂשֶ  עֵ חַ מֵ ים צוֹ פִ חוֹ ל הַ עַ 

  הָאלְ ה הָ ָאלְ ה הָ ָאלְ ל הָ בָ אֲ 

  יימֶ ן מֵ אוֹ ּגְ 

  ימֶ  יָ אהֲ 

  ים פִ ְט וֹ ׁש

 .ןְּכמֹו ַיְרֵּד 

  

  

 פְ סוֹ 

  ן ְּכמֹו ַיְרּדֵ עַ ווֹ גְ לִ 

  תוֶ ּמָ ם הַ ל יַ ט אֶ ַאף לְ סֵ ָאהֵ לְ 

  םלָ עוֹ ר ּבָ תֵ יוֹ  ּבְ מּוּנָ ם הַ קוֹ ּמָ ּבַ 

  גלֶ ּׁשֶ י הַ ֵר  הָ אׁשרֹ מֵ ל בָ אֲ 

  תלֶ הֶ ה צוֹ לָ דוֹ ה ּגְ לָ מּוהֲ ּבַ 

  םהֶ ים לָ ּכִ פַ  ְמ ייֶר ִׁש  יֶר חֲ ַא

   אהֲ 

  .ןֶזה ְּכמֹו ִלְהיֹות ַיְרּדֵ  ָלִׁשיר

  נעמי שמר                           
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