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   רקמה אנושית חיה
  

   ַמֶׁשהּו ִמֶּמִּני, ַמֶׁשהּו ִמֶּמִּני,ְּכֶׁשָאמּות
ָימּות ְּב ,ָימּות ְּב. 

   ַמֶׁשהּו ִמְּמ ִּבי, ַמֶׁשהּו ִמְּמ ִּבי,ְּכֶׁשָּתמּות
ָימּות ִאְּת ,ָימּות ִאְּת. 

  הִרְקָמה  ֱאנֹוִׁשית ַאַחת ַחּיָ  ֻּכָּלנּו, ן ֻּכָּלנּו ּכֵ ,ִּכי ֻּכָּלנּו
  הֹוֵל ֵמִעָּמנּו ְוִאם ֶאָחד ֵמִאָּתנּו

  ַמֶׁשהּו ֵמת ָּבנּו
  .ּוַמֶׁשהּו ִנְׁשָאר ִאּתוֹ 

  ֵאי ְלַהְרִּגיעַ , ִאם ֵנַדע ֵאי ְלַהְרִּגיעַ 
  .ע ִאם ַרק ֵנַד ,ֶאת ָהֵאיָבה

  ,טִאם ֵנַדע ְלַהְׁשִקי, ֵמנּועֲ ְלַהְׁשִקיט ֶאת זַ ִאם ֵנַדע , ִאם ֵנַדע
  ,הַעל ַאף ֶעְלּבֹוֵננּו לֹוַמר ְסִליחָ 
  .הִאם ֵנַדע ְלַהְתִחיל ֵמַהְתָחלָ 

  הֱאנֹוִׁשית ַאַחת ַחּיָ ִרְקָמה  ֻּכָּלנּו , ֵּכן ֻּכָּלנּו,ִּכי ֻּכָּלנּו
  הֹוֵל ֵמִעָּמנּו ְוִאם ֶאָחד ֵמִאָּתנּו

  ּוַמֶׁשהּו ֵמת ָּבנ
ּתוֹ  ָאר ִא ְׁש הּו ִנ ֶׁש   .ּוַמ

 מוטי המר                                                              

  ביום השלושים–ל "לזכר יוסי בגון ז
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  חברנו יוסי

   בשם חברי יפעת,תולדות חיים ודברי פרידה בהלוויה
  

בת חינה אח ל, נכד לרב אהרון בגון,  בגוןלאסתר וישראל בן – 1945 דצמבריוסי נולד בגבת ב
יחד עם כמחצית מחברי , עבר עם משפחתו ליפעת' ד- ל' בחופש הגדול שבין כיתה ג. השלוש

הלכו והתהדקו בתקופת ש, ן בני הכיתה של יוסי שררו יחסים קרוביםבי. גבת שהתפלגה
יחסי הידידות הקרובים ". חבורת הבוסתן"פסחי הפכו ל בהדרכתו של יאיר כאשר, הנעורים

אך , החבורה הראשונההיתה זו . ת ועבודהנּוגם לאחר הצבא ביחסי שכֵ בתוך החבורה נמשכו 
  . ת לאורך שנים רבותרי חברּואיתה שמר יוסי על קשש ,בהחלט לא האחרונה

השתתף כלוחם במלחמת ששת הימים והיה בין הוא . רת יוסי בחיל הצנחניםיבצבא ש
 כתב בגלויה הביתה אחרי ,"אנחנו ליד בית המקדש". הכוחות הראשונים שהגיעו לכותל

במלחמת יום כיפור השתתף בקרבות סיני ושהה חודשים רבים על אדמת . הקרבות הקשים
במפגשים שנתיים ליד האנדרטה  –מים שמר יוסי על קשר אמיץ ּגָ ם עם חבריו הַר ג. מצרים

 ורבים מלווים ,רבים מהם באו להיות איתו כאשר חלה. לזכר הנופלים ובאירועים אחרים
  .אותו גם היום

הם הקימו . הםיפגש יוסי בזכות חבר משותף שהכיר בינלבית קוטלר אריאלה רעייתו את 
 הםכל אחד מ.  מעוז ואופיר,הראל, נטע, ירון:  להם חמישה ילדיםמשפחה ביפעת ונולדו

 כל ,שלהם בחיים-אך גם כשמצאו את דרכם,  לשמחתו של יוסי,התנסה בתורו בעבודה ברפת
  . ולהעריך את בחירתםבהם המשיך לתמוך , אחד למקום שונה

 שלו עוד שהיתה הענף,  השתלב שוב בעבודה ברפת, לאחר השירות הצבאייפעתמששב יוסי ל
בתחילת . הענףחתירה מתמדת לקידום  תוך ,תפקידי ניהולגם  על עצמו וקיבל, בגיל הנעורים

. תפקיד מרכז משקל נבחר  ובהמשךרופיןמדרשת בומינהל  כלכלה ימודייצא לל 80-שנות ה
והניסיון הכלכלי  את הידע .חזר לעבוד כרפתן ומרכז ענף הרפת, בתום הקדנציה בתפקיד

מיחשובו והכנסתו לעידן המודרני מתוך חשיבה , ענףהפיתוח המשך לסי יו רתם ,שרכש
ח באירגון מגדלי ֵּת תפקידים רבים כיועץ וכמפַ מילא  השנים האחרונות 25- ב. כלכלית וערכית

ביפעת המשיך כל השנים להיות שותף לחשיבה הכלכלית . הבקר וברפתות באיזור הצפון
ית יתמיד עם הפנים קדימה ורא, בה ושליחותאת עבודתו עשה מתוך תחושת אה. והחברתית

  .מנעות מתככים פוליטייםיתוך ה, ת ויושר שאפיינו אותונּוּכֵ ,  ותמיד מתוך שקיפות,העתיד
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זבל שימוש בואקולוגיים לטיפול בשפכי רפת בשנים האחרונות הקים יוסי מערך של פתרונות 
וד בפרוייקט זה וראה בו את הוא היה גאה מא.  בשדות החקלאיים הקרקעת להעשרהאורגני

את ש,  הקשהגם כאשר חלה לפני כשנה במחלה. גולת הכותרת לשנות עבודתו בתחום
עוד דשיים ועד לפני ח. את עבודתויוסי לא הפסיק ,  ודיבר עליהן באופן פתוח ידעהשלכותיה

  .ם לענף ולסביבהותרלעוד מוסיף היה  בוודאי ,ואילולא המחלה,  במשרה מלאהעבד

,  והתאפשר מעבר דירותלחבריםדיון על שיוך הדירות ביפעת כשהתחיל , ספר שניםלפני מ
 עם גג קומתי-בית חדלמבית הקומות שבו גרו  ועברהם והגשים יוסי עם אריאלה חלום 

כשאריאלה  ,ללא כאב או כעסיוסי נפטר ,  כל כך אהבשאותו, בבית זה. רעפים וסוכת גפנים
,  לחוות ולעשותעצב שלו על מה שלא הספיק ה– ק העצבנותר ר. , מוקף בילדיו והואלידו

  . והעצב שלנו על לכתו המוקדם מדי

 ולמקומות לרפת ,עם סבאבוודאי יתגעגעו לטיולי השבת , אלה שהספיקו, נכדיו של יוסי
 או יקראו בספר , יחושו זאת באהבה כשישמעו את הסיפורים על יוסי, שלא זכוה אל.נוספים

  .70- ה ליום הולדתו שהוציאה המשפחההיפה 

ומודים לך , נפרדים ממך היום בצער, חבריך ממעגלים שונים ובני משפחה, אנשי יפעת, אנחנו
  . על כל שפעלת בעולמנו ובקהילתנו

  .נשמתך צרורה בצרור חיינו
  רן רון

  

  

   לכל איש יש שם–יוסי בגון       
  

  השם הפרטי

  .על שם אביה של אסתר שנספה בשואה, יוסףיוסי נרשם בתעודת הלידה בשם 
כי מהיום הראשון קראו , במסמכים הרשמיים, מאז נמצא שם זה רק בכתובים

  .יוסי, תמיד, לו כולם

  שם המשפחה

אי שם ,  ייתכן שאחד מאבות המשפחה–רץ , משמעות השם ֶּבגּון היא שליח
  . היה קל רגליים ושימש כשליח, 18-במאה ה

גּון: קראו אותו נכון, בבית, ביפעת רצף , היה לֵׁשם זה בסיס משפחתי מוצק. ֶּב
 . פעתהרב של י, שתחילתו בסבא אהרון בגון, דורות פינסקאי

 חסכו הברה אחת – חבורת הבוסתן –במיוחד בקרב בני כיתתו , בחברת הילדים
גוקראו ליוסי פשוט    .ֶּב

ןוהתחילו לקרוא ליוסי , מיותרתן'  משום מה ינוספה, למן הצבא ואילך ֹ ו יג  – ִּב
וענה לכל , יוסי ויתר. הנסיונות לתקן את הטועים לא צלחו. במלעיל או במלרע
  .לי לתקןמגוון השיבושים ב
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  בהלוויהפרידה 

  

  ? אתה זוכר–י יוסילי של

הבטחנו זה לזו אהבה ,  התחלנו חיים משותפים. עמדנו יחד תחת החופה1970 ג בעומר"לב

  . שנים מאושרות הגיעו לקיצן46 .ל נגמרוהכ, ג בעומר"ל, באותו תאריך. ת עד אין סוףוחברּו

הספקתי עוד להראות לך דרך החלון את שני פרחי השושן הצחור שמדי שנה פרחו בגינתנו 

  .אבל הפעם הוא היה עצוב, ראיתי את החיוך המבויש שלך. ג בעומר הגיע"והזכירו לנו של

אני לא . להקל על כולם, לעודד, תמיד מוכן ומזומן לעזור, סבא למופת, אבא, בעל, היית חבר

  .תמיד שקולה והגיונית, מבלי לשמוע את דעתך, יודעת לעשות שום דבר מבלי להתייעץ אתך

   .הנחמה היחידה שלי היא שאני יודעת שהיית מאושר

הספקת ליהנות מענבי הגפן , את הגינה שכל כך טיפחת, ינו יחדאהבת את הבית שתכננו ובנ

שברגעים ונו המקסימים שגידלנו יחד י לך נחת מחמשת ילדההית .השחלמת עלישלנו 

נהנית מהרעש והמהומה שהנכדים עושים  .סופית-ןהקשים ידעו להחזיר לך אהבה אי

  .סביבנו

כדי , חרונה שתוריד שעותביקשתי ממך בשנה הא. אהבת כל בוקר מחדש לקום לעבודה

 .אתה אוהב את מה שאתה עושה, אבל אמרת שאתה לא יכול, שנוכל יותר לבלות יחד

 התרומה שלך לענף הרפת בארץ היתה .הסיכומים הכלכליים היו התחביב המועדף עליך

  .זכית להערכה רבה בתחום זהגם ו, דוחשובה לך מא

  ...דותחסר לי מא, יוסי

שם ,  באמונה שאתה,יך את דרכך יחד עם הילדים והנכדיםאשתדל להיות חזקה ולהמש

  . מסתכל ושומר עלינו,למעלה

  .נוח בשלום על משכבך

  אריאלה
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  אבא

  בהלוויה פרידה דברי

 וזה, כרגיל עסקים לשדר, להתגבר, להסתיר מנסה, מכאבים סובל אותך ראינו האחרון בקיץ
 ראינו. הקשה האבחנה את בלנויק גוסטבאו. רעות תחושות ללב להתגנב התחילו ,קשה היה

  . איתך ביחד מתרסקים ואנחנו הראשונה בפעם נשבר אותך

  . הסרטן את נצח ל–ק למאב ביחד ויצאתם, ואתה אמא, כוחות אספתם ר כךאח
  . איתכם כולנו ואנחנו
  . סוד היתה לא המחלה, והבית הלב את פתחת

  .כזו במלחמה צריך כך שכל ותמיכה תגבי רוח ולנו לך ונתנו הגיעו השנים מכל חבריך כל
 ממשיך, לעצמך חוזר אתה, קטן הגידול, הצלחנו שהנה בהרגשה זכינו עוד חודשים לכמה
 עושה, המשפחה ועם אמא עם מבלה, טוב נראה, טוב מרגיש, הנכדים עם מבלה, לעבוד

 ויודע, שחשוב במה ולהתמקד שמיותר מה את לשחרר יודע – ובעיקר, להמשך תוכניות
  .מהטוב הנותיול העריךל

 משפחה מוקף כשאתה, אופטימית, חמה וירהובא, 70 הולדת יום לך לחגוג הזה בזמן הספקנו
  .המיוחד מהערב נהנה, מתרגש. וחברים

 כל ואתה, אוהביך מכל וברכות זכרונות, תמונות עם חייך סיפור שבו ספר – מתנה לך הכנתי
 את עזבת ולא תמונה ועוד סיפור עוד יליתג פעם כלבו, ודפדפת דפדפת. והתרגשת שמחת כך

 לשאול, חייך סיפור את ולשמוע חשובות שעות אמא ועם איתך לשבת זכיתי אני. הספר
  .משותפים יקרים רגעים ולאסוף שאלות

  .הכאבים חזרו ואז
 יעבור זה אולי אבל, מעודדות פחות תשובות עם חוזרות והבדיקות, יותר ואז, קצת בהתחלה

  ... להשתפר ויחזור
  . מפחידה, גדולה התדרדרות אחד ביום ופתאום

 על מלחמה, דאגה המון, כאב של רגעים, חולים בבתי ומתיש ארוך למסע כולנו נכנסנו
 לא, ללכת ומנסה חוזר, נלחם, חובכ כמעט עיניים פותח, מוותר לא ואתה. כבוד ועל אנושיות

 לא שאתה לך קשה כמה משתף נדירים ברגעים ורק .לך לעזור לנו עוזר, בוכה לא, מתלונן
  .עצמאי

  .ננצח לא כנראה שהפעם והבנו החמיר המצב אבל, לרגע אותך עזבנו לא, ויתרנו לא
  . הביתה שחוזרים ברור לכולנו היה, מילים ללא כמעט, משותפת בהחלטה

 ומקבלים באהבה אותך מקיפים, אהבת כך שכל בבית, איתך שלמים שבועיים לעוד זכינו
  . בחיוך, במגע, במבט, חזרה אהבה ממך

, שבת ערב, ללכת הנכון הרגע את בחרת ואתה, פרדילה הספקנו, ודועך הולך שאתה ראינו
  ...סבלת שלא שנראה היא היחידה הנחמה, ולֵ ׁשָ  והלכת, איתך כולנו

  , לי שנתת הטוב את יילילד לתת שאדע והומק אני, אבא
  ,אהוב סבא שהרוויחו ברגעים מתנחמת

  ...יהיה לא כברש מה על וכואבת
  נטע
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  לחייםחבר , חבר לנשק

   בהלוויה בשם החברים מהשירות הצבאי פרידהדברי

  , וחבריםמשפחה,  ונכדיםילדים, יקרה אריאלה
 מתהלך ואתה ,שבעים לך חגגנו אתמול שרק נדמה – לנשק רק ולא ,לנשק וחברנו נורעֵ  ןגּוּבֶ 

  .והלאה ממך המחלה כאילו מחייך, זקוף בינינו

 הנושאים האל נפגשים בוש במקום ,שנה כחמישים לפני ,נערים כמעט בעודנו שנונפג
 .55 חטיבה 71 הצנחנים בגדוד במילואים, ישראל מדינת של בטחונה את גבם על והעומסים

 במלחמות ביותר הקריטיים במקומות לחמת והלאה משם .בערד הקמתו מיום בגדוד היית
 בבקעת במרדפים, בירושלים הימים ששת מתבמלח: האחרונות השנים בחמישים ישראל
 תעלת את החוצים ראשוני עם – כיפור יום במלחמת, סואץ בתעלת ההתשה במלחמת, הירדן
 ובמצור המזרחי בציר הראשונה לבנון במלחמת, כיפור יום מלחמת לאחרש בהתשה, סואץ

   .ואימונים מילואים תם ס– לבין ובין ,תירּוּבֵ  על

 על ממזרי חיוך, ביותר הקשים ברגעים גם אדישות יןמעֵ  מקרין, רוח קר, אותך נזכור תמיד
  .בידיך קטן רשימות ופנקס, שפתיך

  .היום עד קשר על ושומרת שמרה המרגמות במחלקת איתך שהייתה החבורה

 ומוראות סכנות מכל שיצאת שכמו קיווינו ,הקשה במחלה אריאלה ואת אותך ליווינו
כל כך ו מפתיע, מוזר הוא כמה עד, חיינו גורל יודע מי אולם .הפעם גם שלם תצא המלחמה

  ...צודק לא פעמים הרבה

  ...כמוך אנשים עוד ישנם היכן. עמוק ובצער בעצב ממך נפרד אני הגדוד ומפקדי חיילי בשם

  משה- בןצבילי

�  

  :העובדה בפני עמדנו לפתע
  !איננו בגון יוסי

  ,קרב שזה ידע הרציונל
  ,תערבי עליון כוח כי קיווינו אבל

  ,בקרבנו יוסי את ישאיר
  .איננו בגון יוסי אבל

  

  ,הפה בזווית ציני חיוך עוד לא
  ,שקטה אמירה עוד לא
  .זקופה קומה עוד לא

  .איננו בגון יוסי
  

  ,ליחידה חבריו ,אנו
  ,דמעה העין בזווית מוחים
  אינם כי יודעים

  ,המלכדת אישיותו
  .המחויך השקט
  .אח לנו איבדנו כי ובוכים יודעים

  .משכבך על בשלום חּונ
  .נחמה אין לנו

  

  מוטי שחר
   71 גדוד מרגמות לקתמח

  29.5.2016, ו"תשע אייר א"כ
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  ות אמתחבר

  'חבורת רופין' בהלוויה בשם  פרידהדברי

�  

באמת מפגש המשמעותי האבל , 70-נפגשנו לראשונה כרפתנים בהזדמנויות שונות בשנות ה
תחילה התגבשנו כחבורה בעיקר . 80-ה שנות בתקופת לימודינו במדרשת רופין בבינינו החל

שנמשכו , ת אמיצים עם הזמן העמיקו הקשרים והיו לקשרי חברּו.מודיםסביב נושאי הלי
 חבורת', לנוש החבורהשל  החיה הרוח יוסי היה .כל חיינו, שלאחר מכן הרבות שניםה בכל

 עם נהלהמשיך לל גבוהה יכולתו תחברּו קשרי שמור לאורך שניםהיה לו כישרון ל. 'רופין
   .העיניים בגובה שיחות חברים

רעיון של  זםוהיהיה  יוסי.  הפכו לקשרים בין המשפחות'חבורת רופין' ין חבריבהקשרים 
,  משפחתותקיימו בביתהשל החבורה שלנו  הראשונים המפגשים. ם השנתייםמפגשיה

עבורנו הפך  "יוסי". אריאלה של ידיה מעשה משובחת ובתקרובת בחמימות ואופיינו
, פנים מאור שניהם הקרינו, ונינוחה ימהנעהיתה תמיד  םחברתב השהייה. "ויוסי אריאלה"ל

 בהמשך נערכו המפגשים בסבב גם בבתי .מהנוכחים אחד לכל אישית והתייחסות שמחה
התרחבות המשפחות והאירועים המשפחתיים  בחבורה וההתייחסות להאחריםהחברים 

הצניעות ונועם , למרות החיוך הביישני של יוסי.  לתפוס מקום חשובההנלווים החל
 .ונכדים ילדים ,הנפלאה משפחתםעל ריאלה ניתן היה לחוש בגאווה שלו עם א, ותההליכ

 המצוינת ועבודתעקבתי אחר . המקצועי צדהיכרתי את יוסי גם מהבמרוצת השנים האלה 
מקצועיים -הסיכומים הכלכליים, יזרעאל עמקב רפתה התארגנות כוזיבר שנים לאורך

מכרזי בקר והקמת הכנסת סדר ב, ד רפתותשל איחו הפרויקטים, הרפתותוההשוואה בין 
   .הענף של הארצית ברמההמעורבות  גםו הקומפוסט אתר

 . מחצבהאופיר משהלה חברנו של מותו עם גדול בדןוא רופין  בחבורתחווינו האחרונה בשנה
 .רופין משפחת ועם המשפחה עם תהחברּו על  שמר,שכבר ניכרו בו סימני המחלה, יוסי

 לראותהיה  מדהים .שהדביקה את כולנו, הופלאמ אופטימיות יוסי שידרבתקופת מחלתו 
  .  כל הזמן יחד– כאיש אחד,  באומץהחדש המצב עם מתמודדים אריאלה ואת אותו

  .יקר חבר ,דומא נול תחסר

   מאוחד חרוד עין, פלד אבי
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  מקצוען לעילא
  

  בהלוויה  פרידה דברי
 ,רפתה בהתארגנותפים וחברים לעבודה שות, הענף מוסדות, ובארץ באזור הרפתנים בשם
  העמק ובמפעלי בקר בבני

  
  ,היקר חברנו ,יוסי

  .בחטף אותנו עזבת

 לדעותיו נאמן, סרגל כמו ישר, לעילא מקצוען ,שלנו המדהים בענף פעיל חברהיית 
 באזור הרפת ענף את הובלת דור שנות במשך .מובילו מנהיג, נלאה בלתי יזם, ולהשקפותיו

  .וחרוץ ענייני, ישיר, ישר אדם – וראשון ראש היית. ובמקצועיות ביושר, ציבותבי – להישגים
 במרכז, הרפת בהתארגנות, הרפתנים בשירות פורייה פעילות של שנים עשרות הקדשת
 ,רבה במסירות מילאת כל תפקיד. והבקר החלב ענף במוסדות, 'בקר בני'ב,  העמק חקלאי

  .האדם ובאהבת ישימבו בחיוך, ותעיבצנ

  . הבאים לדורות מורשתך ואת הענף את ולפתח לשמר שנדע תפילה אנו
  

  ,יוסי

  . גדול בכאב היום ממך נפרדים אנחנו

   .אותך אוהבים שאנו לך לומר רצינו

  . והמרובה השוטפת בעשייתך מאוד לנו תחסר

  עין חרוד איחוד, יוסי מלול
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  ' הכיתה,  קפלן בקיבוץ אפקמשהבן דודו ממכתבי יוסי ל

  )9.12.1956כנראה (יום ראשון , יפעת

  .שלום לך משה

וביום ) תרֶ קצֶ (אני מרגיש טוב אבל ביום ראשון חליתי באסתמה . אני מודה לך על מכתבך
המסיבה . אצלנו היתה מסיבה של הגדולים.  ימים8לנו היה חופש חנוכה . שישי קמתי

חינה וכל . לנוער העובדלחברת הילדים ו' של הגדולים היתה מוקדשת להכנסת כיתה ז
היו גם מסיבות של כל . הבנות התקשטו בחולצות כחולות עם הסמל של הנוער העובד

  . כיתה וכיתה לחוד

המסיבה התחילה בשירים ואחר כך היתה לנו הצגה . עכשיו אספר לך על המסיבה שלנו
י עכשיו ישן אנ.  ואחר כך הלכנו לישון10נו שיר אחד ורקדנו ושיחקנו עד ניגַ . וגם חלילים

  .כי כל ילד וילד חייב לישון בחדר של ההורים, בחדר של ההורים חודש ימים

היא סורגת . אמא התחילה לעבוד בעבודה חדשה .אמא ואבא מרגישים טוב וגם חינה
  .סוודרים במכונה בשביל ילדי יפעת

  יוסי בגון

5.1.57  

  , שלום לך משה

  ?איך אתה מרגיש ואיך הוריך

. ממשיכים בלימודים, שאצלנו אין כל חד
, סוריה, לבנון, טורקיה, לומדים על מצרים

, בורמה, הודו, עירק, פרס, עבר הירדן
. 'יפן וכו, סין, טיבט, פקיסטן, אפגניסטן

  .עכשיו אני לא יודע במה נתחיל

בחשבון למדנו שברים פשוטים ועכשיו 
בספרות אנו  .לומדים שברים עשרוניים

נה גמרתי לאחרו. קוראים סיפורים יפים
מוטל בן פייסי "לקרוא את הסיפור 

סיפורו המצויין של שלום , "החזן
  . עליכם

יואל , יונה, עמוס, ך את ירמיהו"בתנ
אצלנו במשק התקינו  .גמרנו כבר

  .בריכה לרחוץ מגפיים ליד חדר האוכל

ולפני . לפני שבוע קיבלנו מדריכה לפעולות וזה קצת מאוחר בגלל שהיא היתה בצבא
, שירה. הפעולות הן כל שבוע ביום רביעי. השתחררה ובגלל זה הפסדנו חומרכמה זמן 
  .משחקים ומחנות וטיולים, ריקודים

  .אנחנו בריאים אחרי תקופה של מחלת הגריפה שלא פסחה אפילו על אבא ואמא
היא , אם אתה רוצה סוודר כזה. אמא קיבלה מכונה חדשה לסריגה וסרגה לי סוודר יפה

  .שלום לך ולכל המשפחה .יכולה לסרוג לך

Yossef Begun 
Good Bye, Moshe 
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  9.11.57  ו חשוון" ט,יום שבת

  , שלום לך משה

 ימים וגם אבא היה חולה 6אני הייתי חולה גם כן  . אני מרגיש טוב?איך אתה מרגיש
לפני שחליתי נפלתי מעגלה עם . רק אמא וחינה לא היו חולות. אבל לא בשפעת, לפניי
  .י מכה חזקה ושמו לי את היד בקרש עד שהבריאהקיבלת. סוס

היום . קצת מתעצל וקצת אין חשק ואז אני לא כותב לך. לי אין זמן להתכתב איתך
  .כי לא היו לי שיעורים, במקרה היה לי זמן

  .אם מזג האוויר יהיה בסדר ולא יהיו חולים, ייתכן שאמא ואבא יבואו אליכם בשבת
  .ו את הצמר של אורה בהקדם האפשרי אלינואמא מבקשת מההורים שלך שישלח

  ,שלום ולהתראות בקרוב
  יוסי בגון

  

�  

  .  אני באפריל ויוסי בדצמבר– 1945, יוסי בן דודי ואני נולדנו באותה שנה
  . אמם של חינה ויוסי, אבי היה אחיה של אסתר

  . הקשר בין משפחתנו בקיבוץ אפק לבין משפחת בגון החמה היה חזק
, הנסיעות עם הוריי למשפחת הדודים האהובים שלי בגבת ואחר כך ביפעתאהבתי מאוד את 

  .כל ביקור היה בשבילי חגיגה. ואהבתי מאוד את ביקוריהם אצלנו

במכתבים סיפרנו זה לזה על החיים . התכתבתי עם יוסי, 11-10בגיל , במשך זמן מה בילדותנו
  . שמורים אצלי עד היוםמכתביו של יוסי אליי. במשק ובמשפחה,  מה קורה בלימודים–

אבא טוב , מוכשר מאוד בעבודתו, משנים מאוחרות יותר אני זוכר את יוסי כביישן ושקט
קיוויתי שיהיו לו עוד הרבה שנים מאושרות עם אריאלה ועם הילדים האמנתי ו. וסבא טוב

  .והנכדים שכל כך אהב

  .הסתלקותו בטרם עת היא כאב גדול וצער גדול

  משה קפלן

  

  ראש גדול
  

 ראש –שעבר עם הזמן , האחד. שני מאפיינים פיזיים היו ליוסי בילדותו המוקדמת
 אחת חומה והשנייה – גוון שונה של העיניים –שנשאר כל חייו , השני. גדול במיוחד

ששרה " כאלה אנחנו"בפזמון . זדמנויות שונותשניהם זכו להתייחסות בה. ירוקה
כל מאפייניו הייחודיים של על הומוריסטי  היה בית בחג המחזור" חבורת הבוסתן"

  :הבית על יוסי היה .ה'אחד מהחבר
  

  חַ פּום נָ גַ ל וְ דוֹ  ּגָ אׁש רֹ ה לוֹ יָ ד הָ לַ ֶּבג נוֹ ׁשֶ ּכְ 
   ַ ,חטּון ּבָ אוֹ ה ּגָ ּזֶ ים ׁשֶ ִר הוֹ ר לַ טוֹ ְק וֹ ּדר הַ מַ ָא
    – תוֹ ּכחַ  לְ ילּוִח ְת ם ִה הֵ 

  ...קדַ  צָ רטוֹ ְק וֹ ּדהַ וְ 
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  חבורת הבוסתן

 עד ,ארוכה דרך איתם הלכתי .'ז תהיכבתחילת  להדרכהוחבריו  יוסי של הכיתה את בלתייק
מאחר שרציתי בעזרתם להפוך . באחת הפעולות הראשונות נבחר השם של הכיתה. 'יב גמר

לפינת חמד לקראת חג העשור למדינת בין יפעת למגדל העמק את הבוסתן הנטוש והמוזנח 
  . ם שיבטא את היעדשבתי שנכון לבחור בׁשֵ ח, ישראל

 עליהןכתבו  שהילדים, של השנההמצווה של הכיתה על החוויות -מסיבת ברביססתי את 
  .בזמן אמת

  ):ישלומית (שלומית ישראליעל אירוע קבלת השם כתבה 

כשהדרך מסומנת לנו בענפים דקים , ביום שבת אחד יצאנו מהאורווה לכיוון הגבעות
.  היה עלינו למצוא פתקאות נייר שהוסתרו בין השיחים או מתחת לאבנים.וחיצי אבנים

 המשיכו –חסר לכם משהו חשוב , מיפעת' ילדי כיתה ז: "בפתקה הראשונה היה כתוב
לכל צמח ולכל דבר , לכל בעל חיים, לכל אדם: "בפתק השני קראנו. המשכנו". בדרך

לא , םחסר לכם ׁשֵ : "י היה כתובבפתק השליש". ם צריכים ׁשֵ תם גם א–ם בעולם יש ׁשֵ 
הפתק האחרון היה מוסתר בתוך חלל בגזע ". ם מתאיםׁשֵ , ם פשוטאלא ׁשֵ , ם מפוצץׁשֵ 

". חבורת הבוסתן: "היה כתוב בו באותיות פחם גדולות. עץ אלון גדול במרכז הבוסתן
  .מלווה אותנו באשר נלךמצא חן בעינינו והוא ם זה ׁשֵ 

  : כתבהלאה קושט

, יצאנו אל הבוסתן פעמים רבות.  חשובה שלנו היתה טיפול בבוסתןהמשימה הכי
בעזרת מׂשורים ומזמרות הורדנו ענפים יבשים ושבורים ומרחנו . מצויידים בכלי עבודה

. סידרנו אבנים וניכשנו את הקוצים סביב העצים. את הפצעים במשחת עצים שחורה
בחג . הלך והתייפה, ההבוסתן הלך והתנק. בלי מבוגר איתנו, עבדנו רק אנחנו

הם . ראו כולם את יופיו והתפעלו מאוד, כשכל יפעת יצאה לחגוג בבוסתן, העצמאות
  .היא שעשתה זאת-לא ידעו שחבורת הבוסתן היא

 את לסדר צריך היה הפעולה בגמר. הספר בביתשל הילדים  בכיתה נערכו הפעולותרוב 
 יוסי, "הכיתה את נסדר עכשיו "עם הזמן שמתי לב שכאשר אני אומר .המחרת ליום הכיתה

 כולם: "אמרתי  בגמר הפעולה הבאה.להתחמקהחלטתי לא לאפשר לו . הביתהבשקט  מקוח
יצא מולי למרד הוא . נפגע יוסי. "לבדו הכיתה את יסדר יוסיהיום , הביתה ללכתיכולים 
 וברע הלילה .גם אני מתעקשו מתעקש יוסי, בכיתה יחד ישבנו .סידר ולא התעקש, נעורים

 –הסתכלתי על השעון .  ואני לא מוותרמוותר לא יוסי ...שעה ועוד שעה ועוד שעה עוד, ועובר
סידרתי  ו– "נסדר יחד, בוא: "אמרתי לו. יוסי גבר עלי... עוד מעט אני צריך לצאת לעבודה

  ...את הכיתהבעצמי 

ימה של  היתה הרש של הכיתההמצווה-ברשימות הילדים על המשימות ששילבתי במסיבת בר
אילו ידעתי מראש איזה יום יוסי .  יום שבו עושים רק מעשים טובים–יוסי על היום הטוב 

 ....אולי הייתי מכוון את סידור הכיתה החינוכי לאותו יום, יבחר
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  יוסי בגון/ היום הטוב שלי 

 דברים רק שלם יוםבמשך  לעשות :לבצע העזו כולם שלא משימה עצמי על לקחתי
 להגידרק  לי יצא אך ,גדולות וגבורות חשובים מעשיםלעשות  לי יצאיש חשבתי. טובים
  . אחד לכל בבוקר שלום

שלנו  שהמטפלת כמו, 'הּמָ אַ 'הוספתי למים  וגםקודם  טאטאתי .יפה שטפתי החדר את
  . לשמנת סוכר קשתייב ולא ,לוהכ אכלתי הבוקר בארוחת .רחל שנגרוס אוהבת

 פתאום .לפח וזרקתי אותן הרמתי . האשפהחלפ מסביב קליפות ראיתי הספר בבית
 בפעם לי ואמרה,  טוביםנימוסיםגם להמורה לאנגלית ו, נורה מילר יימאחור הופיעה

 שייתן קשתייבלוין  מרדכיהמורה שלנו מ ."Thank you very mach!" : הראשונה בחיי
  . התפלא נורא הואו, מחק בבקשה לי

בעבודה . יםיבצהר ונחתי צרות עשיתי לא גםו, ההדג פילֶ  את אפילו אכלתי םיבצהרי
בערב עשיתי את כל . אבל לא לגמרי הצלחתי, השתדלתי לא להתלכלך. סיידנו עצים
  . לחופשי והוצאתי תפסתי בחדר שעף הפרפראת . בלי לדחות כלום, שיעורי הבית

 פשוט, קצת רק אותו ללתייק .הסנדלים את לי הסתיר ,הזה אהוד, אהוד ,השינה לפני
   .חבל .הרגיל למצב וחזרתי  שאני עדיין ביום הטוב שליישכחת

�  

המשכתי ללוות כל אחד ואחד מהם . הקשר שלי עם חבורת הבוסתן לא הסתיים בחג המחזור
 אחרי אבישי וילנר ויוסי לוריא, יוסי הוא השלישי מבני הכיתה שנפרד מאיתנו. באהבה רבה

  .כואבת והפרידה – זכרונם לברכה

  ...יוסי, שלום
  איר פסחיי

 

 

   1958' כיתה ז, חבורת הבוסתן

   עם המטפלת רחל שנגרוס והמחנך מרדכי לוין, בבית הספרמו
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  שני יוסי

תחילה צמודים בחמישייה של , כל ילדותנו היינו יחד.  בלבדימיםחודש ב ממני צעיר, יוסי
, הפילוג את עברנויחד .  בגן הילדים ובבית הספר–בהמשך , תינוקות ואחר כך פעוטים בגבת

תתפנו הש, יחד עלינו מכיתה לכיתה, ליפעת, הסמוכה לגבעה משפחותינו עם עברנויחד 
  . בפעילויות הכיתה וחברת הילדים והתבגרנו

 רותיש לשנתיצאתי  ואני לצנחנים יוסי התגייס –אחרי גמר בית הספר נפרדו דרכינו 
היינו  מהצבא חזרנואומנם כש. הקשר התרופף בינינו זו ת זמןנקודב. לפני הצבא, מוקדמת

, בר היה בעיקר עם אריאלהאבל הקשר שלי כ, שכנים היינואפילו  יותר ומאוחר, יחד ביפעת
 חיוך היה מסתפק ביוסי...  בנות– איתה לדבר נעים לי והיה ומהעבודה תמהשכנּו כרתישהי

  .דרכוממשיך בו ניקמצ 'שלום' אומר, המדרכה על במפגשביישני 

 לאריאלה ונתן במילים קמץל שיךיוסי המ. בתקופת המחלה בשנה האחרונה השתנה משהו
 הסכים יוסיאבל . אחד שהם שניים הם היו כל השנים –וברת  ולהיות הדהחסר את למלא

 בתזונההרב שלה  הידע הצעות שהתבססו על – החיים איכות את לשפר אריאלהל שהצעות ל
 במאורבביקורינו  קיבל תמידואותנו , סרטן חולי של תזונה על ולמידהותחומים משיקים 

  . פנים

יודע בדיוק מה לפניו ובכל זאת נשאר ה, מאופק אדם –יוסי שלא היכרתי קודם  גיליתי
אז מ חברים המון –רק אז ראינו כמה הרבה חברים טובים יש לו . פתוח וחיובי, אופטימי

 ואומריםאותו  אוהבים וכולם –ממקום עבודתו , ברופין הלימודים מתקופת ,הצבא
 אחרי במפגש שמעתישלמקצוע בענף הרפת -החברים. ..בזכותו היא שלהם שהחברותא

 :כולם אמרו; להֵ  ללא גינוני מנַ – והפשטות הדייקנות ,המקצועיות על היללו את יוסי וויהלהה
 בצניעות הרב שלו ידעשיתף אותנו בו  הנכוןבזמןתמיד  הגיע הוא, יוסי עם לעבוד טוב היה"

  . "..בימינו נדירותכל כך  תכונותאלה : "והוסיפו. "ברצון טוב לעזור, רבה

ויוסי של מעגלים שלא ידעתי , הסגור, הביישן, ל הילדות והנעורים יוסי ש– פגשתי יוסי שני
זכיתי לטעום ש שמחה אני. יוזם ומוביל דרך, ףפתוח ומשֵּת ,  איש ֵרעים–אפילו על קיומם 

  . בשנות נעורינוכרנויה שלא מהיופי קטנה בכפית

 קנט חנה
  

   'חבורת הבוסתן'מופע 
  1963, ג"חג המחזור תשכ

  : משמאל לימין
, חיים אזולאי,  בגוןיוסי

, צבי עמית, עמרם גולן
 .ניסים יצחק
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   בשירות הסדיר–צבא 

ביוזמתו , עלון חיילי יפעת, "צהלון"יים במשך שנים אחדות הופיע ביפעת אחת לשבוע
 – לא היה כמוהו בתנועה הקיבוצית –היה זה עלון ייחודי . ובעריכתו של יאיר פסחי

יאיר הצליח לשכנע .  בשנת שירות ובצבא–שבאמצעותו נשמר קשר עם כל הבנות והבנים 
רים  הסתכן בהופעת גלויה או מכתב ששלח להו–מי שלא כתב . כמעט את כולם לכתוב

  ". צהלון"ב

מופיעות מהגיוס עד השחרור שלו רק כמה " צהלון"ב. יוסי היה מממעטי הדיבור והכתיבה
 )יחסית לעצמו(שבה סיפר בהרחבה , שורות ששלח להורים בראשית הדרך ורשימת שחרור

בסיפורים שסיפר , פירוט נוסף של חוויות הסדיר עלה שנים מאוחר יותר. את קורותיו בצבא
  .כדיםלילדים ולנ

  18.9.1965, עלון חיילי יפעת, צהלון

  ] להוריםממכתב[

 כנראה – השעון את לאבד היה רבה ביסודיות לעשות שהצלחתי היחידי הדבר  [...]
 אי שונות שמסיבות במקום זה קרה. שהרגשתי בלי מהידלי  נפל והוא נקרעה החגורה

 אנחנו נצטרך –אם לא  ,חדש שעון קונה המשק אם תבררו. יותר אליו לחזור אפשר
   יהיה שזה תשתדלוו, לקנות

  ...בצבא לחיות קשה שעון בלי כי, מהר

  

  4.4.66, עלון חיילי יפעת, צהלון

  סוף כל סוף

   . השחרורהגיע ,נורא ארוכות וחצי שנתייםאחרי , סוף כל סוף

 מהחיים הרבה ידע שלא טירון-טרום עמד בקלט המיון קצין לפניכאשר  התחיל העסק
, "צנחנים" המילה את ממני להוציאהקצין הזה  הצליח ואיומים צעקותב.  זה אני– שלו

 על חתמתי". צהל של החנית חוד של השפיץ", לצנחנים שנודבתי להגיד אפשרש כך
  .  והעבירו אותנו לגדודהתנדבות טופס

במסגרת העונשים בנינו . למדנו מהר מאוד שהלילה לא נועד לשינה. התחילה הטירונות
שבמפות החדשות כמה מהם מסומנים , ם גלים המתנשאים לגבהים עצומיםמאבני

 גם זה –במקביל התחלנו גם בקידוחים וחפירות לחיפוש מים ונפט באדמה . צ.כנ
  .במסגרת עונשים משונים

  . מהו" שקשוק"התחלנו לקפוץ מכל מיני מכשירים ולמדנו .  קורס צניחה–אחר כך 

, וידענו אפילו לשמור חזק על השבת בגדוד,  דבראחרי הקורס כבר היינו חיילים לכל
התחלנו סוף סוף לעבוד קצת יותר . כים" קורס מ–לאחר מכן . כדי שלא תוכל לברוח

 היכרנו כבר פחות את ,כים"הדרכנו כמבה בתקופה ש. עם הראש ופחות עם הרגליים
  . הלילה לכן גם אהבנו אותו יותר

 בכל בוקר היה קם סמל –ם בינינו תורנות היינו עושי. ה נהיו סמלים'אחרי כן החבר
היה , ורק כשהשמש היתה מתחילה לחמם, עוזר לשמש להתעורר ולהתרומם קצת ,תורן

התחלנו גם לאכול כמו . זאת היתה באמת תקופה יותר קלה. מעיר את שאר הסמלים
  . ויותר מהר, ליד שולחן עם הגשה ואפילו לצעוק לטבחים שיגישו הרבה אוכל, בני אדם

סוף כל סוף , תקופה של שנתיים וחצי הסתיימה, אחרי הרבה זמן אפילו זה עבר, והנה
  .הגיע השחרור
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  זיכרונותמסיפורי ה

 ,לגולני חד א– הולכים הם לאן ידעוביפעת  ייחבר כל. 1963ל בנובמבר "התגייסתי לצה
 לאן שגמו לי היה לא לאף אחד "...לצבא הולך יוסי " רקאמרו עלי רק – לצנחנים אחר
 דבר שיש לך סיפר מי ":עלי צעק המיון קצין, שריון לסיירת להגיע קשתייב ם"בבקו. אגיע
, אחר דבר לבחור נאלצתי. משכנע מספיק היה לאכנראה  זה ..".סיפרו ":עניתי" ?כזה

  .  ביגאים והיו שמחובבית  וכולם מרוצה הייתי דבר של בסופו. לצנחנים התנדבתיו

 לצבא ,יותר ממה שלי היה קשה להסתגל לצבא. פשוטה היתה לא למסגרת ההסתגלות
 "המפקד כן "להגיד לא התעקשתי, ליד-בבית בטירונות... אלי להסתגל קשה היה

 ,כ"מכבר  כשהייתי, פעם. עונשים והרבה רבים ריצה בסיבובי לי עלה זה ."כן"ב והסתפקתי
 והעמיד הסגל אוהלב הבלגן על כעס רפול. אצלנו לביקור רפול ט הצנחנים"מח הגיע

 לצאת והחלטתי מהעונש לי נמאס שעות כמה אחרי. ריתוק בלנויק. למשפט ידימ אותנו
 תלל, שנסע הביתה, רפול זה היה – יפעתהביא אותי כמעט עד  לי שעצר הטרמפ .הביתה
   .אותי זיהה לא הוא ,מזליל ...עדשים

 ביליתי עוד השחרור חופשת את אפילו
 מדרגת רדתיוהּו התחצפות על בריתוק

  ...לטוראי סמל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  סרט קולנוע אמריקני בכיכובה של סופיה לורן–" יהודית"וחבריו בסרט ) קיצוני מימין(יוסי 
 1964הסרט צולם בחלקו בישראל בשנת . שעלילתו מתרחשת בארץ בתקופת מלחמת השחרור

  . בהשתתפות חיילים בתפקיד ניצבים

ל שיתף פעולה עם צילומי סרטים שעסקו בעלילות מתולדות "כי צה, לעניין זה כדאי להעיר
בדרך כלל , לשם כך נודבו בדרך כלל טירונים. ואחרים" אקסודוס" כמו –גם זרים , היישוב
לאחד , הם מבודחים ומרוצים!). כזכור, 1948(כיים 'לחיילים בצילום רובים צ. צנחנים

 אחד –אבל רק יוסי , על הרובהאחר מניף את הקסדה , ה תקוע קוץ דורבן בקסדה'החבר
  ...יחף העז להגיע לצילום –! ויחיד
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  מילואים בשירות –צבא 

  אימון ההקמה ומלחמת ששת הימים
  :סיפר יוסי

כתשעה חודשים אחרי השחרור גוייסנו במסגרת שירות מילואים לאימון ההקמה של גדוד 
ה שמי 'תר אמרו החברמאוחר יו. האימון היה קשה לפחות כמו הטירונות. המרגמות בערד

זה חישל אותנו לקראת האימון ה, במבט לאחור...  לא היה בצבא–שלא היה באימון בערד 
  מלחמת ששת הימים

 .גבוה מתחהיה  . שקדמה למלחמת ששת הימים"ההמתנה" תקופתב, 1967 אפרילגוייסנו ב
 מיועדים היינו. ברחשים ה מלאהיהאוויר ו קצירה תקופתאז  היתה, לכיש באזור התאמנו
 בהליקופטר המרגמות עם להגיעהיה  י שלתפקידה.  אם תפרוץ מלחמהעריש-אל את לכבוש

 שהיה כמי ,עבוריהרגשתי ש. אזורה את ולכבוש לצנוחיוכלו  ייחברש כדי ,השטח את לתפוסו
 התקדמו הסדירים ביוני הכוחות 5-ב ,נולמזל. מוות מלכודת זו, למקום ראשון להגיע אמור
  . בעזרתנו צורך בלי האזור את וכבשו מהר

 ערימות בין במזבלה סנהדריה התמקמנו. לילההיה  .לירושלים נשלחנועריש -במקום לאל
 חפרנו. במלחמה שאנחנו נוקלטו מרגמה פגז שחטפנו עד, קורה מה בכלל הבנו לא .אשפה

 בקצב ראח'ג 'שיח עלעם המרגמות  ירינו .ןבה והתחפרנו, וברגליים בידיים, מהרעמדות 
  .  הירדניתלירושלים הגדוד נכנסדרך הפרצה הזאת , טורףמ

וז 'דרך שכונת ואדי ג סנוננכ אנחנו .הצופים להר ועלו הצנחנים פרצו , ביוני7, למחרת
 שלא יודעים ,קצר לטווח רובים עם אש משיבים ואנחנו, מהבתים עלינו יורים כשצלפים

לעיר . הצלפים את וחיסלו קיםטנ עם נכנסו בסוף .טובים חברים שם לנו נהרגו. פוגעים
אף שלא . אחרינו גורן הרבכש,  המערבילכותל הגענוהעתיקה נכנסנו דרך שער האריות ו

באותו לילה  .רוח התרוממות של הרגשה היתה ,הרגע של המשמעותמלוא  את יןיעד הבנתי
 םמצעי עם במיטה ישנו, זמן הרבה אחרי לראשונה ,התקלחנו .עיסאוויה בשכונת ביתישנו ב
   .כוחות ואספנו

, לצפון עלינו. הגולן רמתלחימה לכיבוש ב לעזורעל מנת ,  ביוני הועברנו לפיקוד הצפון8-ב
 דרך לירושלים חזרנו .אותנו צריך שלא הודעה קשת בבית הכינוס נקודתהגיעה ל למזלנואך 
. ת מועקההרגש היתה הפליטים בתי אך למראה,  באווירת ניצחוןשנכבשה ת הירדןבקע
 ניסו חלקו ברחו חלק –היתה אוכלוסיה מבולבלת , האדומים הצאלון עצי עם ,יחוביר

  . אורז עלינו וזרקו החדש למצב במהירות להסתגל

 טקסים הרבה בירושלים נערכו
 את לתעד רצו המפקדים, ושחזורים

, ההיסטוריה בתקשורת עבור עצמם
. הביתה לחזור רצינו בעיקר ואנחנו
 התייחסו, לא היתה אופוריה ביפעת
, קצר זמןמשך ל גיבורים כאל אלינו
 היתהעל הניצחון  השמחהאבל 
 חברים על בלאֵ עצב וב מהולה
 החייםחזרו  מאוד מהר .שנהרגו
  .עבודה של לשגרה

  :1967, ירושלים, וז'י ליד הגלעד המאולתר בואדי גיוס
  ,  במערכה לשחרור ירושלים71פה נפלו לוחמי גדוד 

 ז"תשכ'באייר  ה' כח
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  מילואים בשירות –צבא 

  מלחמת יום הכיפורים
  

  :סיפר יוסי

זעקה בצהרי יום כאשר נשמעה צפירת האאריאלה ואני היינו בדרך לבית הוריי עם הילדים 
באמצע ,  אומנם בעיתוי משונה– תרגיל חשבו שזה, אף אחד לא שיער מה קורה. הכיפורים

של הילדים למקלטים  שהחלוקהמאחר . הילדים בתי לידש למקלטים הלכנו זאת בכל. החג
 אני הלכתי עם ירון למקלט אחד ואריאלה עם –פצלנו הת, משפחותלפי  ולא תותיכ לפי היתה
שם . לרפידים, ירדנו דרומה. ני גם א,גוייסו עשרות חבריםבאותו לילה . לט אחר למק–נטע 

  .התמונה הקשה החלה לאט לאט להתבהר. מלחמה אווירתנכנסנו לו הפגזות, מטוסים פגשנו

 התחלנו באוקטובר 15-לקראת ליל ה .שונות למשימות שנשלח, יל"מטכ עתודה חוכ היינו
ונאלצנו להשיג אותם באמצעים לא  מים"זחלו לא היו לנ. התעלה לצליחת להתכונן

  . נחזור לא אולי ממנה למשימה שהולכיםחריפה  תחושה היתה. מקובלים

 ישבנוו הגג על למעלה אותה שמנו אז ,לסירה מקום היה לא ם"בזחל. גומי סירות לנו הביאו
 מעל לנו שרקו כדוריםה .עלינובדרך החלו לירות . התעלה לכיוון ירח לאור נסענוכך . עליה

 כבר לנו היואבל התחלנו להיפגע ו, הגומי סירת של האוויר פנותוד מאחוריהתחבאנו . הראש
  . צלול ראש ב– טמבלים כמו ,למות הולכיםנו שאנחנו ידע, מטורף פחדהיה . הרוגים כמה

 רעש ,מסביב שקט ,ירח בליל שיט –וחצינו לעבר הצד השני  סירות על עלינו, הגענו לתעלה
 שלושה התקדמנו, לחוף עלינו. שני בצד לנו מחכה מה יודעים ולא שטים. רחוקות תיריו של

 המרגמות עם אנחנו. מעלינו עברו הגשר ראש על היריות ,מזלנול. והתמקמנו קילומטר
הקשים  בקרבות. נשארנו בחיים אבלויתושים  מקרציות עקיצות חטפנו ,במקום נשארנו

ן בי .הרוגים הרבהלחטיבה  היו,  כך גדול מאיתנובמרחק לא כל, שהתחוללו במתחם סרפאום
  .יפעתחבר , ביטמן דודו גםההרוגים היה 

 בושילכ להתארגן פקודה בלנויק
שוב היתה הרגשה . איסמעיליה

שהולכים לקרב שממנו לא כולנו 
נכנסה  הגדול למזלנו. נחזור

 שהגענו לפנילתוקף  האש הפסקת
 מוצבבאיסמעיליה  תפסנו. לשם

, נטוש מצרי יליםט בסיס ליד
 ימים והעברנו בבונקרים התחפרנו

 ציד, כדורעף במשחקי ארוכים
 שחיתות ארוחות, וחזירים טלאים

 טובה היתה האווירה. הווי וערבי
לא , היינו די מנותקים. יחסית

לא , שמענו חדשות בצורה מסודרת
   .הרבים ההרוגים עלידענו 

עה שמשנים את התור ומוציאים אותי פתאום התקבלה הוד. התחלנו לצאת הביתה לפי תור
 של בעלה,  גולדהורשיאיר נודע לי בדרך .לא ידעתי מה, הבנתי מייד שקרה משהו רע. הביתה
  . רמת הגולןקרבות  בנהרג, חינהאחותי 

השתחררנו . כעסשל ו עצבשל , נוראית ,כבדה תחושה בלתעלה חזרתיבבית  ימים כמה אחרי
  . משתחרריםה יאחרונ ביןהיינו , שנה חצי כעבור

 1974, משחק כדורעף באיסמעיליה
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לכל אורך האימון ירד גשם . ליד ערד, 1967 בחורף הקמה של הגדודהבאימון נפגשתי עם יוסי 
הייתי סמל אני .  לא ויתרו לנו על שום פעילותאבל , משאיות שקעו,התבוססנו בבוץ. שוטף

ר יוסי שקט נשא, הבוץ והגשם,  על אף הבלגן העצום.יחדבל ועשינו הכו ,כ"מחלקה ויוסי מ
המשיך יוסי למלא את כל , ללויק וצעקו, נלחצוכולם גם כש. לא נלחץאף פעם , ושלו

  . ברוגעהמשימות
  

 ציוד הכנו ,דילגנו ממקום למקום. תקופת ההמתנה הארוכה לפני מלחמת ששת הימים
 את אלוהחיילים ש. בנוסף לציוד הרגיל משקל כבד צריכים לשאתהיינו  ,מיםּגָ כַר . צניחה

  . שרה ביטחוןהיפחית מתח וה, שיב ברוגע האופייניהיוסי "... ?איך נצנח? מה יהיה: "ייוס
  

בפתאומיות שינו לנו את . המלחמה החלה
במהלך .  מסיני לירושלים–יעד המשימה 

. הפגזה על האוטובוסבעיר החלה  הנסיעה
יוסי פקד על . להציב את המרגמות רצנו

שתי המרגמות ואני ופלס רצנו להביא 
  שעותארבע תוך .ידיתיגזים להפגזה מפ

נו כמות עצומה של פגזים על מקום ירי
ברעש הנוראי של . הפריצה של הגדוד

התפוצצות הפגזים עלינו והתפוצצות 
 את יוסי ראיתי, הפגזים שאנחנו ירינו

 בשלווה, במקצועיותמפעיל את הצוות 
להר הבית ולכותל רק כשהגענו . ובשקט

כך -יה תמיד כלשה, יוסיאפילו , המערבי
, מאופק ואף פעם לא החצין רגשות

נשארה לנו .  ביחדרקדנואפילו . תרגשה
 – על מדרגות הר הביתלמזכרת תמונה 

  .גדי ואני, יוסי
  

הכיפורים את מלחמת יום לא אשכח מ
את תעלת סואץ  יחתלצלתחילת הנסיעה 

שחצה את נו הגדוד הראשון יהי. מערבה
 מכל הבא מים"זחלנאלצנו לגייס . ההתעל

את המרגמות העמסנו עליהם , דלי
לנו . הסירותועליהם הנחנו את והפגזים 

על , למעלה לא נשאר מקום מלבד ישיבה
  . הסירות

הסיכוי לחזור שואף : ביטאו את מה שהרגישוהחיילים שלא השתתפו ליוו אותנו במבטים ש
מבלי שניכר , רגוע שישב על הסירה, מול המבטים האלה אני זוכר את פניו של יוסי. לאפס

אחרי . ת המצריות ויצאנו בשלוםבין שתי הארמיוחצינו את התעלה . עליו שום מתח
זכיתי , של שהותנו שםבתקופה הארוכה . המלחמה נשארנו על אדמת מצרים כחצי שנה

אף אני לא זוכר .  או התעצבנורותּכהׁשלא פעם ה 'החברמרוב שעמום . לשיחות נפש עם יוסי
  .םר או יוצא מהכליתּכֵ את יוסי מׁשפעם 

  
מתעדכנים ונהנים , מעלים חוויות, היינו נפגשים. שמרנו על הקשרים בינינו. שנים עברו

שהתגבשה בחוויות המיוחדות שעברנו , נשארה בינינו חברּות אמיצה. מהעוגות של אריאלה
מית השלווה הפני. טוב להיות עם יוסי, במצבים של מתח, בזמנים קשים: תמיד ידעתי. יחד

  . בשיקול דעת, והרוגע שלו הפחיתו לחץ ואיפשרו לעשות מה שצריך כמו שצריך
  

  .אזכור אותך תמיד, אתגעגע אליך.  במלחמה ובשלום–יוסי , אשריי שזכיתי לחבר כמוך
  .יוסי חברי, שלום לך

 אפרת, אהרון-ישראל בן
 

  )1967(ז "ירושלים תשכ, צנחנים בהר הבית

גדי , )יפעת(יוסי בגון : משמאל לימין
 )קבוצת יבנה(אהרון -הרטום וישראל בן
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הגענו . מכונן אירועזה היה  .71הקמה של גדוד המון יבא, 1967את בגון בפברואר פגשתי 

 :רטיבות השתלטה על הכול ,לא פסקגשם ה. לטירונות מחודשת  ליד ערד ונפלנולמילואים
 התאמנו ,'בונוס'בתור . ירים רטוביםיישנו באוהלי ס, םאכלנו רטובי, םהתאמנו רטובי

 . כקרחיםקרים מבלחוף אמר לשחות או לצוף ש מה, חיפה בנחיתה מהים באחד החופים של
 עד לשד  רטוביםהלכנו. מ" ק25-נחיתה מהים ומסע של כשל תרגיל גדודי  היה םלסיו

ברגלי יה שנרמסה י על גבעות מלאות עשב, בנעלי קרפ רטובות,מרגמות על הגבה עם עצמותינו
בכל פעם ו, בגון הלך מאחוריי. החלקתי שוב ושוב .תכון בטוח להחלקה מ–קודמינו 

  .להתפס אותי מאחור ומנע נפי, שהחלקתי
  

היסטוריה שהמשיכה לצבור , מרגמותהבוגרי אימון ההקמה היו הגרעין הקשה של מחלקת 
ירי מתוך ערמות , בפרדסי סירקיןשל מלחמת ששת הימים  תקופת ההמתנה :תתפומש

, ארבים מ–בתקופת מלחמת ההתשה , אחר כך. צלף במזרח העיר, האשפה בסנהדרין
תרוצצים  מ– מלחמת יום כיפור. ..תעלהקו ה במילואים, ת הירדן מוצבים בבקע,מרדפים

 עם סירת גומי על , צפופים כסרדינים,מים" בזחלוסעיםנ, לחפש את המלחמה ברחבי סיני
חיילים אחר חיפוש ,  חציית התעלה בסירות בשקט פסטורלי;ת התעלהי לקראת חצי,הראש

ת מוצב ליד בניי –ולבסוף ; חוץ מברחשיםשלא היה בהן אף אחד , מצריים בתעלות המים
בכמות השוקולד שאכלנו אפשר היה . עד להחזרה לארץ חודשים כמהשהינו שבו , איסמעליה

  . ימונים וחידושי צניחה א–  לכל אלהבנוסף. ..לבנות את מגדלי עזריאלי
  

 ורבת תהפוכות בחייבתקופה סוערת , תקופות ממושכות עברנו יחד בשנות המילואים הרבות
בעלי , וסיימנו כמעט בני חמישים, נו לא נשואיםרוּבֵ כש, ם וקצתהתחלנו בני עשרי. המדינה

ביני .  אלה חיברו וקשרו בינינו קשרים חזקים.כמעט עם נכדים, ילדיםמשפחות והורים ל
קיבוץ מופרט :  בענייני הקיבוץ שהעסיקו את שנינורבות מהן, תהיו שיחות ארוכולבין בגון 

  .עוד ועודמשפחה ו, מחלבה, רפת, שיוך דירות, לעומת קיבוץ שיתופי
  

. קשיםרועים יאמצבי לחץ ו גם ב, היה תמיד רגוע,) שנהכעבור שמו הפרטי ידעתי רק את (בגון
תמיד , מאופקתמיד  .עשתונותהאו איבד את  צעק, אני לא זוכר אפילו פעם אחת שיצא מכליו

לו יכא, דודרגוע ומ באותו טון סיפר לי על מחלתו הארורה אפילו.  נעים הליכות,בשליטה
   .חיבבתי אותו והערכתי אותו מאוד. מפגש מחלקה ביום ירושליםבמדובר 

  

צר וכואב . כך מהר ניפרד-לא האמנתי שכל
   .להיפרד מידיד טובלי 

יחד עם כל חברינו אני מבקש לשלוח 
החם בגון  כל שבטלאריאלה וניחומים ל

  . והמלוכד

  . ולא תדעו עוד צער,מי ייתן
  

  תהיטב,  אמיתייורמי
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  שלו בגון אחד לכל
  

  70-ברכה ליוסי בן ה
  

  .לכל אחד בגון שלו
 שהוא אחרים ושנה 70 כבר שלהם הואש אחדיםישנם 
  . כל מספר אחר או, 17 אושנים  7 שלהם

  . שנה 50 כבר 'שלי' בגון
  

  ? ובשבילי שלי בגון ומהו

  :חופשית באסוציאציה ב"בא קצרה סקירה

  !אריאלה – ובעיקר. משפחה איש. פתיכיא. אנושי. לוחמים חוות א– א

  !דיומי להרבה חוליםיא – בריאות. בגון – ב

  .71 גדוד. קומה גבה. גבר- גבר – ג

  !שלו השטח לא – סתם דיבורים – ד

  " הצפוני הפלג" – ה

  ...'ה את יבינו מעט מתי ורק – ו

  .50 בת תחברּו ברגל הולך לא זה – ז

  !הורס חתיך. 55 חטיבה. תחברּו – ח

  .)!כבר שיעברו ,יאללה – טפו-טפו- טפו (טיפולים. טיולים – ט

  .!)גאווה (שהיחמ ילדים. יפעת. ירושלים יום. יוסי – י

  ?70 כבר – כ

  "!תגיע ותמיד בגון עם לך ,תזיע ואל בגון עם לך" – ל

  .הארץ מלח. ביחד מילואים. מרגמות. מפקד – מ

  !)גאווה עוד (נכדים – נ

  .עבודה סוס. מחלקה סמל – ס

  .יזרעאל עמק. צלצולים ובלי בשקטהכול  עושה – ע

  !ולא לא –? פטפטן – פ

  .55 חטיבה, 202, 890 – צנחנים – צ

  .ח"רמ בכל קיבוצניק – ק

  ."צמרת רפתן" – ר

  .חיים שמחת. ירושלים שחרור – ש

  .ביחד ועשרים מאה עד! ביחד תמיד – ת

  

 פישקה יגר
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  פרקים מספר החיים

   70  לובמלאת, בברכות ליוסי
  

 בפעם, וגבורה נאיביות זו ראשונה בפעם למלחמה לצאתש, אמראיני זוכר מי היה זה ש
  .מוות שאלת מ– ומהפעם השלישית והלאה טיפשות זו הישניה

  ...אותנו הכיר לא הוא :דבר אחד ברור
  
  "נאיביות וגבורה"

ה של הקמה מוןיולא רהלדוֹ  הגעתי לא .הימים ששת מלחמת ערב לראשונה יוסי את פגשתי
 ,למסייעת אותי שהציבוכ מאוכזב הייתי .חיוני, חשוב מקצועאז  היה רפתן ,ם" ולת–הגדוד 

 ראש  היהלנו – קל היה לאזה  .שלו בצוות אותי שמו .בגון את הודות לכך זכיתי להכיר אך
 שעברנו יאחר). 890גדוד הצנחנים " ( טיפשים800" ראש של –יוסי ול 50 מגדוד נחלאים של

התחלנו , לנו תאיםה לא זה. 'וכו מחלקה ,כיתה ,פרט מוןיא התחיל לשפלה הכינוס משטח
 צנחנו. מדקוטות צניחה אימון עשינו ,בסיני נצנחש הוחלט כאשר. לגבש דעה לא אוהדת

 .פלמחים בחולות מסעהאימון היה  סיוםב.  כבד מאוד– מרגמותכולל , הציוד כלכשעלינו 
 ...נפגר שלא וגוער  אפסמשקל ירי לוח סוחב ,תמיר גבר ולךה נויליד,  ומקטריםסוחבים אנחנו
 נפגעו נויליד .בנס יצאנו ירושלים לשחרור קרב מן ה.לךיי לא זה איתו: המחשבה חלפה בליבי
, שם. אמיתי זה ,אימון לא זה :האסימון ירד אזרק . 28 גדוד של מרגמותה מחלקתאנשי 
  .רוח קר ,רגוע ,שקול: האמיתי בגוןאת  גיליתי ,והסכנות ההפגזות ברעש ,המזבלה בתוך

  
  "טיפשות"

.  הקשהההתשה למלחמת הפכה ,אחרונהה להיות אמורה שהיתה, מלחמת ששת הימים
, ח"פתה שלמחבלים  חדירותשל  ימיםהיו אלה ה .תחילה שירתנו תקופה בבקעת הירדן

 לותהתנהמה תיויגויהסת היו, "לוחמים שיח "בוגרי, לרובנו. מרדפיםרבה ו דריכות
 – להאלעבד גשר מוצב את תפסנו. אבל הדעות לא השפיעו על ההתייצבות לשירות, תהפוליטי

הכול מסומן , מרווחת מרגמות עמדת היתה לנו. ירי ושם פה ,מארבים הרבה של עילותפ
  . עדן גן –במוטות 

פקד  ביקל פ"המ ולירדן ממזרח מהאבכר ח"הפת מפקדת לוסילח ואז הוחלט לצאת לפעולה
' ועדוה שרא 'את שלחנו. טיפשי שזה חשבנו, לא רצינו. המרגמות עמדת את להעביר עלינו

 עברנו בלית ברירה .במשימה הצליח א ל– ראש חפוי חזר בגון אבל, הגזרה את לבטל לנסות
יורים עלינו באש שטוחת  הםו הירדנים את מפגיזים אנחנו ,התחילהקרב . פתוחה לשטח
 ובשיא בזמנו אחד כל: "בגוןפקד  ,לחיינו סכנה הנשקפ כאשר,  בשלב מסוים.מסלול

היה ... הסתבר לנו שלא נשאר ממנה כלום במוצב לעמדה כשהגענו ."למוצב זרה ח– מהירותה
ההוראה לצאת החוצה הצילה כנראה את , לנו מזל שבגון נכשל בנסיון השכנוע מול ביקל

  .חיינו
  

 היינו .'דטרויט' פלוגתיה במוצבבחזית התעלה  עצמנו את מצאנו ההתשה מלחמת בשיא
 שנצא האמנו לא .מקום בכל מוות של הרגשההיתה , צליפות ולשעות של להפגזות נתונים

 ,אדומות נעלייםהתהלכנו ב ואני בגון ,השפיות-אי בתוך .רבים באמת לא חזרו, חיים משם
ה כשהגיע. קר רוח, כדרכו, יוסי. מרגמה פצצות שילחנוו ,הראש על קסדה וקיבוץ תחתוני

 לחלונות 'ועדוה ראש' את שובשלחנו , "המילואים ארכת ה– 8 צו בגון צוות"ההודעה 
 שר של הוראה זו :ראש פויבגון חזר שוב ח! בכתב להיות צריך זה? הצו איפה :הגבוהים
   ... שום מסמך בכתבלכם להראות ךצרי לא, דיין הביטחון

  .בשלום ההתשה ממלחמתגם  יצאנו, היה לנו שוב מזל
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  "משאלת מוות"

למדינת , "אפריקה"ל היישר, השלווה ריקה בקוסטה מטיול תיחזר כיפור יום למלחמת
 משפט אמר לי יוסי אזאבל , מרגש היה נויבינ המפגש. קרב בהלםהשרויה  ,החבולה ישראל

 ,עצמי את מבין לא אני היום עד... "?ךיבלעד נסתדר שלאחשבת , באת מהל":  אופייניבגוני
  .'מוות משאלת':  כנראה בדיוק על זה נאמר.בגון את בהיט מבין אך

  

 נפלאה רעות לי נשארה .המצבים כל על לצחוק ידענו ,וחזרנו הנוםיבג היינו .המון יחד עברנו
  .  אח– מובנים בהרבה; אמיץ לוחם, רגוע ,חייכן ,צנוע אדם עם

  . אני יודע להוקיר את הזכות שהיתה לי

אני מקווה ומאמין שנזכה לחגוג יחד עוד ימי , ון בריאותהמ, שמח הולדת יום, יוסי ידידי
  .הולדת רבים

  חיליק כספי

  55חטיבה , 71מחלקת מרגמות גדוד 

 "חוד החנית"

  : "מקור", למעלה
  1974איסמעלייה 

  ": שחזור", הלמט
 2015יפעת 
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  !יוסי

  .נפרדנו לא אך, האחרונה בדרכך אותך ליווינו
  ,"?נשמע מה: "אופייני כך הכול במשפט נפתח ולא זה את זה נראה לא, נכון
  ...ולא ולא לא, לירושלים ניסע לא, ןבטלפו נדבר לא

  

 נשזרו, 1967 וני י– זה מיום, ברנר גבעת ליד הכינוס במקום ההדר עצי תחת כרתיךישה מיום
 לעשייה שיהפוך במה עסקת אז כבר .והמלחמות הפחד בדרך במיוחד, שונות בדרכים חיינו

 נפשי שקט בך יש כי תיהבנ לימים .החלב רפת נתוני ריכוז, ניתוח, וחות ד–ך חיי כל רצופה
  .סביבתך על ולהשפיע לעשות לך אפשרו אלו תכונות .במטרה דבק ואתה

  

 הלב תשומת את שהסב מגנט בך היה אבל, כתרים לך חיפשת ולא המחנה בראש רצת לא
 הקטן החיוך זה היה בוודאי, הנישאת קומתך זו היתה אולי. לקרבתך להימשך לנו וגרם

 בנייר כמו העברת זה חיוך. החיוך את ומרחיבות המחייכות עיניך, הפה בזוויות והצנוע
  .לצאצאיך העתקה

  

  ?הווייתך של הבניין מאבני אחד שהינו ממישהו להיפרד אפשר איך. נפרדנו לא
 שומע, רואה, חש עדיין אני ,מובנת לא, פלאית בדרך .חסרה הפיזית נוכחותך רק. נפרדנו לא

  .בגון סי יו– אותך
  

  :איש משמר הנגב, צפרירהמשורר יהושע  כתב

[...]  

  , ריָ נְ  תבֶ ּצֶ מַ  ילִ  ימּוקִ ּתָ  לַא

  ,יםּפִ דַ ּבְ  יּיַ חַ  ררוֹ צְ  רּוְר צְ ּתִ  לַא

  , רפָ עָ  לעַ  קבָ ָא יפּוסִ וֹ ּת לַא

  . יםפִ ּיָ הַ  יעַ גָ ְר לִ  ררוֹ דְ  נּוּתְ 

  .מנויע תהיה תמיד ,יוסי, היפים ברגעיך

  דוד ניר ,שחר מוטי
  71 גדוד מרגמות

 2016 יוני
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  תמיד רפתן

' ח- 'בכיתות הבאותן שנים עבדו הילדים .  בית הספר היסודיותיוסי התחיל לעבוד ברפת בשנ
ובערך במחצית ימי החופש בחופשות החגים , כשעתיים –שלוש פעמים בשבוע אחר הצהריים 

בתחילה עבדו הילדים רוב הזמן .  במספר שעות שהלך ועלה עם הגיל–ובחופש הגדול 
פרי שנשר (איסוף נשר , דילולים,  עישובים–ניות בענפי השדה והמטעים בעבודות המו

מקצועיות יותר נקלטו בענפים והתחילו להיכנס גם לעבודות , בהמשך. וקטיף) מהעצים
   .ואחראיות

  בשנים (הן משום שעבודתם היתה חשובה ונחוצה, ברפת טיפחו מאוד את הילדים והנערים

. והן בתקווה שייקלטו בענף בשובם מהצבא, )ות ביפעת ההן לא היו שכירים בענפי החקלא
. והמנהל התחלף בערך כל שלוש שנים, ניהול הענף היה תפקיד ברוטציה כתפיסה וכעיקרון

נעשה כל השנים מאמץ גדול לשלוח את אנשי הצוות , למרות העומס הרב בעבודה השוטפת
ברחובות או במדרשת  בפקולטה לחקלאות –אקדמית מקצועית ללימודים של הענף ברמה 

נועד לגבש צוות שכל אחד מאנשיו הוא , שהיתווה והוביל שלמה דורי, הקו הזה. רופין
  .מגדיל ראש ומבין את הענף לעומק, מנוסה גם בניהול, מקצוען

בתוכניות תקלה בלתי צפויה .  והיה לעובד מן המנייןאחרי השירות הצבאייוסי חזר לרפת 
היה . מוקדם מהמתוכנןקבל עליו את עול ריכוז הענף ותו להטווח הארוך של הענף חייבה א

 עזב את , בוגר הפקולטה לחקלאות, יעקב קרייצר, דאזכאשר מנהל הענף, 1972זה בשנת 
  . יפעת אחרי הקמת משפחה

תמיכה ליווי וב, של יסודות בניהול רפת ונכנס לעול ריכוז הענףמזורז יוסי עבר קורס מקוצר 
תפקיד כבד היה ה, נוכח גילו הצעיר והעדר ניסיון ניהולי. יוןשל הוותיקים בעלי הניס

היה לטבילת האש , עם זאת.  הצעירהשבא במידה לא מבוטלת על חשבון המשפחה, ואחראי
  .הזאת ערך לעתיד

,  הוא.70-מסוף שנות ה ברישומי ארכיון יפעת שמורה התבטאות מפתיעה ביותר של יוסי
דיון על עתיד הענף מיום  באמר, יא העניין והאתגרנשאר בענף וראה בו את ששכל חייו 
בידיעה בדיעבד שכל חייו של יוסי בעבודתו הוקדשו "... אני בעד סגירת הרפת": 29.7.1978

בידיעה בדיעבד את גאוותו הגדולה על רפת יפעת ואת מאבקיו למענה מול כל , לענף
 היום – מרירותציניות ובנאמר המשפט הזה ב ואולי היה ...!יכול להאמין מי –המפקפקים 

  .כבר אי אפשר לדעת

 1967, ח"רפתנים בחג הסוכות תשכ: רוח צוות

, ולטר אופיר, יוסי: ומה ראשונה ק:על פירמידת הצוות המושלמתתחרות בין ענפים : מימין
 .מיכאל זוהר: מניף את הדגל, קומה שלישית; דוד היימס, ניסים יצחק: ומה שנייהק ;רפאל אופיר

  . יובל דורי: צופה מהצד בגאווה

  אמנון פייניק, רפאל אופיר, לבב-דבורהלה בר, יוסי, יסים יצחק נ:הופעה בחג האסיף: משמאל
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בחרתי בלימודים אלה . " יצא יוסי למדרשת רופין ללימודי תואר ראשון בכלכלה1979בשנת 
אלו היו שלוש שנות למידה . "סיפר לילדיו לימים, "כדי לפתוח עוד אופציות לעבודה בעתיד

רים לסוף שבוע הביתה להשלים לומדים מיום שני עד חמישי וחוז. עמוסות בתנאי פנימייה
בשנת  רק כאשר נבחר הענףויצא מ עבודה ברפתעם שובו הביתה חזר ל". עבודות ללימודים

הפעם עם , הרפתענף  חזר לרכז את של ריכוז משקאחרי שלוש שנים . מרכז המשקל 1983
  וכלכלהכספים,  ביפעת המשיך להיות מעורב מאוד בענייני משק.ניסיון ניהולי משמעותי

 אחר כך – בחלקן אף ריכז את ועדת המשק,  מֵעבר לשעות העבודה–במשך כל השנים 
  הביא את המלצותיה בפני האסיפה ו–ההנהלה הכלכלית 

סיפר , " בענףהיו אלו שנים מהנות ומעניינות"
 איסוף – "פרוייקט התעלה"הובלתי את . "יוסי

שטיפתו במים ממוחזרים והפרדתו , הזבל
 שימש והזבל מוחזרו המים .למוצקים ונוזלים

, חרגתי בתקציב הביצועאומנם . לדישון בשדות
 הפרוייקט. אבל הייתי שלם עם הרעיון והדרך

חשיבה על איכות הסביבה היה נקודת מפנה ב
התעלה שימשה . והוכיח את עצמו בגדול, בענף

 כאשר התיישנה וגם –ורק אז ,  שנה30-כאותנו 
 –רו דרישות המשרד לאיכות הסביבה הוחמ

  .שידרגנו אותה

, ם בבוקרשּכֵ  הַ את העבודההייתי מתחיל "
אחר . משלב ניהול ועבודות שוטפות עם הצוות

על הטוסטוס  הייתי לוקח את הילדים הצהריים
גם . 'דרישות' לרשום וחוזר איתם לרפת כדי

. לעשות מה שצריך, להגמיע, לשיבוצי שבת ביונקייה לקחתי את הילדים והם עזרו לנקות
 שנרשמו ,וטרינרולות הייתי יושב עם אריאלה בבית לרשום את סיכומי הביקורים של הבלי

 צהריים או ,לילה יד בחליבות נתתי – צורךהלפי , ין לביןב .בצורה לא מסודרת ,ידניתבבוקר 
  ."מלטותה ברפת הוזרבוקר וע

רגנות התא. 'התארגנות הרפת'ניהול את יוסי מלול מעין חרוד ב  יוסיהחליף 1989בשנת 
 ניםלסייע לרפת במטרה, ל" העמק ביוזמתו הנמרצת של שלמה דורי זמפעליהרפת הוקמה ב

 יוסי עבורזה היה לכניסה לתפקיד , לאתגר המקצועיבנוסף  . ומקצועיולמשקים בליווי כלכלי
ל "עבד אביו ישראל ז,  העמקבמפעלי, באותו מקום: שבו שיתף רק מעטים, היבט אישי

  .בדרך לעבודה, 1982בשנת  מותו בתאונת דרכים עד, בניהול חשבונות

באותם ימי . כלכלי של הענף-ר יצחק רמר לערוך סקר מקצועי"עוד ברפת יפעת למדתי מד"
.  החישובים וניתוח הנתונים נעשו עם נייר ועיפרון–בראשית של הסקר היתה העבודה ידנית 

שאיפשרה לעשות , מוחשבתמתוכנה לשימוש הכנסתי . לקח חצי שנה לסכם נתוני רפת אחת
 ההתארגנות משקי. ביעילות מרובהאת העבודה 

 של סיכומים קיבלו מדי שנה חוברת מסודרת
שאיפשרה להם , כלכליים השוואתיים- מקצועיים

ולהבין שקים אחרים  עם מלהשוות את הישגיהם
ת ו לחובר. שלהםאת נקודות החוזקה והחולשה

, יםת נוספו האיורים של בניי המוכשרוהשנתי
בעריכת . שהוסיפו חן לנתונים היבשים

הסיכומים הקפדתי על דיוק ועל שקיפות 
היסודות ההכרחיים , לדעתי, אלה הם. ופתיחות

  . יוסי לימיםסיפר, "להתנהלות נכונה
מקצועי -שער הסיכום הכלכליאיור 

  בעריכת יוסי2000 לשנת של הענף

 1987, שריפה במתבן
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,  ארגון של קיבוצים ומפעלים אזוריים–' בני בקר' גם את ניהול ועל עצמ יוסי קיבל, בהמשך
אי 'ו במכרזים  לתפקיד התגלוקודם לכניסת. בקרמכירת המקיים אחת לשבוע מכרז ל

 רצופה התמודדויות לא ולפיכך היתה תקופת ראשית עבודת.  לשון המעטה–' סדרים
לשנות להבריא את יוסי ושותפיו חו יהצל, בסופו של דבר. "ניקוי אורוות" של פשוטות
 ,המכרזים. ביםעם תקנון מסודר וכללים מחיי, לאגודה משפטית ולהפוך אותו הארגון

 דוגמא –בצורה ממוחשבת ושקופה החלו להתנהל , בצורה לא שקופה, שבעבר התנהלו ידנית
  .בהתנהלות נכונה לכל הארץ

 ו מועמדותיוסי העמיד את.  שנים נערכו בחירות לתפקיד מנהל התארגנות הרפתחמשאחת ל
האמון הציבורית הבעת .  כך במשך חמש קדנציות–  שוב ושוב ונבחרמחדש בתום כל קדנציה

  .להערכה הרבה ולאמון שרוחשים לומשמעי - חדזה היה ביטוי  – וחיזקה אות

בהם , ענףארציים שונים של הנציג המגדלים וההתארגנות בגופים יוסי היה בתפקידו 
) וטרינריה(החקלאית , )הזרעה, טיפוח(שיאון ,  חבר הנהלה פעיל– התאחדות מגדלי בקר

פתיחות , הוליים שלאורם אני עובד בכל השנים הם אמינותהערכים הני" .ומועצת החלב
מופצים לכל פתוחים וכל הפעילויות וכל הנתונים המקצועיים והכלכליים . ושקיפות
  . דברי יוסי–" החברים

האתר המרכזי של ביוזמתו הוקם , 2000בשנת 
שמטרתו לטפל בשפכי ', קומפוסט העמקים'

רפת ופסולת לולים באזור ולהפוך אותם 
יוסי קיבל על עצמו . לקומפוסט לדישון השדות

הבנה והכרה בחשיבות מתוך , גם ניהול אתר זה
של שמירה על איכות הסביבה שאין ערוך לה 

היתה לו הרגשה . למען ההווה ולמען העתיד
שמנהלי הרפתות אינם מבינים עד הסוף את 
חשיבות האתר ואינם משתמשים מספיק 

מין שהדבר קיווה והאהוא  אבל –ביכולותיו 
  .ישתנה

רעיון איחוד של יוסי היה מהתומכים הנלהבים 
את  להשיג יתרון לגודל ולהפחית כדרך, רפתות

 אתמקרוב  הליווהוא . בעיות איכות הסביבה
 ,יפעת של ותהרפת איחוד – 'רפת העמק'הקמת 

, זקהחזוהי רפת רווחית ו". ומגידו מרחביה
 סיפר, " חולבותפרות 1200 עם, הגדולה בארץ

הוא המשיך ללוות מקרוב . בגאווה לא מסותרת
הדרכה ועזרה ותמיכה ממשית איחודי , בעצה

  . נוספיםרפתות

 שאני מה את אוהב מאוד אני. " היא היתה עבורו אתגר מעניין ומרתק,יוסי אהב את עבודתו
 הרפתנים עם האישיים מהקשרים נהנה, תחומים בהרבה והתקדמות ברכה רואה, עושה

 כאשר נאלץ לצמצם את היקף עבודה עקב בעיות בריאות כתב, "רפתותב לבקר ואוהב
 הסיכומים, בעבודתי  שלוהמעניינים המספקים החלקים עםאמשיך . "70לקראת גיל 

   ".וההדרכה הכלכליים

להתמקד בטיפולים ובמאבק על עליו  יוסי שהבין,  מאודרק כאשר בעיות הבריאות החמירו
  .מהעבודהגדול נפרד בצער ו, הוא ויתר. חייו ואיכות חייו

 'קומפוסט העמקים'באתר ביקור 
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16/12/15  

 .לחברים שלום
 זיו נבחרבמקומי . אני מסיים את תפקידי בניהול התארגנות הרפת במרכז חקלאי העמקהיום 

להיות , ידע להשתלב במועצות ובהנהלות השונותי ש ומקווה מאחל לזיו הצלחהאני. ארי- בן
  .ול ביותרשותף פעיל ולזכור שהוא הנציג של האזור המאורגן הגד

אחרי כן , 'און', 'החקלאית'  של היתה לי הזכות להיות חבר במועצות ובהנהלות,כנציג האזור
   . שנה25 תקופה ארוכה בת  במשך וההתאחדות,'שיאון'

, היום יש לנו אגודה חזקה. הבאנו ועדות בדיקה והבראה,  ידענו תקופות קשות'חקלאית'ב
, עשיר בתוכן, רות טוביאגודה היודעת לתת ש ;בריאה ושקופה לבעלים, בעלת הון עצמי

 –העובדים האחרים את  אגודה היודעת לתגמל יפה את הרופאים ו;במחיר הוגן לרפתן
  .אגודה בריאה

כך ב. 'שיאון'רות מהדרום ולהקים את יו לאחד עם אגודת השהשכלנ 'און'את אגודת ההזרעה 
חברה שכל תפקידה ; ריבים פנימיים עם פחות חילוקי דעות ו, חברה יעילה וחזקה יותריצרנו

;  במחירים הוגנים לרפתן,רותי הזרעה יעיליםישורותי טיפוח בעזרת ספר העדר יהוא לתת ש
  . להתמודד ולהשתלב בעולם הגלובליחברה המסוגלת 

 גולת הכותרת של ההתאחדות היא תוכנת ...יותר וגם פחות ידענו תקופות יפות 'התאחדות'ב
 ת ניהולהיה לחץ כבד מהאזור שלנו לכתוב תוכנ.  לא נכתבה סתםהתוכנה. 'נעה'הניהול 

 ,דניאל פרי.  לא נתקדם רחוק'ברור חיל' ו'גביש' אחרי שהבנו שעם בתי התוכנה ,חדשה
נוכל לקדם את , משאל במשקים שלךקבל תמיכה באם ת":  אמר לי,מזכיר ההתאחדות דאז

כל השאר ההיסטוריה  ואת –ך משק אחד התנגד לכניסה למהלרק , משאלערכנו . "הנושא
  .תשפוט

 איפה שיש מקום לשיתופי . ולפתח אותםיש לשמור עליהם.  חשוביםיש לנו היום נכסים
   .להרים חומת מגן יש – ואיפה שצריך , לעשות זאת צריךפעולה

 צריך ,ולבסוף . בעזרתכם הרבה, להםמקווה שגם תרמתיאני למדתי הרבה במקומות האלה ו
העזרה והתמיכה  בלי. 'מרכז חקלאי העמק'חלק אינטגרלי מות הרפת היא התארנגם לזכור ש
   . היה קשה להרים את המשא, ולפניו יוחנן מעוז,של טושקו

אני מודה לכם ומאחל לכולכם  .מכםואחד במשקים עצמם נהניתי לעבוד עם כל אחד 
יהול נ, ניהול בני בקר,  אמשיך לעשות את העבודה המקצועית,אני לא נפרד. הצלחה

כל עוד לתת אמשיך  – צוריכניות יות, סיכומים כלכליים, קומפוסט העמקים ועמק יזרעאל
  .העגל ירצה לינוק

  ,בהצלחה לזיו ולכולנו

  .יוסי בגון

  

  

העברת מפתחות התארגנות הרפת 
עין חרוד מאוחד , ארי-מיוסי לזיו בן

16.12.2015 
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   בהוקרה–ליוסי                 

  , רופאים וטרינריים, תגובות מדורות של רפתניםחלק מ
  של יוסי למכתב הפרידה אנשי ארגון וחברים לדרך

  

 ,יוסי היקר
ועם סיום של , עם סיום תפקידך בניהול התארגנות הרפת במרכז חקלאי העמק

 בהתאחדות מגדלי בקר ובארץ, נושא הדגל של הענף באזורך  שנים25- כהיותך 
בהערכה  ,רכות חמותב בלאורך חלק גדול מהדרך מברך אני אותך כשותפך, כולה

  .ובאהבה

, כל פעם מחדש במעשיךבהרשמת אותי , עמךרבת השנים ת חברּובכרות והיב
צלחה ואמונה  ה–כל מעשיך  .רק אותיולא , חברותגילויי הוב במקצועיות

שלך אומץ בו ביושרה,  שגיליתגותיבמנה, תךבעבוד, ך בפעילות.שבחרת בדרך
אתה  . תרומה עצומה לאורך שניםלענף החלב והרפת תרמת – להוביל מהלכים

  . של ענף החלב הרפת וההתאחדות א"מהדנבלתי נפרד  חלקהינך 

 שנותן דוגמא , לא מתנשא,אדם צנוע היית ונשארת –ל ולפני הכאולי  ו,עם זאתו
 שהיתה לך ביכולתוהחשוב ביותר  העיקרי מרכיב ה,לדעתי, תכונה זו היא .אישית
רבים אין  אנשים שסוגנך משתייך ליה.  ולהנהיג את הענף ליעדים חדשיםעילהשפ

לעשות בשנות הספקת  .שליחותעבודתך תמיד רואה ב, דרכךנאמן ל: כמוהם
  .יצליחו במהלך חיים שלמיםלא מה שרבים כהונתך בתפקיד 

  , ובתקווה לשנים טובותריאותאיחולי בב,  רבהבהערכה

  בראון  מאיר
  

 ,יוסי שלום
קשה לי  .תרומתך לענף לאורך חצי יובל שנים לא תסולא בפז

  .לי טביעת האצבע שלךלדמיין איך היה נראה הענף כיום ב

 ,אני מבקש להודות לך על שנים רבות של תמיכה ברפת של גלעד
אמצא אצלך אוזן כל שאלה מקצועית לתמיד ידעתי ש .ובי אישית

יושרך ונעימות  . ואקבל את מלוא התמיכה,דלת פתוחהקשבת ו
  .וירה טובה בעבודה המשותפתוהליכותיך השרו תמיד א

 –ובעיקר , של עשייה מלאת סיפוקאני מאחל לך עוד שנים רבות 
  .המון בריאות

   ,בידידות

  עמיר

  ,יוסי
כנפי ד למשב אני עֵ : קצר ולעניין
 ...ההיסטוריה

  , ועוד המון כבוד,לוהכ

  משה שפירא
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 ,יוסי
יה ישל עש שנים – בהתארגנות צה לשבח אותך על פעילותך רבת השניםור

   .זור ובארץהקשורים לרפת באורבים ופיתוח בתחומים שונים 
  . אפיינו את עבודתך, ביחד עם יחסי אנוש ראויים,חריצות והתמדה

  ...העיקר הבריאות? מה לעשותאבל , צר להיפרד

  , בהערכה רבה
  אבי פלד

  
  ,יוסי

, למטה, בזבל אני:  ברפת יפעתקרייצר את החלפת כאשר התחיל בינינו הרומן
 הקשר,  מאזשנים מעט אל עברו ...ביד הכרטיסים עם ,האבוס ליד, למעלה ואתה
  . בענף בכיר לכלכלן הפכת אתה ,בזבל נשארתי אני. התהדק ואפילו נשאר

אבל היות ,  התפקיד בהתארגנותגמרשל אני לא זוכר שקיבלת ממני אישור לצעד 
הפוליטיקה בענף לא כמו שהיות . ..זה רעיון לא רע בכלל,  תבורך–שכבר החלטת 

 .אולי טוב יותר להתרכז במספרים, .).. ששלמה דורי איננומרגישים(פעם 

  ! הבריאותואיחולי, יוסי, בהצלחה
   רמי ארבלר "ד

 ,יוסישלום 
ד והתרשמתי מאתמיד אך , בהם כיהנתשבפורומים אך מעט זכיתי להשתתף 

המעורבות  .הרצון לקדם ולסייע לכולםממהמסירות ו, מהגישה האנושית שלך
עם השנים עיון נו ללשלך באה לביטוי גם בנושאים הרבים שהעברת 

עדכון מתמיד שם השתמשת בתבונה בכלים המודרניים ל, באמצעות המיילים
  . קשרשלנו ולשמירת

  .שאתה ממשיך בפעילויות מגוונותאני שמח ,  בהמשך הדרךשא ברכה

  ...נחשולים, מרחביה, דה אליהו ש–עקיבא פלק 

  

 ,שלוםיוסי 
נשים עם הלוואי עלינו עוד א. תודה לך על עבודתך המסורה

אתה ברכה לאזור ולענף . ך של נאמנות ומסירות כמו,מקצועיות
מזרע וגבעת (ע "מגכמובן שאיננו משחררים אותך מהנהלת רפת   .כולו
  .הרב שלךהידע מאנו מצפים שתמשיך לתרום לנו מנסיונך ו). עוז

  ,איחולים לבריאות איתנה, והכי חשוב
  עוזי

 ,יוסי היקר
התרשמתי מאוד ממפעל חיים   אך ,נו קצרת ימיםיהיכרות בינה

תרומתך לענף בכלל ולעמק בפרט . מפואר שטיפחת לאורך השנים
מודה לך על פועלך ומאחל לך הרבה בריאות  אני .לא תסולא בפז

  .ורק טוב

 חיים חבלין
  התנועה הקיבוצית, אגף הכלכלה,  חקלאות תיירות ויזמות'מנהל מח
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 .ידידי, יוסי יקירי
עבור יצירת פסי אש  ,תם של עבודה ללא לאּותודה עבור שני

  . לא מתפשרים בכל מחירןבהשונקודות 

  ...פגש בסככותינ ,שמור על בריאותך
   שרירבניר "ד
  

  ,שלום יוסי
ת פועלך ברוך השנים אמי כמוני יודע להעריך ולהוקיר 

  !תודה לך .בענף החלב באזור ובארץ
   .בריאות טובה והצלחה בהמשךאיחולים ל

  , קשרשמור על
  אילן הרן

  
 ,יוסי

נמשיך לעבוד   אתה נצחי,מבחינתי לא סיימת
  .כרגיל

  .העיקר הבריאות, שמור על עצמך
 אני לרשותך , ובוודאי כעת,כפי שאמרתי לך בעבר

  .כל עזרה שתבקשל
   רחמיםמוטי

 ,יוסי שלום
 .דה שלך נזכרתי בשנים היפות שעבדנו ביחדיקראתי את מכתב הפרכש

אי אפשר . מרכז חקלאי העמקניהול ת הקדנציה שלי בבתחיל נכנסת לתפקיד
,  התחלת בהיקף יחסית קטן של משקים.להגזים בגודל תרומתך לארגון

   . את השירות בהתמדה ובמקצועיותוהשכלת להרחיב

רות חלקי של ניתוח כלכלי של י בשנים הראשונות עוד היה ש,אם אינני טועה
כולו בידיך הנאמנות  הניתוח הכלכלי בהמשך התרכז .משרד החקלאות

היית ,  בנאמנות את הרפתנים בכל הפורומים החשוביםייצגת.והמקצועיות
.  המשקיםה המקצועית שלשותף פעיל ומרכזי ביישום הרפורמה בענף ובהנחי

היית שותף פעיל במאבקים על הישרדותו של הענף מול גורמים שלא חפצו 
   .ביקרו

  .ף הוא גם ההתחלה חדשהסותזכור ש אבל ,לכל דבר יש סוף שאומרים
 ,פעילותעבודה ושך  המ– וכמובן ,ל בריאות טובהואני מאחל לך קודם כ

  .לטובת כולם

  ,ותבברכ
  יוחנן מעוז

 ,יוסי 
 . על עבודה מסורה רבת שניםלךתודה 

הצלחה במשימות איחולי ו המון המון בריאות
  .על כתפיךמונחות שעדיין 

   ,ותבברכ
  קיבוץ לביא, רוזנצוויגרוני 
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 נפרדים מיוסי בגון
  
 ,חשיבה יצירתיתהיתה לו . ללמד ולהתמקצע,  תמידי ללמודובדחףוסי ניחן בשמחת חיים י

ממובילי ענף הרפת  היה בזכות סגולה זו. ות פני עתידבמרכזה היכולת לתכנן ולצּפש
   .הישראלית

 פי צו  אמר את שעל ליבו ופעל עלתמיד.  לא עם שבשבת,עם מצפןאת דרכו יוסי ניווט 
אף פעם  הוא – על יוסי זה לא השפיע אך , אהבו לשמוע את האמתלא כל האוזניים. מצפונו

ל הדרך עאמיץ לוחם , נוקבברור ו, ענייני, ישרתמיד היה . האמת שלולומר את  מלא נרתע
הוא האמין בעבודת . לא היה יוסי זאב בודד, עם זאת.  ועיגולי פינות פשרותבלי, שבה האמין

יה יבדרכו ולהניע אותם לעש אותםלהוביל השכיל חד את האנשים סביבו ואי, צוות
  . כך פעל,כך האמין, כזה היה יוסי. משמעותית

  יזרעאלקור גאווה לעמק מ– שהיא הגדולה בארץ, יוסי היה הרוח החיה בהתארגנות הרפת
, תוכה ערכים של מצוינות וחתירה מתמדת לחדשנותביצק יוסי . ולחקלאות הישראלית

' קומפוסט העמקים' ו'בני בקר'פיתח וניהל את אגודת , יזםזה שיוסי היה . יתוח ורלוונטיותפ
 – הדחיפה למערכת ניהול לרפת ביניהם,  ברמה הארציתהוביל תהליכים מרכזיים בענףו
  .לענףתרומתו תקצר היריעה מלפרט את הרשימה המלאה של  .ה.ע.נ

. פתיחות מעוררת השראהב, אופטימיותב, יוסי במחלה הארורה בגבורהלחם , כאשר חלה
לשקוד המשיך , כמעט עד יומו האחרון, כל עוד יכול היה ו,הקפיד להגיע יום יום לעבודההוא 

  .לקדם ולפתח את הענף, על עבודתו

 חובתנו להמשיך ולטפחם .יוסי השאיר אחריו נכסים רבים לחקלאות בעמק ובמדינה
ללמוד , זכות גדולה לצעוד לצדולנו היתה ים כי אנו חש. הנחיל את מורשתו לדורות הבאיםלו

  . להיות חבריו,  יעדים ומטרותלחלום יחד איתו ולהגשים, ממנו

   .לילדים ולמשפחה, תנחומינו לאריאלה היקרה

  . חבר יקר,נוח על משכבך בשלום

  .יהי זכרך ברוך

 מרכז חקלאי העמק
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  שותף לדרך ארוכה, לזכר יוסי

 היריעה תקצר.  רצופותקדנציות 5 במהלך,  שנה25 הרפת במשך עמד בראש התארגנותיוסי 
, העמק חקלאי מרכז עובדי, נינומבי הותיקהיה  הוא .פועלו והישגיוכל היקף מלתאר את 

 זמן רב במערכתעבד  יוסי, למעשה. ומנהלים עובדים – כולנו אתבעבודה  קלטוהיה זה ש
 הראשונים החוקרים את הביאיוסי . הבהקמת משמעותי והיה לו משקל, החברה הקמת לפני

  .הרפת ואל החברה מתוך פעולה לשיתופי

 רופאים, פתניםר. סביבתול יוסי הביאו לנינוחות רבה בש הרב הניסיוןהידע המקצועי ו
לא . איתובאו להתייעץ  האזורים מכל ."!100%-ב עליך סומכים ": היו אומרים לומדריכיםו

 ורודהיה  לא אם גם, הנולד את לראותלנו ולהבין את המציאות טוב מכו צליחפעם ה
  ..."צדקת – יוסי ":להודותנאלצנו : לומכ הנוראלא אחת קרה . במיוחד

גדול המשבר האחרי ,  שנה16לפני קיבל אותי לעבודה יוסי . כברת דרך ארוכה עשינו יחד
ה ח לשקם את האגודיהצל, אורך רוחבתושייה וב, בניווט זהיר וחכם. 'בני בקר'עבר על ש

עקבתי אחר המהלכים .  אגודה למופת– בו היא נמצאת היוםשולהביא אותה למקום 
לעבור כל ידעתי שביחד נוכל , בטוח והרגשתי איתמאז . שהוביל בהשתאות והערכה עמוקה

  . ומכשול גם בהמשךקושי 

לא אחת .  תמיד ברוח טובה–עקצנו , צחקנו, התווכחנו, שוחחנו .נוצרה בינינו כימיה טובה
- בוס, וחבר" בוס"יוסי היה עבורי  .ומבין את חוש ההומור של נדמה לי שאני היחיד שהיה
  .מותו כמנהל ושותףי הטובים יאיחלתי לחבר. חבר

ייתכן אפילו שידע ,  פה ושםוייתכן שתכונה טובה זו פגעה ב. אדם שפיו וליבו שוויםיוסי היה 
 – לרגליו נר התהי האמת . לכל אורך הדרךונשאר נאמן לעצמ,  אבל לא שינה ממנהגו–זאת 

 בשקט פעל הוא .כפרה על כך אין תיקון ואין , אוי לאיש שינסה להסיט אותו מהקו הישר
  . וענייני ישיר ,ישרביחסו אל הזולת היה תמיד  .ומעשה עבודה אישהיה  ,ובצניעות

לא קפא על , עם זאת.  רבניהולי ניסיון ובעל חכם ,קצועי מ– הרפת בענף דבר םׁשֵ  יוסי היה
המוכן , נצחי עיר צ–תמיד מוכן ורוצה ללמוד , הוא נשאר כל הזמן פתוח לחדשנות. השמרים

  .ומזומן בכל עת להסתער על האתגר הבא

והאמנתי פיללתי .  גם אותישסחפו,  אופטימיות ותקווההמשיך יוסי לשדר, החלגם אחרי ש
 ייתן עצה ,יענה על כל שאלהמי , בר לקוהרי מי יהיה שם מעֵ , ל יסתדרועד הרגע האחרון שהכ

שתיתי  ולאתי כוס ייןימ, עצרתי לרגע. ל"נודע לי בחו על מותו הבלתי נתפס -  - - חכמה
   . בלבי על כל השנים המשותפותוהודיתי ל, ולכבוד

  - - -   חבר יקר,דותחסר לי מא

  . ליבי אתכם–לאריאלה ולמשפחה היקרה 
  מזרע, ארנון פלך
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 יהיפנ לכ ל–היה זמין תמיד  .דאח לכל ממשית וקירבה מקצועיות של שילוב ,ביוסי, היה בו
 הוטל עליו עומס רב םהשני לאורך יםיהכלכל לסיכומים משקיםעם הצטרפות . העזר ולכל

   .דאח אף על ויתר לא הואאבל , מאוד

 בותבעק שלו ההמלצות את לשנות חשש לא הוא .רדב םׁשֵ  היה  יוסישל המקצועי היושר
 ןמזו למרכזי מעבר של במהלךתמך , למשל, כך . ולאור נתונים חדשיםםתקופתיי שינויים
, שנים כמה לאחר  אך,םהבלילי את לקיבוצים לשווק התחילו 'אמבר'ו 'מילובר'כאשר 

 יותרעבור עצמם  את הבלילים םעושיש קיבוציםהשהראו  םיכלכליה סיכומיםכאשר ה
 בהוצאות ולחסוךהכין את הבלילים בבית ל בקיבוצים ץוהאי ויתוהמלצ את שינה, םירווחי

   .ןמזוה

את עמדותיו הבהיר תמיד , עם זאת. שנאבק על עמדותיו בנחישות, תאמ איש היה יוסי
. םאנשי על וקשים רעים דברים ממנו שמעתי לאאך , רגז מתלפעמים היה. בעדינות ובשקט

 בהנהגת שמתרחש מה את אבכו הוא כמה עד הרגשתי, תבהתאחדו ההנהגה התחלפהרק כש
 האישיות וההתקפות ההגינות חוסר ,רהיוש חוסר את כאבהוא . לו יקר כך כלהיה ש הענף

  .םלחדשי ותיקים בין

  . רהחמי שמצבו מאז את יוסי לבקר הספקתי שלא הצטערתי
  .וד ומשתתף בכל ליבי בכאב העמוק של המשפחהמא אליו מתגעגע אני

  . יר רקמה אנושית חיהבהלוויה של יוסי השמיעו את הש
  : המילים היטיבו לבטא מה שהרגשתי

  הֹוֵל ֵמִעָּמנּו ְוִאם ֶאָחד ֵמִאָּתנּו
  ַמֶׁשהּו ֵמת ָּבנּו

  ...ּוַמֶׁשהּו ִנְׁשָאר ִאּתוֹ 
  אלכסנדר שרלי

  רב אמץ
 נטופה מצפה

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  לזכר יוסי חברנו

 .לבכל הישראלית והרפת בפרט יפעת רפת –ם שני לאורך הרפתענף  ממוביליהיה  יוסי
 מתכונןה, ןהמתכנ הצד את והן ברפת תפעולי-המקצועי הצד את הן להאיר ידע יוסי

 .הקדימ לשנים יוזםהו

 הרפת ממוביליוביחד עם היותו , האזורית הרפת בהתארגנות השנים רבת עבודתו צדב
 ברפת –ובהמשך , תיפע רפתב, בלי מרכאות, ד גם חבר צוותתמי יוסיהיה , תהארצי ברמה

  .מקימיה ומלוויה הנאמנים, שהוא היה מיוזמיה, העמק

, ןיווכ, ךתמ ובצניעות שבשקט, רומוכש מיוחד אישל מגדו וגעגוע בר בצער אנו נפרדים

 .םשני לאורך גדולה יהיעש של ושותף מוביל –ך והדרי זרע

  .ךברו זכרו יהיה
 צוות רפת העמקעמרי גולדהור ו
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  70 ליום הולדת ,ליוסי

 יוסי ,ל"לצה התגייסתי אני .65 תחילת, 64 שנת וףשבס חושב אני? יוסי את כרתייה איפה
 היו חדר בכל .חדרים חמישה עם וישן ארוך ריף צ–" רכבת"בביפעת  גרנו. חייל שנה כבר היה
  .לראשונה שנוגנפ שם. ותלחופש שהגיעו החיילים עבור מיטות 4-3

 עם אדישר בחו היה יוסי. חטיבתיים באימונים במחנה, ליד  לבית בטרמפיםנפגשנו  כך אחר
  .עמית צבי כולל, יהישליש היינו ,מעשה ל.אליו להתחבר קשה היה לא, הומור חוש

 שותים היינו בגון של על הדשא. בגבעהש בצריפים לוקס-דה קבע למגורי עברנו השחרור אחרי
 שטיפת מכונת – הממטרה את ומפעילים עץ של גזע על הכוסות את מרכזים  ואזבערבים קפה

   .60-ה שנות שלמשוכללת  כלים

 למדבר המערבית הגדה דרך טיול – אתגר טיולי עשינו. הרפתקאות חיפשה שלנו היהשלישי
.. .ליפעת וחזרה הצפון כביש דרך העליון לגליל אופניים טיול, המלח ביםעם סיום  יהודה
האופניים של  כמומשוכללים  לא, באופניים הכי פשוטים שהיונסענו  ,בזה חלוצים היינו
  .היום

 המעשה את לבצע בחלקי נפל ז א.תחברוֹ  מצואל הזמן הגיע ,מהטיולים שנרגענו יראח
   .מארגנטינהשלי  ילדות חברת, ליוסי את אריאלה לשדך :בחיי ביותר המוצלח

  !מוצלח המשך, יודעים אתם ההמשךאת 

   :לחברי מאחל אני ההולדת ליום אז

  , בריאות הרבה

  , ארוכים חיים

  , 'לימוזין'ב סטייקים הרבה

  , אריאלה אצל עוגות הרבה

   .סיפוק הרבה עם זה וכל
  

  !אותך אוהב                                                                                                                             

  מלר גיורא
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  ...ככה זה התחיל

  :יוסי
  

.  חבר ילדות של אריאלה–גיורא מלר חברי  היה 1969 מי ששידך ביני לבין אריאלה בשנת
הצעתי לאריאלה להצטרף אלי לחליבת לילה . ההצגה היתה משעממת. נפגשנו בהצגה ביפעת

שנינו היינו גאים  .מאז אנחנו יחד?  היש מקום רומנטי מזה לפגישה ראשונה–ברפת 
 זכיתי בחֵברה –חצפות  בגלל התשהורד לפני השחרור לדרגת טוראי, סמל –אני . בהצלחתנו

  .קיבוצניקו צנחן –חיפשה בבחור שגם אריאלה זכתה ! גם חכמה וגם קצינה, שהיא גם יפה

פנינו לוועדת הכלולות של . השתחררה משירות קבעאריאלה אחרי ש, 1970ביוני התחתנו 
שבהם חגגו במשותף את נישואיהם של , ארבעה מועדי חתונות-יו אז שלושה הביפעת. יפעת
  .ג בעומר" ליהמועד החתונה הקרוב ה.  זוגותמספר

החופה נערכה על הדשא ליד בית הוריי ובערב נערכה מסיבת הכלולות המשותפת על הרחבה 
יחד איתנו נישאו עוד . עם שולחנות ערוכים והשתתפות של כל החברים, שליד חדר האוכל

משפחת . ה ובני אדררותי ופנחס פפיש ומלכ, חוי ואהוד צבעוני: שלושה זוגות באותו ערב
ולכן מלכה ובני לא , אדר היתה באבל על מותו של מיכאל אדר ימים ספורים לפני החתונה

  . היפעתית"מגילת הכלולות"עלו איתנו לבמה לקבלת 

היתה בין . בהם גם הצריף שלנו, שם היו הצריפים של הצעירים, אחרי המסיבה עלינו לגבעה
ה מתכנסים מדי יום ושם היתה החגיגה 'היו החברהצריפים פינת ישיבה עם ערסלים שבה 

  .האמיתית

לושה ימי  ש–" ירח הדבש"ל
 הצטרפו אלינו –טיול 

מאחר , ברוריה וניסים יצחק
לי היה אסור , שכנהג חדש

רכב השכור  לנהוג בעדיין
  .  הנהגיהניסים ה. שקיבלנו

מהטיול  למחרת חזרתנו
 ימי מילואים 40-יצאתי ל

  .בחזית התעלה

  1970יוני 
  ,אריאלה ויוסי מתחת החופה

  .מעמד רציני וגורלי

  2015דצמבר 
גיורא מלר " שדכן"יוסי וה

,  נזכרים–  תבמרפסת הבי

 .וצוחקים
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   ובלעדיו– יוסי עם

  
המשותפת לארבעת הזוגות שנישאו באותו , ל"ג בעומר תש"מסיבת החתונה שלנו ביפעת בל

  .בעיקר לאורחים העירוניים שלא הכירו את ההווי הקיבוצי, היתה שמחה ומרשימה, ערב

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 

           

  
  
  
  
  
  
  
  

נאלצנו לצרף . ה וירושליםמצד, אזור עין גדי בימים שלושה –" ירח דבש"למחרת יצאנו ל
היום .   נהיגה ברכב שכורלו פשרישל יוסי לא אהנהיגה החדש רשיון כי , זוג חבריםלנסיעה 

פרט לעובדה , ד מוצלחוטיול מא ה.בלתי את העניין בטבעיותיאז ק, ךחוגזה נראה לי ממש מ
  ...שלא זכינו בהרבה רגעים אינטימיים

 

   1970יוני , ל"ג בעומר תש"ל –ות משותפת מסיבת כלול
  . פנחס ורותי פפיש, אהוד וחוי צבעוני, יוסי ואריאלה: על הבמה שלושה מבין ארבעה זוגות
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 יםבבקר. ילבדביפעת  נשארתי .תעלהקו ה מילואים בימי 40- ל יוסי יצא ,יום אחרי שחזרנו
 –לבד בחדר שלנו בצריף סגורה עד לבוקר המחרת הייתי ים ימהצהראבל , עבדתי בחממות

 לא באותה תקופה. לא הספקתי להתיידד עם החברים שמסביבועדיין די ביישנית אז ייתי ה
כך שאי אפשר , )ין לא המציאואת הטלפונים הסלולריים עדי( בבתי החברים היו טלפונים

ניתן היה לקבל רק דרך דרישת שלום טלפונית . אם בכלל, היה לדעת מתי יוסי יגיע לחופש
להוריי לא . קמזל שמישהו יענה בזמן והשיחה לא תתנתורק אם היה , המרכזייה של הקיבוץ

צא יליוסי ולקבוע פגישה במקרה שיעל כך דרך להודיע לי כי לא היתה , רציתי לנסוע
  . לחופשה

... מדי ערב הייתי מוחקת יום וסופרת מחדש כמה נשאר, "לוח ייאוש"תליתי ליד המיטה 
, נפגעיםהרבה , הרבה תקריות אש, מלחמת התשה בקו התעלה: היתה תקופה לא קלהבארץ 

בכל זאת  במצב הקשה הזה היה עבורי... יצאו להפצצותהמטוסים אזעקות מרמת דוד כש
המשכתי לרקום . יוסי יחזורהימים בלוח יימחקו עד תום וחיכיתי ש: אור בקצה המנהרה

   .תוכניות לעתידנו המשותף

� � �  

סופרת את הימים שעוברים ויודעת , מתגעגעת בטירוף, היום אני שוב יושבת בודדה בחדר
  .רהתוכניות שרקמנו יחד יישארו על הניי. שהפעם יוסי לא יחזור

  . ילדים ונכדים שימשיכו את דרכנו, שפחה לתפארתהנחמה היחידה היא שהספקנו לגדל מ
  .למד ליהנות ממה שנשארואתגבר א , ובזכותםלמענם

 אריאלה
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אריאלה היתה בת יחידה 
  . וחלמה על משפחה גדולה

גם אני באתי ממשפחה 
  . הצטרפתי לחלום. קטנה

הביאו לחיינו חמשת ילדינו 
  .שמחה ואושר
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  אבא שלנו

  2015דצמבר , 70 הגיעו לגיל ב,לאבא

  ,אבא

  .תודהלשמוח איתך ולומר לך ,  ולנו זו הזדמנות לברך70 חוגג אתה

  .ההצנוע,  השקטהבדרכך,  היותך אבא שלנועל תודה

מאז שהיינו  – מקום הנכון ובזמן הנכוןבשבילנו ב היית ,אבל תמיד,  שתמידתודה
, לכוון, לייעץ, לעזור .כשאנחנו כבר גדולים ואפילו הורים,  קטנים ועד היוםילדים

, לתקן, להחליף פנצר, לחלץ, להקשיב, להקפיץ, להביא, להחזיר, להסיע, לתמוך
  .מכל הלב, וכן ומזומןתמיד מ, ובכל זמן,  מקוםבכל... לשמור

, לנסות, לטעות, להתלבט,  מי שאנחנו כבני אדם בוגריםלהיות לנו פשרתיא שתודה
, אין דרך אחת נכונה, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת. ולמצוא כל אחד את דרכו, להעז

  . בטחוןורשת, מצפן, עוגן יהיהוהבית תמיד 

בסבלנות , בשיתוף, בכבוד, םבאהבה ארוכת שני,  בזוגיותעוריש שבזכותך למדנו תודה
  .וסובלנות

  ... שוב סביבךהסתכל,  אבאאז
   . מהרפתות והתחשיביםחוץ.  מפעל החיים האמיתי שלךהנה

  .הנכדים והחברים, הילדים, אמא, המשפחה –  כאן איתךהעיקר
  !הצלחת.  בהחלט יכול להיות גאהאתה
  . כאן יחדאיתך מתרגשים ושמחים כולנו

 בריאות, אושרמחבקים אותך ומבקשים עבורך רק , בא א, אוהבים אותךאנחנו
  .ואריכות ימים

 מעוז ואופיר, הראל, נטע, ירון

  . שנה70במלאת לו , זמנה למסיבת הפתעה ליוסיה
 ירון: עיצוב
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, הילדים בגרו

, הקימו משפחות
המשפחה גדלה 

והתעשרה בבני זוג 
: ותשעה נכדים

,  גל,בר, מאיה, אור
, טל, שחר, שירה

  .תמררפאל ו

מעגל גדול וגדל של 
  .שמחה ואהבה
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  יוסיסבא 

  

  הנכדים מספרים על סבא
  
  

  10.5בן ,  שבחאור
  

אני , לבוא לבית של סבא וסבתא ביפעתאהבתי 
   .מרגיש שזה הבית השני שלי

ז בשבת  וא לישון אצלם בימי שישיהייתי נשארפעם 
,  היה לי כיף.י ארוחה מפנקתבבוקר היו מכינים ל
  .מאוד אהבתי את זה

 אהבתי .משחק איתי כדורגל במגרש ביפעתהיה סבא 

סבא .  אף על פי שהכדור היה די גרוע,לשחק איתו
 לא ראיתי .אולי רק פעם אחת, אף פעם לא צעק עלי

  .רק אני, במגרש אף ילד אחר משחק כדורגל עם סבא

הצטרפנו סבא ואני למסע , בן חמשכשהייתי 
נסענו מגבת לשריד ". גלגלים של תקווה"האופניים 

והאופניים שסבא נסע , ירד גשם. ומשם ליפעת
  .אני נהניתי וסבא קיטר... עליהם היו ממש גרועים

בבית סבא היה מזהיר אותנו לא לקפוץ על הספה 
אבל בגלל שסבא לא , המשכנו לקפוץ. בחדר המחשב

  . הוא לא כעס,ראה את זה

 .בדרך היינו מדברים על כל מיני דברים, סבא הסיע אותי הרבה פעמים לאימונים ולחברים

  . הסביר לי מה זה מניות ואיך אפשר להרוויח כסף במניותסבאפעם בנסיעה 
  . היתה לו הרבה סבלנות,עורי בית בחשבוןיהוא ידע להסביר טוב גם ש

  . לפעמים עשיתי איתו הליכות מסביב ליפעת
  . ללכת מאוד מהר חו עוד נשאר לו כואחר כךכפיפות בטן קודם  היה עושה סבא

  . הוא לא הרשה לי להתעכב לשתות מים,להגיד לו לחכות לימדי פעם הייתי צריך 

   . עשו לו כימותרפיהבתקופה שסבא היה חולה
  .כמה שערות נשרו לבדוק, בעיקר על העורף ועל המעיל, הייתי כל הזמן מסתכל עליו
   .השיער צמח מחדששמאוד כשמחתי ו, היה מוזר לראות אותו ֵקֵרחַ 

.  שאלתי אותו שאלות על מחלת הסרטן וממה הוא הכי מפחד,נסענו יחד בקלנועיתכש, פעם

הייתי בטוח שסבא יחיה עוד ,  אני דווקא לא פחדתי. ענה לי שהוא הכי מפחד למותסבא
  .תוך פחות משנה, בבכלל לא חשבתי שזה יקרה בקרו, הרבה מאוד שנים

  

  .הבנתי שהוא הולך למותכבר  ,כמה ימים לפני שסבא נפטר רציתי להצטלם איתו
  .מצווה שלי-אני מצטער על זה וגם על כך שהוא לא יהיה בבר. לא הספקתי

   .הנות איתו לפני שחלהיאני שמח שהספקתי להיות איתו הרבה ול
  .יש לי מזל שאני הנכד הראשון
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  7.5בן ,  שבחגל
  

 אני זוכר את הימים הטובים שהיו לי עם סבא
שהיה היום ,  בשבתות וגם בימי רביעי–וסבתא 

הם היו מגיעים לגבת ולוקחים אותנו . שלנו אצלם
היינו משחקים ואוכלים פיצה או . אליהם ליפעת

   .חביתה
בקוביות ונסענו ובפליימוביל עם סבא שיחקנו 

  . קלנועיתבלטיולים איתו 
  

היה . שעשועיםה לגן לנסוע עם סבאאהבתי מאוד 
כי היתה לו סבלנות והוא תמיד היה , כיף איתו

מסתכל עלי ומתפעל מהתרגילים שעשיתי על 
הייתי שעברנו ליד הרפת כ. הנדנדות והסולמות

רפת ו  איז:למשל, את סבא הרבה שאלותשואל 
תמיד סבא ?  איפה יש הכי הרבה פרות,הכי גדולה

  .י גדולהענה לי שהרפת של יפעת הכ
  

,  בא להופעות שעשיתי עם מאיה ושירה ושחר וטל בבית ביפעת הוא.סבא היה איש אוהב
  .ותמיד נהנה

  

 קוזי ולבריכה'לג נכנסתי עם סבא .ספסופה עם כל המשפחהצימרים באני זוכר שנסענו ל
שנפרד מאיתנו כ ולא הספקתי להגיד ל .היה לנו כיף מאוד ביחד. סבא וסבתא ישנו איתנוו

  .לגן חיותגם  ו, לעוד טיול עם צימרים ובריכהוהייתי רוצה לנסוע אית כמה
  

  .  מאודביום שסבא מת רציתי להגיד לו שאני אוהב אותו ושעצוב לי
  .ערב שאכלנו יחד ביפעת ובגבתהועל ארוחות  על הטיולים, בלילה אני חולם על סבא

  .ומתגעגע אליך,  אני אוהב אותך,סבא
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  4.5בת ,  שבחשחר
  

  .כל יום רביעי והלכנו ביחד ליפעתבהם שמרו עלי . היה לי כיף עם סבא וסבתא
  .הוא בנה לי ארמון גדול וגם היה מצייר לי ולגל,  לשחק עם סבא בקוביותאהבתי

  

   .אכלנו בגינה תותים. אהבתי לעבוד בגינה של סבא
אני יושבת : יש תמונה יפה שסבא ביקש שיצלמו

אני . גינהמהענבים ד יח ואנחנו אוכלים  סבאעל
ואת , אוהבת להסתכל בתמונות שלי עם סבא

  .התמונה הזאת אני הכי אוהבת
  

סבא היה לוקח אותנו לטיולים בקלנועית עם גל 
 נסענו. ולפעמים גם עם אמא, ומאיה ושירה וטל

  .לרפת ולסוסים ולגן השעשועים
  

אהבתי לתת לסבא . טיפלתי בו עם תרופת חיבוק
 התרופה ואחיבוק שלי ה שסבא אמר כי ,חיבוק

תיכף  ואז הוא ,חיבקתי אותו. הכי טובה שלו
  .הרגיש יותר טוב

  
ואז אמא , היה לי נעים ללטף את סבא ביום חמישי

 .פרה לי שהוא מאוד חולה וכנראה לא יבריאיס
 רציתי להגיד ,כשהוא נפטר. הלכתי לצייר לו ציור

לו שאני אוהבת אותו ושהוא היה סבא מעולה 
  .איש יפה וסבא נהדר, ונפלא

  

  
  :שחר שואלת

  ?  עכשיו סבא תמיד רואה אותנו
  כי שאני מסתכלת לשמים ורואה שמש

 .וזה אומר לי שסבא שומר עלינו זה מזכיר כוכב
  

  
   4.5בת , טלאחותו ו, 8בן ,  בגוןבר
  
, סרטן לו שיש אחד אף כרתייה לא אז עד, מאוד נבהלתי סרטן יש שלסבא לי כשסיפרו: בר

  .קשה מחלה שזאת עתייד אבל

  ?הדם את מוצצים הם? בגוף עושים האלו הסרטנים מה: טל

 אם אולי. ביפעת מקומות מיני לכל איתו נסעתי, בקלנועית סבא עם לטייל אהבתי מאוד: בר

  ...לנהוג אפילו לי נותן היה הוא לטייל יכולים עוד היינו

 סבא. חליבה לראות מכוןל נכנסנו .לרפת ושחר ושירה סבא עם שנסעתי זוכרת אני: טל

  .כפפות לגל גם והבאנו ,צבעים מיני בכל החולבים של כפפות לנו הביא

, ראשון נרדם היה סבא, אצלנו ולישון עלינו לשמור באים היו וסבתא שסבא זוכר אני: בר

  .נרדמנו וטל שאני לפני הרבה
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  מנור שירה) / קטע(אבא שלי 
  

  .ההלם בא כל קודם
  .כולם אמרו.. ידעת הרי
  .מוכנים באמת להיות אפשר אי פעם אף אבל, כן

   

  .זמן הרבה חולה היה שהוא נכון אז
  .והתפשטה הלכה שהמחלה ונכון
  .דרדריוי לךיי רק וזה סיכוי שאין לנו שאמרו ונכון

  .נכון לוהכ
  ,זאת בכל אולי חושבים תמיד... אבל

  ,נס איזה שיקרה מקווים ותמיד
  ...יקרה לא זה שלנו... זמן שיש מאמינים ותמיד

  ...פתח לו ניתן לא... זה על נחשוב לא אם במיוחד
   

  .פתאום. בא הוא ואז
   

  .נגררים. חושבים לא. לך שאומרים מה עושים אז
  .התלוליות בין הטור בראש

  .צר כה שנדמה ורהב מול
  ...מקום לו יהיה לא

  ...קטן כזה הוא והנה
  ?ייתכן איך

  ...בעולם הכי... שלי אבא
   

  ...אנשים של ים... באים אנשים
  ...מדברים... מלטפים... דמעה מזילים... ידיים לוחצים

  ...צוחקים אפילו
  .נעים כך כל

   

  ,לישון זמן כמעט אין, לחשוב זמן אין
  ...לחלום יםמספיק לא, שיש ובמעט

  .הולכים כולם ואז
  .מתרוקן הבית

   

  .יוצאת
  .העיניים את מסנוורת השמש
  ...נמלים, רצים אנשים, צופרות מכוניות, מלא הרחוב

  ?ממהרים כולם לאן
  ?יודעים לא הם

   

  .מת אבא
  ...לאט מחלחלת ההבנה

  

  .במיטה לבד, מאוחר, בלילה ורק
  .בחלום אלי לבוא לו לגרום מנסה, וחושבת שוכבת אני

  .התשובות את לי לתת. פעם כמו לי לעזור
   

  ,הכוח בכל עליו חושבת אני, השינה לפני, ועכשיו

  
  , אבא

 לא ואתה, וחגים שבתות, עוברים הימים
  .איתנו

    – מוזרה כך כל תקופה זו
  , סובל לא כבר אתה, הקלה יש אחד מצד

  , נעלם כבר להיות שעומד ממה הגדול הפחד
  תרופות, משמרות, חולים בתי יותר אין

, מבורכת שגרה של לסוג חזרנו. קשים ומראות
  .לילדים, לבית לעבודה

, קברות תיוב הבמצב מתעסקים אנחנו שני מצד
 שלך תמיד שהיו משימות הרבה בבית ויש

 מנסים, חסר אתה, ברירה ואין, ובאחריותך
  ...להתמודד, לעכל

  

 חברים כרנויה, המונים באו ובשבעה לוויהבה
   שמאחורי הפנים את ראינו, איתך שעבדו

 עוד עליך למדנו, סיפורים שמענו, השמות
  , ביחד זמן לנו היה בעיקר ובעיקר. דברים

   חוכ בזה ויש, היה לא שנים שכבר כזה
  . נחמה בזה ויש

  

  , אחד לילה עליך חלמתי
  , יאבר נראית, שלי המטבח חלון ליד עמדת

  , הבנתי לא, ענית ולא לך קראתי, פעם כמו
  ...רשת רק נויבינ מפרידה הרי

  

 לנו אין ןלרוב, שאלות הרבה שואלים הילדים
 המילים את למצוא מנסים אנחנו .תשובות
 מחכה יןיעד שרפאל כמו אבל, הנכונות
 אנחנו גם, מהגן אותו לקחת ותבוא שתבריא

  ...מקווים יןיעד מקום באיזה
  

  נטע
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