לזכר עמוס מנור ז"ל – ביום השלושים
האיכר והאוטו
ְשׁעָ תַ יִ ם הֻ ְסבַּ ר ל ִָאכָּר הַ מַּ ְח ִרישׁ
אֵ יכָה נָע וְ נוֹסֵ עַ הָ אוֹט ֹו בַּ כְּ בִ ישׁ
וְ ָשׁמַ ע הָ ִאכָּר לַהֶ ְסבֵּ ר ְשׁעָ תַ יִ ם
וּממֵּ צַ ח מו ֵֹרהוּ נָזְ לוּ פַּ לְ גֵי מַ יִ ם.
ִ
אַ ִ הנֵּה הָ ִאכָּר פָּ צָ ה פִּ יהוּ פִּ ְתאוֹם:
ַדּי ,חֲ סָ ל ,הֲ בִ ינו ִֹתי!
בָּ רוּר כְּ אוֹר-יוֹם!
כְּ לוֹמַ ר ,יֵשׁ ַק ְרבּוּ ַרטוֹר
וְ יֵשׁ ֶגּנ ֶַרטוֹר
וְ י ְֶשׁנָהּ סוֹלְ לָה
וְ י ְֶשׁנ ֹו ק ֹונְ ֶדנְ סַ ט ֹור.
ִהנֵּה כָּאן הַ בֶּ נְ זִ ין
אֶ ת הַ ִדּיזֶ ל מֵ זִ ין
וּפֹה – חַ ד וְ חָ לָק –
הַ מָּ נוֹעַ נִ ְדלָק.
יסיָה
וּמפֹּה הַ ְטּ ַרנְ ְס ִמ ְ
ִ
יסיָה
מ ֹוסֶ ֶרת אֶ ִמּ ְ
וְ עוֹבֶ ֶרת ִחישַׁ -קל
עַ ד אֶ ל זֶ ה הַ גַּלְ גַּל,
וּמפֹּה אֶ ל הַ ְסּלִ יל הַ לָּזֶ ה – ִהנֵּה ָכּכָה –
ִ
זֶ ה מוּבָ ן לִ י! ָדּבָ ר ַרק אֶ חָ ד אַל אֶ ְשכָּחָ ה –
ְשׁאֵ לָה ַרק אַחַ ת עוֹד אֶ ְשׁאַל בְּ נִ ימוּס:
א בָּ רוּר לִ י
הֵ י ָכ ן ֹפּ ה ר וֹ תְ מִ ים אֶ ת הַ סּוּ ס ...
נתן אלתרמן
עמוס הירבה לצטט ממשליו החריפים של אלתרמן.
אחד מהם מובא כאן ,לזכרו.

כא'
יח'

חשוון תש " ג

1.11.1942

תשע"ו

22.8.2016

אב
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א ָכּל הַ ְמּסֻ פָּ ר חָ שׁוּב.
הַ ְרבֵּ ה ִמן הֶ חָ שׁוּב חָ ֵסר...
_ _ _ _

ְוּדבָ ִרים ֶשׁל עִ ָקּר – ֵאינָם
ְשׁאֵ לָה אַחֲ ר ֹונָה ,א ֹו ְדבַ ר פֵּ ֶשׁר,
מוּרה .הֵ ם ֶק ֶשׁב.
א ֹו תַ כְ לִ ית אֲ ָ
נתן אלתרמן
מתוך :שיר סיום ,חגיגת קיץ
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עמוס
פרקים מסיפור חיים
נכתב על ידי מרים אהרוני

ילדות ונעורים

עמוס נולד בקיבוץ גליל-ים בנובמבר  ,1942בן
בכור להוריו רינה ודוד מלר ,לימים מנור.
שלוש שנים אחריו ,נולד הבן השני אורי .בשנת
 ,1948כאשר עמוס היה כבן שש ואורי כבן
שלוש ,עברו רינה ודוד מגליל-ים לגבת .הבן
הצעיר ,יוסי ,צעיר מעמוס בעשר שנים ,נולד
כבר בגבת.

למעלה :עמוס ואמא ,גליל ים 1942
משמאל :אורי נולד ,גליל ים 1945
במרכז ,עמוס בגן1947 ,
מימין :יוסי נולד ,רינה ודוד עם שלושת הילדים
ועם הוריה של רינה שהגיעו מארה"ב ,גבת 1952

בשנות הילדות הראשונות היה עמוס ילד בריא ונמרץ ,חזק ,אינטליגנטי ,סקרן ושובב .בגיל
שש וחצי ,בעקבות סיבוך של מחלת החצבת ,איבד את השמיעה .הנזק היה בלתי הפיך .היתה
זו מכה בלתי נתפסת לילד הצעיר.
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באונייה
רינה לקחה את עמוס בן השבע לביקור אצל הוריה באמריקה .הנסיעה באונייה אָר ָכה
כשבועיים .עמוס זכר היטב את הנסיעה הזאת גם בעב ֹור עשרות שנים.
בהיותם באוקיינוס האטלנטי התחוללה סערה .רינה הקשיבה בריכוז להוראות של
פיקוד האונייה להישאר בתאים ולא לעלות לסיפון עד שׁ ֹוך הסערה .פתאום גילתה
שעמוס אינו נמצא ל ָידה ,נעלם .צוות האונייה חיפש אחריו בחרדה הולכת וגוברת.
חרש .לבסוף מצאו אותו יושב
כולם צעקו בשמו – מרוב פחד והתרגשות שכחו שהילד ֵ
על הסיפון בחרטום האוניה ,נרגש מעוצמת הסערה ומהגלים המתנפצים אל דופנותיה,
שכבר הרטיבו אותו כליל.
עמוס זכר מהנסיעה ההיא גם את הפסנתרן המחונן יהלי וַ גמָ ן – ששמו כבר הלך לפניו
בכל העולם .וגמן נסע לאמריקה עם פניה אמו ,המלחינה הידועה ,אחותו של המשורר
אברהם שלונסקי .בין רינה לבין יהלי וגמן ואמו נקשרה ידידות ,שנשמרה שנים .עמוס
לא יכול היה לשמוע את נגינתו של וגמן ,אבל היה גאה מאוד על ההיכרות האישית עם
"גדול הפסנתרנים בארץ".

ב 1-בספטמבר  1949נפתחה שנת הלימודים תש"י ועמוס נכנס לכיתה א' .הוא היה בין
הגדולים בכיתה ,שבה היו ילידי  1942וילידי  1943מאחר שבגבת נפתחה כיתה כל שנתיים.
מחנכת הכיתה היתה פנינה ישראלי .פנינה המשיכה עם הילדים משנה לשנה מכיתה א' עד
סוף כיתה ה' והמעבר ליפעת .מאמץ רב נדרש מפנינה ומהמטפלות כדי לשלב את עמוס
בכיתה .המסקנה בתום השנה הראשונה היתה שכדי להצליח בשילוב ,דרושים לילד כלים
מתאימים לתקשורת ,שאותם יכול לספק לו רק מוסד עם כישורים מקצועיים לכך.
בחיפה היה בית ספר מיוחד לחרשים שניהל ד"ר
אברהם צליוק .צליוק האמין בכל ליבו שהנזק
העיקרי של החרשות הוא הבידוד החברתי .כדי
למנוע מהילדים החרשים את השלכותיו של נזק
זה ,יש ללמדם לקרוא היטב שפתיים ולדבר בצורה
מובנת .צליוק התנגד לשפת הסימנים ,שבה ראה
פתרון של בריחה ,המפריד את הילדים החרשים מן
החברה השומעת ומנציח בידוד חברתי .בבית
הספר המיוחד שניהל ראה מסגרת חינוך זמנית,
שבה ירכוש הילד החרש כלים שיאפשרו לו לשוב
לביתו וסביבתו החברתית ולקיים תקשורת רגילה.
בבית הספר הזה למד עמוס במשך שנתיים,
בכיתות ב' ו-ג' ושם למד לדבר בשפה שוטפת
ורהוטה ו"לשמוע" היטב באמצעות קריאת
שפתיים.

עמוס ,יושב על החול מימין ,בסיום
כיתה ג' בבית הספר בגב ים .23.6.52
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בשנתיים שלמד בחיפה גר עמוס
אצל משפחת ריינהרד בקרית-ים.
הוא התגעגע הביתה ,אבל בסך הכול
היה לו טוב ונשארו לו זכרונות
טובים.

עמוס במרכז ,עם ילדי משפחת ריינהרד 16.6.52

אפילו בשנה האחרונה לחייו עוד זכר וסיפר איך צירפו
אותו עליזה וגדעון ריינהרד לנסיעתם עם בניהם לתל-
אביב כדי לראות את מצעד צה"ל בחג העצמאות
תשי"ב .1952 ,הוא זכר כמה התרגש מהמצעד החגיגי
של חילות הרגלים והשריון ובמיוחד מהמטס המרשים
של מטוסי חיל האוויר לסוגיהם – ממטוסי הקישור
הקלים עד למפציצים הכבדים.

לקראת תחילת כיתה ד' שב עמוס הביתה ,לגבת ,והשתלב בכיתת בני גילו .בכיתה ה' ,כאשר
הפילוג בגבת היה לעובדה ,למדו ילדי כיתה ה' של האיחוד בנפרד מחבריהם – ילדי המאוחד.
לכיתתם הצטרפו ילדים שהגיעו עקב הפילוג בתנועה הקיבוצית ממחניים .בחופש הגדול עברו
ליפעת והתאחדו עם בני גילם מקבוצת השרון והמצטרפים מהמשפחות שהגיעו משדה נחום.

גבת ,אוקטובר 1952
ילדים מכיתה ד'
עומדים מאחור :חינה בגון,
אבנר דיטל ,עמוס מנור ,יואל לוי
כורעים מלפנים :מירי שנגרוס,
יוסי תרשיש ,חמדה עידן,
אהרון קלינגבייל
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פנינה ישראלי ,שלימדה את עמוס בכיתה א',
שמחה לקבלו שוב בכיתה ד' ,כאשר כישורי
התקשורת שרכש בבית הספר בחיפה איפשרו לו
לדבר בשפה שוטפת ו"לשמוע" באמצעות קריאת
שפתיים ברמה גבוהה ,שהלכה והשתפרה .היא
ציינה את תפיסתו הטובה ושיבחה את ציוריו
היפים .ואכן ,היה לו כתב יד קריא ויפה,
ובעבודותיו ניכרה חתירה לשלמות אסתטית .לא
פעם העתיק ציור שוב ושוב ,עד שנשא חן מלפניו.

"אשה בגבול סין-טיבט"
ציור של עמוס במסגרת הלימוד
על אסיה עם פנינה ,כיתה ה'

הפתעה נעימה
סימה ברוד
עלון יפעת מס' 22.8.1958 ,125
לפני זמן קצר ביקשתי כסף לקניית עשר מפות בוטניות הדרושות לי להוראה .זה צריך
היה לעלות  100ל"י .ההוצאה לא אושרה .בלית ברירה שמעתי לעצתו של עמיתי,
המורה לזואולוגיה משה כצנלסון .משה הציע כי אחד הילדים היודע לצייר יכין הגדלות
לפי תמונות שבספרים .פניתי לסידור העבודה של הילדים ושם הציעו לי את עמוס
מנור ,בוגר כיתה ט'.
אודה על האמת ,התייחסתי בספקנות רבה אל ההצעה .היכרתי את עמוס .הוא היה
תלמיד שלי במשך שלוש שנים וזכור לי היטב כיצד היה מצייר ציוריו ומשליכם לסל
בטרם סיימם .וכאן – עבודה הדורשת נוסף לא רק כשרון הציור ,כי אם גם דייקנות,
סבלנות ומסירות לאין קץ .הערכתי כי עבודתו של עמוס תסתיים למחרת היום.
והנה ,להפתעתי הרבה ,נמצאות היום ברשותי עשר מפות בוטניות כלילות יופי ,העולות
בהרבה ביופיין וטיבן על המפות הקנויות .אני שמחה ומאושרת על המפות ,אך מה
שמשמח אותי בעיקר הוא ההפתעה שלה זכיתי מעמוס.
תודה לך ,עמוס ,יישר כוחך!
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שנות הנעורים עברו בלימודים ובעבודה .עמוס היה חלק
מהחברה ,אבל גם נפרד ממנה .בפעילויות שכללו שירה ,האזנה
לרדיו ,נגינה וריקודים לא יכול היה להשתתף .לא פעם התקשה
לעקוב אחרי הנאמר בשיחות חברה ומפגשי חברה שבהם לא
ניתן לראות את פני המשתתפים .עם זאת ,היו לו לא מעט
חברים ובדרך כלל לא חש ניתוק ובדידות יותר מאחרים .חוסנו
הפיזי והתעוזה הספורטיבית שבה ניחן חיזקו את מעמדו
החברתי בעיני עצמו ובעיני סביבתו.
עמוס ,נער בן 17
רישום פורטרט :מ.ברכר1959 ,

בקיץ  ,1961בגמר בית הספר ,התגייסו רוב בני הכיתה לצבא .אחדים יצאו לשנת שירות
מוקדמת – בהדרכה או בעזרה לקיבוצים צעירים .עמוס רצה להתגייס ,אבל נתקל בסירוב
חד-משמעי :הצבא לא הסכים בשום אופן לגייס אדם חרש .חברים ביפעת ניסו לעזור
באמצעות קשרים אישיים ,אבל הנסיונות כשלו .רק כעבור כעשר שנים הצליח להגשים את
רצונו העז לשרת בצה"ל וגוייס ליחידת הבינוי ברמת דוד.
באין ברירה ,יצא לשנת שירות .יפעת אימצה אז את משמר דוד ,והיוצאים לשנת שירות הופנו
לעזרת משמר דוד ,אבל עמוס העדיף לצאת לקיבוץ שדה בוקר .אולי קסמו לו הבידוד
הגיאוגרפי ומרחבי המדבר .היתה זו שנה טובה עבורו .החברים בשדה בוקר העריכו אותו על
עבודתו הטובה ופולה בן-גוריון העניקה לו חום אימהי מיוחד – עמוס כבש את ליבה .ליפעת
מיעט להגיע ,הקשר עם המשפחה נשמר בעיקר באמצעות מכתבים וחבילות.
אחרי שנה וחצי בשדה בוקר שב עמוס ליפעת והשתלב בענף הפלחה .הוא שמח לעבודה
בשדה ,שאיפשרה מרחב פתוח ומידה רבה של אחריות ועצמאות בעבודה.
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פה ושם היו תקלות ,שנבעו מחוסר
ניסיון ומעייפות .בצד האחורי של
הצילום משמאל – טרקטור הפוך
בתנוחה אנכית ,כתב עמוס:

" ,1963תוצאה של עבודת לילה
בשדות יפעת"...

העובדה שלא גוייס לצבא המשיכה לגרום לעמוס עוגמת נפש גדולה .הוא המשיך לנסות
להתגייס – אפילו במסגרת התנדבותית – אבל לא הצליח .בהמשך חייו המשיך עמוס לפגוש
שוב ושוב במגבלות החמורות שהחברה מטילה על החרשים ,פעמים רבות שלא בצדק .בכל
פעם שהדבר קרה ,היה עמוס מתמלא תסכול וזעם .הרגיזה אותו התשובה השלילית
האוטומטית ,שאין בה אפילו קורטוב של הקשבה ומאמץ למצוא פתרון.
כך היה גם כאשר ביקש ללמוד נהיגה .מזכירות יפעת סירבה לבקשה בהנחה א-פריורי
שחרשים אינם יכולים לנהוג ,משום שהם אינם ערים לנעשה בכביש ועלולים לסַ כֵּ ן את עצמם
ואת הציבור .עמוס לא ויתר .הפעם הצליח לגבור על הדעה הקדומה:

רשיון הנהיגה איפשר לעמוס לא רק חופש תנועה ועצמאות ,אלא גם עבודה ופרנסה.
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עם רשיון הנהיגה יצא עמוס לתקופת חופש מיפעת ,שנמשכה כמה שנים .בשנים אלה גר
בחדר שכור בהרצליה ועבד בחברה לעבודות עפר בבניין.
ברשימה לצהלון ,עלון חיילי יפעת בעריכת יאיר פסחי ,שנשלח אל כל הנמצאים מחוץ משק
באשר הם – בצבא ,בהדרכה ,בתקופות חופש וכו' כתב עמוס רשמים מחיי העיר הגדולה
)מובא בקיצורים ניכרים(:

21.11.65
] [...החברה בעיר מתחלקת למעמדות וגם לעדות ,והפערים גדולים.
מצבם של צעירים ממשפחות אמידות טוב .הצבא במסגרתו הנוקשה מחדיר בהם
הרבה תבונה .רוב אלה שהיו לפני הצבא "בני טובים" במובן השלילי אינם חוזרים
להיות כאלה אחרי הצבא .רבים מהם ,כמעט כולם אשכנזים ,ממשיכים ללמוד
באוניברסיטה או בטכניון .מאחר שכיום הבסיס לפרנסה טובה הוא ידע אקדמאי ,גם
אלה שלא למדו היטב לפני הצבא יוצאים ללימודים גבוהים אחרי השירות.
למשפחותיהם יש אמצעים כספיים לממן את לימודיהם ומלבד לימודים הם לא
חייבים לעשות מאומה [...] .בגמר הלימודים יהיה להם תואר אקדמאי ,מעמד מכובד,
מקצוע טוב ופרנסה טובה.
שונה לגמרי מצבם של יוצאי עדות המזרח .כבר בגיל בית הספר הם נאלצים לעזור
בפרנסת המשפחה הגדולה .רק עכשיו מתחילים במשפחות האלה להבין שילדים
צעירים אינם יכולים להיות כוח עזר בפרנסת המשפחה ,משום שהחוק אוסר
להעסיק ילדים מגיל צעיר יותר ממספר שעות מוגבל.
] [...הקשיים בבית וחוסר האמצעים לצאת לבלות ,מחריף את הרגשת הקיפוח .מתוך
שעמום הם מתחילים בגיל הנעורים לעשן ,להיטפל לבנות ,לשוטט ברחובות ולעשות
תסרוקות שמושכות תשומת לב .רבים חיים בהרגשה חריפה של קיפוח .לדבריהם,
הצבא הוא המקום היחידי שאין בו אפליה עדתית ,למרות שרבים מביניהם עוזרים
בפרנסת המשפחות גם בצבא ,ותפקידיהם נחותים ,בהתאם .כמה מהם אמרו לי
שאלמלא היו חייבים לעזור בפרנסה ,היו נשארים בשירות הצבאי ,שם הרגישו שהם
רצויים ,שווים ,תורמים למדינה וזוכים להערכה .אחרי השחרור הם חייבים לצאת
לעבודה .הרקע שלהם בבית הספר והמעמד הכלכלי של משפחותיהם אינם
מאפשרים להם להיכנס למוסדות ההשכלה הגבוהה .וכך ,גם אם אלה מהם
שמרוויחים טוב ,סובלים מהרגשת נחיתות וקיפוח ומסתכלים בקנאה על חבריהם
העשירים מהם.
] [...אשר לחיי התרבות – יש בעיר הרבה ציירים ,פסלים ,מוזיקאים ושחקני תיאטרון
וקולנוע ,יש הרבה מסיבות ,הרצאות ,תערוכות וקונצרטים .עבורי זו חוויה להיות
בחברת אמנים ,למרות שלא אחת אלה אנשים מתוסבכים ,שמנסים כל הזמן
להמציא משהו חדש ,לא מקובל ובלתי ידוע .לרוב הם אינם מצליחים ,אבל לפעמים
יוצאים רעיונות יפים באמת .לא אאריך בכתיבה על הפיתויים שיש בעיר ,כדי לא
להרגיז...
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עמוס ואלתרמן
עמוס נכבש לכתיבתו של נתן אלתרמן בגיל הנעורים .בערך מגיל  14היה קורא בימי שישי
בעיתון "דבר" את "הטור השביעי" של אלתרמן ,ורק אחר כך את הכותרות הראשיות בעיתון
ואת דפי המידע וטורי הדעות האחרים .מאז ועד יומו האחרון היה אלתרמן עבור עמוס מושא
להערצה והזדהות בלתי נדלים .מכתביו ורשימותיו לאורך השנים רצופים ציטוטים משירת
אלתרמן .ציטוטים אלה שימשו אותו לאישוש דעות ,קביעות ואמירות שלו בעניינים שונים –
לפעמים מנותקים לגמרי מהקונטקסט של שורות השיר .בקיאותו של עמוס בשירת אלתרמן
גרמה לרבים לחשוב שעמוס אוהב שירה ומרבה לקרוא שירה .זה כנראה לא היה לגמרי נכון.
הוא אהב את אלתרמן ובספרייתו היו כל ספריו של אלתרמן וגם כמה מחקרי שירה
וביוגרפיות שנכתבו על אלתרמן ,אך רק מעט מאוד ספרי שירה נוספים ,מוקדמים למשורר
הנערץ.
באמצע שנות השישים ,והוא אז בשנות העשרים לחייו ,ניסה עמוס לתת ביטוי לעולמו הפנימי
בכתיבת שירה .הוא לא היה בטוח באיכות כתיבתו וחיפש מישהו שיאמר לו אם "יש בה
משהו" .היה רק אדם אחד שבשיפוטו בָּ טַ ח ולחוות דעתו ייחֵ ל .בעלת הבית שבו גר בשכירות
בהרצליה ריפתה את ידיו" :אין לך סיכוי" ,אמרה לו" ,אלפים מבקשים את חוות דעתו של
אלתרמן ,הוא אינו יכול להשיב לכולם" .עמוס לא התחשב בדעתה .הוא שלח מכתב
לאלתרמן ,הציג את עצמו ושאל אם יסכים להעריך את שיריו .תשובת המשורר לא איחרה
להגיע:

לעמוס מנור שלום רב,
אם תשלח אלי משיריך אעיין בהם ברצון ,ואף כי איני מוסמך לתת עצות
ולהדריך ,אהיה נכון לומר לך מה דעתי על השירים וכיצד התרשמתי מהם.
איני סבור כי שאלות חריזה ומיקצב צריכות להטריד אותך כאילו הן עניין
ללימוד מיוחד .שעה שאתה אומר במכתבך שפעמים דברים אלה באים לך
מאליהם ופעמים הם כרוכים במאמץ ,הרי אתה מתאר למעשה את התהליך
הנכון שהוא מטבע הדברים .העיקר הוא כובד הראש שבו אתה מתייחס
לדברים והרצון הטוב והעמוק שבגישתך אליהם .זה סימן טוב לך.
בברכה נאמנה,
נ.אלתרמן

22.6.67
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אלתרמן הגיב מהר על צרור השירים ששלח אליו עמוס .תוך פחות מחודש ימים ,בימים
הסוערים והמטלטלים שאחר מלחמת ששת הימים ,הוא מוצא את הזמן והסבלנות להשיב
בדברי עידוד זהירים" :נסה לדבוק באמת הפנימית שלך ,לא ל ַרצות מישהו".

לעמוס מנור שלום רב,
שיריך יש בהם הד גם לסובב וגם למתרחש בנפש פנימה ושני יסודות
אלה הם עיקר תמיד .דומני שלפי שעה הצלחת יותר ,מבחינת הערך
הפיוטי ,בשני השירים האישיים )"דכדוך" ו"רצית"*( ,ואף כי אין
לראותם אלא כהתחלה ,הרי יש בם בהחלט הבטחה לעתיד.
גם מן הצד "הטכני" של המשקל והקצב אין בהם חסרונות ,ועל כל
פנים ,כפי שכבר אמרתי כמדומה במכתבי הקודם ,אין בידי לייעץ
ולהדריך בעניין זה; ובכלל מוטב לכל כותב שירים להתעלם בשעת
כתיבה מכל עצות ומוסכמות .עולמך הנפשי הפנימי הוא שיקבע את
הדרך ונקווה שתגיע בה לידי ביטוי נכון ומלא.
הנני מאחל לך כל טוב,
נתן אלתרמן
17.7.67
_________________________________
* שני השירים שאלתרמן מציין מופיעים בעמוד הבא
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דכדוך
אֲ נִי רוֹצֶ ה אֶ ת הָ עֵ ץ ַל ֲעקֹר
חָ ַדלְ ִתּי הַ ְשׁקוֹת הַ פְּ ָר ִחים בַּ גִּ נָּה
ל ַָק ְח ִתּי לִ י אֵ ת וָ אֵ צֵ א ל ְַח ֹפּר
בּוֹר.
יתי אוֹתָ ְ מבָ ֶרכֶת בְּ ָשׁלוֹם
ָר ִא ִ
ִה ְשׁפַּ לְ ִתּי עֵ ינַי ל ִָר ְצפָּ ה.
אַט אַ ְתּ ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת אֵ לַי כְּ בַ חֲ לוֹם
וְ אוֹמֶ ֶרת :שָׁ לוֹם.
ל ַָק ְח ִתּי ִמכְ ָתּב שֶׁ שָּׁ ל ְַח ְתּ לִ י ִשׁלְ שׁוֹם
וּק ַרעְ ִתּיו לִ גְ זָ ִרים.
אתיו ְ
ְק ָר ִ
ֵאתי אֶ ת ְשׁמֵ  ,הוּא אוֹתָ  יַהֲ ם
שָׂ נ ִ
וְ שׂו ְֹרפֵ נִ י בְּ חֹם.
יפעת15.6.65 ,

רצית
יְ פִ י ָתּאֳ ִרי זֶ ה אַחַ ד הַ ְדּבָ ִרים
יר
בִּ גְ ָללָם א אוּכַל הַ כִּ ֵ
אַ ְתּ יוֹשֶׁ בֶ ת מוּלִ י וְ סוֹפֶ ֶרת הַ זְּ מַ ן
קוּרי ִר ְשׁ ֵתּ.
וְ ט ֹווָ ה לִ י ֵ
אתי
יתי עֵ ינַיִ  בּוֹכוֹת לִ ְק ָר ִ
ָר ִא ִ
וְ קו ְֹראוֹת רו ְֹטטוֹת בִּ ְדמָ מָ ה
אֲ בָ ל ,בְּ פִ ְתאֹם ,א הָ יָה לִ י בַּ לֵּב
הָ אֹמֶ ץ לוֹמַ ר לְָ דּבַ ר-מָ ה.
ָיפָ ִתי ,הָ יִ ית עַ ד עָ פָ ר מֻ ְשׁפָּ לָה
וּמאֻ כְ זֶ בֶ ת
אֲ כוּלַת ְמ ִרירוּת ְ
ָר ִצית שֶׁ אָבוֹא לְ ל ְַטּפֵ  ,לְ נ ְַשּׁ ֵק
שֶׁ ִתּ ְהיִ י אֲ הוּבָ ה וְ נ ְֶחבֶּ בֶ ת.
הרצליה ,פברואר 1966
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בעבודה
חריש עמוק בחלקה ו'
ספטמבר 1969

בקיץ  ,1969אחרי מספר שנות העדרות שבהן עבד בהפעלת ציוד
כבד במרכז הארץ ,ואחרי מלחמת ששת הימים בסיני – בבארות
הנפט באבו-רודס ,חזר עמוס ליפעת .באופן טבעי ניסה תחילה
לחזור אל העבודה בשדה ,בענף הפלחה ,אבל משהו השתנה בו
כנראה ,ואולי בסביבה ,ולא היתה בו עוד אותה התלהבות
שהרגיש  6שנים קודם.
בחורף ,אחרי התלבטות של כמה
חודשים ,כאשר פחתה העבודה
בפלחה ,נענה להצעתו של ידידו
אהרון אלקסלסי ללמוד בהדרכתו
ַר ָתּכוּת ולהצטרף אליו למסגרייה.
כאשר הלך אהרון ז"ל לעולמו
בתאונה קשה לפני  9שנים ,כתב
עמוס רשימה מרגשת לזכרו.
רשימה זו מובאת כאן בשלמותה.

לזכר חבר יקר
היכרתי את אהרון עם בואו ליפעת במסגרת חברת הנוער "אלומה" – קבוצה שזכתה
עם השנים לשבחים והוקרה על טיבם ויכולותיהם של חבריה הצעירים ,שהתחילו
להתבלט ולבוא לביטוי מייד בבואם .לאהרון ולי לא היה אז קשר מיוחד ,מלבד הקשר
שנוצר במפגשים של הכיתות או של חברת הילדים באותן השנים ,אבל כבר אז חיבבתי
אותו ,כי היה נעים-סבר ונעים-הליכות ,חייכן ,שקט וט ֹוב לב.
מאוחר יותר היתה תקופה די סוערת בחיי .החלפתי מקומות מגורים ועסקתי בעניינים
רבים ומגוונים .בפגישותינו ביפעת ,אהרון תמיד התעניין במה שקורה איתי והרגשתי
שזאת התעניינות כנה ,שבאה מלב טוב ומקשב פתוח לזולת .בחפץ-לב הייתי מספר לו
היכן הייתי ובמה עסקתי ,ושמחתי לשתף אותו בחיי.
זמן לא רב אחרי שחזרתי לחיות ביפעת ,בא אלי אהרון ושאל אם אני רוצה להצטרף
אליו למסגרייה .הוא הבטיח שיכניס אותי לענף וילמדני את סודות המקצוע .ביקשתי
זמן לחשוב על כך ,והזמן הזה כנראה התארך יותר מדי ,מפני שאני זוכר שאהרון בא
שוב לדבר איתי .כשראיתי שהוא מתכוון באמת ובתמים למה שאמר לי ,הסכמתי.
לרתּך .אין זה דבר של מה
ֵ
בתקופה הראשונה ,עם התחלת העבודה ,אהרון לימד אותי
בכך – לומדים את זה בדרך הקשה :חוטפים כוויות ופצעים ,פעמים רבות מקבלים
הבזק אור לעיניים ,ובסופו של היום העיניים מפרישות נוזלים ,כואבות ,וישנה הרגשה
כי נכנס בהן חול .אהרון לימד אותי בסבלנות רבה את רזי המקצוע ,כולל ההתמודדות
עם הבעיות – מה לעשות בכל מקרה ,איך לנהוג .נכנס הבזק אור לעיניים? צריך ללכת
הביתה ,להתרחץ ,אך לא לשטוף את העיניים ,לשכב במיטה ולא לפקוח את העיניים כל
הלילה ,עד הבוקר .ואכן ,בבוקר כבר היתה תחושה טובה יותר ואפשר היה לראות .כך,
לאט לאט ,הכניס אותי אהרון לעומק העבודה .בהדרגה ,לפי קצב התקדמותי ,העלה את
רף המשימות והטיל עלי עבודות מסובכות יותר וקשות יותר.
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עם כל רצינותו ואחריותו של אהרון בעבודה ,לא חסרו במחיצתו גם הומור ושעשוע,
ואני זוכר לא מעט "קונצים" שעשינו זה לזה .פעם ,למשל ,בעודי עוסק בריתוך ,נעמד
אהרון מאחוריי וכשהורדתי את מסיכת הריתוך כדי להתחיל לרתך ,שלח את ידו
והצמיד אותה לזכוכית השחורה .ידעתי שאני מרתך ,אך
לא הבנתי מדוע איני רואה את אש הריתוך .הרמתי את
המסֵ כה ,לבדוק מה קורה ,ואהרון – בדיוק של שעון –
הרים את ידו .הורדתי שוב את המסֵ כה ,אהרון שוב
הצמיד יד ,ושוב הרחיק אותה ברגע שהרמתי את
המסֵ כה בניסיון להבין מה הולך כאן .בפעם השלישית
נשבר והתחיל להתפקע מצחוק .חיפשתי את ההזדמנות
"לעבוד עליו" בחזרה ,ולבסוף מצאתי רעיון לתעלול:
יצרתי מחוט ברזל דק קשת חשמלית ובכל פעם שאהרון
החליף אלקטרודה ,הוא קיבל זרם חשמלי קל .בזמן
שהוא ניסה להבין את פשר התקלה ,עזרתי לו בעצות
בפנים רציניים ,עד שפרצתי בצחוק .בכל הצדדים
הטכניים היתה לאהרון חשיבה יצירתית ותושייה בלתי
רגילה ,ואני למדתי ממנו – בנוסף למקצוע ולחשיבות העליונה של שמירה על כללי
לאלתּר כדי לפתור בעיות ,לעקוף מכשול באמצעות חשיבה לא שגרתית.
ֵ
בטיחות– איך
עבדנו יחד בעבודות מסגרוּת בכל ענפי המשק .עבודתנו האחרונה יחדיו היתה על
קרוּסלת הסירות ,שהיתה אהובה מאוד על ילדי יפעת .המשכתי לעבוד במסגרייה גם
אחרי עזיבתו של אהרון את יפעת עם המשפחה .היסודות שקיבלתי ממנו נשארו
לרתּך
ֵ
הבסיס לידיעותיי והבנתי המקצועית .לא אחת נשאלתי היכן למדתי
באלקטרודות מלמעלה למטה את כל אורכה של האלקטרודה .התשובה היתה ידועה.
כל השנים נשאר בליבי רגש חם כלפי אהרון ,וכל פגישה מקרית איתו שימחה אותי.
ביקרתי אצלו בכרמיאל כאשר חלה ,והוא היה נבוך לספר על מחלתו .מותו הפתאומי
בתאונה המם אותי .תנחומיי לברכה ,לילדיו ונכדיו של אהרון היקר ולכל המשפחה.
עמוס מנור
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אחרי שנים בעבודה כמסגר ,ואחרי הקמת המשפחה בנאות מרדכי והחזרה ליפעת ,נכנס
עמוס לעבודה בשרברבות .הוא הצטרף לניסים בריסקו ורפאל לניאדו – האינסטלטור השכיר
שעבד ביפעת שנים רבות מאוד .היה לו טוב בצוות הקטן הזה ,באווירת החברוּת והפרגוּן
ובמשך כל השנים זכר את התקופה הזאת ,ביחד עם העבודה במסגרייה עם אהרון ,כאחת
הטובות בחייו .עמוס המשיך לעבוד עם רפאל גם אחרי שניסים ז"ל חלה ונפטר בגיל צעיר.
המיומנויות שרכש בנושאי מים וביוב ,צנרת ותקלות זרימה הרחיבו את אפשרותו לתת מענה
בתחומי תחזוקה מגוונים.
עמוס ורפאל לניאדו1982 ,

בראשית שנות התשעים נכנס עמוס לעבודה
לחוטנייה במפעל שלהב .במקום זה ,שבו
שרר רעש רב ,היה לו יתרון על פני העובדים
האחרים שסבלו מאוד מן הרעש .יתרון זה
היה לו גם בעבר בכמה מקומות ,כמו באבו-
רודס למשל .הוא נהנה לספר איך הצליח
להתמיד בסביבה רועשת שהבריחה את
כולם.
כאשר יצא משלהב היה לאיש תחזוקה
כללי ,שצריך לתת מענה לתקלות בענפי
הבגד והמזון ,מחלבה וקונדיטוריה ,לשנע
כלי רכב למוסך ולסייע בשעת הצורך כנהג.
עמוס המשיך לעבוד כל חייו ,כמעט תמיד בעבודות כפיים ,תמיד בבגדי עבודה כחולים .בסוף
ספטמבר  ,2014כשהוא בן  ,72עדכן את אחיו במייל:
"שלום לאורי'לה וליוסי'לה אחיי הקטנים […] ,סיימתי את הקורס בריתוך .בקורס
פישלתי בכמה בחינות ,אבל המדריך הורה לי להמשיך באימונים .בסופו של דבר סיימתי.
הבחינה נשלחה למכון התקנים הישראלי ,ובערב ראש השנה קיבלתי הודעה שיש לי
הסמכה תעופתית לריתוך באַ ְרג ֹון .כל כך שמחתי ,שהלכתי וקניתי בקבוק שמפניה,
לקחתי את ציפי ונסענו לאיה ורועי להרמת כוסית .אחרי  55שנה שלא נגעתי באלכוהול
שתיתי מעט שמפניה ...ולמרות זאת חזרתי עם ציפי בלילה לצפון ,ולא ירדתי מהכביש.
] [...עכשיו צריך עבודה .המדריך שלי הביא אותי למפעל " ָתּמ ֹור ש.מ.ר" במגדל העמק –
מפעל בטחוני שמייצר חלקים לטנקים .אחרי החגים אני מוזמן אליהם [...] .אז ילדוד'ס,
מה אתם אומרים?"
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עמוס בממלכתו האישית  -סדנת התחזוקה בחדר הצר שבמערב בניין המכבסה.
צילום :עופר שפריר

חברה  ,חברים
היו לעמוס קשרי חברוּת עם מספר חברים ,שלהם שמר נאמנות רבה גם בימי קושי ,חולי
ומכאוב .עם חלק מהם חָ לַק תחומי עניין והזדהות משותפים – ַדּיִ ג ,צילום ,אהבה לכלבים
ועוד .עם אחרים היו לו דעות חברתיות או פוליטיות משותפות ,או קשר ארוך שנים שנשמר.
עם זאת ,לא היה עמוס איש ֵרעים להתרועע .הקידמה הטכנולוגית איפשרה לו בשנים
האחרונות להצטרף לשיח הציבורי כשווה בין שווים באמצעות הדואר האלקטרוני .לא פעם
בחר לבטא את עמדתו בצורה ביקורתית בוטה בעניינים שעל סדר היום .תגובות עלבון וכעס
לא הרתיעו אותו .דבריו החריפים ,שנשלחו לכלל החברים ,קוממו עליו רבים ,שהסתייגו
מהשימוש בסגנון פוגע במרחב הציבורי.
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בחוג המשפחה האהובה בחר בסגנון אחר ,וגם במקרי מחלוקת ואי הסכמה הביע את דעתו
ברוך ,בחום מחבק ,מתוך אהבה רבה.
מייל למשפחה ,יולי 2014
שלום למשפחתי ה"שמאלנית" היקרה,
] [...אני מן הימין ,אני חושב שמן הימין המתון .אינני קורא את "הארץ" ,גדעון לוי מוּכָּר
לי מפרסומו ולא מפרסומיו ,אבל הוא יכול מצידי לומר את דבריו ככל העולה על רוחו.
אין לי בעיה גם עם אנשי מר"צ .ובכל זאת אני איש ימין ,בעיקר בשל העובדה שאני לא
מסכים לוותר על עבודה קשה שנעשתה במשך שנים ,והיא כוללת מבצעים ומלחמות
שעברנו ,מבלי לדעת מהי האלטרנטיבה .אינני בטוח שאני מתמצא בשלל המאמרים של
כותבים שמאלנים ,אבל ממה שקראתי טרם הבנתי מה הם רוצים .אם נסיגה – לאלו
גבולות? טרוֹם ששת הימים? תוכנית החלוקה? לא צריך להקשיב למטורלל כמוני,
תקשיבו לערבים ותבינו בעצמכם ,הערבים לא יסתפקו בגבולות שאליהם ניסוג .מאיזו
נקודת מוצא יצטרכו ילדינו ,נכדינו ונינינו לצאת למלחמה כדי למנוע מהם לזרוק אותנו
לים?

חרף המחלוקות והכעסים ,היתה החברה היפעתית בֵּ ית ֹו – בית שתמיד ובכל נסיבות החיים,
קיבל אותו וניסה להכיל ,השתדל למצוא פתרונות ולעזור.
חברים רבים מאוד ליוו את עמוס בדרכו האחרונה.
במשפטי הפרידה האחרונים מעמוס אמר רן רון ,בשם חברי יפעת:
נזכור אותך עמוס כאדם ישר האומר את אשר על ליבו.
סלח לנו אם פגענו בך או לא הבנו אותך כראוי.
אנו מודים על כל מה שלימדת אותנו באומץ ועל כל מה שהוספת לקהילתנו.

יהי זכרו ברוך.
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חבר יחיד ומיוחד
עמוס היה אדם מיוחד ,איש שהיו בו בכפיפה אחת קווי אופי רגישים מאוד וגילויים של רגש
ורגשנות וקווים תקיפים ועקשנים וביטויים של בוטות וקיצוניות.
כילד ונער אני זוכר את עמוס מבצע קפיצות למים מהמקפצה הגבוהה .היו אלו קפיצות
מסובכות ומסוכנות ,עם סאלטות ועם "ברגים" ,שאיש מלבדו ביפעת לא העז לנסות לבצע.
כמי שבקושי אזר אומץ לעלות למקפצה ולקפוץ ממנה בצורה הפשוטה ביותר ,הייתי מלא
התפעלות מהקפיצות של עמוס ומאומץ הלב שלו.
במשך תקופה ,לאחר שחרורי מהשירות הסדיר בצה"ל היינו שכנים בשכונת בית הכנסת .לא
אשכח את האושר והשמחה על פניו כשסיפר לי על הפגישה וההיכרות עם ציפי .בגילוי לב
וברגשנות רבה סיפר לי על האהבה ,ההבנה והקירבה שנוצרה ביניהם .אחרי זמן לא רב
נישאו ,הקימו משפחה וידעו שנים של אושר.
היתה לעמוס יכולת ביטוי חדה ובהירה .כמה רגש היה בדבריו לזכר חבריו שליווה בחולי
ובסבל - - -

מדבריו לזכרו של עוזי פיין ז"ל :
] [...את ההלוויה ליוו דברי ההספד של איתן הבר ,מבכירי העיתונאים בארץ ,שסיפר על
פגישתו עם עוזי ז"ל בצבא .דברי השבח שלו לעוזי ,לא היו דברי קילוסין .היו אלה דברי
התפעלות מיכולתו .דברים חכמים ,מלאי רגש ואהבה ,של אדם משכמו ומעלה ,שיודע
לתת את הכבוד האחרון הראוי.
] [...עוזי היה בן למשפחת פיין המפורסמת ממטולה – משפחת איכרים ,שבנוסף
לעיסוק בחקלאות ,שדרש עקשנות ויכולת ,עסקה גם בשמירה על הקיים .חבורת
האיכרים העקשנית שמשפחת פיין השתייכה אליה ,היא שקבעה את גבולנו הצפוני
באצבע הגליל .רק מחמת העובדה שלא היה מקום לכל בני פיין במטולה ,זכינו לקלוט
את הוריו של עוזי וילדיהם בקבוצת השרון ולאחר מכן כאן ,ביפעת.
] [...עוזי ואני היינו חברים טובים ,היו לנו עיסוקים ותחביבים דומים.

עמוס בביקור אצל עוזי
פיין ב'בית הדר' ,מנצל
הזדמנות לשיחת רעים
וגם למנוחה קלה באמצע
יום עבודה.
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מדבריו של עמוס לזכר אהרון שנאן ז"ל:
אהרון ,אני כל כך מצטער על מותך.
] [...ההתחברות החלה כאשר עבדנו בשלהב .קירבה בינינו האהבה המשותפת לכלבים.
] [...לאט לאט התחזקה המחלה .אני ,אחרי שחזרתי מעבודתי בחוץ ,חשבתי שיש לך
וגם לי משהו משותף במחלות הקשות שהסתערו עלינו.
אמרתי לעצמי כי מתאים להביא מאלתרמן:
אֵ י ָכה יוּ ַשׁר עָ ֶלי הֶ חֳ לִ י?
אשׁית נִ ְד ַל ְק ָתּ בְּ ב ֹואֶ .
כְּ אַהֲ בַ ת בְּ ֵר ִ
אֵ יְ ינֻ ַגּן לְ  ?כִּ י אֵ י ֶזה כְּ לִ י
ֵייליל כִּ י ֵלל הַ גּוּף בֵּ ין אֶ ְצבָּ עֶ י?
]שמחה למועד[
] [...שיחותינו נסבו על העבר ,על מטוסים ,על חוויות ,על כלבים וגם על הקורה בזמנים
אלה בקיבוץ .ושוב ,אלתרמן היטיב ממני לתאר את הנורא מכל :
אַ ְתּ רוֹאָה אֵ י גּוֹחֵ ן עַ ל עֵ ינָיו הַ חַ יּ ֹות
הָ אֻ מָּ ן הַ מַּ פִּ יל בְּ עָ ָתה
הֶ חֳ לִ י הַ ַדּי ְָקן ְמפָ ֵרק הַ חֻ לְ י ֹות
וּמַ ִתּיר הָ ִר ְקמָ הָ ,תּא לְ ָתא...
]קץ האב[
ורעַ .
אהרון ,אני כל כך שמח שנגאלת מייסוריך שלא היו להם אח ֵ
נוח בשלום על משכבך ,אדם וחבר.

בשיח הציבורי היו לעמוס גם התבטאויות בוטות ומרגיזות ,שבאו כתגובה לתחושות של
פגיעה ועלבון שהתקשה לרסֵ ן .על חלקן הערתי לו בזמנו .הציטוטים המרובים מאלתרמן
ששילב עמוס בדבריו איפיינו אותו מאוד .ניכר היה עד כמה שירתו של אלתרמן והדיוק
בשפתו ובביטוייו חשובים לו.
עמוס היה גאה מאוד בבנים שלו וסיפר בהתרגשות על הצלחתם בתחומים המקצועיים בהם
הם עוסקים – רונן מנהל פרויקטים בחברה תעשייתית ורועי בתחום האנימציה .נכדיו הסבו
לו אושר שאין למעלה ממנו.
אזכור את עמוס בגעגועים
ובחיבה רבה.
אברהמי קול
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אחי הבכור עמוס
אחי הבכור עמוס,
מאז שאני זוכר את עצמי הערצתי אותך ,קינאתי בך והייתי גאה בך.
היית גיבור ילדותי ,גיבור נעוריי וגיבור בחרותי.
היית אמיץ לב .לא פחדת מכלום .כשהיית עולה
למקפצה הגבוהה בבריכה ביפעת ,הפסיקו כל האנשים
לדבר והרימו את הראש לראות אותך .שרר שקט
מוחלט .היית קופץ ,שתי סאלטות באוויר וצלילת
ראש מושלמת למים .לא היה אף אחד ביפעת שלקח
סיכונים כאלה ,אני פחדתי לקפוץ אפילו מהמקפצה
הנמוכה ...ליבי התמלא גאווה על האח האמיץ שלי.
כנער ואיש צעיר היית יפה תואר .השיער היפה היה
משוך לאחור .כינו אותך "ג'יימס דין" מיפעת ...כדי
להידמות לך ניסיתי כמה פעמים להסתרק כמוך,
ברוורס .התאכזבתי מאוד שלא הצלחתי...

בכל יום שישי היית קורא את "הטור
השביעי" של נתן אלתרמן בעיתון
"דבר" ומתמוגג מנחת .ניסיתי גם אני
לקרוא את הטור שכל-כך הלהיב
אותך ,אבל לא הבנתי כלום.
היית חזק כמו שור והילדים פחדו
להתעסק אתך .קיוויתי לפתח
שרירים כמוך ,אבל נכונה לי אכזבה:
לא הצלחתי להידמות אליך ,נשארתי
צנום ונמוך.
היית נחוש להתמודד עם מגבלת החֵ רשוּת .הצלחתך עוררה התפעלות .אני זוכר שכילד ניסיתי
להבין מה אתה מרגיש ,לחוש מהי חרשוּת .אטמתי את אוזניי ,אבל כעבור דקה או שתיים
נשברתי ,הדממה הרגה אותי .הערצתי אליך הרקיעה שחקים – אני לא עומד בשקט מוחלט
של שתי דקות ואתה חי בעולם הדממה כל הזמן ,מתפקד מתוכו באומץ ולא מתלונן.
היית בעל חוש הומור אדיר .פעמים רבות סיפרת לנו קוריוזים משעשעים ביותר שקרו לך
עקב החרשוּת ואנו במשפחה התגלגלנו מצחוק .גם בתחום זה ,של הומור בכלל והומור עצמי
בפרט ,לא הגעתי לקרסוליים שלך.
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היית אמיץ ונועז ,לוחם ,פייטר אמיתי .התגייסת לכל אתגר שנחשף בפניך .ההתגייסות לעזרת
קיבוץ שדה בוקר ,היציאה לעבודה בבארות הנפט באזור אבו רודס ,הנהיגה על טרקטור שׁוּפֶ ל
באזור ת"א בעבודות עפר ,ההתגייסות לצבא והשירות בבסיס רמת דוד במחלקת הבינוי...
הצלחת בכל המשימות האלו מעל ומעבר ,הרגשתי שאתה מסוגל לעמוד בכל אתגר.
היית ציניקן וחד לשון והיה לך כשרון כתיבה יוצא דופן .בכתיבתך שילבת תמיד ציטטות
מאלתרמן .ראיתי גם כאן את שיעור קומתך – ענק ביחס ליכולתי הדלה בכתיבה.
היית בשלן מעולה .מדי שנה ,אחרי האזכרה שערכנו להורים ,היינו מתכנסים בדירה שלך
ונהנים מהתבשילים שהכנת – עוף צלוי בתנור וגם מרק טעים .הכנת גם ַלבָּ ֶנה נהדרת ,כבשת
בעצמך זיתים מעולים .קינאתי בך ,כי אני לא יודע לבשל בכלל.
היית רגיש מאוד לאנשים במצוקה בקיבוץ ,חשת בכאבם ובדידותם .היית מבקר אותם
בבתיהם ,שואל לשלומם ,מנעים להם את הזמן בשיחה ודואג לספק את צרכיהם .הייתי נפעם
מעשייה זו שלך ,אני לא מצאתי את הזמן למעשה צדקה כזה אפילו פעם אחת.
בשנים האחרונות התמודדת בגבורה עילאית עם כאבים עזים וסבל רב מאוד – תוצאה של
ניתוח עקב סרטן הערמונית .למרות המכאובים שלא הירפו ,חיפשת ומצאת עבודה ,יצאת
לטייל בתל אביב ובחיפה – לאן שהתחשק לך ,צעדת קילומטרים רבים כל יום ,ואפילו הלכת
ללמוד בגיל  70לימודי תעודה להסמכה תעופתית בריתוך ארגון.
כן ,אחי היקר עמוס – הערצתי אותך ,קינאתי בך ,הייתי גאה להיות אחיך.
דמותך תשמש לי ולמשפחתי מופת לעד.
אחיך אורי

23

אחי עמוס
עמוס ,אחי היקר,
קשה לי מאוד לכתוב עליך בלשון עבר ,הן רק אתמול עוד היית איתנו ,והנה באחת עזבת...
אחי היקר ,אחי הבכור – היה בינינו פער של  10שנים .כילד הסתכלתי אליך מלמטה למעלה,
ולא רק בגלל הפרשי הגובה .היית מושא להערצתי – עלם יפה תואר וכובש לבבות ,חזק בגוף
וברוח ,ספורטאי ,שחיין מעולה .אני זוכר את הקפיצות המרהיבות שלך מהמקפצה הגבוהה
בבריכה .שאפתי להידמות לך ,לקפוץ למים כמוך .כמובן לא הצלחתי לחקות אותך ,אבל
באחד מנסיונותיי פתחתי את הראש ,ובזה הסתיימה הקריירה שלי בתחום.
לא נתת לחרשות לנהל את חייך ,להפריע לך בחיים הרגילים בחברת אנשים שומעים.
התקשורת איתך היתה תמיד שוטפת ,זורמת וקולחת .לא פעם שכחנו שאתה 'שומע'
באמצעות העיניים .את מגבלת השמיעה הפכת לא אחת מושא לצחוק ובדיחות.
כאשר יצאת לשנת שירות בקיבוץ שדה בוקר הגעת ליפעת לעיתים רחוקות .אני זוכר היטב
את הגעגועים אליך .כשידעתי שתבוא ,הייתי יורד לתחנת האוטובוס ויושב שעות בהמתנה
להגעתך הביתה .בשדה בוקר אהבו אותך ,חיש קל היית חביב על כל החברים ,בזכות המרץ
והחריצות ,היכולות וחוש ההומור.
עם הזמן ,אחרי מלחמת ששת הימים ,עבדת בסיני .גם שם ,ובשאר התקופות שחיית מחוץ
לחברה המוּ ֶכּ ֶרת של יפעת ,לא נתת למגבלת השמיעה להפריע לך בהגשמת רצונותיך
ותוכניותיך .נאבקת כדי שיקבלו אותך לצה"ל ,עד שהצלחת להצטרף ליחידת הבינוי בבסיס
רמת דוד .עשית חיל בתפקידך וזכית לשבחים.
עם נישואיך לציפי ,עברת לכמה שנים לנאות מרדכי ,קיבוצה של ציפי .שם גם נולד ילדכם
המקסים רועי .עם שובכם ליפעת נולד הבן החמוד השני – רונן .היית איש משפחה למופת,
אבא טוב ומסור ,הדואג וחרד לילדיו.
גם אחרי שנפרדתם ,שמרתם ציפי ואתה ,אחי ,על קשר חם ,עם הרבה כבוד ,אמון ,עזרה
הדדית ושיתוף – עד יומך האחרון .עם אורי ואיתי ועם משפחותינו שמרת כל השנים על קשר
קרוב ,מלא אהבה .כאשר ילדיי הגיעו לביקור ביפעת ,קיבלת בזרועות פתוחות .אהבת אותם
והם השיבו לך אהבה רבה.
עמוס אחי ,בכל עבודה שקיבלת על עצמך גילית יכולת טכנית גבוהה וחריצות רבה – במוסך,
בשרברבות ,בשלהב ובמקומות עבודה נוספים ביפעת ומחוצה-לה .דבקת בעבודת כפיים,
קשה ככל שתהיה ,ולא חיפשת תפקידי ניהול ותוארי כבוד .אפילו בערוב ימיך יצאת
להשתלמות בריתוּך צנרת כדי לשפר את יכולותיך ולהמשיך לעבוד.
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כאשר התגלתה לפני מספר שנים מחלתך ,לא טרחת לעדכן אותנו בעניין ,אמרו לך שהניתוח
הוא עניין של מה בכך .אבל הניתוח נכשל ,ומתוצאות הסיבוך הזה סבלת סבל רב .בחורף
האחרון ,בעודך חוגג עם בני משפחתך ,עברת לפתע אירוע מוחי .מהפגיעה הקשה הזאת לא
הצלחת להתאושש ,למרות התגייסות המשפחה לעזרה .ילדיך הנפלאים – איריס ,רועי ורונן –
טיפלו בך בחום ובמסירות לאין קץ .בעיניי זהו מופת של מסירות ואהבה של בנים לאבא ,אני
חש כלפיכם הוקרה ותודה עמוקה.
עמוס אחי היקר ,אין ביכולתי לסכם סיפורן על שבעים וארבע שנות חיים של אח אהוב,
שהיה לי גם חבר וידיד .זה פשוט בלתי אפשרי .קשה לי להשלים עם מותך ,זה בלתי נתפס,
לא מתקבל על הדעת.
בעצב רב אני נפרד ממך .נוח בשלום על משכבך.
אמשיך לאהוב אותך תמיד.
אחיך יוסי.

עמוס אהוב שלנו,
הלכת לעולמך ביום הולדתו ה 35-של אלרן שלנו.
יום שהיה אמור להיות יום שמח ,הפך ליום צער וכאב.
בתקופה האחרונה לחייך היית ולא היית בעולמנו.
כל חייך נאבקת ,לחמת כאריה בכל קושי ,ופתאום היית במצב חדש ואכזרי ,והיה לך כל כך
קשה עם המגבלות ועם התסכול על התלות ואובדן העצמאות ולא היה לך כוח להילחם יותר.
כאב לנו לראות אותך בסבלך.
רצינו כל כך לעזור לך ,אבל לא הצלחנו ,לא יכולנו .באנו לבקר אותך ,ניסינו לפנק אותך,
לעודד את רוחך – אבל לא היה בכך די ,זה לא עזר לך להתגבר על הכאבים הבלתי פוסקים
ועל הייאוש במאבק חסר סיכוי להחלמה .אנא סלח לנו על קוצר ידנו.
השארת אחריך משפחה מחבקת ואוהבת.
המון זכרונות טובים נשארו לנו ממך ,זכרונות של חום ואהבה מאח גדול ונערץ לאורי ויוסי,
אב אוהב ומסור לאין קץ לילדיו ,סבא מלא רוך לנכדיו ,חבר יקר ודוד יחיד ומיוחד עבורנו.
עמוס אהוב ,אנחנו מתגעגעים אליך ומרגישים בחסרונך.
נבוא מפעם לפעם לבקר אותך ואת ההורים הקבורים לא רחוק ממך בגבעת בית העלמין
ביפעת .עכשיו אתם יחד ,בעולם שמֵ עֵ בר .אולי נהיה בני מזל וגם אתם תבקרו אותנו לפעמים
– בחלומות ,בזכרונות...
נוח על משכבך בשלום ,עמוס יקר,
אוהבים לנצח,
המנורים משדרות

25

זכרונות מת וקים מדוד אהוב
עמוס ,דודי היקר,
אני זוכר את החופשות שלנו אצלך בילדותנו .לימדת אותנו לשחות בבריכה ,לקחת אותנו
לנסיעות כיפיות בטוסטוס ,פינקת אותנו בכולבו ,בישלת לנו ארוחות טעימות .כל אלו ועוד
נשארו בזכרוננו כחוויות ילדות נהדרות ,בלתי נשכחות.
גם בשנים מאוחרות יותר המשכתי לראות בך דוד אהוב ומיוחד .התרשמתי עמוקות
מנחישותך – לא נתת למגבלת השמיעה לעצור אותך בשום דבר .מעֵ בר לכך ,היית עבורי סמל
למסירות וחריצות ,מוכן לכל עבודה קשה ,לא מפחד משום דבר ומאף אחד .בגיל מבוגר,
כשבני גילך פורשים מעבודה ,המשכת לעשות עבודות קשות ,שגם בני עשרים מתקשים לעמוד
בהן .היית חזק ונחוש ,כסלע איתן.
דודי היקר עמוס,
תמו ייסוריך ,תם סבלך הגדול.
אני נפרד ממך בצער עמוק ,וכבר מתגעגע.
נוח על משכבך בשלום.
אוהב,
יניר מנור

דוד עמוס היקר,
מאז ימי הילדות ,כל חיי ,הערכתי את אומץ ליבך ,חריצותךֵ ,כּנוּתך ,יושרך וטוב ליבך.
ניחנת בתבונת כפיים ,יוזמה ותושייה ועשית כל בנייה ,התקנה ותיקון נחוצים במו ידיך
הטובות .תמיד עבדת קשה ,אפילו בגיל מבוגר המשכת לעבוד כמו צעיר ,במלוא המרץ.
יחסינו היו תמיד חבריים .היה תענוג להתכתב איתך במיילים ,במסרונים ובווטסאפ .בדבריך
באה לביטוי חוכמת החיים שלך ,המתובלת בהומור רב .את המחמאות קיבלת בחיוך – היית
צנוע וענו ,לא התרשמת מגינוני כבוד.
המחלה הארורה פגעה בך אנושות ,לא הותירה לך סיכוי להתאושש ולחזור לעצמך .מצבך
הידרדר ,הלכת ודעכת – ויד אוהביך קצרה מהושיע.
דוד יקר ,הסֵ בל הסתיים.
נוח על משכבך בשלום.
נשמור את זכרך הברוך באהבה.
אוהב,
אחיינך דרור
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לזכר עמוס
בקיץ  1973יצאתי מקיבוצי ,נאות מרדכי ,לנופש יחידים בחוף ארגמן בעכו .בימים ההם
שלחו הקיבוצים חברים רווקים ופנויים לנופש על חשבון הקיבוץ ,כדי ליצור עבורם הזדמנות
נוחה להכיר בני זוג .אני הייתי אז אמא לאיריס בת העשר ,שמאביה נפרדתי זה מכבר .יצאתי
בשמחה לנופש הזה – מי לא ישמח לנופש במקום נהדר על שפת הים ,על חשבון הקיבוץ?
עמוס בלט בין הבחורים בחוסנו וביפי תוארו .הוא מצא חן בעיניי .הבנות אומנם הזהירו
אותי שחרשוּת היא מגבלה רצינית ,אבל חשבתי שהן טועות :התקשורת עם עמוס התנהלה
באופן חופשי וזורם ובשיחה אתו התרשמתי שהוא אדם פתוח ,נאור וטוב לב .הקשר בינינו
התפתח מהר .עמוס בא לנאות מרדכי והכיר את איריס ,אני באתי ליפעת והיכרתי את
משפחת מנור ...מצאנו חן זו בעיני זה וזה בעיני זו ,והרגשתי ש"זהו זה" ,הגעתי למקום
מבטחים.
רציתי שעמוס יבוא אלי ,לנאות מרדכי ,כי אהבתי מאוד את הקיבוץ שבו גדלתי מאז ימי
ילדותי ,ובתי איריס היתה משולבת היטב בחברת הילדים .עמוס הסכים בלי קושי .עוד בימי
הילדות אהב לבוא לנאות מרדכי ,לביקור אצל הדודים – אסתר ויהודה מנור ,ממייסדי
הקיבוץ .יהודה היה אחיו של דוד ובנם דני היה בן גילו של עמוס .קבענו את מועד החתונה
לשבוע שאחרי סוכות – כו' תשרי תשל"ד 22 ,באוקטובר .1973
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שלושה שבועות לפני החתונה פרצה מלחמת יום הכיפורים .החופה נערכה במועד שנקבע,
אבל התנהלה באווירה של מתח ,דאגה ועצב רב .אי אפשר היה לחייך ולשמוח כשהמלחמה
טרם הסתיימה ורבים כל כך עדיין מגוייסים ,כשביפעת ובנאות אבלים על הנופלים ודואגים
לשלום הפצועים.

מלוח המודעות ביפעת
מיום :22.10.1973
הזמנה לחתונה בנאות
מרדכי ועליה מודפס
במכונת כתיבה:

החופה מתקיימת
בחוג המשפחה בלבד.
המסיבה נדחית
לימי שלום !!

עמוס התקבל בנאות מרדכי בלב פתוח ,אהבו אותו מאוד .חבריי אמרו לי" :מצאת בחור
פשוט נהדר" .הוא השתלב בעבודה וגם בחברה .אם היה לעמוס פה ושם ויכוח או עימות
ורציתי להתערב ,מנע זאת ממני בתוקף :הוא הרגיש כחבר בין חברים ,היכול לפתור בעצמו
כל בעיה שהחיים בקיבוץ מזַ מנים.
עמוס הצטרף לחברים שלי שאהבו לצאת לדיג בירדן
ובכנרת ונהנה מאוד להכין את הדגים לכל החבורה – הוא
היטיב לבשל .מאחר שאני לא אוהבת דגים וסובלת מריח
בישולם ,היה עמוס מכין את הדגים בחוץ ,על הדשא –
וכולם ליקקו את האצבעות .תמיד התרשמתי מהיקף
ידיעותיו .הוא קרא את העיתונים יום יום מהמילה
הראשונה עד האחרונה ,כל המדורים ,כל הידיעות ,כל
המוספים ורכש ידע כללי נרחב .בימי שישי אהב לפתור
את התשבצים והחידות במוסף של העיתון .הוא פתר
הכול ,שלח תשובות וזכה כל הזמן בפרסים – רובם פרסי
ספרים ,שאותם היה קורא ומעביר לספרייה.

28

את איריס שלי קיבל עמוס באהבה כנה ,דאג לה ועזר לה בשיעורי הבית .באפריל  1976נולד
לנו רועי ,אח לאיריס .עמוס התגלה כאב מסור ,רגיש ודואג .עם רועי בזרועותיו היה המאושר
באדם .עם זאת ,הבקיעים בינינו מתחת לפני השטח כבר הורגשו .עמוס היה קפדן ונוקשה ולי
היה מזג שונה ,היתה זרימה אחרת .קיוויתי ששינוי מקום ישפיע לטובה על מערכת היחסים
הזוגית המתערערת.
בקיץ  ,1977כשאני בהריון מתקדם,
הגענו יחד ליפעת ובינואר  1978נולד
לנו רונן .לזמן מה שוב היינו משפחה
מאושרת לכאורה ,אבל אני כבר
הרגשתי שלא אוכל להמשיך לחיות
עם עמוס .הערכתי וכיבדתי אותו
מאוד על כל הטוב שהיה בו ,אבל לא
יכולתי עוד לחלוק איתו את חיי.
עמוס הגיב קשה והיתה לנו תקופת
משבר לא קלה .למזלנו ,זכינו לעזרה
רבה מצד המשפחה ומצד חברים
טובים ביפעת .נעזרנו גם בייעוץ
מקצועי .שנינו רצינו בטובת הילדים,
היה חשוב לנו שלא ייפגעו מתהליך
הפרידה בינינו.
בתום תקופת הכעס הרעה הגיעה תקופה של השלמה ופיוס .נהיינו שוב ידידים טובים ,עם
אֵ מוּן מלא ורצון הדדי לתמוך ולעזור .חגגנו יחד חגים ושמחות משפחתיות והמתח והכעס
נעלמו כלא היו .במשך השנים קיוויתי שעמוס ימצא זוגיות חדשה ,אשה שתתאים לו יותר
ממני ,הרי היה לו כל כך הרבה מה להציע – תבונה ,מסירות ,רגש רב ,ידי זהב ואיכפתיות
לזולת – איכויות בלתי שכיחות .לצערי ,זה לא קרה .היו פה ושם נסיונות לקשר זוגי חדש ,אך
אלה לא החזיקו מעמד.
בשנים האחרונות היה עמוס חברי הטוב והקרוב ,ידיד נאמן כאח .הוא בא לבקר בביתי
בטבעון כמה פעמים בשבוע ,תיקן כל תקלה ,פתר כל קושי .פרנסתי היתה על כריות נוי ותיקי
נוי מיוחדים שיצרתי .עמוס סייע לי במילוי הכריות ,נסע איתי לכל הירידים שבהם מכרתי
את עבודותיי ,עזר בהעמסה ,בהסעה ,בפריקה ,באריזה – במה לא .חבריי בירידים התקנאו
בי על החבר הטוב – לאף אחד לא היה עוזר-שותף כל כך יעיל ,העושה את העבודה בחיוך
ושמחה ,עם כל הלב והנשמה .הייתי אסירת תודה לו בכל יום ויום .בשנים אלה נולדו גם
הנכדים ,שהביאו לעולמו של עמוס שמחה ואושר אינסופי.
כאבתי את סבלו הרב של עמוס בחודשי חייו האחרונים ,את ירידתו הפיזית ,את התלות
ששברה את רוחו .עכשיו נגאל מייסוריו.
אזכור אותו תמיד כאיש טוב וחכם ,אציל נפש; בן מסור ונאמן להוריו; אח בכור לאורי ויוסי,
שאת שניהם אהב אהבת נפש ושמר איתם ועם משפחותיהם על קשר חם; אב חם ומסור
לילדינו וסבא גאה לנכדים; איש יקר וקרוב לי ,איש שאמשיך לאהוב כל חיי.
שלום ,עמוס.
סיפרה :ציפי מנור
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א בא שלנו
אבא שלנו היה אבא מיוחד.
הכול הירשה לנו והכול איפשר.
הוא היה עוזר בשיעורי הבית במגוון מקצועות רחב ,לעיתים אפילו הכין חלק מהעבודות
עבורנו ,והיה גאה ושמח בציונים הטובים שקיבלנו בזכותו.
אבא אהב לבשל מעדנים מיוחדים ,לאפות פיתות ולהכין גבינות טעימות מחלב שהביא
מהרפת .אחת מאהבותיו הגדולות היתה ַדּיִ ג ודגים בכלל .כילדים היינו הולכים לדוג יחד
פעמים רבות .כשחזרנו בשבתות עם דלי ריק מדגים ,היה אומר" :כל הדגים הלכו היום לבית
הכנסת"...
אבא היה מתבדח על עצמו בכל הזדמנות .כאשר באנו לבקרו בעבודתו באקונומיה ,היה יוצא
מהמקרר הגדול ואומר" :רגע ...רגע ...האוזניים שלי קפאו ,אני לא יכול לשמוע" ...כשהלכנו
לבחור מערכת שֶׁ מַ ע חדשה לבית ,דאג לבדוק ולהקשיב באוזניות של כל המערכות ולציין
איזו מהן הטובה ביותר.
אבא היה איש של נתינה ואהבה ,של הנאה צרופה מהנכדים ,של דאגה שלא יחסר דבר.
הוא היה אבא שמצטט את אלתרמן על כל שעל;
אבא מאוד דעתן ,שדרש צדק והביע דעתו בדרכו.
אבא מצא עבודה בכל מקום ,בכל גיל ,בכל דרך.
מעולם לא אמר נואש ,לא ויתר על הרצון להיות משמעותי בעשייה ,והכול בעצמאות
מוחלטת – מחשבתית ותפקודית.
אבא שלנו,
הערצנו את העקשנות ,ההגינות והאומץ שלך ללכת בדרכך המיוחדת ,ואת הנתינה והפשטות
שאיפיינו אותך כל כך.
אוהבים ,נזכרים ,מתגעגעים,
רונן ,רועי ואיריס.
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