
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  האיכר והאוטו
  

 ְׁשָעַתִים ֻהְסַּבר ָלִאָּכר ַהַּמְחִריׁש
  ֵאיָכה ָנע ְונֹוֵסַע ָהאֹוטֹו ַּבְּכִביׁש
  ְוָׁשַמע ָהִאָּכר ַלֶהְסֵּבר ְׁשָעַתִים

  .ּוִמֵּמַצח מֹוֵרהּו ָנְזלּו ַּפְלֵגי ַמִים
  

  :ַא ִהֵּנה ָהִאָּכר ָּפָצה ִּפיהּו ִּפְתאֹום
  !ֲהִבינֹוִתי ,ֲחָסל ,ַּדי

  !יֹום-ָּברּור ְּכאֹור
  ַרטֹורֵיׁש ַקְרּבּו ,ְּכלֹוַמר

  ְוֵיׁש ֶּגֶנַרטֹור
   סֹוְלָלהְוֶיְׁשָנּה

  .רטוֹ סַ נְ דֶ נְ  קוֹ נוֹ ְוֶיְׁש 
  ִהֵּנה ָּכאן ַהֶּבְנִזין
  ֶאת ַהִּדיֶזל ֵמִזין

  –ְוָחָלק   ַחד–ּוֹפה 
  .ַהָּמנֹוַע ִנְדָלק

  ּוִמֹּפה ַהְּטַרְנְסִמיְסָיה
  יְסָיהֶסֶרת ֶאִּמ מוֹ 

  ַקל-ְועֹוֶבֶרת ִחיׁש
  ,ַעד ֶאל ֶזה ַהַּגְלַּגל

  – ִהֵּנה ָּכָכה – ּוִמֹּפה ֶאל ַהְּסִליל ַהָּלֶזה
  – ָּדָבר ַרק ֶאָחד ַאל ֶאְשָּכָחה !ֶזה מּוָבן ִלי

  :מּוסיְׁשֵאָלה ַרק ַאַחת עֹוד ֶאְׁשַאל ְּבנִ 
  א ָּברּור ִלי

ּסּו ת ַה ים ֶא ִמ ְת ה רוֹ ֹּפ ן  ָכ י ..סֵה .  

  נתן אלתרמן

  

  

   ביום השלושים–ל "לזכר עמוס מנור ז

 

  . לצטט ממשליו החריפים של אלתרמןהירבהעמוס 
 .לזכרו, אחד מהם מובא כאן
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  1.11.1942  ג"תש  חשוון  'אכ

 22.8.2016  ו"תשע    בא   ' יח



 3

 

 ָבּוׁשר חָ ּפָ סֻ ְּמ ל הַ א ּכ. 

  ...ֵסרב חָ ּוׁשן ֶהחָ ה ִמ ּבֵ ְר הַ 

_  _  _  _                                 

   ֵאיָנם–ּוְדָבִרים ֶׁשל ִעָּקר 

  ,אֹו ְדַבר ֵּפֶׁשר, ְׁשֵאָלה ַאֲחרֹוָנה

  .ֵהם ֶקֶׁשב. אֹו ַתְכִלית ֲאמּוָרה

  

  נתן אלתרמן                               

 ץחגיגת קי, שיר סיום :מתוך    
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  עמוס

    חייםפרקים מסיפור

  

  מרים אהרונינכתב על ידי 

 
  

  ילדות ונעורים
  

בן , 1942ים בנובמבר - גלילקיבוץ עמוס נולד ב
. לימים מנור, בכור להוריו רינה ודוד מלר

בשנת . נולד הבן השני אורי, שלוש שנים אחריו
 ואורי כבן ששכאשר עמוס היה כבן , 1948
הבן . ים לגבת-למגליעברו רינה ודוד , שלוש

נולד , צעיר מעמוס בעשר שנים, יוסי, הצעיר
  .כבר בגבת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

�  
 גילב. שובבו סקרן, אינטליגנטי, חזק, בשנות הילדות הראשונות היה עמוס ילד בריא ונמרץ

היתה . הנזק היה בלתי הפיך. איבד את השמיעה, תצבחמחלת הסיבוך של בעקבות , שש וחצי
  .  לילד הצעירי נתפסתבלתזו מכה 

  1942ליל ים ג, עמוס ואמא: למעלה

  1945גליל ים , אורי נולד: משמאל

  1947, עמוס בגן, במרכז

עם שלושת הילדים  רינה ודוד, יוסי נולד: מימין

 1952גבת , ב" שהגיעו מארהועם הוריה של רינה
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  באונייה

ה רכָ  באונייה ָאהנסיעה. לביקור אצל הוריה באמריקהבן השבע רינה לקחה את עמוס 
  . ר עשרות שניםעמוס זכר היטב את הנסיעה הזאת גם בעבוֹ . כשבועיים

להוראות של בריכוז רינה הקשיבה . בהיותם באוקיינוס האטלנטי התחוללה סערה
פתאום גילתה .  הסערהךוֹ עד ׁשישאר בתאים ולא לעלות לסיפון פיקוד האונייה לה

. בחרדה הולכת וגוברתחיפש אחריו צוות האונייה . נעלם, דהשעמוס אינו נמצא ליָ 
לבסוף מצאו אותו יושב . ש חרֵ ילד מרוב פחד והתרגשות שכחו שה–כולם צעקו בשמו 

, דופנותיהנפצים אל נרגש מעוצמת הסערה ומהגלים המת, על הסיפון בחרטום האוניה
  .שכבר הרטיבו אותו כליל

  ששמו כבר הלך לפניו–ן גמָ הפסנתרן המחונן יהלי וַ  זכר מהנסיעה ההיא גם את עמוס
אחותו של המשורר , המלחינה הידועה, אמופניה נסע לאמריקה עם וגמן . בכל העולם

עמוס . שניםנשמרה ש, יהלי וגמן ואמו נקשרה ידידותבין בין רינה ל .אברהם שלונסקי
עם האישית  היכרותעל המאוד אבל היה גאה , לא יכול היה לשמוע את נגינתו של וגמן

  ."גדול הפסנתרנים בארץ"
  
  
  
הוא היה בין . 'י ועמוס נכנס לכיתה א" נפתחה שנת הלימודים תש1949 בספטמבר 1-ב

.  שנתייםבגבת נפתחה כיתה כל מאחר ש1943 וילידי 1942בה היו ילידי ש, הגדולים בכיתה
עד '  מכיתה אעם הילדים משנה לשנהפנינה המשיכה . מחנכת הכיתה היתה פנינה ישראלי

 עמוס כדי לשלב אתמהמטפלות רב נדרש מפנינה ומאמץ . המעבר ליפעתו' סוף כיתה ה
דרושים לילד כלים , שכדי להצליח בשילובהראשונה היתה המסקנה בתום השנה . בכיתה

  . כישורים מקצועיים לכךעםרק מוסד לו כול לספק שאותם י, מתאימים לתקשורת
  

ר "בחיפה היה בית ספר מיוחד לחרשים שניהל ד
הנזק שהאמין בכל ליבו צליוק . אברהם צליוק

כדי . העיקרי של החרשות הוא הבידוד החברתי
את השלכותיו של נזק למנוע מהילדים החרשים 

דבר בצורה ול קרוא היטב שפתייםללמדם  ליש ,זה
שבה ראה , לשפת הסימנים התנגד צליוק. מובנת

 מן  את הילדים החרשיםפרידהמ, פתרון של בריחה
בבית . נציח בידוד חברתימוהחברה השומעת 

, ראה מסגרת חינוך זמניתשניהל הספר המיוחד 
שבה ירכוש הילד החרש כלים שיאפשרו לו לשוב 

. לביתו וסביבתו החברתית ולקיים תקשורת רגילה
, במשך שנתייםלמד עמוס בבית הספר הזה 

בשפה שוטפת  ושם למד לדבר 'ג- ו'בבכיתות 
היטב באמצעות קריאת " עושמל"ורהוטה ו

  .שפתיים

בסיום  ,יושב על החול מימין, עמוס
  .23.6.52בבית הספר בגב ים ' כיתה ג
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גר עמוס שלמד בחיפה בשנתיים 
. ים-אצל משפחת ריינהרד בקרית

אבל בסך הכול , הוא התגעגע הביתה
היה לו טוב ונשארו לו זכרונות 

  . טובים

איך צירפו עוד זכר וסיפר לחייו בשנה האחרונה אפילו 
-לנסיעתם עם בניהם לתלאותו עליזה וגדעון ריינהרד 

ל בחג העצמאות " לראות את מצעד צהאביב כדי
המצעד החגיגי כמה התרגש מהוא זכר . 1952, ב"תשי

המטס המרשים מבמיוחד  ושל חילות הרגלים והשריון
קישור הטוסי  ממ–  לסוגיהםרמטוסי חיל האווישל 

  . הכבדיםעד למפציציםהקלים 

  

�  

כאשר ', בכיתה ה. והשתלב בכיתת בני גילו, לגבת,  עמוס הביתהשב' ד כיתה תחילת לקראת
.  ילדי המאוחד–של האיחוד בנפרד מחבריהם ' למדו ילדי כיתה ה, היה לעובדההפילוג בגבת 

בחופש הגדול עברו . לכיתתם הצטרפו ילדים שהגיעו עקב הפילוג בתנועה הקיבוצית ממחניים
  .ליפעת והתאחדו עם בני גילם מקבוצת השרון והמצטרפים מהמשפחות שהגיעו משדה נחום

  

 16.6.52עם ילדי משפחת ריינהרד , במרכזעמוס 

  1952אוקטובר , גבת
  'ילדים מכיתה ד

  , חינה בגון: עומדים מאחור
  יואל לוי, עמוס מנור, אבנר דיטל

, מירי שנגרוס: כורעים מלפנים
  , חמדה עידן, יוסי תרשיש
 גביילאהרון קלינ
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',  עמוס בכיתה אאתשלימדה , פנינה ישראלי
  כישוריכאשר', שמחה לקבלו שוב בכיתה ד

התקשורת שרכש בבית הספר בחיפה איפשרו לו 
באמצעות קריאת " לשמוע"לדבר בשפה שוטפת ו

 היא . שהלכה והשתפרה, גבוההשפתיים ברמה 
ציינה את תפיסתו הטובה ושיבחה את ציוריו 

, כתב יד קריא ויפהלו היה , ואכן. היפים
לא .  אסתטיתתלשלמו התיו ניכרה חתירובעבודו

  .עד שנשא חן מלפניו, פעם העתיק ציור שוב ושוב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  הפתעה נעימה

  סימה ברוד
  

  22.8.1958, 125 ' מסעלון יפעת
  

 צריך זה. להוראה לי הדרושות בוטניות מפות עשר לקניית כסף ביקשתי קצר זמן לפני

, עמיתי של לעצתו שמעתי ברירה בלית. אושרה לא ההוצאה .י"ל 100 לעלות היה

 הגדלות יכין לצייר היודע הילדים אחד כי משה הציע. כצנלסון משההמורה לזואולוגיה 

 עמוס את לי הציעו ושם הילדים של העבודה לסידור פניתי. שבספרים תמונות לפי

  .'בוגר כיתה ט, מנור

 היה הוא. עמוס תא היכרתי. ההצעה אל רבה בספקנות התייחסתי ,האמת על אודה

 לסל ומשליכם ציוריו מצייר היה כיצד היטב לי וזכור שנים שלוש במשך שלי תלמיד

, דייקנות כי אם גם, הציור כשרון לא רק נוסף הדורשת עבודה – וכאן. סיימם בטרם

  . היום למחרת תסתיים עמוס של עבודתו כי תיהערכ. קץ לאין ומסירות סבלנות

 העולות, יופי כלילותבוטניות  מפות עשר יברשות היום ותנמצא, הרבה להפתעתי, והנה

 מהאך , אני שמחה ומאושרת על המפות. הקנויות המפות על וטיבן ביופיין בהרבה

  .לה זכיתי מעמוסש ההפתעה ואה בעיקר אותי שמשמח

  !יישר כוחך, עמוס, תודה לך

  

  "טיבט- אשה בגבול סין"
ציור של עמוס במסגרת הלימוד 

 'כיתה ה, על אסיה עם פנינה
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עמוס היה חלק . שנות הנעורים עברו בלימודים ובעבודה
האזנה , בפעילויות שכללו שירה. אבל גם נפרד ממנה, רהמהחב
לא פעם התקשה . נגינה וריקודים לא יכול היה להשתתף, לרדיו

לעקוב אחרי הנאמר בשיחות חברה ומפגשי חברה שבהם לא 
היו לו לא מעט , עם זאת. ניתן לראות את פני המשתתפים

נו חוס. ובדרך כלל לא חש ניתוק ובדידות יותר מאחריםחברים 
שבה ניחן חיזקו את מעמדו תעוזה הספורטיבית ההפיזי ו

  .החברתי בעיני עצמו ובעיני סביבתו
  
  
  
  

  

�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

לשנת שירות אחדים יצאו . בני הכיתה לצבארוב התגייסו , בגמר בית הספר, 1961בקיץ 
קל בסירוב אבל נת, עמוס רצה להתגייס. קיבוצים צעיריםה לעזרבבהדרכה או  –מוקדמת 

חברים ביפעת ניסו לעזור . הצבא לא הסכים בשום אופן לגייס אדם חרש: משמעי- חד
רק כעבור כעשר שנים הצליח להגשים את  .אבל הנסיונות כשלו, באמצעות קשרים אישיים

  .ל וגוייס ליחידת הבינוי ברמת דוד"רצונו העז לשרת בצה
  

והיוצאים לשנת שירות הופנו , משמר דודיפעת אימצה אז את . יצא לשנת שירות, באין ברירה
הבידוד אולי קסמו לו  .שדה בוקרקיבוץ להעדיף לצאת עמוס  אבל, לעזרת משמר דוד

העריכו אותו על בשדה בוקר החברים . היתה זו שנה טובה עבורו. ומרחבי המדברהגיאוגרפי 
 ליפעת .ת ליבה עמוס כבש א–גוריון העניקה לו חום אימהי מיוחד - עבודתו הטובה ופולה בן

  .הקשר עם המשפחה נשמר בעיקר באמצעות מכתבים וחבילות, מיעט להגיע
  

הוא שמח לעבודה . אחרי שנה וחצי בשדה בוקר שב עמוס ליפעת והשתלב בענף הפלחה
  . שאיפשרה מרחב פתוח ומידה רבה של אחריות ועצמאות בעבודה, בשדה

  17 בן נער, עמוס
 1959, ברכר.מ: רישום פורטרט
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שנבעו מחוסר , פה ושם היו תקלות
בצד האחורי של . יפותניסיון ומעי

 טרקטור הפוך –הצילום משמאל 
  :כתב עמוס, תבתנוחה אנכי

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

  
  
  
  
  
  

הוא המשיך לנסות . העובדה שלא גוייס לצבא המשיכה לגרום לעמוס עוגמת נפש גדולה
לפגוש עמוס יך  בהמשך חייו המש. אבל לא הצליח– אפילו במסגרת התנדבותית –להתגייס 

בכל . פעמים רבות שלא בצדק, שוב ושוב במגבלות החמורות שהחברה מטילה על החרשים
הרגיזה אותו התשובה השלילית . זעםתסכול והיה עמוס מתמלא , פעם שהדבר קרה

   .שאין בה אפילו קורטוב של הקשבה ומאמץ למצוא פתרון, האוטומטית
  

פריורי -א בהנחה לבקשהסירבה רות יפעת זכימ. ביקש ללמוד נהיגהכך היה גם כאשר 
עצמם את עלולים לַסֵּכן משום שהם אינם ערים לנעשה בכביש ו, שחרשים אינם יכולים לנהוג

  :הצליח לגבור על הדעה הקדומההפעם . עמוס לא ויתר. הציבורואת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .אלא גם עבודה ופרנסה, לא רק חופש תנועה ועצמאותאיפשר לעמוס הנהיגה רשיון 
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בשנים אלה גר .  שניםמהשנמשכה כ,  יצא עמוס לתקופת חופש מיפעתהנהיגהעם רשיון 
  .עבודות עפר בבנייןחברה להרצליה ועבד בחדר שכור בב
  

 משק מחוץ הנמצאים כל אלשנשלח , עלון חיילי יפעת בעריכת יאיר פסחי, ברשימה לצהלון
  רשמים מחיי העיר הגדולהכתב עמוס 'וכו חופשתקופות ב, בהדרכה,  בצבא– הם שרבא

  :)מובא בקיצורים ניכרים(
  

  
21.11.65  

  . והפערים גדולים, לעדות גםו מעמדותל מתחלקת בעיר החברה[...] 

 הם בירדמח הנוקשה במסגרתו צבאה. אמידות טוב משפחותמצבם של צעירים מ
 חוזרים אינם במובן השלילי" טובים בני" הצבא לפני והיאלה שרוב . תבונה הרבה
 ללמוד ממשיכים , אשכנזיםכמעט כולם ,רבים מהם. הצבא אחרי כאלה להיות

גם , אקדמאי ידע הוא טובה לפרנסה הבסיסמאחר שכיום . בטכניון או הבאוניברסיט
.  אחרי השירותים גבוהיםמודי ללים יוצאהצבא לפני היטב ולמד שלא אלה

 לא הם לימודים מלבד ולממן את לימודיהם כספיים אמצעיםתיהם יש למשפחו
, מכובד מעמד, תואר אקדמאי להם יהיה הלימודים בגמר[...] . מאומה לעשות חייבים

  . מקצוע טוב ופרנסה טובה
  

כבר בגיל בית הספר הם נאלצים לעזור . שונה לגמרי מצבם של יוצאי עדות המזרח
מתחילים במשפחות האלה להבין שילדים  שיועכ רק. בפרנסת המשפחה הגדולה

משום שהחוק אוסר , צעירים אינם יכולים להיות כוח עזר בפרנסת המשפחה
  . להעסיק ילדים מגיל צעיר יותר ממספר שעות מוגבל

  
מתוך . מחריף את הרגשת הקיפוח, הקשיים בבית וחוסר האמצעים לצאת לבלות[...] 

לשוטט ברחובות ולעשות , להיטפל לבנות, שעמום הם מתחילים בגיל הנעורים לעשן
, לדבריהם. קיפוח שלחריפה  בהרגשה חיים םרבי. תסרוקות שמושכות תשומת לב

ביניהם עוזרים שרבים מלמרות ,  עדתיתאפליה בו שאין היחידי המקום הצבא הוא
 לי אמרו מהם כמה. בהתאם, ותפקידיהם נחותים,  גם בצבאבפרנסת המשפחות

שם הרגישו שהם , יצבאשירות הב נשארים היו, הבפרנס לעזור םחייבי היו שאלמלא
 אחרי השחרור הם חייבים לצאת .זוכים להערכהתורמים למדינה ו, שווים, רצויים

הרקע שלהם בבית הספר והמעמד הכלכלי של משפחותיהם אינם . לעבודה
אלה מהם גם אם , וכך. מאפשרים להם להיכנס למוסדות ההשכלה הגבוהה

חבריהם  על בקנאה  ומסתכליםסובלים מהרגשת נחיתות וקיפוח, טוב מרוויחיםש
  .מהם העשירים

  
 תיאטרון ושחקני מוזיקאים, פסלים, ציירים יש בעיר הרבה – בותרתחיי הל אשר[...] 

 להיות חוויה זועבורי . קונצרטיםו תערוכות, הרצאות, מסיבות  יש הרבה ,וקולנוע
 הזמן כל מנסיםש, מתוסבכיםשים  למרות שלא אחת אלה אנ,  אמניםבחברת

 לפעמים אבל, מצליחיםאינם  הםלרוב . ידוע יתובל מקובל לא, חדש משהו להמציא
 לא כדי, בעיר שיש הפיתויים על  לא אאריך בכתיבה.באמת יפים רעיונות יוצאים
  ...להרגיז
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  עמוס ואלתרמן
  

בימי שישי  היה קורא 14יל בערך מג.  לכתיבתו של נתן אלתרמן בגיל הנעוריםכבשעמוס נ
  בעיתוןורק אחר כך את הכותרות הראשיות, של אלתרמן" הטור השביעי" את "דבר"בעיתון 

מושא עבור עמוס אלתרמן היה ועד יומו האחרון מאז .  וטורי הדעות האחריםהמידעאת דפי ו
 תשיררצופים ציטוטים מלאורך השנים  ורשימותיו מכתביו . הערצה והזדהות בלתי נדליםל

 –  בעניינים שוניםקביעות ואמירות שלו, שימשו אותו לאישוש דעותציטוטים אלה . אלתרמן
בשירת אלתרמן של עמוס בקיאותו . לפעמים מנותקים לגמרי מהקונטקסט של שורות השיר

. נכוןלגמרי זה כנראה לא היה . גרמה לרבים לחשוב שעמוס אוהב שירה ומרבה לקרוא שירה
ספריו של אלתרמן וגם כמה מחקרי שירה היו כל בספרייתו ו הוא אהב את אלתרמן

מוקדמים למשורר , רק מעט מאוד ספרי שירה נוספיםאך , על אלתרמןוביוגרפיות שנכתבו 
  .הנערץ

  

תת ביטוי לעולמו הפנימי ניסה עמוס ל, והוא אז בשנות העשרים לחייו, באמצע שנות השישים
יש בה "תיבתו וחיפש מישהו שיאמר לו אם הוא לא היה בטוח באיכות כ.  שירהבכתיבת

 בעלת הבית שבו גר בשכירות .לח ולחוות דעתו ייחֵ טַ היה רק אדם אחד שבשיפוטו ּבָ ". משהו
אלפים מבקשים את חוות דעתו של ", אמרה לו, "סיכוילך אין : "ריפתה את ידיובהרצליה 

א שלח מכתב הו. עמוס לא התחשב בדעתה". הוא אינו יכול להשיב לכולם, אלתרמן
תשובת המשורר לא איחרה .  אם יסכים להעריך את שיריוהציג את עצמו ושאל, אלתרמןל

  :להגיע

  ,לעמוס מנור שלום רב

ואף כי איני מוסמך לתת עצות , אם תשלח אלי משיריך אעיין בהם ברצון
  . מר לך מה דעתי על השירים וכיצד התרשמתי מהםאהיה נכון לו, ולהדריך

איני סבור כי שאלות חריזה ומיקצב צריכות להטריד אותך כאילו הן עניין 
שעה שאתה אומר במכתבך שפעמים דברים אלה באים לך . ללימוד מיוחד

הרי אתה מתאר למעשה את התהליך , מאליהם ופעמים הם כרוכים במאמץ
יקר הוא כובד הראש שבו אתה מתייחס הע. הנכון שהוא מטבע הדברים

  .זה סימן טוב לך. לדברים והרצון הטוב והעמוק שבגישתך אליהם

  ,בברכה נאמנה                                                  
  אלתרמן.נ                                                                         22.6.67
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בימים , חות מחודש ימיםפתוך .  ששלח אליו עמוסצרור השיריםאלתרמן הגיב מהר על 
הוא מוצא את הזמן והסבלנות להשיב , הסוערים והמטלטלים שאחר מלחמת ששת הימים

  ."ַרצות מישהולא ל, נסה לדבוק באמת הפנימית שלך: " זהיריםד עידובדברי

  ,ום רבלעמוס מנור של

שיריך יש בהם הד גם לסובב וגם למתרחש בנפש פנימה ושני יסודות 
מבחינת הערך , דומני שלפי שעה הצלחת יותר. אלה הם עיקר תמיד

ואף כי אין , )*"רצית"ו" דכדוך("בשני השירים האישיים , הפיוטי
  . הרי יש בם בהחלט הבטחה לעתיד, לראותם אלא כהתחלה

ועל כל , ל והקצב אין בהם חסרונותשל המשק" הטכני"גם מן הצד 
אין בידי לייעץ , כפי שכבר אמרתי כמדומה במכתבי הקודם, פנים

ובכלל מוטב לכל כותב שירים להתעלם בשעת ; ולהדריך בעניין זה
עולמך הנפשי הפנימי הוא שיקבע את . כתיבה מכל עצות ומוסכמות

  .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* 



 13

  

  דכדוך
  

  ֲאִני רֹוֶצה ֶאת ָהֵעץ ַלֲעֹקר
  ַדְלִּתי ַהְׁשקֹות ַהְּפָרִחים ַּבִּגָּנהחָ 

  ָלַקְחִּתי ִלי ֵאת ָוֵאֵצא ַלְחֹּפר
  .ּבֹור

  

  ָרִאיִתי אֹוָת ְמָבֶרֶכת ְּבָׁשלֹום
  .ִהְׁשַּפְלִּתי ֵעיַני ָלִרְצָּפה

  ַאט ַאְּת ִמְתָקֶרֶבת ֵאַלי ְּכַבֲחלֹום
  .ָׁשלֹום: ְואֹוֶמֶרת

  

  י ִׁשְלׁשֹוםָלַקְחִּתי ִמְכָּתב ֶׁשָּׁשַלְחְּת לִ 
   .יו ִלְגָזִריםִּת עְ ְקָראִתיו ּוְקַר 

ם, ָׂשֵנאִתי ֶאת ְׁשֵמַיֲה הּוא אֹוָת  
  .ְוׂשֹוְרֵפִני ְּבֹחם

  15.6.65, יפעת

 

  רצית

  ְיִפי ָּתֳאִרי ֶזה ַאַחד ַהְּדָבִרים
א אּוַכל ַהִּכיֵר ִּבְגָלָלם  

  ןַאְּת יֹוֶׁשֶבת מּוִלי ְוסֹוֶפֶרת ַהְּזמַ 
  .ָוה ִלי קּוֵרי ִרְׁשֵּתְוטוֹ 

  

  ָרִאיִתי ֵעיַנִי ּבֹוכֹות ִלְקָראִתי
  ְוקֹוְראֹות רֹוְטטֹות ִּבְדָמָמה

   א ָהָיה ִלי ַּבֵּלב, ְּבִפְתֹאם,ֲאָבל
  .ָמה- ָהֹאֶמץ לֹוַמר ָל ְּדַבר

  

   ָהִיית ַעד ָעָפר ֻמְׁשָּפָלה,ִתיפָ יָ 
  ֲאכּוַלת ְמִרירּות ּוְמֻאְכֶזֶבת

  ְלַנְּׁשֵק, בֹוא ְלַלְּטֵפָרִצית ֶׁשָא
  .ֶׁשִּתְהִיי ֲאהּוָבה ְוֶנְחֶּבֶבת

  

  1966פברואר , הרצליה
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  בעבודה
  

אחרי מספר שנות העדרות שבהן עבד בהפעלת ציוד , 1969 קיץב
 בבארות –ואחרי מלחמת ששת הימים בסיני , כבד במרכז הארץ

תחילה  ניסה באופן טבעי. חזר עמוס ליפעת, רודס- הנפט באבו
אבל משהו השתנה בו , בענף הפלחה, חזור אל העבודה בשדהל

בו עוד אותה התלהבות ולא היתה , ואולי בסביבה, כנראה
  . שנים קודם6שהרגיש 

אחרי התלבטות של כמה , בחורף
כאשר פחתה העבודה , חודשים
נענה להצעתו של ידידו , בפלחה

  בהדרכתואהרון אלקסלסי ללמוד
  .יהית ולהצטרף אליו למסגרכּוָּת ַר 

  
לעולמו ל "זכאשר הלך אהרון 

כתב ,  שנים9 לפני בתאונה קשה
. רועמוס רשימה מרגשת לזכ
  .רשימה זו מובאת כאן בשלמותה

  
  

  לזכר חבר יקר
 

 קבוצה שזכתה –" אלומה" במסגרת חברת הנוערבואו ליפעת עם כרתי את אהרון יה
התחילו ש, ם של חבריה הצעיריםיהתועל טיבם ויכולוהוקרה  לשבחים עם השנים

קשר מלבד ה, לאהרון ולי לא היה אז קשר מיוחד. יד בבואםימולבוא לביטוי להתבלט 
 כבר אז חיבבתי אבל, שנוצר במפגשים של הכיתות או של חברת הילדים באותן השנים

  . ב לבשקט וטוֹ , חייכן, הליכות-סבר ונעים- כי היה נעים, אותו
  

החלפתי מקומות מגורים ועסקתי בעניינים . מאוחר יותר היתה תקופה די סוערת בחיי
עניין במה שקורה איתי והרגשתי אהרון תמיד הת, בפגישותינו ביפעת. רבים ומגוונים

הייתי מספר לו לב -בחפץ. שבאה מלב טוב ומקשב פתוח לזולת, שזאת התעניינות כנה
  . ושמחתי לשתף אותו בחיי, היכן הייתי ובמה עסקתי

  

שאל אם אני רוצה להצטרף בא אלי אהרון ו, אחרי שחזרתי לחיות ביפעתזמן לא רב 
ביקשתי . תי לענף וילמדני את סודות המקצועיכניס אוהוא הבטיח ש. היאליו למסגרי

בא אהרון מפני שאני זוכר ש, והזמן הזה כנראה התארך יותר מדי, זמן לחשוב על כך
  . הסכמתי, כשראיתי שהוא מתכוון באמת ובתמים למה שאמר לי. שוב לדבר איתי

  

ה אין זה דבר של מ. ך אהרון לימד אותי לרּתֵ ,עם התחלת העבודה, בתקופה הראשונה
פעמים רבות מקבלים ,  חוטפים כוויות ופצעים:ומדים את זה בדרך הקשה ל– בכך

וישנה הרגשה , כואבות, בסופו של היום העיניים מפרישות נוזליםו, הבזק אור לעיניים
כולל ההתמודדות , לימד אותי בסבלנות רבה את רזי המקצועאהרון . ן חולהכי נכנס ב

 ללכת צריך? נכנס הבזק אור לעיניים. יך לנהוגא,  מה לעשות בכל מקרה–עם הבעיות 
 כל את העיניים לשכב במיטה ולא לפקוח ,אך לא לשטוף את העיניים, להתרחץ, הביתה
, כך.  בבוקר כבר היתה תחושה טובה יותר ואפשר היה לראות,ואכן. עד הבוקר, הלילה

העלה את , לפי קצב התקדמותי, בהדרגה.  הכניס אותי אהרון לעומק העבודה,לאט לאט
  .  וקשות יותר יותרוהטיל עלי עבודות מסובכותרף המשימות 

  'חריש עמוק בחלקה ו
 1969ספטמבר 
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, לא חסרו במחיצתו גם הומור ושעשוע, עם כל רצינותו ואחריותו של אהרון בעבודה

נעמד , י עוסק בריתוךבעוד, למשל, פעם. שעשינו זה לזה" קונצים"ואני זוכר לא מעט 
 שלח את ידו,  כדי להתחיל לרתךךכת הריתויאת מס  וכשהורדתי ייאהרון מאחור

אך , ידעתי שאני מרתך. לזכוכית השחורהוהצמיד אותה 
הרמתי את . לא הבנתי מדוע איני רואה את אש הריתוך

 – של שעון בדיוק –אהרון ו, רהולבדוק מה ק, כההמסֵ 
אהרון שוב , הורדתי שוב את המֵסכה. הרים את ידו

את ושוב הרחיק אותה ברגע שהרמתי , הצמיד יד
בפעם השלישית . המֵסכה בניסיון להבין מה הולך כאן

חיפשתי את ההזדמנות . התפקע מצחוקנשבר והתחיל ל
: ולבסוף מצאתי רעיון לתעלול, בחזרה" לעבוד עליו"

 אהרוןכל פעם שבחוט ברזל דק קשת חשמלית ויצרתי מ
בזמן . קיבל זרם חשמלי קלהוא , החליף אלקטרודה

עזרתי לו בעצות , תקלהשהוא ניסה להבין את פשר ה
בכל הצדדים . עד שפרצתי בצחוק, בפנים רציניים

הטכניים היתה לאהרון חשיבה יצירתית ותושייה בלתי 
ולחשיבות העליונה של שמירה על כללי למקצוע  בנוסף –ואני למדתי ממנו , רגילה

   .לעקוף מכשול באמצעות חשיבה לא שגרתית, ר כדי לפתור בעיות לאלּתֵ  איך–בטיחות
  

על עבודתנו האחרונה יחדיו היתה . בכל ענפי המשקבעבודות מסגרּות עבדנו יחד 
המשכתי לעבוד במסגרייה גם . יפעתד על ילדי ו שהיתה אהובה מא,סלת הסירותקרּו

היסודות שקיבלתי ממנו נשארו . אחרי עזיבתו של אהרון את יפעת עם המשפחה
ך לתי היכן למדתי לרּתֵ לא אחת נשא. הבסיס לידיעותיי והבנתי המקצועית

  .התשובה היתה ידועה. באלקטרודות מלמעלה למטה את כל אורכה של האלקטרודה
  

. וכל פגישה מקרית איתו שימחה אותי, כל השנים נשאר בליבי רגש חם כלפי אהרון
מותו הפתאומי . והוא היה נבוך לספר על מחלתו, חלהביקרתי אצלו בכרמיאל כאשר 

  .ונכדיו של אהרון היקר ולכל המשפחהילדיו ל, ברכהי לימתנחו. בתאונה המם אותי

  עמוס מנור
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נכנס , ואחרי הקמת המשפחה בנאות מרדכי והחזרה ליפעת, אחרי שנים בעבודה כמסגר

 האינסטלטור השכיר –הוא הצטרף לניסים בריסקו ורפאל לניאדו . עמוס לעבודה בשרברבות

 ןת והפרגּובאווירת החברּו, הזההקטן בצוות  היה לו טוב. שעבד ביפעת שנים רבות מאוד

כאחת , ביחד עם העבודה במסגרייה עם אהרון,  את התקופה הזאתזכרובמשך כל השנים 

. ל חלה ונפטר בגיל צעיר" המשיך לעבוד עם רפאל גם אחרי שניסים זעמוס. הטובות בחייו

 אפשרותו לתת מענה צנרת ותקלות זרימה הרחיבו את, המיומנויות שרכש בנושאי מים וביוב

  .בתחומי תחזוקה מגוונים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נכנס עמוס לעבודה ראשית שנות התשעים ב

שבו , במקום זה. לחוטנייה במפעל שלהב

היה לו יתרון על פני העובדים , שרר רעש רב

יתרון זה . האחרים שסבלו מאוד מן הרעש

-כמו באבו, היה לו גם בעבר בכמה מקומות

נהנה לספר איך הצליח הוא . רודס למשל

להתמיד בסביבה רועשת שהבריחה את 

  .כולם

כאשר יצא משלהב היה לאיש תחזוקה 

 פישצריך לתת מענה לתקלות בענ, כללי

 לשנע ,מחלבה וקונדיטוריה, המזון והבגד

  . כלי רכב למוסך ולסייע בשעת הצורך כנהג

בסוף . גדי עבודה כחוליםתמיד בב, כמעט תמיד בעבודות כפיים, עמוס המשיך לעבוד כל חייו

  : עדכן את אחיו במייל, 72כשהוא בן , 2014פטמבר ס

בקורס . סיימתי את הקורס בריתוך] …[, לה אחיי הקטנים'לה וליוסי'שלום לאורי"
. בסופו של דבר סיימתי. אבל המדריך הורה לי להמשיך באימונים, פישלתי בכמה בחינות

ערב ראש השנה קיבלתי הודעה שיש לי וב, הבחינה נשלחה למכון התקנים הישראלי
, שהלכתי וקניתי בקבוק שמפניה, כל כך שמחתי. ןגוֹ ְר הסמכה תעופתית לריתוך בַא

 שנה שלא נגעתי באלכוהול 55אחרי . לקחתי את ציפי ונסענו לאיה ורועי להרמת כוסית
. ולא ירדתי מהכביש, למרות זאת חזרתי עם ציפי בלילה לצפוןו... שתיתי מעט שמפניה

 –במגדל העמק " ר.מ.ר שמוֹ ּתָ "המדריך שלי הביא אותי למפעל . עכשיו צריך עבודה[...] 
, ס'אז ילדוד [...] .אחרי החגים אני מוזמן אליהם. מפעל בטחוני שמייצר חלקים לטנקים

   "?מה אתם אומרים

 1982,  לניאדועמוס ורפאל
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  חברים, חברה

חולי , שלהם שמר נאמנות רבה גם בימי קושי, ת עם מספר חבריםהיו לעמוס קשרי חברּו
אהבה לכלבים , צילום,  ַּדִיג–עם חלק מהם ָחַלק תחומי עניין והזדהות משותפים . ומכאוב

  . או קשר ארוך שנים שנשמר, עם אחרים היו לו דעות חברתיות או פוליטיות משותפות. ועוד

הקידמה הטכנולוגית איפשרה לו בשנים . לא היה עמוס איש ֵרעים להתרועע, עם זאת
לא פעם  . האחרונות להצטרף לשיח הציבורי כשווה בין שווים באמצעות הדואר האלקטרוני

תגובות עלבון וכעס . בחר לבטא את עמדתו בצורה ביקורתית בוטה בעניינים שעל סדר היום
שהסתייגו , ביםקוממו עליו ר, שנשלחו לכלל החברים, דבריו החריפים. לא הרתיעו אותו

  .מהשימוש בסגנון פוגע במרחב הציבורי

  . התחזוקה בחדר הצר שבמערב בניין המכבסה סדנת- ו האישית עמוס בממלכת
 ופר שפרירע: צילום
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 הביע את דעתו  ואי הסכמהגם במקרי מחלוקת ו,בחוג המשפחה האהובה בחר בסגנון אחר
  .מתוך אהבה רבה, בחום מחבק, ברוך

  2014יולי , מייל למשפחה

  , היקרה" שמאלנית"השלום למשפחתי 

גדעון לוי מּוָּכר , "הארץ"אינני קורא את . וןאני חושב שמן הימין המת, אני מן הימין[...] 
. חואבל הוא יכול מצידי לומר את דבריו ככל העולה על רו, לי מפרסומו ולא מפרסומיו

בעיקר בשל העובדה שאני לא , ובכל זאת אני איש ימין. צ"אין לי בעיה גם עם אנשי מר
 ים ומלחמותוהיא כוללת מבצע, מסכים לוותר על עבודה קשה שנעשתה במשך שנים

של אינני בטוח שאני מתמצא בשלל המאמרים . מבלי לדעת מהי האלטרנטיבה, שעברנו
 לאלו –אם נסיגה . אבל ממה שקראתי טרם הבנתי מה הם רוצים, כותבים שמאלנים

, לא צריך להקשיב למטורלל כמוני? תוכנית החלוקה? טרֹום ששת הימים? גבולות
מאיזו . ים לא יסתפקו בגבולות שאליהם ניסוגרב הע,תקשיבו לערבים ותבינו בעצמכם

 כדי למנוע מהם לזרוק אותנו נכדינו ונינינו לצאת למלחמה,  ילדינונקודת מוצא יצטרכו
  ? לים

�  

 ,  בית שתמיד ובכל נסיבות החיים– יתוֹ ּבֵ  היפעתיתהחברה היתה , המחלוקות והכעסים חרף
  . ורלמצוא פתרונות ולעזהשתדל , להכילקיבל אותו וניסה 

  . חברים רבים מאוד ליוו את עמוס בדרכו האחרונה
  : בשם חברי יפעת,  האחרונים מעמוס אמר רן רון הפרידהבמשפטי

  . נזכור אותך עמוס כאדם ישר האומר את אשר על ליבו

  . סלח לנו אם פגענו בך או לא הבנו אותך כראוי

  .הילתנואנו מודים על כל מה שלימדת אותנו באומץ ועל כל מה שהוספת לק

  
  

 .יהי זכרו ברוך
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  מיוחדחבר יחיד ו

 
 שרגגילויים של קווי אופי רגישים מאוד ו היו בו בכפיפה אחתאיש ש, עמוס היה אדם מיוחד

  .ביטויים של בוטות וקיצוניותקווים תקיפים ועקשנים ווורגשנות 
  

קפיצות  היו אלו. כילד ונער אני זוכר את עמוס מבצע קפיצות למים מהמקפצה הגבוהה
.  לבצעהעז לנסות שאיש מלבדו ביפעת לא ,"ברגים"ות ועם טלא עם ס,מסובכות ומסוכנות

 הייתי מלא ,בצורה הפשוטה ביותרממנה מקפצה ולקפוץ ל לעלות אזר אומץכמי שבקושי 
  .שלו ומאומץ הלב  של עמוסהתפעלות מהקפיצות

  
לא .  בשכונת בית הכנסתהיינו שכנים ל"רות הסדיר בצהישהלאחר שחרורי מ, במשך תקופה

בגילוי לב . כרות עם ציפייאשכח את האושר והשמחה על פניו כשסיפר לי על הפגישה והה
 אחרי זמן לא רב .םיהרבה שנוצרה ביניההבנה והק, על האהבהסיפר לי וברגשנות רבה 

  .הקימו משפחה וידעו שנים של אושר, נישאו
  

 היה בדבריו לזכר חבריו שליווה בחולי כמה רגש .לעמוס יכולת ביטוי חדה ובהירההיתה 
   - -  -ובסבל 

  :ל "לזכרו של עוזי פיין זדבריו מ

שסיפר על , מבכירי העיתונאים בארץ, את ההלוויה ליוו דברי ההספד של איתן הבר[...] 
היו אלה דברי . לא היו דברי קילוסין, דברי השבח שלו לעוזי. ל בצבא"פגישתו עם עוזי ז

שיודע , של אדם משכמו ומעלה, מלאי רגש ואהבה, דברים חכמים. התפעלות מיכולתו
  . לתת את הכבוד האחרון הראוי

שבנוסף , שפחת איכרים מ– וזי היה בן למשפחת פיין המפורסמת ממטולהע[...] 
חבורת .  בשמירה על הקייםה גםעסק, שדרש עקשנות ויכולת, לעיסוק בחקלאות

היא שקבעה את גבולנו הצפוני , ליהשמשפחת פיין השתייכה אהאיכרים העקשנית 
זכינו לקלוט ,  בני פיין במטולהמחמת העובדה שלא היה מקום לכלרק . באצבע הגליל

   .  ביפעת,השרון ולאחר מכן כאןקבוצת בהוריו של עוזי וילדיהם את 

  .היו לנו עיסוקים ותחביבים דומים, עוזי ואני היינו חברים טובים[...] 
   

  עוזיבביקור אצלעמוס 
מנצל ', בית הדר'פיין ב

הזדמנות לשיחת רעים 
וגם למנוחה קלה באמצע 

 .יום עבודה
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  :ל" אהרון שנאן זלזכרס  עמומדבריו של

  .אני כל כך מצטער על מותך, אהרון
  .  לכלביםפתמשות קירבה בינינו האהבה ה. כאשר עבדנו בשלהבהחלהההתחברות  [...]

חשבתי שיש לך , אחרי שחזרתי מעבודתי בחוץ,  אני.לאט לאט התחזקה המחלה[...] 
  . וגם לי משהו משותף במחלות הקשות שהסתערו עלינו

  : אלתרמן מצמי כי מתאים להביאאמרתי לע

  ?ילִ חֳ  הֶ ילֶ ר עָ ׁשַ  יּוהיכָ אֵ 
  .אֶ בוֹ  ּבְ ּתָ קְ לַ דְ ית נִ אִׁש רֵ ת ּבְ בַ הֲ ַאּכְ 

  י לִ ה ּכְ יזֶ י אֵ  ּכִ ?ן לְ ּגַ נֻ יְ יאֵ 

  ?יעֶ ּבָ צְ ין אֶ ף ּבֵ ּוּגל הַ ילֵ יליל ּכִ יֵ 

  ]שמחה למועד[
  

על הקורה בזמנים גם  על כלבים ו,על חוויות, על מטוסים, שיחותינו נסבו על העבר[...] 
   :אלתרמן היטיב ממני לתאר את הנורא מכל, ושוב. בוץיאלה בק

  תַאְּת רֹוָאה ֵאי ּגֹוֵחן ַעל ֵעיָניו ַהַחּיוֹ 
  הָהֻאָּמן ַהַּמִּפיל ְּבָעתָ 

  תֶהֳחִלי ַהַּדְיָקן ְמָפֵרק ַהֻחְליוֹ 

  ...ָּתא ְלָתא, ּוַמִּתיר ָהִרְקָמה

  ]קץ האב[ 

  . עַ י כל כך שמח שנגאלת מייסוריך שלא היו להם אח ורֵ אנ, אהרון
  . אדם וחבר, נוח בשלום על משכבך

   

�  
 לתחושות של שבאו כתגובה,  התבטאויות בוטות ומרגיזותגםהיו לעמוס בשיח הציבורי 

 הציטוטים המרובים מאלתרמן. על חלקן הערתי לו בזמנו. ן לרסֵ תקשהפגיעה ועלבון שה
ניכר היה עד כמה שירתו של אלתרמן והדיוק . מאודאותו יפיינו אששילב עמוס בדבריו 

  .בשפתו ובביטוייו חשובים לו
  

עמוס היה גאה מאוד בבנים שלו וסיפר בהתרגשות על הצלחתם בתחומים המקצועיים בהם 
נכדיו הסבו . יתית ורועי בתחום האנימציהי רונן מנהל פרויקטים בחברה תעש–הם עוסקים 

  .לה ממנולו אושר שאין למע
  

אזכור את עמוס בגעגועים 
  .ובחיבה רבה

  אברהמי קול                   
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  אחי הבכור עמוס

  

  ,עמוס הבכור אחי

  . בך גאה והייתי בך קינאתי, אותך הערצתי עצמי את זוכר שאני מאז
  .בחרותיגיבור ו יינעורגיבור , ילדותי גיבור היית

כשהיית עולה . מכלום פחדת לא. לב אמיץ היית
הפסיקו כל האנשים , למקפצה הגבוהה בבריכה ביפעת

שרר שקט . אותךלדבר והרימו את הראש לראות 
באוויר וצלילת  סאלטות שתי, קופץ היית. מוחלט

לא היה אף אחד ביפעת שלקח . ראש מושלמת למים
 מהמקפצה אפילו לקפוץ פחדתי אני, סיכונים כאלה

  .שלי אמיץה אחעל ה גאווה התמלא ליבי... הנמוכה

היפה היה  שיערה. תואר יפה הייתכנער ואיש צעיר 
כדי  ...מיפעת" דין מסיי'ג" אותך כינו. לאחור משוך

 ,כמוך להסתרק פעמים כמה לך ניסיתי דמותילה
  ...הצלחתי שלא מאוד התאכזבתי .ברוורס

  

 הטור" את קורא היית שישי יום כלב
 בעיתון אלתרמן נתן לש "עייהשב

גם אני  ניסיתי .מנחת ומתמוגג "דבר"
כך הלהיב -שכל הטור את לקרוא
  .כלום הבנתי לא אבל, אותך

 פחדו והילדים שור כמו חזק היית
 חפתל קיוויתי. אתך להתעסק
: נכונה לי אכזבה אבל, כמוך שרירים

 נשארתי, אליך דמותילה הצלחתי לא
  .ונמוך צנום

 ניסיתי שכילד זוכר אני. התפעלות עוררה ךהצלחת. תרשּוהחֵ מגבלת  עם להתמודד נחוש היית
 שתיים  או דקה כעבור אבל, יינאוז את תיאטמ. תחרשּו מהי לחוש, בין מה אתה מרגישלה

 אני לא עומד בשקט מוחלט – שחקים הרקיעה אליך הערצתי. אותי הרגה הדממה ,נשברתי
  . מתוכו באומץ ולא מתלונן תפקדמ, חי בעולם הדממה כל הזמן אתהשל שתי דקות ו

 לך שקרומשעשעים ביותר  קוריוזיםפעמים רבות סיפרת לנו . אדיר הומור חוש בעל היית
של הומור בכלל והומור עצמי , גם בתחום זה .מצחוק התגלגלנו במשפחה ואנו תהחרשּו עקב

  .שלך לקרסולייםלא הגעתי , בפרט
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ההתגייסות לעזרת . בפניך שנחשף אתגר לכל התגייסת. אמיתי פייטר, לוחם ,נועזאמיץ ו היית

 לפֶ ּוׁש טרקטור על הנהיגה, רודס אבו באזור הנפט בבארות העבודהיציאה ל, בוקר שדה קיבוץ
 ...יבינוה במחלקת דוד רמת בבסיס רותיהשו לצבא ההתגייסות, עפר בעבודות א"ת באזור

  .הרגשתי שאתה מסוגל לעמוד בכל אתגר, ומעבר מעל האלו המשימות בכלצלחת ה

 ציטטותבכתיבתך שילבת תמיד  .יוצא דופן כתיבה כשרון והיה לך לשון וחד ציניקן היית
  .בכתיבה הדלה ליכולתי ביחס ענק – קומתך עוריש אתגם כאן  ראיתי .מאלתרמן

 שלך בדירה מתכנסים היינו, להורים שערכנו האזכרה אחרי ,שנה מדי .מעולה בשלן היית
 כבשת ,נהדרת הנֶ ּבָ לַ  גם הכנת. טעים מרק וגם בתנור צלוי עוף –ונהנים מהתבשילים שהכנת 

  .בכלל לבשל יודע לא אני כי ,בך קינאתי . מעוליםזיתיםבעצמך 

 אותם מבקר היית. חשת בכאבם ובדידותם, בקיבוץ במצוקה לאנשים מאוד רגיש היית
 נפעם הייתי. צרכיהם את לספק ודואג  בשיחההזמן את להם מנעים, שואל לשלומם, םיהבבת

  .אחת פעם אפילו כזה צדקה למעשה הזמן את מצאתי לא אני, שלך זו מעשייה

 תוצאה של – כאבים עזים וסבל רב מאוד םע עילאית גבורהב התמודדת האחרונות בשנים
 יצאת, ומצאת עבודה חיפשת ,שלא הירפו ביםוכאמה למרות. עקב סרטן הערמונית ניתוח
 הלכת אפילוו, יום כל רבים קילומטרים צעדת, לך שהתחשק לאן – ובחיפה אביב בתל לטייל
  .גוןלימודי תעודה להסמכה תעופתית בריתוך אר 70 בגיל ללמוד

  . אחיך להיות גאה הייתי, בך קינאתי, אותך ערצתי ה– עמוסהיקר  אחי, כן

  .לעד מופת ולמשפחתי לי תשמש דמותך

  אחיך אורי
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  אחי עמוס
  

  ,היקר אחי ,עמוס

  ... והנה באחת עזבת, ואיתנ היית עוד אתמול הן רק, עבר בלשון עליך לכתובמאוד  לי קשה

, כילד הסתכלתי אליך מלמטה למעלה.  שנים10 היה בינינו פער של – אחי הבכור, אחי היקר
חזק בגוף ,  עלם יפה תואר וכובש לבבות–היית מושא להערצתי . ולא רק בגלל הפרשי הגובה

אני זוכר את הקפיצות המרהיבות שלך מהמקפצה הגבוהה . שחיין מעולה, ספורטאי, וברוח
אבל , לחקות אותך כמובן לא הצלחתי. מוךלקפוץ למים כ, שאפתי להידמות לך. בבריכה

  .ובזה הסתיימה הקריירה שלי בתחום, באחד מנסיונותיי פתחתי את הראש
  

.  בחיים הרגילים בחברת אנשים שומעיםלך להפריע ,לחרשות לנהל את חייך נתת לא
' שומע'לא פעם שכחנו שאתה  .וקולחת זורמת, שוטפתתמיד  היתה איתך התקשורת

  . את מגבלת השמיעה הפכת לא אחת מושא לצחוק ובדיחות. םבאמצעות העיניי
  

זוכר היטב  אני. רחוקות לעיתים הגעת ליפעת בוקר שדה בקיבוץ שירות לשנתכאשר יצאת 
 בהמתנה שעות ויושב האוטובוס לתחנת יורד הייתי, כשידעתי שתבוא. את הגעגועים אליך

המרץ  כותבז, יב על כל החבריםית חבהי קל חיש,  בשדה בוקר אהבו אותך.ך הביתהלהגעת
  .  וחוש ההומוריכולותה, והחריצות

  

ובשאר התקופות שחיית מחוץ , גם שם. בסיניעבדת , אחרי מלחמת ששת הימים, הזמן עם
 ךרצונותי הגשמתלך ב להפריע  השמיעהלמגבלת תנת לא, לחברה המּוֶּכֶרת של יפעת

 בבסיס הבינוי לחת להצטרף ליחידתעד שהצ, ל"נאבקת כדי שיקבלו אותך לצה. ךותוכניותי
  .זכית לשבחיםו ךבתפקיד חיל עשית. דוד רמת

  

 כםילד נולד גם שם. קיבוצה של ציפי, עברת לכמה שנים לנאות מרדכי, עם נישואיך לציפי
, למופת משפחה אישהיית .  רונן–הבן החמוד השני  נולד ליפעת עם שובכם. רועי המקסים

  . לילדיו וחרד הדואג ,אבא טוב ומסור
  

עזרה , אמון, עם הרבה כבוד, על קשר חם, אחי, שמרתם ציפי ואתה, גם אחרי שנפרדתם
עם אורי ואיתי ועם משפחותינו שמרת כל השנים על קשר .  עד יומך האחרון–הדדית ושיתוף 

 אהבת אותם .פתוחות בזרועותקיבלת , ביקור ביפעתל הגיעו ילדיי כאשר .מלא אהבה, קרוב
 . אהבה רבהוהם השיבו לך

  

 ,  במוסך– רבה חריצותו הגבוה טכנית יכולת יתגילבכל עבודה שקיבלת על עצמך , עמוס אחי
, כפיים עבודתדבקת ב. לה- ובמקומות עבודה נוספים ביפעת ומחוצהבשלהב, בשרברבות

 תיצא ךימי בערובאפילו . כבוד ותוארי ניהול תפקידי תחיפש לאו ,קשה ככל שתהיה
  .ך ולהמשיך לעבודיכולותיאת  לשפר כדי צנרת ךבריתּו להשתלמות
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 שהניתוח ךל אמרו ,בעניין אותנו לעדכןלא טרחת , לפני מספר שנים מחלתך התגלתהכאשר 
 בחורף .רב סבלתוצאות הסיבוך הזה סבלת ומ ,נכשל ניתוחאבל ה. בכך מה של עניין הוא

 לאמהפגיעה הקשה הזאת . ימוח  אירוע לפתע תעבר, ךמשפחת בני עם חוגג ךבעוד ,האחרון
 – ורונן רועי,  איריס– הנפלאים ךילדי .הלעזר המשפחההתגייסות  למרות ,התאוששהצלחת ל

אני , בעיניי זהו מופת של מסירות ואהבה של בנים לאבא. קץ יןטיפלו בך בחום ובמסירות לא
  . חש כלפיכם הוקרה ותודה עמוקה

  

, ח אהובא של חיים שנות וארבע שבעים על סיפורן לסכםאין ביכולתי , עמוס אחי היקר
 ,נתפס זה בלתי, קשה לי להשלים עם מותך. אפשרי בלתי פשוט זה .ידידו חברשהיה לי גם 

  . הדעת על מתקבל לא
  

  .משכבך עלבשלום  נוח. בעצב רב אני נפרד ממך

  .אמשיך לאהוב אותך תמיד

  .יוסי  אחיך

  

� � �  
  ,עמוס אהוב שלנו

  .  של אלרן שלנו35- דתו ההלכת לעולמך ביום הול
  .הפך ליום צער וכאב, יום שהיה אמור להיות יום שמח

  .ת ולא היית בעולמנוהייבתקופה האחרונה לחייך 
ה לך כל כך היו, ופתאום היית במצב חדש ואכזרי, לחמת כאריה בכל קושי, כל חייך נאבקת

  .כוח להילחם יותרקשה עם המגבלות ועם התסכול על התלות ואובדן העצמאות ולא היה לך 
  . ך בסבלךותת אלראוכאב לנו 

, ניסינו לפנק אותך, ו לבקר אותךנבא. לא יכולנו, אבל לא הצלחנו, ו כל כך לעזור לךרצינ
זה לא עזר לך להתגבר על הכאבים הבלתי פוסקים ,  אבל לא היה בכך די–לעודד את רוחך 

  .צר ידנואנא סלח לנו על קו. ועל הייאוש במאבק חסר סיכוי להחלמה

  . השארת אחריך משפחה מחבקת ואוהבת
, זכרונות של חום ואהבה מאח גדול ונערץ לאורי ויוסי, המון זכרונות טובים נשארו לנו ממך

  .חבר יקר ודוד יחיד ומיוחד עבורנו, סבא מלא רוך לנכדיו, אב אוהב ומסור לאין קץ לילדיו
   .אנחנו מתגעגעים אליך ומרגישים בחסרונך, עמוס אהוב

נבוא מפעם לפעם לבקר אותך ואת ההורים הקבורים לא רחוק ממך בגבעת בית העלמין 
אולי נהיה בני מזל וגם אתם תבקרו אותנו לפעמים . בעולם שֵמֵעבר, עכשיו אתם יחד. ביפעת

  ...  בזכרונות,  בחלומות–

  ,עמוס יקר, נוח על משכבך בשלום
  ,ם לנצחאוהבי

  המנורים משדרות

  



 26

  
  

 אהוב מדוד וקיםמת זכרונות
 

  ,יקרדודי ה, סמוע

לקחת אותנו , הבבריכו לשחות אותנ לימדת. ך בילדותנואצלשלנו  החופשותאני זוכר את 
כל אלו ועוד . תטעימו ארוחותבישלת לנו  ,בכולבופינקת אותנו , ססטות כיפיות בטונסיעול

  .בלתי נשכחות, נשארו בזכרוננו כחוויות ילדות נהדרות
  

התרשמתי עמוקות . ות יותר המשכתי לראות בך דוד אהוב ומיוחדגם בשנים מאוחר
היית עבורי סמל , בר לכךמעֵ .  לא נתת למגבלת השמיעה לעצור אותך בשום דבר–מנחישותך 

, בגיל מבוגר. לא מפחד משום דבר ומאף אחד, מוכן לכל עבודה קשה, למסירות וחריצות
שגם בני עשרים מתקשים לעמוד , קשותהמשכת לעשות עבודות , כשבני גילך פורשים מעבודה

  .כסלע איתן, היית חזק ונחוש. בהן
  

  ,דודי היקר עמוס
  .תם סבלך הגדול, תמו ייסוריך

  .וכבר מתגעגע, אני נפרד ממך בצער עמוק

  .נוח על משכבך בשלום
  ,אוהב
   מנוריניר

  

�  
  ,דוד עמוס היקר

  .יושרך וטוב ליבך, תךנּוּכֵ , חריצותך, הערכתי את אומץ ליבך, כל חיי, מאז ימי הילדות

התקנה ותיקון נחוצים במו ידיך , יוזמה ותושייה ועשית כל בנייה, ניחנת בתבונת כפיים
  .במלוא המרץ,  כמו צעירלעבוד מבוגר המשכת גילאפילו ב, תמיד עבדת קשה .הטובות

  

בריך בד. ווטסאפבבמסרונים ו, היה תענוג להתכתב איתך במיילים. יחסינו היו תמיד חבריים
 היית –את המחמאות קיבלת בחיוך . המתובלת בהומור רב, באה לביטוי חוכמת החיים שלך

  . לא התרשמת מגינוני כבוד, צנוע וענו
  

מצבך . לא הותירה לך סיכוי להתאושש ולחזור לעצמך, המחלה הארורה פגעה בך אנושות
  . ויד אוהביך קצרה מהושיע–הלכת ודעכת , הידרדר

  .סתייםבל ההסֵ , דוד יקר
  .נוח על משכבך בשלום

  .נשמור את זכרך הברוך באהבה

  ,אוהב
  אחיינך דרור
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  לזכר עמוס
  

בימים ההם . לנופש יחידים בחוף ארגמן בעכו, נאות מרדכי,  יצאתי מקיבוצי1973בקיץ 
כדי ליצור עבורם הזדמנות , שלחו הקיבוצים חברים רווקים ופנויים לנופש על חשבון הקיבוץ

יצאתי . רדתי זה מכברשמאביה נפ, אני הייתי אז אמא לאיריס בת העשר. נוחה להכיר בני זוג
  ?על חשבון הקיבוץ,  מי לא ישמח לנופש במקום נהדר על שפת הים–בשמחה לנופש הזה 

  

הבנות אומנם הזהירו . הוא מצא חן בעיניי. ארוועמוס בלט בין הבחורים בחוסנו וביפי ת
התקשורת עם עמוס התנהלה : אבל חשבתי שהן טועות, אותי שחרשּות היא מגבלה רצינית

הקשר בינינו . נאור וטוב לב, חופשי וזורם ובשיחה אתו התרשמתי שהוא אדם פתוחבאופן 
אני באתי ליפעת והיכרתי את , עמוס בא לנאות מרדכי והכיר את איריס. התפתח מהר
הגעתי למקום , "זהו זה"והרגשתי ש, מצאנו חן זו בעיני זה וזה בעיני זו... משפחת מנור

  .מבטחים
  

כי אהבתי מאוד את הקיבוץ שבו גדלתי מאז ימי , לנאות מרדכי, רציתי שעמוס יבוא אלי
עוד בימי . עמוס הסכים בלי קושי. ובתי איריס היתה משולבת היטב בחברת הילדים, ילדותי

ממייסדי ,  אסתר ויהודה מנור–לביקור אצל הדודים , ילדות אהב לבוא לנאות מרדכיה
קבענו את מועד החתונה . גילו של עמוסיהודה היה אחיו של דוד ובנם דני היה בן . הקיבוץ

  .1973 באוקטובר 22, ד"תשרי תשל'  כו–לשבוע שאחרי סוכות 
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, החופה נערכה במועד שנקבע. שלושה שבועות לפני החתונה פרצה מלחמת יום הכיפורים

אי אפשר היה לחייך ולשמוח כשהמלחמה . דאגה ועצב רב, אבל התנהלה באווירה של מתח
כשביפעת ובנאות אבלים על הנופלים ודואגים , ה ורבים כל כך עדיין מגוייסיםטרם הסתיימ

  .לשלום הפצועים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מצאת בחור : "חבריי אמרו לי. אהבו אותו מאוד, עמוס התקבל בנאות מרדכי בלב פתוח
 עימות אם היה לעמוס פה ושם ויכוח או. הוא השתלב בעבודה וגם בחברה". פשוט נהדר

היכול לפתור בעצמו , הוא הרגיש כחבר בין חברים: מנע זאת ממני בתוקף, ורציתי להתערב
  . כל בעיה שהחיים בקיבוץ מַזמנים

  

 הצטרף לחברים שלי שאהבו לצאת לדיג בירדן עמוס
 הוא –ובכנרת ונהנה מאוד להכין את הדגים לכל החבורה 

 מריח מאחר שאני לא אוהבת דגים וסובלת. היטיב לבשל
 –על הדשא , היה עמוס מכין את הדגים בחוץ, בישולם

תמיד התרשמתי מהיקף . וכולם ליקקו את האצבעות
הוא קרא את העיתונים יום יום מהמילה . ידיעותיו

כל , כל הידיעות, כל המדורים, הראשונה עד האחרונה
לפתור בימי שישי אהב . המוספים ורכש ידע כללי נרחב

הוא פתר . מוסף של העיתוןאת התשבצים והחידות ב
 רובם פרסי –שלח תשובות וזכה כל הזמן בפרסים , הכול

  . שאותם היה קורא ומעביר לספרייה, ספרים
  

  

מלוח המודעות ביפעת 
  :22.10.1973מיום 

  

הזמנה לחתונה בנאות 
מרדכי ועליה מודפס 

  :ונת כתיבהבמכ

  החופה מתקיימת 
  .בחוג המשפחה בלבד

  המסיבה נדחית 
 !!שלוםלימי 
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 נולד 1976באפריל . דאג לה ועזר לה בשיעורי הבית, את איריס שלי קיבל עמוס באהבה כנה
עי בזרועותיו היה המאושר עם רו. רגיש ודואג, עמוס התגלה כאב מסור. אח לאיריס, לנו רועי

עמוס היה קפדן ונוקשה ולי . הבקיעים בינינו מתחת לפני השטח כבר הורגשו, עם זאת. באדם
קיוויתי ששינוי מקום ישפיע לטובה על מערכת היחסים . היתה זרימה אחרת, היה מזג שונה

  .הזוגית המתערערת
  

, כשאני בהריון מתקדם, 1977בקיץ 
 נולד 1978ר בינואוהגענו יחד ליפעת 

לזמן מה שוב היינו משפחה . לנו רונן
אבל אני כבר , מאושרת לכאורה

הרגשתי שלא אוכל להמשיך לחיות 
הערכתי וכיבדתי אותו . עם עמוס

אבל לא , מאוד על כל הטוב שהיה בו
  . יכולתי עוד לחלוק איתו את חיי

  
תקופת לנו היתה ועמוס הגיב קשה 

ה זכינו לעזר, למזלנו. משבר לא קלה
רבה מצד המשפחה ומצד חברים 

נעזרנו גם בייעוץ . טובים ביפעת
, שנינו רצינו בטובת הילדים. מקצועי

 תהליךהיה חשוב לנו שלא ייפגעו מ
  . הפרידה בינינו

  
עם , נהיינו שוב ידידים טובים. ופיוסבתום תקופת הכעס הרעה הגיעה תקופה של השלמה 

חגגנו יחד חגים ושמחות משפחתיות והמתח והכעס . ן מלא ורצון הדדי לתמוך ולעזורמּואֵ 
 אשה שתתאים לו יותר, במשך השנים קיוויתי שעמוס ימצא זוגיות חדשה. נעלמו כלא היו

ידי זהב ואיכפתיות , רגש רב, מסירות,  תבונה– הרי היה לו כל כך הרבה מה להציע ,ממני
אך , היו פה ושם נסיונות לקשר זוגי חדש. זה לא קרה, לצערי. ות איכויות בלתי שכיח–לזולת 

  .אלה לא החזיקו מעמד
  

הוא בא לבקר בביתי . ידיד נאמן כאח, בשנים האחרונות היה עמוס חברי הטוב והקרוב
פרנסתי היתה על כריות נוי ותיקי . פתר כל קושי, תיקן כל תקלה, בטבעון כמה פעמים בשבוע

נסע איתי לכל הירידים שבהם מכרתי ,  עמוס סייע לי במילוי הכריות.נוי מיוחדים שיצרתי
חבריי בירידים התקנאו .  במה לא–באריזה , בפריקה, בהסעה, עזר בהעמסה, את עבודותיי

העושה את העבודה בחיוך , שותף כל כך יעיל-  לאף אחד לא היה עוזר–בי על החבר הטוב 
בשנים אלה נולדו גם . ה לו בכל יום ויוםהייתי אסירת תוד. עם כל הלב והנשמה, ושמחה
  .שהביאו לעולמו של עמוס שמחה ואושר אינסופי, הנכדים

  

את התלות , את ירידתו הפיזית, כאבתי את סבלו הרב של עמוס בחודשי חייו האחרונים
  .עכשיו נגאל מייסוריו .ששברה את רוחו

  

, אח בכור לאורי ויוסי; להוריובן מסור ונאמן ; אציל נפש, אזכור אותו תמיד כאיש טוב וחכם
אב חם ומסור ; שאת שניהם אהב אהבת נפש ושמר איתם ועם משפחותיהם על קשר חם

  .איש שאמשיך לאהוב כל חיי, איש יקר וקרוב לי; לילדינו וסבא גאה לנכדים
  

  .עמוס, שלום
  

  ציפי מנור: סיפרה
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 סבא עמוס

 אריאל ונמרוד אריאל

 נמרוד

 נמרוד

 יואב
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  בא שלנוא
  

  . דיוחא מבה איו הלנא שאב
  .ה לנו והכול איפשררשהכול הי

ת העבודון חלק מכיו הפילם אעיתיל, ת רחבקצועון מגוות במביי השיעורר בוזא היה עהו
  .והיה גאה ושמח בציונים הטובים שקיבלנו בזכותו, ובורנע
  

א הביב שחלת מעימות טבינון גהכית וליתולאפות פ, אבא אהב לבשל מעדנים מיוחדים
ד חג ידום לולכיו היינם הכילדי. אחת מאהבותיו הגדולות היתה ַּדִיג ודגים בכלל. תהרפמ

כל הדגים הלכו היום לבית : "היה אומר, כשחזרנו בשבתות עם דלי ריק מדגים. פעמים רבות
  "... הכנסת

  

 יוצא היה, כאשר באנו לבקרו בעבודתו באקונומיה. אבא היה מתבדח על עצמו בכל הזדמנות
כשהלכנו "... אני לא יכול לשמוע, האוזניים שלי קפאו... רגע... רגע: "מהמקרר הגדול ואומר

דאג לבדוק ולהקשיב באוזניות של כל המערכות ולציין , ע חדשה לביתמַ לבחור מערכת ׁשֶ 
  . איזו מהן הטובה ביותר

  

  . חסר דברשל דאגה שלא י, של הנאה צרופה מהנכדים, אבא היה איש של נתינה ואהבה
  ; הוא היה אבא שמצטט את אלתרמן על כל שעל

  .שדרש צדק והביע דעתו בדרכו, אבא מאוד דעתן
  

  . בכל דרך, בכל גיל,  מצא עבודה בכל מקוםאבא
והכול בעצמאות , לא ויתר על הרצון להיות משמעותי בעשייה, מעולם לא אמר נואש

  .  מחשבתית ותפקודית–מוחלטת 
  

  , אבא שלנו
ואת הנתינה והפשטות , ההגינות והאומץ שלך ללכת בדרכך המיוחדת, את העקשנותהערצנו 

  .שאיפיינו אותך כל כך
  

  ,מתגעגעים, נזכרים, אוהבים
  .רועי ואיריס, רונן
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