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   13 מידענית 

, שהלך  והאהוב , חברינו היקריעקב ברגמוקדשת כולה ל – מידענית הפעם ה

 לעולמו לאחר מחלה קשה. דברים שנכתבו לזכרו. 

 יעקב שלי 

אני יושבת והראש מוצף במחשבות וזיכרונות. מנסה לכתוב, ולא מאמינה  

. היה  16שנה אנחנו ביחד, מאז שהייתי בת  50שאתה כבר לא תהיה איתי. 

בינינו הפרש גילאים שלא פגע בחיבור ובאהבה הגדולים. כבר בראשית דרכנו  

.  הרגשתי את הלב הענק שלך והנתינה האינסופית. מיד הרגשתי שזכיתי בך

                                                                                                                                                                           עם הרוך המלטף , החום והרגישות לצד החוזק שמגן ומגונן. 

כשעדין היינו חברים, רק רצינו להיות   זוכרת איך במלחמת יום כיפור,אני 

ביחד. אתה לקחת אותי איתך לרמת הגולן, כשהובלת תחמושת לאחד הבסיסים. כשהגענו לבסיס כיסית אותי  

                                                                                                                              והחבאת אותי מתחת לשמיכות כדי שלא יגלו שהבאת את החברה שלך בזמן מלחמה. 

בהמשך התחתנו, נולדו לנו אסף וחן המקסימים ואתה היית פשוט משוגע עליהם. היית בשבילם האבא הכי הכי 

                                                                                                                                                 שרק יכול להיות.

אני זוכרת שכשאסף נולד והיה בבית התינוקות, אתה היית קם לפנות בוקר ומתגנב לבית התינוקות רק כדי לתת  

לו חיבוק ונשיקה. ואני זוכרת שכשחן עברה את ניתוח הגב, לא עזבת אותה לרגע. טיפלת בה במסירות מופלאה.  

יה לך קשר קרוב ומיוחד עם הילדים, שהמשיך לאחר מכן גם עם הנכדים. בשבילם, היית מוכן להוריד את הירח,  ה

                                                                                                                                                     וכך גם בשבילי.

לפני שנה וחודש התבשרנו שחלית. עבורנו זה היה הלם. ואתה, עם האישיות הנדירה שלך, עם האופטימיות  

אמרת לי "אני אעשה כל מה שצריך ואני אחלים. אני חזק ואני יוצא    -האינסופית ואהבת החיים האדירה שלך

התמודדת בגבורה ותמיד למאבק". לאורך כל השנה בזמן הטיפולים הרבים שעברת, ולמרות הקושי הגדול, 

המשכת עם חיוך, חיוניות ואופטימיות בלתי נדלית. גם בתקופה הזו לא ויתרנו על הבילויים המשפחתיים שכל כך 

אהבת, ושהיו לך תמיד כל כך משמחים ומשמעותיים. כל מה שהיית צריך תמיד זה את היחד המשפחתי שמילא 

                                                                                                                               אותך באושר גדול.  

אחרי הטיפול האחרון, היינו מלאי תקווה שאתה בדרך להחלמה. לצערנו, בשבועיים האחרונים הרגשת מאוד לא  

וכרגיל הצלחת לשדר שהכל יהיה בסדר.  טוב. ואתה, כהרגלך, רק ניסית לשמור עלי כי ידעת כמה אני דואגת, 

                                                                                                    תמיד אמרת לי שלא מתים כל כך מהר. 

טיפול בשבת שעברה ראיתי אותך סובל וכאוב והבנו שצריך להגיע לבית החולים. גם אז קיווינו שזה משהו בר  

ימים היית בבית החולים, וכולנו ליווינו אותך  9ושתחזור הביתה במהרה. לצערנו, המצב היה שונה... במשך 

באהבה ודאגה. באחד הימים, כשהיינו בשיחה עם הרופא, ואתה נשארת עם דפנה, שוחחתם על החוויות 

 ת. חיית את החיים במלואם.המשותפות שהיו לנו ביחד, אמרת שהיו לך חיים מאושרים ושעשית כל מה שרצי

יעקב, החיים בלעדיך יהיו אחרים. שמחת החיים, האופטימיות והטוב הזה שאתה מפיץ לכל עבר ועוטף אותי ואת  

אתה משאיר אחריך חלל אדיר    המשפחה, יחסרו כל כך. קיוויתי והאמנתי שיהיו לנו עוד כמה שנים טובות ביחד.

 אוהבת אותך כל כך ועדין לא מעכלת. תלווה אותנו.אבל גם כל כך הרבה אהבה שתמיד 

ל רוצה להודות מעומק הלב בשם כל המשפחה לצוות המרפאה: לד"ר רקפת, לאיריס, לאסנת, לאינגה, לאביט
ולנילי. על הליווי המסור והתמיכה בכל עת. זה לגמרי לא מובן מאליו. ולחגית שעוטפת אותנו מרגע היוודע  ת לענ

 . האסון

 ענת 
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 אהוב שלי, אבא 

אני לא מאמינה שאני עומדת כאן ומספידה אותך. זה לא נקלט. כל כך מהר הלכת לי. בא לי עוד חיבוק קטן 
ואוהב ממך. הלב שלי מרוסק. כל איבר בגוף שלי כואב. אני כל כך אוהבת אותך אבא. תמיד זה היה הפחד הכי  

                                                                                                              גדול שלי. שתלך ולא תחזור יותר.
היה לי קשה לשחרר אותך, וגם לא ממש רציתי. אבל כשהבנתי עד כמה אתה סובל והגוף שלך כבר עייף  

ווה להתעורר מחר ולראות אותך לידי. אתה  לחם, כיבדתי את רצונך. אבא, אני עדין מרגישה בחלום רע ומקימלה
                                                                                 ה, למה זה מגיע לך?  מהיית אדם שכולו לב ענק, בלי טיפת רוע. אז ל

ת הלב המגיעה לו.  היית סבא מדהים לילדיי. הם כל כך אוהבים אותך. לכל נכד ידעת תמיד לתת את כל תשומ
אני לא יודעת איך אמשיך בלעדיך. בלי שתעבור ליד המרפסת שלי ותצעק לי  

: "ג'וקי, יש משהו לאכול?". תמיד היינו מכינים לך צלחת והיית מתענג.  
שאבי בא לבית  כבתקופה האחרונה לא היה לך כבר חשק לאכול. אבל 

ת מה שהוא  החולים והביא לך מטעמים, אמרת לו שאתה כל כך אוהב א 
 מכין.  

לעולם לא אשכח איך טיפלת בי אחרי ניתוח הגב שהיה לי, במסירות  
 אינסופית.  

אבוש יקר שלי, אני בטוחה שעשינו כל מה שאנחנו יכולים בשביל לעזור לך.  
ואתה נלחמת כל השנה הזאת. אתה גיבור אמיתי. אף פעם לא התלוננת על כאבים, גם כשכבר ממש סבלת.  

                                                               ר לי שהכל בסדר כדי שלא אדאג. אני לא יכולה לתאר לך איזה חור ענק יש לי בלב בלעדיך.תמיד דאגת לשד
העיקר שאתה לא סובל כבר, ושהספקנו להיפרד ממך בבית בצורה מכבדת ועוטפת. כל כך שמחה שהבאנו אותך  

ך אהבת. חשבתי שתהיה איתנו עוד כמה ימים ושנוכל לקבל עוד קצת ממך, אבל  הביתה, לפינה שלך שכל כ
מבטיחה לך שנשמור על סבתא   כנראה שבחרת אחרת. מודה על כך שנתתי לך יד וחיבוק בנשימה האחרונה שלך.

 ונעטוף אותה כמו שהיית רוצה. ומבטיחה לך גם שנבוא לבקר אותך כאן בבית הקברות ולעדכן אותך בהכל. 

 חן                        ח על משכבך בשלום אבא אהוב שלי.נו

 

 11.2022 – .194401יעקוב ברג   

  -כאן  )לפני מספר שנים ראיין בני תבורי את יעקוב בדפי המידע של גלע"ם.  חלק מהדברים

 מובאים מהראיון ההוא( 

, בירת בוליביה. בן שני להורים )הרמן ובטי(, שהגיעו לשם  , בלה פאז1944יעקוב נולד בינואר 

ר החליט לעלות לארץ כומאירופה. קרלוס בנדיקט, קראו לו, לפני שהפך ליענקלה. האח הב

בלבד,    13, כשהוא בן 1957במסגרת עליית הנוער, לקיבוץ שער העמקים. זמן מה אחריו, בשנת 

                                                                              עלה יעקוב לארץ והצטרף לאחיו בקיבוץ.

"להורים היה קשה אבל לא הייתה ברירה. העתיד בבוליביה לא היה מזהיר והם קיבלו את  

עלייתי ארצה בהבנה." מספר יעקוב. "אחי ואני למדנו עם בני הקיבוץ. זה היה ניסיון נורא.  

ות, מים נשפכו למיטתי. לא יכולתי להישאר שם יותר ועברתי  סבלתי מהתנכלויות, חטפתי מכ

  .                                                                         . מתנה . להרבה שנים1959, בשנת למענית לחברת הנוער "נבטים" בקיבוץ מענית."  ככה קיבלנו אותו 

"בחברת הנוער הרגשתי טוב יותר. לכולנו היה רקע משותף והסתדרנו בינינו. גם נוצרו לי   -יעקוב ממשיך ומספר 

                                                                                                                        קשרים טובים עם בני הקיבוץ."
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בשנת   השתחרר , ואז גם הגיעו ארצה ההורים. הם גרו בעיר, לא בקיבוץ.  1965התגייס לצבא. בשנת   1962בשנת 

  6נשא יעקוב לאשה את ענת, ובהמשך נולדו להם אסף וחן. הם הקימו משפחה חמה וטובה והיום יש להם  1975

                                                                                                                  נכדים. כולם משוש חייו של יעקוב.

הרבה שנים עבד יעקב בגלעם. התחיל כנהג משאית, עסק בגבייה ובהמשך היה שם בתפקיד של מנהל המשק. 

אהב את האנשים וראה בגלעם בית. אנחנו כאן במענית, התחרינו עליו מול גלע"ם. אהב מאד את העבודה שם, 

                                                    לרב הם ניצחו, אבל כשסיים שם ויצא לפנסיה, קיבלנו אותו בכוחות מחודשים.

בל היה לו תפקיד אחד מרכזי ומיוחד, אפשר למנות את כל התפקידים שיעקוב מילא בשנותיו בקיבוץ, והם רבים, א

                                                                                        . לעזור לכל מי שזקוק לעזרה –שהוא בחר בו בעצמו 

הוא היה סדרן עבודה ותחבורה ורכז חינוך ושירותים וקשר עם הצעירים. הוא ניהל את בניית הדירות לצורך מעבר 

                                                                                                               ללינה משפחתית. הוא עשה את יום הילד הרבה שנים והיה מעורב בכל צוות כמעט. 

לעזור לאנשים להעביר דברים ממקום  –אבל לא סתם נהג. הוא ראה בזה שליחות אנחנו מכירים את יעקוב כנהג,  

. גם אם זה  לכל מקום שיעלה על דעתםלעבודה, לטיפול, לביקור, לשדה התעופה ו –למקום, לעזור להם להגיע  

                                                                                                                                                           באמצע הלילה. 

הרי אפשר לקחת מונית או רכבת משדה התעופה, אבל זה הרבה יותר כף לפגוש שם את יעקוב, להתעדכן במה  

ל, כי לא אהב את ההמתנה בשדות  "הוא אישית לא אהב לנסוע לחו   שקורה בקיבוץ, לספר לו על חוויות מהטיול. 

אז הכי טוב בבית שלו, או במלון כאן    –ואם צריך להנות ולנוח  התעופה וגם לא את הטיסות. הוא נהג, לא טייס.

                                                                                                           בארץ. ושיהיה ברמה גבוהה, כי הוא אהב נוחות.

יעקוב אהב לעזור, לא רק עם הסעות. בכל דבר ולכל אחד ואחת. בשבילו קיבוצניק זה לא מי שהולך תמיד בתלם  

                             או שעושה כל מה שהקיבוץ אומר ומחליט. קיבוצניק זה מי שמעורב ותורם ועוזר לכל מי שנזקק.

"יעקוב ברג הוא מי שאתה רוצה לצידך כשמשהו צריך להיעשות" כתב בני.  יעקוב הוא גם מי שמתקשרים אליו  

נתקעים בכביש, או אחרי תאונה חס וחלילה, או פנצ'ר. וגם אם אנחנו סתם אובדי עצות מול    -אנחנו בצרה  אם

                                                                                                                                         המציאות.

פרה לי פעם מישהי כאן בקיבוץ, שכשעברה דירה מהשכונה של יעקוב למקום אחר בקיבוץ, הוא התייצב עם  יס

בלי שביקשו  אני לשירותכם. תעמיסו ואני אוביל כמה שצריך. ככה  –הקלאבקאר והעגלה שרתומה לו, והודיע 

                                                                                                                      ממנו. כי זיהה שצריכים עזרה. 

יה שגם האחרים יהיו כמוהו, וכשזה לא קרה הוא התאכזב. וכשפגש אנשים שגם אכפת  ייתה לו ציפילא פעם ה

                                                                                       וצים לתרום ולעזור, הביט עליהם בהערצה.  להם ור

בשנים האחרונות יעקוב היה הנהג של המרפאה. הוא מילא את התפקיד במסירות רבה כמעט עד יומו האחרון. זו  

לכולנו יש תודה בלב ליעקב. איכשהו, מתישהו, הוא הגיש לנו עזרה או  בעצם,  הזדמנות להגיד לו תודה והערכה.

                                                                                נתן לנו משהו שאפילו לא ידענו שחסר לנו. אז תודה, יעקב.

ים. כל כך היה גאה  יהיו לו דמעות בעינבתוך כל זה , יעקוב היה קודם כל איש משפחה. כשדיבר על אסף וחן, 

או  או אוכל  משחקבבת עיניו. רק שיבקשו   – בהם. והנכדים והנכדות 

                    והוא מתייצב ועושה.הסעה, 

 ברוך.אהוב ו האובדן גדול. למשפחת ברג ולמשפחת מענית.   יהי זכרו 
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 יענקלה ידידי ורעי 

החברות בינינו התחילה כשנכנסתי לעבוד בגלעם. אתה היית נהג מיכלית הגלוקוזה  

לך יכולת מופלאה ליצור קשר עם כל אחד, במפעלים   ההית  המיתולוגי ואילו אני מנהל טירון.

שסיפקת להם גלוקוזה הכרת את כל המנהלים, היית נכנס למשרדם כאילו אתה הסגן שלהם  

עם כולם דיברת ויצרת קשר . ם לעובדי הקו נתת אותו יחסאבל ג וכך גם התייחסו אליך.

 בגובה העיניים .

להושיט יד לעזרה ואם   אין ספק שאתה היית סוג של דוגמה ומופת כמי שנכון תמיד לעזור,

בדרך כלל כל אחד מאיתנו מצפה לתמורה כלשהי על עזרתו , לך זה היה כל כך טבעי וברור  

  אותי.שככה אתה ואל תודו לי ואל תשבחו  

כשנאוה חלתה נהגת לבקר אותנו לעיתים קרובות, הבאת אבוקדו פרי גינתך ובעיקר הבאת  

כשאתה חלית שמרת עד לימים האחרונים על חיוניות , תפקדת כמעט מלא   חיוך ורוח טובה.

י שזה  נו בקשר יום יומי ולפי הקול יכולתי לדעת מה מצבך. בימים האחרונים הבינותיהי  ושידרת אופטימיות רבה.

 הולך למקום רע. 

כמה שבחים הרעפת על המשפחה שלך, איך הם מטפלים בך ואיך הם דואגים לך ואמרת שכנראה עשיתם ענת  

מענית לא תהיה  . כמה קשה לחשוב שאתה לא תהיה עוד בנוף מענית ואתה עבודה טובה אם זה מה שיצא לכם.

 תחסר לי מאד חבר יקר. אותו דבר בלעדיך.

 יוסי פלד. .                           תה כבר לא צריך לעשות כלום, רק לנוחנוח בשלום כאן, א 

 

 הספד ליענקלה ברג הנשמה של קיבוץ מענית. 

חבר קיבוץ מענית בכול   ,יענקלה אהובינו .היום זו אחת מהן .מעטות ההלוויות בהן אנו נפרדים מסמל מקומי 

                                                                                רמ"ח אבריו נפטר. במותך יענקלה אהובי משהו משמעותי במענית מת היום.

  אבל שלא   ,ההיכרות שלי עם יענקלה היא רבת שנים וישנם המון סיפורים שלא ניתן אפילו את כולם לגלות

דברים של ייהרג ובל יעבור, הוא   ו הוא רך, אין ל .יענקלה הוא קיבוץ מענית - אפספס אומר את הדבר העיקרי

דיבר   .הוא דיבר אנושית .מבוגר צעיר ונער - אוהב אדם, ואיש של שלום. מומחיותו של יענקלה היא נפש האדם 

המיוחד בך יענקלה הוא מעשיך הטובים שבין אדם   נטול פוזה וללא גרם של התנשאות. .כבן אדם אל בני אדם

 כאילו מישהו בנה אותך כמכונה לדברים טובים.לחברו, תמיד היית שם בשביל כול חבר וחברה  

אם   75יום אחד באת לספר לי על הברכה המרגשת שאסף בירך אותך לרגל יום הולדתך ה  .ואי אפשר בלי סיפור

וחשתי שאתה מאושר וזה שאסף וחן במענית עם ילדים ומשפחות זו   העניין ריגש אותך עד דמעות   .איני טועה

בחייך יענקלה אסף מוכשר מאין כמוהו  ואינו מעורב בכלל בענייני    - כך אמרת לי. אמרתי לך .הגשמת חלום שלך

תי.  פסק ,הוא עוסק מוטב היה אילו היה יותר פעיל בקיבוץ הקיבוץ וזה אינו מקובל עליי, והיות שכלל לא ברור במה

יענקלה הזדקר, וממש הסתער עלי ונזף בי בטענה שאסף עסוק מעל לראשו ואם 

בקיבוץ צריך משהו אז הוא בעצמו מוכן להתנדב. הרגשתי כמו נער נזוף ויותר לא  

  העזתי לדרוש שאסף יהיה פעיל בקיבוץ.

יענקל אתה הגעת לקיבוץ באוטובוס ואני   -  עוד נהגת להקניט אותי והיית אומר לי

 .והיינו פורצים יחד בצחוק .י לקיבוץ באוניה זה הרבה יותר גדול מאוטובוסהגעת

ובאמת   איפה יש דבר כזה היום.  .הבן אדם הגיע לארץ באוניה - בכלל זה סיפור 

ולא אחת תקציבך  .ראשית טעויות בדואר שנינו יעקב ב .היה לנו הרבה מן המשותף
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היו ימים שאני רציתי להתחלף איתך והיו ימים שאתה רצית להתחלף איתי אך תמיד  .הגיע אלי ותקציבי אליך

תמיד חשת אחריות    לכןואולי  שנה. 20שנינו לא נולדנו פה, שנינו מחברת נוער רק בהפרש של כמעט  צחקנו מזה.

 תמיד אבל תמיד תמכת בי. ו תמיד עמדת לצידי ועלי 

מיד התבטאו רבים מבני ובנות   .בבוקר פטירתך כתבתי בדף הפייסבוק הקהילתי של מענית  על העצב של לכתך

לכולם   .נפשם וברוחםבבכולם נגעת    .חברי וחברות הקיבוץ ואפילו מי שהיו במענית ואינם גרים פה ,הקיבוץ

                                              . בהרבה מאוד מובניםאתה.  מענית ומענית זה   זה אתה – כאמור יענקלה  .הגעת

ואתה הרי לא נולדת כאן   .את חשבון חייו של הקיבוץ ,עושים את חשבון חיינו ,אנו עומדים היום מול קברך הפתוח

                                                                                                                                       ובכול זאת אתה הכי מכאן.

יענקלה    - איריסה התקשרה ואמרה  2023ביום ב בעודי מרוכז בתוכנית המשק לפני וועדת משק לאישור תקציבי 

כולם בכו ובכול זאת בשלב מסוים  נתנו לנו   .הגעתי אליכם הביתה  עזבתי הכול ובאתי. .בא והוא רוצה שתבוא 

  .ופרצנו בבכי חרישי .חלק ממענית ימות איתך .יענקלה אתה לא יכול למות -  אז אמרתי לך כמה רגעים לבד ו 

  .הרי אתה יענקלה  ?יענקלה למה כול השנים אתה קורא לי יענקל - אמרת. שאלתי אותך   "שהנכדות לא ישמעו"

ושוב בכינו. איריסה חזרה לחדר   .שאני אלך אתה תהיה יענקלהכ .יענקל זה יענקלה אבל יותר קטן - אז אמרת לי 

אתה לא מיהרת לוותר עליי ואני התרגשתי עד דמעות אבל בסוף איריסה   .וביקשה שאלך כי עליה לטפל בך

 הייתי גאה על שרעייתי אהובתי מטפלת בחבר הטוב והאהוב שלי.    .הכריעה ואני הלכתי

תי  העמדתי פנים והתחל  ,שטפתי מהר פנים ,חזרתי הרוס לבית המשרדים

צרות ודאגות   מולכרגיל תוכנית  .לנהל את ישיבת וועדת המשק במענית

ובכול עמוד במצגת רציתי לזעוק יענקלה   ,בלי סוף לעתידו של הקיבוץ

נגמר! יענקלה נגמר! ובאופן אירוני דנו בסוגיית מקורות ושימושים וליבי זעק  

עים  פנימה כי אחד מהמקורות הכי חזקים מעמודי התווך שלנו נגמר ברג

הוא    ,הוא יענקלה שלנו ,הוא מקור אנושי ,והוא אינו מקור כספי .אלו

 הנשמה של מענית.  

בקיבוץ היית מעורב שנים רבות ובאותה עוצמה שהתאבלת על הקיבוץ של  

פעם שקרס והתמוטט כך היית מראשוני המתגייסים והתומכים בשינוי  

ת עסקת  ראית בזה הכרח וכדרכך קיבלת את השינוי ולא אח .הקיבוץ

  .והתגייסת לשווק אותו פנימה כלפי מי מהחברים שאצלם היה יותר חשש

רבים נתנו בך אמון ולנו בהנהגת הקיבוץ היה ברור שנים רבות שבשביל להעביר רוב מיוחס בקלפי חייבים את  

אבל    אף פעם לא התאכזבנו .יענקלה. למה? פשוט. הרבה חברים מאמינים לו ואם הוא ילך לשכנע הם יצביע בעד

 גם לא אכזבנו. 

חלק מהם היו קרובים אליך מאוד בעוד אנחנו כהנהגה    .משבר קשה חווית ושיתפת אותי עם תביעת הבנים

יענקל תבין אצלי זה כמו ריב בין אבא   -  אמרת לי  אתה התייסרת ברצונך לשלום בית.  ,המובילה יצאנו למאבק

 לא הבנתי אותך אז, הייתי אחוז ברוח קרב כנגד התובעים אבל לכול אורך הדרך היית עבורי איזון במערכה. .ואמא 

לאחר    נעלבת, נפגעת ,כעסת, על שני הצדדים, אבל לרגע לא הייתה לך שום התלבטות אתה היית עם הקיבוץ.

ככת אותי ורבים אחרים מן הפצע  בדרכך זו רי . סלחת וחיפשת שלום ביתוהיית הראשון שהתייצבת   ,שוך המערכה

 הזה, בזכותך אני כבר מזמן סלחתי. 

 חן אבי רוני והנכדים והנכדות עליהם הייתה גאוותך הגדולה .   ,אסף ,ענת –מעל לכול עמדה משפחתך 

היום אנחנו קוברים אותך יענקלה, אתה בלי ספק שחקן הנשמה הטוב ביותר של מענית שהיה פה, ועם הנשמה  

                          הזאת שאנחנו קוברים חלק מנשמתו של המקום הזה הולכת איתך. תהא מנוחתך עדן.                                                        

 יעקב בכר 
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 וש שליסב

איך זה הגיוני שהבנאדם הכי   .אני יושב לידך בנשימותייך האחרונות ואני לא מאמין ובעיקר לא מקבל את המצב

 חזק שאני מכיר מתפרק אל מול עיני וגם אז נלחמת בזה שלא תתפרק מולנו ותצחק איתנו עד השנייה האחרונה.

ברגעים הללו כל החיים שלי עוברים מולי, כל החוויות שעברנו הטובות וגם הפחות טובות. מאז שנולדתי לקחת  

תחזק ונהיינו החברים הכי ה בילך ולאט לאט עם השנים הקשר שלנו אותי תחת חסותך כאילו הייתי עוד בן בש 

                                                                                                                                                      טובים.

כאילו הם גם   ,אפילו לחברים שלי ,ים שלך ולתת הרגשהלגרום לכולם להיות חבר -  זאת הייתה הגדולה שלך

הנכדים שלך. ואני ידעתי שאם עובר עליי משהו אתה ראשון לדעת כי תמיד ידעת איך לגשת אליי ולהסביר לי 

ת מהחיים וידעת לפנק את כולם יכי זה מה שאתה עשית נהנ .שצריך להנות מהחיים ולא להתעסק בשטויות

                                                                                             גע בחיים האלה.ושה לך שלווה ורולעזור להם כי זה מה שע 

זה   .ואני הייתי סקרן ורציתי לנסות כל הזמן .כל החיים גרמתי לי להסתכל עליך בהערצה וללמוד ממך כל דבר

ש ענפים ועד ללמד אותי לנהוג ולא שחררת אותי עד שעשיתי הכל  התחיל בלקטוף אבוקדו נכון מהעץ בלי לתלו

 מושלם. 

בשנתיים האחרונות ליווית אותי בכל דבר שעשיתי במיוחד בעסק שלי שדחפת אותי בזה כי ידעת שזה כל כך  

 חשוב לי ואני ידעתי להחזיר לך תמיד בפיצות ואוכל. 

שהנשמה שלך הולכת איתי לכל מקום. אתה היית  אבל אני מרגיש  ,אני מרגיש  שיש לי חור ענק בלב עכשיו

היום אני מבין    .ואף פעם לא הבנתי למה ןבנאדם מדהים שאהב לעבוד ולעשות דברים כל היום ובעיקר היית עקש

משיך ללכת  א שהיה לך חשוב שכל המשפחה תהיה חזקה וחיכית עד הרגע האחרון לראות את זה קורה. אני  

אני מבטיח   .עכשיו תורך לנוח ולהנות שם למעלה כי מגיע לך הכי בעולם .בדרכך ולדאוג לכולם בדיוק כמוך

 עומר                           . אוהב מלא  .להישאר חזק בשבילך ובשביל כולם

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שבת שלום.

 נילי


