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 91מספר מידענית 

                                  לזכרו. תוקדשמשבוע  ההמידענית  . ז"ל יוסי כרמוןשבוע נפרדנו מחברנו לפני 
 עוד נערים שמסיימים השבוע יב כיתות . תקראו עד הסוף.  –וגם 

  

 .בעל עיני החתול לאהובי

עם מי אחלוק עכשיו את חיי? היית החצי השני  . הפרידה ממך קשה מנשוא  
למדתי ממך על סבלנות ואהבה  . שלי ובזכותך הפכתי לאדם טוב יותר

תמיד הצלחת לרגש אותי במחוות  .  עוצמתית ואמיתית עם הערכה וקבלה
ואת   ,לעולם לא אשכח את הימים שהיית מפנק אותי בקפה  .רומנטיות

אפילו שכבר לא היית     .יית משאיר לי ברחבי הביתפתקי האהבה שה
  ,בזמן ביקור אצל הרופא, כשבקשו ממך לכתוב משהו על פתק ,במיטבך

כדי   ,פוןטלהפתק שמור אצלי בנרתיק של ה  .כתבת שאתה אוהב אותי
הפתעת אותי בארוחת ערב לאור   ,לפני כמה שבועות  .שתמיד יהיה לידי

כדי להראות לי כמה אתה מעריך   ,שארגנת בעזרת נירית ואפרת ,נרות
 ? מי ישן עכשיו לצידי ויתלונן שאני תמיד רואה סדרות מתח   .ואוהב אותי

אני    .בזמן שאתה רוצה לראות חדשות או סרטי טבע בנשיונל גיאוגרפיק
תודה שהיית אבא שני לנטע    .מודה לך על האהבה שחלקנו כל השנים

 .ועינת, וסבא נהדר לנכדים שלנו

 .אהובי בעל עיניי החתול ,  תמיד תישאר בליבי

 בת שבע                                                                      

 

 של גינונים.. ולא היה איש של מילים  לא  אבא שלי

מחוספסות ופצועות  היו לו ידיים חזקות ,   הוא היה איש של ידיים ולב. הידיים שלו היו מחוברות ישר ללב !
                                                  ובכל זאת המגע שלהם היה רך מלטף ומלא באהבה. כאילו עבר ישירות מהלב. 

שהייתי ילדה הייתי ילדה של אבא. היו לנו המון שעות של ביחד. של נסיעות משותפות ושל מגע קרוב  
                                                    אפשר ללא הרבה מילים.מלטף ומחבק. היה לנו מרחב חם, אוהב ומ

, של הפרטים הקטנים, של דיוק, של קפדנות, של סקרנות ולמידה שבאו   אבא, היית איש של עשייה ויצירה
אהבת לפרק לחקור ולתקן. מכונות , מכשירים  לך באופן טבעי כמו של ילד. הייתה לך נפש של אומן.

ים הם היו בשבילך מגרש משחקים,   כמו חידות שצריך לפצח. ואתה אבא היית אלוף בלפצח אותם ומנוע
 ולכבוש את האתגר . היית איש פשוט חם ואוהב איש של קבלה וחמלה... של מגע מלטף.

לא תמיד היינו קרובים, היו תקופות ארוכות של ריחוק וכאב  
 והרגשה של פספוס.

ה לא פשוטה עבורך וגם עבורנו.  החודשיים האחרונים היו תקופ
אך לצד זה הם אפשרו גם זמן יקר,  ראינו אותך קמל ודואב..

קירבה גדולה, חיבור, חמלה ואהבה .היית יושב על המרפסת 
ואני הייתי באה ואומרת לך "שלום אבוש" ואתה היית מחייך  

אלי חיוך חם שמח ואוהב ואומר " שלום לך". אני כ"כ אתגעגע  
 לום הזה שהיו בו שתי מילים ועולם ומלואו מאחוריו.לחיוך הזה ולש

אוהבת אותך תמיד ומחבקת אותך חיבוק  . אני אתגעגע אליך, נוח על משכבך בשלום אבא שלי יקר ואהוב
 אפי.                                       אנחנו שלך ואיתך תמיד גדול ואוהב.
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   .אבא יקר שלי
  ,                                             לחיבוק שלך ,למבט שלך - וכבר אני מתגעגע אחרונהה רק אתמול נשמת את נשמתך 

                                      אני יודע שקיבלתי ממך כל כך הרבה דברים מיוחדים,  ,אבא  .לפנים שלך ,לריח שלך
 וכל כך הרבה רגעים טובים וקשים. 

 וגם שנים של ריחוק גדול והרבה וכאב. 

שבונה   .אבא שמגשים חלומות -  להיות ילד שלך הייתה זכות גדולה
מגרש כדורסל,   .פנטזיה של כל ילד,  BMevik   בנית לי מכונית .הכול

   )הבז(, עפיפון בשמים. כלוב לצרלי

 .עם ידים מזהב. ומרכיב הכול בסדר מדהים אבא שמפרק
  .מאחל לך שיהיה לך שקט ושלווה במקום החדש

שתוכל להסתכל עלינו מלמעלה ולראות כמה אנחנו גדלים ומגדלים  
 . את הילדים שלנו 

 מתגעגעים אליך מאוד 

 אביתר 

 

 רוצים לומר תודה... 

כך... אהבה שגדלה והתפתחה עד הנשימה האחרונה, על טיפול מסור ולא  לך בת שבע שאהבת כל 

מתפשר לאורך השנים מסביב לשעון, על שפתחת לנו את הבית והלב בימים אלו ואפשרת לנו הכי קרוב  

                                                                                                                             .                             שאפשר

                                                                                         .לכם נטע עינת ויואב על אהבתכם העצומה לאבא 

כוח גדול וחלקו איתנו  בני הזוג האהובים שלנו, ולילדים שלנו שנותנים תמיד ,שרון ואריק ן,קלודי ,לאורטל

                                                                                                                   את הדאגה והאהבה לאבא.

לקרן ארפי על      אוסי ואיריס על הטיפול לאורך שנים ובפרט בימים ובשעות האחרונות. ,לד"ר רקפת

 ב השעון בימים האחרונים... הליווי סבי

מי שחי בתחושת נוכחות השכינה יודע שלהזדקן אין משמע לאבד זמן, כי אם  " -  אברהם .י. השל כתב

                              הוא יודע גם כי בכל מעשיו של אדם, משימתו הראשית היא לקדש את הזמן.  לזכות בזמן.

 " והים, נשמה ורגע. ושלושתם תמיד כאן.כל מה שנדרש על מנת לקדש את הזמן זה אל

אני מודה לך אבא אהוב על שקידשנו את הזמן, אתה ואני, בשיחה פתוחה וכנה 

על החיים ועל המוות, בחיבוק ליטוף ונשיקה, ברוך וגם בחוסר סבלנות ותסכול, 

ה, יעל שמצאנו את הדרך אחד אל השני בשתיקות שלוות וגם מעיקות לפעמים. 

.                                                                       שבהם היא אבדה לנו רי שניםאל הלב, גם אח

תמיד הרגשתי אהובה עליך ללא תנאי ואני מקווה לא לאבד את האהבה הזו  

עשינו כל שביכולתנו כדי לנסות  .הימים האחרונים היו קשוחים במיוחד.  לעולם

                                                                  .להקל עליך ולמנוע ממך סבל

אתמול בצהרי היום, שכבת במיטתך, נקי, רגוע, יפה ומריח מהאפטרשייב שלך  

עמדנו מסביבך, כל אהוביך כשנשמת את נשמתך   .)שהיה כמו החותמת שלך( 

.            לך לך לדרכך החדשה ,אבא יקר ואהוב זה היה סוף מפואר !  ה... האחרונ

 . נשארתי עצובה, כואבת וגם מלאה באהבה והודיה

 נירית                                                          
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יוצר ובונה ...  ,דקדקן ,שקדן  ,אב חם ואוהב .שואיןישנות נ 25לילדנו ושותפי ל אב מסורוסי )פקמן( כרמון י
  .     חולם ורוקם תוכניות על מכונות ומשחקים שעוד אף אחד לא המציא.....מאותגר ומלא אמביציה

                       .אתה הצלחת לפתור את הבעיה ,כשהיה מכשיר שאף בעל  מקצוע לא הצליח לתקן
                       מחדוות הפענוח הצפוי לו .  ,נהנה ממנותמיד י המשפט "תביא ליוסי פקמן" היה משפט שיוס

תחפושות לילדים עם   ,מכוניות מרוץ ,ובבית יצרת אין סוף יצירות...אופניים כפולים ליום הילד, פסלים
                                                                                                  ריון וקסדות מעשה ידיך ומוחך הפורה.יש

המכונות ניקנו ע"י מגדלים   .המצאתם מכונה מיוחדת למיון ואיגוד פרחים ,שעבדת עם צורכ ,אחר כך
תה  יזו הי .בארץ ובחו"ל ואתה נדרשת להדריך מגדלים בשפה זרה

נאלצת להשתמש . ופעמים מצחיקה,  מתסכלת ,התנסות נועזת
  .                           סביר דברים טכניים מורכביםבפנטומימה ובכול גופך כדי לה

  פעם אני ופעמים אחרות, וגם אנחנו שנסענו לסייע לך בתרגום
                                                                                                                         לא הצלחנו לפצח את ההסבר הטכני.   , אפרתואריק  

גם כאן בלי כול   .צילום וידאו -בהמשך פנית לתחום אחר לגמרי 
הקמתם אתה וקרלוס   ,עם חושים מחודדים ,הכשרה מוקדמת

 ,וגם "ערוץ לקיבוץ" ,ללימודי וידאוה"ס יב ,ירושלמי ז"ל ועוד אחרים
רתי בצילום ולכדת  ישרונך היציבלטת בכ .חדשות לקיבוצים  תמהדור

כאשר נשלחתם ללוות משלחת   ,בעדשתך מראות מורכבים וקשים
בני נוער למחנות בפולין ומשם חזרת עם הרגשה כבדה שהמצלמה  

  לא מצליחה לתפוס את גודל המעמד.

                                              חולם ומגשים!  .בקיבוץ ובמדינה ,פתי למתרחש מסביבךהיית איש רגיש ואכ  ,יוסי 
 ליאת כרמון.                             תנוח בשלום  וסבא  חם ואוהב שנגע בליבנו. ,אבא  ,אני וילדינו זכינו לאיש

 

 

 

 שלנו יוסי

ידענו אז שנהיה כל כך מחוברים לאורך החיים שלנו. עד שיום אחד שנים נפגשנו על הדשא ולא  49לפני 

                                                         התיישב על ידנו אח שלך. מאז אנחנו מחוברים.

שזרנו את החיים משפחה עם משפחה. ארבעה ילדים בכל משפחה והמון  

                                                                             חם, אוהב, מחבק ומחייך.נכדים. הנכדים שלי זכו בעוד סבא. סבא יוסי  

שנים. בדרך חווינו המון מפגשים,  48כך צעדנו, גדלנו, התבגרנו ביחד 

טיולים, שמחות. כל אלה חקוקים בלב כל אחת ואחד   ארוחות, חופשות, 

                                                                                  בר. נפרדת מגדעון.חודש. ליבך נש  11עד לפני   מאיתנו.

                                                                            ואתמול ליבי נשבר שוב. נשבר מהפרדה ממך.

בת אותך ובקשתי  ך האחרונות הספקתי לומר לך כמה אני אוהיבנשימות

בקשה קטנה... כשהנשמות שלכם יפגשו אי שם תמסור לו את געגועי  

     יוסי שלי, שלנו. אתגעגע אליך, אתגעגע למי שהיית בשבילי. ואהבתי.

 כרמון   סמדר                                                                                                       
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 ליוסי אהוב יקר

אני יושבת וחושבת ומתקשה למצוא את המילים שיכולות לתאר את    .כמה קשה לכתוב עליך בזמן עבר 

ך התחיל סיפור האהבה שלך ושל אמא, שנכנסת למרכז בריאות  יכולם כבר יודעים א ך. הקשר שלנו אית

                                                   .לביקור היומי שלך ושל אמא בלומה, ראית תימניה קטנה ונדלקת

  .שנה של אהבה, הערכה וחיים משותפים 25סיפור האהבה הזה נמשך  

הכנסת אותנו לחייך עם לב ענק    .גם אנחנו למדנו להכיר ולאהוב אותך

   .וזרועות פתוחות לרווחה, למרות שלא היינו קלות בשנות ההתבגרות

נו במרפסת על כוס קפה  יהנפש שהיו בינרצינו לומר לך תודה על שיחות  

                                                                                                                         .הטקס הקבוע בכל ביקור  ,וסיגריה

תודה על הבית    .תודה על מילה טובה ועצה חכמה שתמיד ידעת לתת

  .תודה על האהבה שלך לילדים שלנו ושהיית סבא נהדר עבורם   .כולנוהחם שהענקת ל

 נטע ועינת .                                    אוהבות אותך תמיד, אהוב יקר

 

                                                        כרמון. אבא של נירית )כמובן שלא רק( וסב ילדינו.  נפרדנו מיוסי היום

יוסי היה איש צנוע ומוכשר מאין כמוהו, יוצר ומתקן כל דבר שיש לו קצת או הרבה ברגים וגלגלי שיניים. 

                                                                                                  כשאומרים על מישהו שיש לו ידי זהב, אז כזה. אומן.  

                                                                         ...תה גם אילנית. כן, זו הזמרת שהציתה בו דמיון פרועיוהי

ואהבו מאוד  את קרבתו יוסי גם היה בעל, אב וסב לשתי משפחות. את שתיהן הוא אהב מאוד ושתיהן רצו

                                                                                                                                             ו.ת וא 

היית תמיד מוצא את יוסי מכוון איזו מכונה, מקלל איזה גלגל שיניים ותמיד    ,כשעדיין עבד בבית אריזה

ובד בתשוקה ואהבה רבה למקום עבודתו ולמכונות אותן בנה או תיחזק והיו לחלק לפני הסיגריה הבאה. ע

                                                                                                                             .ממשפחתו

יושב  היית מוצא את יוסי  ,בהגיעך לביתו לבקר אותו ואת בת שבע

ומתקן משהו כאשר קפה שחור על השולחן וסיגריה נמצאת בזוית  

                                      .הפה ,עין חצי סגורה מהעשן והמברג ביד, מסתובב

ימי הילד המופלאים של שנות השבעים והשמונים התנהלו  

בניצוחו וניצחונותיו הטכניים על כל מערום ברזלים שהפך להיות  

                                            .ם או מתקנים אחרים מעשה ידיו להתפאר רכבת הרי

בשנותיו האחרונות היו פחות כלים לתקן ופחות גלגלי שיניים על 

שולחן העבודה. הקפה והסיגריות היו גם היו. ישובים להם  

במקומם, על השולחן בהישג יד. אילנית היתה מתנגנת מדי פעם  

, הייתי שואל אותו בגרמנית שוב ושוב כל פעם  וי גייץ .ברקע

שהייתי נתקל בו והוא היה מחייך בחיוך נבוך כל פעם מחדש. 

באנגלית   .שפות לא היו החלק החזק אצלו. הקרבה והחיוך כן. האהבה הגדולה לילדיו. איש של מגע זהב

נפרדנו היום מיוסי וכל                                 .תבלבללה הוא ידע שתי מילים, כן ולא, וגם בהם נוטה היה 

שנותר הוא לברך על תהליך הפרידה המכובד והכל כך מכבד והלא פשוט שנמשך מספר ימים והתקיים 

היה שלום יוסי    .גם בשעות או בימים האחרונים בהם הוא היה פחות צלול ונוכח .בביתו, עם אהוביו

 . יך לספר במעלליך ולהתגעגע כל פעם מחדש)פקמן( כרמון, תנעם לך הדרך ואני מבטיח שכולנו נמש

  אריק יוסף                          
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 ילד שובב

בתור מי שגדלה איתו בילדות "בחדר גדול" בבית האבן ליד החדר אוכל, יוסי היה ילד בכלל לא שקט,  

אותי כילדה הוא זרק פעם בשעת מריבה על הרצפה   .שובב נורא, אחד מרביצן, זורק אבנים על חתולים

תה מילכה היפהפיה מעין שמר יונשברה לי שן. הוא היה חברתית ילד מאד מקובל, והחברה שלו במוסד הי

בקיצור   .היה לו חוש טכני טבעי בלי ללמוד. כמעט ב " את הלימודים הוא סחב עד י   מקבוצת צאלים...

                                                                                                 יעקב ברג, גרשון נוי, והוא.  -  קבוצת  הממזרים שגנבו מכוניות בקיבוץהצבא הוא השתייך ל יהנדי מן. אחר

תה לי תמיד חיבה אליו  ישבא לבקר את בלומה בבית האבות של מענית, והיכאני פגשתי אותו שוב, 

.             יהי זכרו ברוך שבאתי לבקר את אמא שלי. כ ואת בת שבע המקסימה הכרתי  דות.מתקופת היל
                                                                      חביבה פרי

 

 –  סבא יוסי שלי

 אני יושבת מול דף ריק ותוהה מה לכתוב. איך נפרדים ממך ?  איך אני נפרדת ממך ?

אני כבר לא   - . כל כך פחדתי שהרגע הזה יגיע. ועכשיו כשהוא הגיע סבא יוסי שלי

 מפחדת. אני כבר לא מפחדת כי אני יודעת שככה עדיף לך. שככה לא כואב לך. 

, איזה איש היית, כמה מוכשר היית. אדם עם יצירתיות שופעת ושתי סבא יוסי שלי

פסלים מדהימים, פרויקטים   -ידים שיכולות לעשות כל מה שרק עלה לך בדמיון 

                  ארוכים, ואפילו מכונית קרטינג שהייתה כל מה שחלמנו עליו בתור ילדים.

 )כמות פציעות לא סבירה היו לך מהעבודה בבית אריזה.(

. אני אתגעגע לנשיקות הקוצניות בגלל הזקן, לשיחות מלב אל לב, סבא יוסי שלי

בקש ממני בשקט בשקט, להביא לך משהו מתוק, כדי שבת שבע לא  מהיית ש לסיגריה משותפת. איך 

שכשהיינו חוזרים   יתשמע. אתגעגע לריח של האפטר שייב שהיה לך כל יום כל היום.    אמא סיפרה ל

  מהגן, ילדים, הם היו יודעים שפגשנו אותך בגלל הריח של האפטר שייב שהיה נדבק לבגדים שלנו.

. ביום הולדת שלך , לפני שלושה שבועות, שאלתי אותך מה אתה מאחל לעצמך.                       סבא יוסי שלי

אמרת שאתה מאחל לעצמך שקט.  אז סבא, אני שמחה שמצאת את השקט שלך, שאתה יושב עם גדעון, 

 פונץ וההורים שלך, עם קפה וסיגריה או איזה קרטיב לימון, ונח לך שם למעלה. 

 יוסף מיקהד וגאה להיות הנכדה הבכורה שלך.       אוהבת אותך מא 


