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 6פר מס  מידענית

 , שנפטר השבוע באופן פתאומי .  רמי בלום מוקדשת לחברנו 

 

  אבא יקר שלי

אין לי מילים לתאר עד כמה היית דמות משמעותית בחיי. מהיום שנולדתי  

תמיד ניסיתי   ,עבורי מודל לחיקוי ודמות להערצה. מגיל צעיר מאוד יתהי

להיות כמוך: בעל ידע עשיר בספורט ובמוסיקה, שחקן כדורגל מצליח,  

לוחם בסיירת והכי חשוב הבחור שזוכר הכי טוב בחבר'ה, את כל  

הקפדת ללוות אותי לכל    ,בשנות ילדותי ובנעורי  הסיפורים לפרטי פרטים. 

בכל מקום בארץ. עבדתי הכי קשה שאני יכול כדי לעשות  אימון ומשחק 

כשהגענו   ,אותך הכי גאה בעולם. לא אשכח לעולם את האושר על פניך

ובכך הצלחתי לסדר לך   ,למחנה האימון של נבחרת הנערים של ישראל

ך נחום סטלמך  יואליל נעור  ,מפגש קרוב עם מי שהיה המאמן שלי בנבחרת

                                                                                                    האגדי.

למדתי ממך שצריך להשקיע כדי להגיע למטרה, שתמיד עדיף קודם 

להקשיב ולהתבונן ורק לאחר מכן לקבל החלטות. תמיד העדפת פעולה  

. במשך השנים למדתי לכתוב כמוך. להתייחס למילה,  בשיקול דעת על פני פעולה הנעשית בסערת רגשות

לחריזה ולבית בשיר. כך יצא שבישיבה נחמדה שלנו על כוסית וויסקי נכתב תוך רבע שעה ההמנון החדש 

                                                                                                       של מענית. היית מאוד גאה בשיר הזה שסיפר את אהבתך הגדולה לקיבוץ ולאנשים החיים בו.

הקפדת לתעד כל פיסת היסטוריה מחיי הקיבוץ. משנות העלייה על הקרקע ועד לשנים האחרונות.  

לרגעים הכי יפים בחיים. גם לתחום זה   ,דרך זיכרונות העבר ,הצלחת בכישרונך הגדול לחבר אנשים

                                            סרטונים המנציחים רגעים מרגשים אלו.הכנסת אותי כדי שאערוך את ה

ניסיתי להיות כמוך גם כשהתגייסתי לצבא. ראיתי את האהבה, התשוקה והניצוץ בעיניים שלך כשדיברת  

משמעותית בחייך. רק כשבגרתי ועברתי בעצמי  הועד כמה התקופה הזו היית ,על החברים שלך מהשירות

הבנתי שעל האירועים האלו בחרת פחות   ,שקורות לבחורים צעירים על מדים ,החוויות הפחות נעימות  את

                                     השאירה בך כאב לא פתור. 73עד כמה המלחמה של   ,לדבר ולשתף. אני יודע היום

נושא הבריאות שלך כמשימת חיי. ובשנה וחצי האחרונות לקחתי את  ,אבא, כל חיי הייתי מאוד קרוב אליך

בחנה רפואית וניסיתי בכל כוחי לשפר את מצבך הבריאותי.  א הלכתי אתך לכל בדיקה, שמעתי כל 

אז התחלתי לדבר אתך על הדבר   ,ניסיתי להשאיר אותך ערני  ,כשאושפזת באחת הפעמים וחוברת לחמצן

אמרת לי שאין חיבור. קפצתי    ,ודהשאתה הכי אוהב, כדורגל כמובן. תוך כדי השיחה על קבוצתנו האה

לצדי המיטה כדי לבדוק איזה צינור התנתק והודעתי לך שנראה שהכל מחובר כמו שצריך. "ברור" אמרת  

לעסוק ולהנות   ה לי, "אין חיבור בין השחקנים, אני לא יודע מה הם עושים באימונים". כן. משימת חייך הית

                                                                                                              מהדברים שמעניינים אותך.

אבא יקר שלי, לצערי הרב ובכאב עצום אנחנו צריכים להיפרד היום. אני מודה לך על כל השנים היפות  

ילדות ועד  שהיו לנו ביחד, על המשפחה שאתה ואמא הקמתם עבורנו ועל כל הדברים שלימדת אותי מ

                                                                                                                                                                   היום.

חד שהייתי  במטרה שגם ילדיי יוכלו לומר יום א  ,אתה תמשיך להיות מקור השראה ומודל לחיקוי עבורי

                                                                                                                הדמות המשמעותית בחייהם.

 כך מתגעגע.-אוהב אותך המון וכל

 בלום גדי 
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   רמי שלי,

                                                                   לא יבוא?מי      תראה כמה הגיעו להיפרד...  שלנו...    אהוב שלי, 

איך אפשר להיפרד מאדם שאוהבים. ועוד מבעל כמוך, סבא כמוך,  

 הבעל הכי מדהים ומכיל שיכולתי לבקש .

זוכר את   אני נזכרת בתקופה שהכרנו ,את הצחוקים והרגעים רק שלנו.

גדי, יותם   ,בנים לתפארת 3גידלנו   נפלא!המעבר לירושלים ? זה היה 

 תמיד ולמרות הכול נשארנו ביחד. אתה ואני, אני ואתה. ודרור .

לצד הרגעים שלנו יחד   ,י עם הבניםטהרגעים שלנו יחד אצל סבתא ע

הימים שהיית מעיר . לצד סבתא חביבה וסבא שמעון זיכרונם לברכה

 ..נופש ים  כמה אושר..בשהלכנו לים   ,אותי מוקדם

לחמת בסיירת אגוז , איבדת  אבא ,   החיים שלך רמי ראויים להערצה ...

 והמשכת להנהיג את משפחת בראשי ומשפחת בלום.

זכיתי להקים איתך את אחת המתנות המופלאות שיצרת לעצמך בחייך, ביחד איתי, המשפחה שלנו.  

מה יחד בהרבה השקעה  שבנתה את עצ  ,משפחה גדולה, גדלה, מלוכדת, אוהבת ,דואגת משפחת בלום.

 עם ערבות הדדית חוצת דורות . הבית שלנו תמיד היה ונישאר בית פתוח לכולם.

תודה     הכלות, הנכדים. ,בשביל הילדים ,תודה על מה שאתה היית בשבילי  השארת בכל אדם חותם.

ים להיוועץ כולם היו בא  הכל.  הכל ידעת..  חבר  ו"אנציקלופדיה מהלכת" ,היית בעל חכם  שהיית בשבילנו.

  תמיד הגיעו אליך כדי שתפתור בעיות שצצו. .משרד סידור הרכב היה מוקד עליה לחברי מענית  .איתך

תרגמת  את המצבים והסיטואציות   ,בקסם האישי שלך  ,בחושים שלך, במי שאתה ,אתה בהומור שלך

 את מענית הפכת למשפחה.  .למשפחתיות והשכנת שלום

                             . אוהבת אותך   תשמור על משפחת מענית. משפחת בלום, בראשי .על כל   תשמור עלינו רמי.

 אשתך.  פרחיה
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 סבא יקר

 איך אפשר לשכוח בן אדם שהשאיר לנו כל כך הרבה לזכור? . רמי חמי הנדיר וסבינו היקר

זהו שלב שלא נתפס. השלב  הכי  טבע החיים שילדים קוברים את הוריהם ולמרות שזהו סדרו של עולם 
אתה סיימת את דרכיך בעולם הגשמי הזה  ואני מלאת תקווה שאתה לוקח איתך תחושת גאווה   כואב.

 משפחת בלום. -דור ההמשך שהקמת ,גדולה ושביעות רצון ממפעל חייך

אגותינו קשוב לד ,אב רם לכולנו-אני רוצה להודות לך מעמקי ליבי על כך שהיית כשמך רמיאל, רמי היקר
 וצרכינו ותמיד בהיכון למלא את מבוקשנו.

היית אבא למופת, סבא מהחלומות לבנותינו  
ניחנת   ועל כך תמיד נהיה אסירי תודה לך.

  אשר עטפו את כולנו. בנועם הליכות ובתבונה
איתנה של     ת הנחלת לצאצאיך מורש

  ,ענווה ,דרך ארץ  ,כבוד ,היושר ,משפחתיות
  אמיתי והשארתהיית ג'נטלמן   צדק ואומץ.

 חותם בין כל מכריך.

הרעפתם   ,יחד עם פרחיה אהובת ליבך
חום אינסופיים והנעמתם את  ואהבה    עלינו

נכדיך כולם נושאים   חיינו בכל דרך אפשרית.
 בחן תכונה זו או אחרת של אישיותך המרשימה ומנציחים מידי יום את דמותך.

 אנחנו אוהבים אותך..תשמור עלינו אני אוהבת אותך  גדולה.זכינו לחיות במחיצתך נזכור אותך בגאווה 

  ענבר

 

 הלב קרוע

 . ומתקשה להאמין שאתה לא כאן יותר איתנו  הלב קרוע ומנסה לעכל את הבשורה המרה, אבא יקר שלי

 ,כדי לא להדאיג אותנו יותר מדי ,לא תמיד רצית לשתף ,מאז הניתוח  לפני כשנה סבלת מכאבים רבים

 ך אהבת.כ ולמען הנכדים שכלננו כוחות למע אספתותמיד 

 ,כל משחק של ליברפול .עברנו איתך כל כך הרבה רגעים יפים ושמחים עם המון חוויות של אושר ,אבא 

   .כולנו אצלך בסלון מגיעים ובאים לצפייה משותפת  ,אהבת חייך

  ואותי  גדי ויותם  תבדיוק לפני שלוש שנים לקחת א 

  .לאנפילד בליברפול לצפות במשחק בליגת האלופות

 you'll neverבשיר. התרגשת מאוד והיית בעננים

walk alone   ,זה היה בשבילך רגע בלתי נשכך.   

  החסרת  ואף פעם לא   ,היית בשבילנו הכל  ,אבא 

מאיתנו דבר ותמיד דאגת שיהיה לנו כל מה שאנחנו  

החיים בלעדיך כבר לא יהיו    ,אבא ואפילו יותר.  צריכים

בטיח לך שנמשיך להיות  האבל אני יכול ל  ,אותו דבר

   .משפחה חזקה ומלוכדת ונשמור על אימא בשבילך

 .  דרורלינו מלמעלה אוהב ומתגעגע  עתשמור 
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 איש משפחה

בקיבוץ שומרת להוריו ברוך ועטי שעלו מרומניה בגרעין "השומר הצעיר", אח    20.10.1951רמי נולד ב 
עזבה המשפחה את שומרת ועברה לגור בכרכור. ברוך החל לעבוד במענית    1953צעיר לנחום. בשנת 

לגן הילדים  כעובד שכיר בחקלאות. לאחר זמן קצר פנו ברוך ועטי  והתקבלו לחברות במענית. רמי נכנס 
של שרה סופר , הגננת המיתולוגית, לימים זו הייתה קבוצת  "אלון". רמי היה ילד ונער חברותי, אהוב  

 ומוערך בשנות החינוך והלימודים במענית ובמוסד החינוכי "מבואות עירון".  

בזכות   ספג מכה קשה. ,נהרג אביו ברוך בתאונת עבודה. רמי שהיה קשור קשר עמוק עם ברוך  1966בשנת 
מסירותה של האם עטי, שהמשיכה לקיים בית מקבל, חם ותומך, התגבר רמי על האסון. רמי אהב  

מוסיקה וספורט ובמיוחד העריץ את להקת "הביטלס". בתקופה בה בקושי ידעו לבטא את שמה, רמי קנה  
 את כל תקליטי הביטלס ואלה התנגנו שעות ארוכות על הפטיפון בביתו.  

רמי לצה"ל. מאחר ומכסת הגיוס של סיירת "שקד" התמלאה התנדב רמי לסיירת   התגייס  1970בשנת 
הצפונית "סיירת אגוז". רמי נטל חלק בפעילות הסיירת בגזרת לבנון וברמת הגולן. ערב מלחמת יום  

הכיפורים יצא לחופשת שחרור אך נקרא חזרה ושחרורו עוכב כמעט בשנה. רמי היה גאה מאוד בשרותו 
ו על הקלאבקאר שלו הדביק את סטיקר הסיירת . רמי היה  פעיל בעמותת "סיירת אגוז"  בסיירת , אפיל

 ונטל חלק  בכינוסים ובימי הזיכרון.  

, חזר רמי לקבוץ והחל לעבוד בענף הבננות.  אז גם  הצטרף למערכת העלון   1974עם שחרורו ב 
ה נושאים שונים שהטרידו אותו  "בנרבתה". בעלון היה לרמי טור קבוע שבו "התכתב עם אלוהים" והעל

בחיי הקבוץ. לאחר זמן חבר לאחיו נחום והצטרף לצוות ענף  
האבוקדו. רמי היה עובד מקצועי ומסור ואף ריכז את הענף .  

לענף האבוקדו באותם הימים היה הווי מיוחד: "הפסקת 
עשר" בה בנוסף לשתיית קפה דנו בטבלת הכדורגל,   

הבו. שמעה של "הפסקה"  באירועים בקבוץ, התווכחו והתל
זו יצא למרחוק והיא משכה לחדר האוכל של האבוקדו  
שהיה בשטח המטעים משתתפים מה"פלחה" )גד"ש(   

והבננות שנטלו אף הם חלק פעיל וקולני בוויכוחים   
 ובדיונים בראשותו של רמי. 

במרוצת הזמן  נבחר רמי לאקונום הקבוץ. בתום הקדנציה  
אקונום במוסד "מבואות עירון". לאחר מכן נבחר רמי לתפקיד "סדרן הרכב"  חזר לענף ומשם יצא לתפקיד

של הקבוץ , בו התמיד עד יציאתו לפנסיה. רמי ניחן בתודעת שירות, באדיבות ובמזג טוב ועשה ככול  
שביכולתו לסייע לכל חבר וחברה אם אך נתקלו בבעיה כל שהיא. משרדו הקטן  היה "מרכז חברתי" בו  

 וידידים ודנו בענייני דיומא של הקבוץ.  התכנסו חברים

כשיצא לשנת חופש מהקבוץ  הכיר את פרחיה  1978רמי היה איש משפחה בעל ואבא מסור וסב אוהב. ב 
הזוג נישא וחי כשנה בירושלים . כל העת משך רמי ודחף לחזור לקבוץ ולקבוע שם את ביתם. לאחר שנה  

נולד בן הזקונים   1985נה וחצי לאחר מכן נולד יותם וב נולד בכורם  גדי, ש  1981אכן חזרו למענית. ב
דרור. רמי ניחן גם בכישרון כתיבה וסיפור. לימים קיבץ חלק מהשירים והסיפורים שסיפר לילדיו בספר 

 מאויר " גדי ויותם משחררים את אבא מהמילואים".   

הוא היה אוהד נלהב של    רמי חי ונשם ספורט, אהבה אותה קיבל מאביו ברוך ואותה העביר לכל ילדיו.
בית"ר ירושלים  ושמר לקבוצה אמונים כל ימיו.  רמי טיפח בילדיו את אהבת הספורט ובמיוחד כדורגל,  

טיפח ופיתח את הכדורגל במענית , אימן ילדים וליווה אותם בכל המשחקים. רמי גם ניחן בתודעת תיעוד 
עים, התעודות והמגינים אותם הציג  מפותחת , תיעד את הקבוצות והמשחקים ואסף ושמר את הגבי

במשרד הרכב.  לימים מסר את האוסף המרשים לארכיון הקבוץ ובימים אלה ממש עומדת לקום באולם  
הספורט פינת זיכרון והנצחה לפעילות הספורט במענית לדורותיה בה יוצג גם אוסף הגביעים והמגינים  
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וצילם את כל חברי הקבוץ , סרק ומיין את  של רמי.  תחביב נוסף של רמי היה הצילום.  רמי תיעד 
 הנגטיבים שנשמרו בארכיון ומפעם לפעם היה מעלה באתר הקבוץ תמונות מהעבר להנאת הצופים.  

איש מלא חיים ומעש היה רמי. בשנים האחרונות התדרדרה בריאותו , פעילותו הוגבלה וחל שינוי  
אופטימיות, הרבה לבלות עם ילדיו ונכדיו והחיוך משמעותי באורח חייו. גם בתקופה קשה זו שמר רמי על 

 התמידי שאפיין אותו לא ירד מפניו. לפתע פתאום במוצאי שבת נפרד מאתנו רמי לעולמים. 

 תנחומינו לפרחיה, לבנים, לכלות , לנכדים ולנכדות שאיבדו בעל אוהב, אבא מסור וסבא חם ותומך.

 אהבת.  תנעם לך מנוחתך האחרונה באדמת מענית שאותה כה 

 שמור בליבנו.  ,רמי ,יהי זכרך

 רינה ברקת, ארכיון מענית.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת שלום. נילי 

 

 


