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הסתיו�האחרון�שלך

הימים�מתקצרים�בפרוח�החצב.
ראשונות�ציפורי�הנוד�חולפות
ובשמיים�כבר�עננים�של�סתיו,

עת�הגחליליות�כיבו�את�האורות.

ואתך�כל�רגעי�היחד,
לחיות�את�השגרה.

ואתך�כל�רגעי�היחד,
היו�לי�כמתנה.

מפלט�אל�שירים,�כמו�שירי�רחל,
שידעת�ואהבת�בכל�מאודך.
עניין�היה�לך�בשפות�תבל,

לראות�ארצות�עולם,�היתה�משאת�נפשך.

ואתך�כל�רגעי�היחד,
לחיות�את�השגרה.

ואתך�כל�רגעי�היחד,
היו�לי�כמתנה.

עינייך�שלחו�מבט�למרחקים.
מייחלות�ומצפות�להגשים�משאלות.

והגורל�תכנן�דברים�אחרים...
ועינייך�היפות�עכשיו�ריקות.

ואתך�כל�רגעי�היחד,
לחיות�שנים�שנים.

ואתך�כל�רגעי�היחד,
הפכו�געגועים.

מילים�ולחן:�יצחק�פורת
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פתאום†בלעדייך

Æאני†לא†מאמינה†שאני†עומדת†כאן†ומספידה†אותך¨†אחותי†המתוקה†היפה†והנהדרת

Æכל≠כך†טוב†היה†לנו†ביחד¨†ובאכזריות†נלקחת†מאיתנו†≠†אוהבייך

אתמול†היה†לי†קשה†להירדם†והרדיו†ניגןÆ†פתאום†שמעתי†את†השיר†¢ההר†הירוק¢¨†והנה

Æאנו†מלווים†אותך†היום†למנוחות†למרגלות†ההר†הירוק

Æקשה†לי†המחשבה†שלא†אוכל†לדבר†איתך†בטלפון†כמעט†מדי†יום

Æאני†רואה†את†הצחוק†על†פנייך†היפות†Æחלל†עמוק†נפער†בחיינו

יכולנו†לדבר†כמעט†על†הכולÆ†אני†לא†מאמינה†שהעולם†ממשיך†כאילו†כרגיל¨†ואת

Æלא†תיהני†מזיו†השמש¨†מקור†החורף¨†מרוחות†הסתיו

Æאנחנו†מרגישים†בלעדייך†כל≠כך†נורא†Æהלכת†לעולמך†והשארת†אותנו†כל†כך†לבד

Æפעמיים†בשנה†התאספנו†כל†המשפחה†אצלכם†ביגור¨†ואת†ניצחת†על†כל†ההמולה

Æבחיוך¨†במילה†טובה¨†בדאגה†לכולם†והרבה†צחוקים

Æתמיד†על†השולחן†ערמות†הממתקים¨†השוקולד¨†השתייה†והאוכל†הרב

øרוחלה†≠†איך†נעלמת†לנו†ככה†פתאום

Æלילדייך¨†ליצחק¨†לאימא†ולנו¨†משפחתך†האוהבת

Æילדיי†כולם†אהבוך†עד†מאוד†Æאני†יכולה†להעיד†עלייך¨†שהיית†דודה†מושלמת

הנה¨†בעוד†שבוע†עמדנו†יחד†לבקר†את†בתי†בארה¢בÆ†תמיד†הרגשת†כסבתא†לילדיה

Æוהם†אהבו†אותך†כל†כך

Æהיית†מסורה†מאוד†Æמצאת†עניין†רב†בחיים¨†אהבת†את†מקום†עבודתך

למדת†ספרדית†ולאחרונה†גם†איטלקיתÆ†שרת†עם†יצחק†בקולית†ומאוד†התגאיתי†בקטעי

הסולו†שלכם†בדיסקÆ†איזה†מזל†שאוכל†להמשיך†ולהאזין†לשירתכם†גם†כאשר†שירת

ÆÆÆחייך†באמצע†נפסקה

Æאוהבים†אותך†מאוד

חנה
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בלדה�לאישה

אפילו�ענני�הגובה,�לא�יכלו�לשתיקתה
היא�הביטה�עד�בלי�שובע,�היא�הביטה�וידעה

שכעת�פורחות�בעמק,�שלל�חבצלות�הבר
ולמרות�הכול,�הכול�נגמר.

אפילו�ענני�אוקטובר,�הסגולים�אל�מול�שקיעה,
לא�עזרו�לה�אף�לרגע,�לא�עזרו�להירגע,

אף�כי�עוד�פרחו�בעמק,�שלל�חבצלות�הבר
אך�למרות�הכול,�הכול�נגמר.

אפילו�הספרים�בחדר,�הסגור�והעצוב,
כבר�ידעו�היא�לא�בסדר,�היא�הולכת�לבלי�שוב
עוד�פורחות�הרחק�בעמק,�שלל�חבצלות�הבר

אך�למרות�הכול,�הכול�נגמר.

מילים:�תרצה�אתר,�לחן:�משה�וילנסקי
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המסע�אל�ִקיצו�מתקרב
אל�מקֹום�המעיין�החרב

אל�מקום�מחבוא
מקום�חֹושך�לבוא.

הייתה�אישה�ואיננה
איננה�עוד.

נעצרה� �וְלעד�תעמוד
לחפֹון אוויר

בשמיים�לגעת
קצֹות�שורשונים�נוטעת,
נאחז�מבטה�חזק�ואחֹוז

בא�המסע�למחוז.

שכבי�על�האדמה�במנוחה
שלבי�קמט�אל�קמט

בקע�אל�בקע
והעלמי�בתוכה

כמו�מאחורי�צעיף�שקוף�למחצה.

לאה�גבאי�לביא
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לזכרה
≤∂Æ±∞Æ∞¥†¨בחשון†תשס¢ה†ßיא†¨ßיום†ג

Æלהוריה†זרח†ז¢ל†ויונה†רוזנבלום†תבל¢א†±πÆ±≤Æ±π¥∂≠רוחלה†נולדה†בגבעת≠ברנר†ב

בגבעת≠ברנר†עברו†עליה†ימי†הילדות†והבגרות¨†יחד†עם†אחותה†חנה†ואחיה†דודÆ†הייתה

Æזו†ילדות†רגילה†של†ילדי†הקיבוץ¨†על†האורות†והצללים†שבה

לאחר†השירות†הצבאי†יצאה†רוחלה†לשנת†שירות†בקיבוץ†עין†זיון†שבגולן¨†שם†פגשה

Æבעין†זיון†נולדה†הבת†הבכורה†סיון†Æהם†נישאו†±π∂π≠את†עמוס†וב

Æבאו†רוחלה†ועמוס†עם†סיון†התינוקת†ליגור¨†ורוחלה†הצטרפה†כחברה†לקיבוץ†±π∑∞≠ב

התקופה†הראשונה†לא†הייתה†קלה∫†התחלה†במקום†חדש†עם†תינוקת†קטנה†ומקום

Æנפרדה†דרכם†של†רוחלה†ועמוס†±π∏≤≠ב†Æעבודה†חדש

רוחלה†עבדה†שנים†רבות†בבתי≠הילדים¨†שאותם†כה†אהבהÆ†חלומה†הפרטי†היה¨†שלה

Æעצמה†יהיו†הרבה†ילדים

רוחלה†עסקה†זמן†רב†בנושא†של†הפנויים†והפנויות†ביגור∫†ארגון†של†מפגשים¨†ריקודים

Æוטיולים¨†ומספר†לא†קטן†של†זוגות†התחברו†בזכותה

Æהיא†הייתה†חברה†בוועדת†בנים¨†שבה†דאגה†לקשר†חם†עם†הבנים≠החיילים

רוחלה†אהבה†לרקוד†ולשירÆ†היא†השתתפה†ב¢קולית¢†≠†חבורת†הזמר†של†יגור¨†כמעט

למן†היווסדה¨†כן†היה†לה†כישרון†לשפות¨†ובשנים†האחרונות†למדה†ספרדית†≠†בעיקר

Æבכוחות†עצמה

רוחלה†הייתה†הדבק†והכוח†המניע†של†המשפחהÆ†שמרה†על†קשר†הדוק†עם†כל†בני

Æהיא†זכרה†את†ימי†ההולדת†ומספרי†הטלפון†של†כולם†Æהמשפחה¨†הקרובים†והרחוקים

לפחות†פעמיים†בשנה†הייתה†מארגנת†מפגשים†משפחתיים¨†אותם†תכננה†זמן†רב

מראש†ודאגה†שהכול†יעבוד†ודבר†לא†יחסר¨†ושכולם†יוכלו†להגיעÆ†ביום†יום†דאגה†שלכל

Æאחד†מבני†המשפחה†יהיה†בדיוק†את†מה†שהוא†אוהב

הייתה†בה†אהבה†ונכונות†לנתינה†אין≠סופיתÆ†כך†היה†גם†בהשקעה†ובדאגה†לחגי¨†וכך

Æגם†בשנים†האחרונות†בטיפול†באמה

לפני†כעשר†שנים†הכניסה†רוחלה†את†יצחק†לחייה†וחילקה†את†הנתינה†ואת†האהבה

Æהיא†נתנה†טעם†חדש†לחייו†Æגם†לו

Æרוחלה†הקפידה†לחיות†ממה†שיש†לה¨†לא†להיכנס†לחובות†ולא†לחיות†על†חשבון†אחרים

לפני†כתשע†שנים†עברה†לעבוד†בכלבו¨†שם†השקיעה†שעות†עבודה†רבות¨†כולל†בשבתות

Æבהן†דאגה†שהמדפים†יהיו†מלאים†ולחיילים†יהיה†מה†לקנות†≠

Æאתמול¨†ברגע†אחד¨†בהינף†אחד¨†נגדע†ענף†של†אהבה†שרבים†נשענו†עליו

Æיהי†זכרה†ברוך
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כשהלב�בוכה

כשהלב�בוכה�רק�אלוהים�שומע
הכאב�עולה�מתוך�הנשמה

אדם�נופל�לפני�שהוא�שוקע
בתפילה�קטנה�חותך�את�הדממה.

שמע�ישראל�אלוהַי�אתה�הכול�יכול
נתּתָ�לי�את�חיַי�נתּתָ�לי�הכול

בעינַי�דמעה�הלב�בוכה�בשקט
וכׁשהלב�שותק�הנשמה�זועקת.

שמע�ישראל�אלוהַי�עכשיו�אני�לבד
חזק�אותי�אלוהַי�עשה�שלא�אפחד

הכאב�גדול�ואין�לאן�לברוח
עשה�שיגמר�כי�לא�נותר�בי�כוח.

כשהלב�בוכה�הזמן�עומד�מלכת
האדם�רואה�את�כל�חייו�פתאום

אל�הלא�נודע�הוא�לא�רוצה�ללכת
לאלוהיו�קורא�על�סף�תהום.

מילים:�יוסי�גיספן,�לחן:�שמואל�אלבז
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עוד†לא†מאמינים

Æהנה†עבר†שבוע†ושום†דבר†לא†נקלט†Æהשמיים†נפלו†עלינו

Æאת†נמצאת†עכשיו†במימד†אחר†של†זמן†ומקום¨†ואנחנו†נותרנו†כאן

מנסים†להביןÆ†מנסים†לאסוף†את†השבריםÆ†בוכים†ולא†מאמינים†שהרע

Æביותר†פקד†אותנו

Æהגעגועים†כבר†מתחילים†להזדחל†ולנוע†בתוכנו¨†והם†דוקרים†ומכאיבים

Æכולם†כאן†ואת†אינך†Æחסרונך†כל≠כך†מורגש

הסופיות†הארורהÆ†הידיעה†שזהו¨†שנחתם†פרק†בחיינו¨†שלא†נראה†אותך¨

Æשלא†נשמע†אותך

אומרים†שצריך†לקבל†את†הדיןÆ†להניח†לך†במקומך†החדשÆ†כבר†לא†כואב

Æלך¨†אבל†לנו†כואב

Æכמה†לא†צודק†מה†שקרה†לך

לכאורה†זרמו†חייך†על†מי†מנוחותÆ†נראה†שהגעת†אל†המנוחה†בחייך†עם

Æיצחק

אבל†אני†יודעת†שהיו†מהמורות†בחייךÆ†קצת†סיפרת¨†אבל†הרבה†שמרת

Æאולי†לא†עשינו†מספיק†Æאולי†יכולנו†לעזור†יותר†Æבלב†והיום†זה†מכאיב

עם†כל†הקשיים†היית†אדם†אופטימי¨†היית†זכה¨†ללא†טיפת†רועÆ†לו†יכולת

לראות†כמה†היית†נאהבתÆ†אנשים†רבים†כל†כך†פקדו†את†ביתך†ודיברו

Æכאבו†את†הסתלקותך†Æבשבחך

מתגעגעים†אליך†מאוד¨

Æיהי†זכרך†ברוך

חנה
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פרידה

שאת�אינך� 
לבי�אינו�רוצה�לשמוע.

שאם�אקרא�בשמך
קולי�לריק�ייתם�לגווע� 
לבי�אינו�רוצה�לשמוע.

הוא�לא�יהין,�הוא�לא�יהין,
הוא�לא�יחפוץ�לדעת.

הוא�לא�יעז�הבין
שאת�הלכת,

שאת�הלכת�הוא�לא�יחפוץ�לדעת.
שאת�לא�תעני

גם�כי�אפשוט�יד�כעני,
אף�אם�אֵבְּךְ�ואתחנן�אני� 

לא�תעני,�לא�תעני...

גם�אם�אקרא�לך:�בואי!� 
אף�אם�ידי�אושיט�לך:�בואי!

ואם�עיני�תדמע�לך:�בואי!
וכי�אזעק�לך:�בואי!�בואי!� 

את�לא�תבואי,�את�לא�תבואי...

משה�טבנקין



11

תמונות†למזכרת

גשם†יורד†על†פניי¨†כשאני†עומדת†בבית†הקברות†ליד†קברך†הרענןÆ†האדמה†רטובה¨

העציצים†פורחיםÆ†נבטים†ירוקים†מציצים†מבין†הרגביםÆ†דמעות†חונקות†את†גרוניÆ†דמעות

Æדמעות†של†כעס†ותסכול†Æשל†צער

אני†חושבת†על†המילים†שאינן†מצליחות†לבטא†את†גודל†האבסורד†שצריך†להעלות

Æבזיכרוני†את†עדיין†כל≠כך†חיה¨†נושמת¨†צוחקת†Æקווים†לדמותך¨†לספר†עליך†בלשון†עבר

øאיך†אפשר†לקלוט†את†הידיעה†על†מותך¨†איך†אפשר†להבין†את†זה

אני†נזכרת†בכל†מיני†אפיזודות¨†החולפות†לנגד†עיניי∫

כמו†התקופה†שלמדנו†לשיר†ביחד†את†שירי†פסח¨†את†החזרות†היינו†עושות†על

Æהמרפסת¨†יושבות†על†הספסל¨†שרות¨†לעיתים†מזייפות†וצוחקות¨†וצוחקות

את†ימי†העצמאות†שחגגנו†ביחדÆ†את†תכננת¨†קנית¨†אפית¨†בישלת†ולנו†חילקת

Æאת†המשימות†האחרונות†≠†הבנות†על†הסלט¨†הבנים†את†הבשר†על†האש

זוכרת†איך†היינו†מתכנסות†בדירתך†לצפות†בטלנובלות†ומרק†של†נבטים†היה†מחמם

לנו†את†הלב¨†מתובל†בספרדיתÆ†את†למדת†מהן†ספרדית¨†ומתוך†שרצית†ללמוד†את

השפה†ולתרגל†אותה†¢על†באמת¢¨†אימצת†לך†אנשים†צעירים†מהאולפן¨†שלא†רק†לימדו

אותך†לדבר†בשפתם†הם†גם†זכו†לבית†חם¨†משפחה†מאמצת¨†אוזן†קשבת†לייסורי

הקליטה†שליוו†אותם†בצאתם†לדרכם†החדשהÆ†מישהי†שהאירה†להם†את†הדרך†בתוך

Æהארץ†הזרה

טיולים†שנתיים†שיצאנו†ביחדÆ†הכול†היה†כל≠כך†מאורגן†ומסודרÆ†תמיד†אמרת†לי†שהכי

Æחשוב†לזכור†לקחת†גפרורים†ופותחנים¨†כי†את†זה†תמיד†שוכחים

והיה†לך†הצילוםÆ†אחרי†הטיולים†היינו†מחכות†בציפייה†דרוכה¨†ואפילו†קצת†התרגשות¨

לתמונות†שיבואו†מהפיתוחÆÆÆ†וכשהגיעו†היינו†מסתכלות†בהן¨†חזור†והבט¨†מסדרות†אותן¨

רושמות†חוויות†וממשיכות†הלאה†לטיול†הבאÆ†יחד†נסענו†לטיול†לאילת¨†היה†כיף¨†פשוט

Æיחד†נסענו†בכנס†המחזור†שלי†ובני†כיתתי†לגולן†וחגגנו†למחרת†בבריכה†Æכיף†של†ידידות

אף†אחד†לא†שאל†מה†את†עושה†כאן¨†קיבלנו†אותך†כחלק†מהמחזור†שלנוÆ†ואחר≠כך

שוב†ביחד†סידרנו†את†התמונות†שצילמנוÆ†היית†ממש†חלק†ממשפחתי¨†כל≠כך¨†כל≠כך

עד†שבתי†שהייתה†קטנה¨†לא†ידעה†שאפשר†לעבור†ליד†הכלבו†מבלי†להיכנסÆ†תמיד

הייתה†רצה†לזרועותייך†הפרושות†לקראתהÆÆÆ†כי†היא†ידעה†שאצל

Æרוחלה†תמיד†קורים†לה†דברים†טובים∫†יש†חיבוק¨†יש†נשיקות†ויש†שוקולד

פעם†יצאתי†עם†ילדיי†הקטנים†לטייל†על†ההר¨†כשהוואדי†זרםÆ†הסתבכנו†שם†כהוגן

וחזרנו†הביתה†רטובים†ומלוכלכים†מכף†רגל†ועד†ראשÆ†ראית אותנו†עוברים¨†ביקשת
שנעצור†ורצת†להביא†מצלמה†לצלם†אותנו†ולהשאיר†לנו†מזכרת†נהדרת†מטיול†שהסתבך

Æבמים¨†גשם†ובוץ

חברה†טובה†הייתÆ†תומכת¨†נותנת†בלי†חשבון†ובלי†גבולÆ†כעת†צריך†להתרגל†למציאות

Æאני†מודה†שאני†תקועה†Æשאינה†נתפסת¨†שנראית†אפורה†ולא†מחייכת†ÆÆÆהמרה

בזיכרוני†את†עדיין†כל≠כך†חיה¨†נושמת¨†צוחקת†ותלתלים†שחורים†מעטרים†את†פנייך

היפותÆ†איך†אפשר†להבין†את†פרידתך†החטופה†מאיתנוÆ†כמו†באיבחת†גרזן†נגדעת†ואת

Æעדיין†עם†כל≠כך†הרבה†חלומות†לעתיד

כמעט†כל†בוקר†היינו†נפגשותÆÆÆ†כל†אחת†והספורט†שלהÆ†עכשיו†אני†יוצאת†ואת†חסרה

ליÆ†רואה†את†כוכבי†הבוקר†והם†קרובים†לאדמה†ואורם†בהיר†וחזק†ואני†חושבת†לעצמי

Æשאם†ייפול†הכוכב†שלי†יש†לי†כבר†חברה†שם

רוחלה†סגל
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לרוחלה†שלנו†≠

העצב†מחלחל¨†הגרון†נחנק†מדמעות¨†כאב†וחוסר†אונים†בלי†נחמה†≠

זה†אנחנו†עכשיוÆ†לפני†רגע†קט†היית†כה†קרובה†אלינו†≠†לא†שמנו†לב¨†רק†עכשיו†אנחנו

מתחילים†להתגעגעÆ†חסרה†לנו†הנוכחות†המורגשת†שלך†בכלבוÆ†קצב†חייך†המהיר

Æהמתבטא†בפעילויות†המרובות†שהשתתפת†בהן

ניסית†להחזיק†את†כל†הקצוות†בידיים†שלך¨†להתמודד†עם†הקשיים¨†להיות†עמוד†התווך

Æשל†בני†משפחתך

גם†בעבודה†הכול†נעשה†לפי†זמניםÆ†תמיד†זוכרת†ויודעת†מתוך†חריצות†ואדיקות

לחובותייךÆ†גם†עכשיו†אנו†מחפשים†אותך†ליד†הקופות¨†כדי†להזכיר†לנו†את†מספרי

החברים†והענפיםÆ†חסר†לנו†המרץ†שלך†וההקפדה†שהפריטים†יהיו†על†המדף†לפני

קבלת†קהלÆ†סדר†ומשמעת†עצמית†אפיינו†אותך†ולא†הרשית†לעצמך†להעדר†מהעבודה

לתקופות†ארוכות¨†אולי†בגלל†החשש†שלא†יסתדרו†בלעדייךÆ†יכולתך†לקלוט†שפות

אפשרה†לך†ליצור†את†הקשר†הנחוץ†בעבודה†עם†חברי†האולפן†דוברי†הספרדית¨†לעזור

להם†בלימוד†השפה†העברית¨†ובשנתיים†האחרונות†אף†אימצת†משפחה†ששמרת†אתם

Æעל†קשר†טלפוני†וביקורים†תכופים

רוחלה†≠††אנחנו†יודעים†שאהבת†את†החיים¨†שהיו†לך†תוכניות†רבות†ובחלקן†נכתבו

על†הלוח†השבועי†שלנו†בכלבו¨†אך†המציאות†השאירה†אותנו†בלעדייך¨†ככה†פתאום

נעלמת†לנו¨†לסיון†ויפתח¨†ליצחק†ומרי†ולבני†המשפחה†≠†שיהיה†לכם†הכוח†לחזק†זה

Æאת†זה†ולהתמודד†עם†הכאב†הנורא†והגעגועים

נוחי†בשלום†בחיק†הטבע†שכה†אהבת¨

Æלרגלי†הר†הכרמל†שעליו†טיילת†ושרת

Æכך†נזכור†אותך†תמיד

דבורהלה†וחברייך†לעבודה†בכלבו

עובדת†מסורה

נכנסתי†לעבוד†כאחראי†בכלבו†לפני†עשר†שנים†ומצאתי†שם†את†רוחלה¨†שנכנסה†זמן

קצר†לפניÆ†פגשתי†בחורה†מסורה†ואחראית†שכל†דבר†שהיה†באחריותה†היה†רשום

ומתויק†עם†דו¢ח†מצב†חמש≠שש†שנים†אחורה∫ התארגנות†לאירועים†שונים¨†הכנות
לקראת†פתיחת†שנת†הלימודים†ועודÆ†ידעתי†שבכל†מה†שבתחום†אחריותה†של†רוחלה

Æלא†יחסר†דבר¨†ואני†יכול†לסמוך†עליה†בעיניים†עצומות

היא†הייתה†מבלה†לילות†כימים†©תרתי†משמע®†בעבודה†בכלבו¨†ולא†עזבה†את†המקום

Æעד†שלא†סיימה†לטפל†בכל†מה†שצריך

לא†פעם†ביקשתי†אותה†שתשאיר†קצת†למחר¨†או†אולי†אקח†ממנה†כמה†מהמטלות

שלא†יהיה†לה†עומס†כה†גדולÆ†הרעיון†כלל†לא†היה†אקטואלי¨†היא†רצתה†להיות†מעורבת

Æולשלוט†בדברים

העומס†בעבודה†שלקחה†על†עצמה¨†ובין†לבין†הטיפול†היומיומי†בחגי¨†הביאו†אותה†לא

אחת†לקצה†גבול†היכולת¨†אך†היא†לא†הרפתהÆ†למרות†המשברים†היא†המשיכה†לעסוק

בחריצות†בלתי†נלאית¨†כמו†נמלה†עמלה¨†בכל†המטלות†שבאחריותה¨†הן†בעבודה†והן

Æבמשפחה

Æלמרבה†האירוניה†חסרונו†של†אדם†מורגש†רק†כאשר†הוא†חסר

Æואנחנו†מרגישים†מאוד†את†חסרונך

שאנן†וצוות†הכלבו
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נר�שלישי

בבוקרו�של�נר�שלישי
מנהג�היה�אצלי

להניח�שיר�ברכה
לידך,�בעודך�ישנה.

הנר�השלישי�בחנוכה
זהו�יום�הולדתה

של�אהובה,
של�רוחלה,�רחל�או�רחלה.

עתה�נותר�לו�נר�שלישי
ללא�זאת�שאהב�ליבי.
יבשה�הדיו�של�הברכה

כי�המיטה�ריקה.

יצחק�פורת
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≤μÆ±±Æ∞¥

Æנאספנו†כאן†במלאת†∞≤†יום†מאז†עזבת†אותנו

Æהאבל†והגעגועים†על†לכתך†גדולים†מיני†ים

את†נמצאת†עכשיו†במימד†אחר†של†זמן†ומקום¨†ואנחנו†נותרנו†מנסים†להבין¨†לאסוף

Æלא†מאמינים†שהרע†מכול†פקד†אותנו†Æאת†השברים

øהאומנם†רק†היית†Æהיית†חלק†מאתנו†ÆÆÆאין†לו†סוף†Æהצער†אינו†יודע†גבולות

Æבהתחלה†כשנולדת†קראו†לך†רחל¨†אבל†בקיבוץ†של†יקים†מהר†מאוד†שמך†הפך†לרחל

''הה.�שם†חיבה ''הה.�מאוחר†יותר†שמך†נקרא†בפי†כל�ררֹוֹוחחָָללֵֵ רק†אמא†תמיד†קראה†לך�ָרָרחחֵֵללֵֵ
Æלנערה†ואישה†צעירה†חייכנית¨†טובה†ונהדרת

באמצע†החיים†הייתÆ†באמצע†החיים†נקטפו†חייךÆ†אישה†חיה†ותוססת¨†רוקמת†תוכניות

Æלחיי†היומיום

Æמה†שהעניק†לך†אושר†רב†Æאם†זה†צילום†או†שפות†Æתמיד†למדת†משהו

Æשרת†בקולית†עם†יצחק†≠†קול†של†זמיר†שנעם†לכל≠כך†הרבה†אנשים

מתוך†אהבת†הצילום†השארת†אחרייך†אוצר†גדול†של†תמונות¨†בהן†דאגת†לתעד†ולהנציח

Æהלב†נחמץ†לראותך†כה†מחייכת†בתמונות†Æכל†אירוע¨†התכנסות†או†סתם†ביקור†קצר

Æחיוך†וצחוק†האופייניים†רק†לך†Æכמה†חן†ויופי†שכנו†בך†מבפנים†ומבחוץ

בשם†משפחתך†אני†יכולה†להעיד†ולהגיד¨†כי†היית†לי†ולדודו†אחות†וחברה†כאחת¨†היית

אמא†מסורה¨†דודה†מקסימה¨†בת†דואגת†לאימא¨†שכל†כך†מתקשה†להשלים†עם†לכתך

ועדיין†מחכה†לביקורייך†החודשיים¨†ובת†זוג†אוהבת†ונאהבת†כל≠כך†ליצחק†שלידו†מצאת

Æשלווה†ואיזון

אני†יודעת†שהיו†קשיים†בחייךÆ†קצת†סיפרת¨†אבל†הרבה†שמרת†בלב¨†והיום†חסרונך

כל≠כך†מורגשÆ†אומרים†שצריך†לקבל†את†הדין†ולהניח†לך†במקומך†החדש¨†שבו†כבר

Æלא†כואב†לך¨†אבל†לנו†כואב

Æעם†כל†הקשיים†היית†אדם†אופטימי¨†היית†זכה†ללא†טיפת†רוע

מתגעגעים†אליך†מאוד†≠

יהי†זכרך†ברוך

חנה
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רֹוחָלֵ'ה לֵ'ה ָרחֵ

≤μÆ±±Æ∞¥

כמו†פרח†שנקטף

זו†כבר†הפעם†השלישית†שאנחנו†נאספים†כאן¨†כדי†להיות†אתך†ועם†זיכרךÆ†ככל†שאני

יודעת†שזה†אמיתי¨†זה†נהיה†יותר†קשהÆ†לא†קל†לוותר†על†דמות†אהובה¨†שלפחות†לי

הייתה†חלק†חשוב†מחייÆ†חלק†בלתי†נפרד†מחייהם†של†סיון†ויפתח†וגם†חגיÆ†חלק†מחייהם

Æשל†יצחק¨†של†אימא¨†דודו¨†המשפחה†המורחבת†וידידייך†ביגור

Æהיכית†פה†שורש†והנה†נעקרת†בחטף†Æשנים†חיית†כאן†בקיבוץ†יגור†≥¥

Æכמה†הם†יכולים†להכאיב†Æהגעגועים¨†הו†הגעגועים

Æזה†כל≠כך†סופי†Æלא†נוכל†לראותך¨†לדבר†אתך¨†לצחוק†ביחד

נשמה†טובה†הייתÆ†אינני†זוכרת†ריב†או†כעס†אתך¨†כי†לא†היו†כאלהÆ†דרך†ארוכה†צעדנו

Æיחד†ונעמה†לנו†דרכנו

השקט†כאן†ממש†זועק¨†צועק¨†מחריש†אוזנייםÆ†למהø†מדועø†קשה†למצוא†את†המילים

Æהנכונות†שיתארו†את†אובדנך

אנחנו†כנראה†מאוד†עוברי†אורח†בעולמנו†ולא†לנו†ההחלטה†מי†יסתלק†מחיינו†ומי†יישאר

Æלעוד†קצת†זמן

''הה,,��ררחחלל,,��ררחחלל,,��ַרַרחחֶֶללֶֶהה..�שמך†מתגלגל†על†השפתייםÆ†אנחנו†מדברים†אלייך†ועלייך ררֹוֹוחחָָללֶֶ
Æואת†בעולמך

Æיקרה†ומתוקה†תהיי†לנו†תמיד†Æנוחי†בשלום†בת¨†בת≠זוג¨†אימא¨†דודה†ואחות

Æלא†נשכחך†כי†אי†אפשר†שנשכח

Æנמשיך†בחיינו†אבל†את†תמיד†תשכני†בלבותינו

אוהבים†אותך†עד†אין†קץ†≠

כל†בני†המשפחה†והחברים

מצאתי†מאוד†הולם†לקרוא†את†שירו†של†אברהם†חלפי†©עם†שינוי†המין†לאישה®∫

אימרו�נא�לי,�אימרו�עצי�היער,
ספרו�נא�לי�שדות�עוטי�זהב.
לאן�הלכת?� �רחקת�מפה,

את� �אשר�אותך�כל כך�אהבתי.

מתי�תשובי� �כל�יום�עולה�השמש
כל�יום�שוקעת� �ואת�אינך.

מתי�תשובי?�אני�עוד�נושמת
למענך,�ורק�למענך!

תמיד�אזכור�את�נועם�ניגונייך
הו� �הטובה�והנחמדת.

תמיד�עייני�תזכורנה�את�עינייך
ולא�אשכח�אותך�לעד.

מתי�תשובי?�אני�עוד�נושמת
ספרו�שדות,�כי�רע�לי�בלעדייך,
זהב�חיי�נושר�אל�חיק�הצער,

כְלב�הפרח�שנקטף.
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לילות�לבנים

הו,�לילות�ארוכים,
לילות�שנקראים�לבנים.
זיכרונך�מנצנץ�בחשיכה
צורב�ומכאיב�לתחושה.

אינך�לשמוע�דברים
שנאמרים�בשבחך.
אינך�לקרוא�מילים
שבוכות�חסרונך.

הו,�לילות�ארוכים,
לילות�שנקראים�לבנים.

הזמן�מרחיק�ימים
אך�מעצים�געגועים.

יצחק�פורת
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לוח�המודעות�ואנחנו
רוחלה�קציר

לוח�המודעות�שבחדר�האוכל�תופס�מקום�מרכזי�בחיינו,�ואין�כמעט�אדם�החי�בקיבוץ
שאינו�פוקד�את�הלוח,�לפחות�פעם�ביום.�הוא�מהווה�את�דופק�הפעילות�החברתית
והתרבותית,�סידור�עבודה,�סידור�רכב,�אבידות�ומציאות�וכו'.�בלעדיו�פשוט�אי�אפשר!
כל�מודעה�הנתלית�על�הלוח�היא�לכאורה�רק�פיסת�נייר�עם�מילים,�אבל�למעשה�כל

מודעה�מייצגת�מישהו.�ויש�מודעות�שכותביהן�משקיעים�בהן�עבודה�רבה.
לצערנו,�אנו�נתקלים�מדי�פעם�באנשים�(עלומי�שם...),�אשר�משהו�במודעה�אינו�מוצא
חן�בעיניהם�–�אם�זה�בתוכנה,�או�בשגיאות�כתיב�ודקדוק�–�והם�רואים�עצמם�זכאים
לקשקש�עליה�ולכתוב�את�הערותיהם.�דבר�זה�מקלקל�את�המודעה,�פוגע�בחבר�שכתב

אותה�ופוגם�בצורתו�של�לוח�המודעות.
השבוע�נתלתה�מודעה�יפה�(שניכר�בה�כי�הושקעה�עבודה�רבה�בכתיבתה),�המבשרת
על�הקמתה�של�חבורת�זמר�אזורית,�וכל�"פשעה"�של�כותבת�המודעה�היה�ש"הא
היידוע"�לא�היתה�במקומה.�זה�היווה�סיבה�טובה�לחבר�(כמובן,�בעילום�שם)�לקשקש
על�המודעה�כמה�מילות�חינוך,�וזאת�בשם�שמירת�כבודה�של�השפה�העברית.�לאותו
חבר�אלמוני�אני�רוצה�לומר:�אמנם�כבודה�של�השפה�העברית�במקומה�מונח,�אבל

לפניה�ישנו�גם�כבוד�האדם�שכתב�את�המודעה.
לכן,�הבה�נפסיק�לכתוב�ולהעיר�הערות�על�מודעות�שאחר�כתב,�ואם�מישהו�מרגיש
צורך�להגיב�על�הכתוב�–�ייקח�נא�נייר,�יכתוב�מה�שבלבו,�בצורה�חברית,�ויתלה�ליד

המודעה�ה"סוררת",�לדעתו.
מתוך�"דפי�יגור",�5.11.82
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מבצע�הבאת�אוכל�של�מטפלת
רוחלה�קציר

ב–�6:30את�מערימה�כלים�על�העגלה�וצועדת�רעננה�ועליזה�לעבר�המטבח.�מכיוון
שהכביש�בכניסה�למטבח�איבד�זה�מכבר�את�צלמו,�הרי�שכלי�הנירוסטה�ומכסיהם

מצטרפים�לתזמורת�רעשנית.
על��כן,��השתדלי��ללכת��בצד��ימין,��שם��נשארה��עדיין��פיסת–דרך��נוחה��למעבר

עגלות.
תחנה�ראשונה�–�הלחמניות.�שם�מצפה�לך�משמר�כבוד�של�"הולכי�על�ארבע",�משהו
כדוגמת�האריות�השומרים�על�בית–המקדש.�התייחסי�אליהם�ביראת�הכבוד�הראויה,
גם��אם��הם��מפריעים��את��מעבר��עגלת��האוכל.��אין��להוציא��אותם��משלוות
הבוקר.�אם�ניסית�פעם�לרמוז�להם�שיזוזו�והם�לא�קלטו�את�הרמז,�נסי�לעקוף�מבלי
לפגוע�בהם.�אם�לא�הצלחת�והעגלה�פגעה�–�הרי�את�מסתכנת�בנזיפה�"מאגודת�צער

בעלי�חיים".
מאתר�הלחמניות�את�מגיעה�לצומת�סואן�ללא�רמזור�בשעה�שתנועת�עגלות�עמוסות
כל–טוב�זורמת�מן�האקונומיה�לחדר�האוכל.�על�כן,�נווטי�את�עגלתך�בזהירות�וחפשי
מקום�חניה�בצד�הציר�המרכזי.�כאן�את�יכולה�בשקט�להתחיל�באיסוף�המזון�מכל�הבא
ליד�ולעין.�ירקות�קחי�מאלה�שעובדי�חדר�האוכל�הספיקו�לרחוץ;�זה�חוסך�עבודה�בבית.

את�כדי�החלב�והקקאו�סגרי�היטב�–�מצפה�להם�מסע�קשה...
בשעה�טובה�את�מתחילה�לחזור�בדרך�בה�הגעת,�ושוב,�בזהירות�בצומת�הלחמניות,

שם�תנועת�העגלות�עכשיו�בשיאה.
ירדת�סוף–סוף�לכביש�–�זו�בדיוק�השעה�בה�חונה�טרקטור–הבניין�על�פיסת�הכביש
השלמה�שנותרה�לפליטה.�כאן�לא�נותר�לך�אלא�לנוע�באיטיות�רבה�דרך�הבורות

והאבנים,�כדי�שהקקאו�יגיע�למחוז�חפצו.
במידה�שבאיזור�משתוללת�ממטרה,�זאת�בעיה:�עליך�להתמודד�עמה�בדרכך�שלך.

הגעת�לבית�בשלום�–�נקי�את�העגלה�משיירי�האוכל�ונוחי.�יש�לך�עוד�כמה�שעות
טובות�עד�למסע�אל�ארוחת�הצהריים.

מתוך�"דפי�יגור",�16.6.78
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עכשיו†היא†חסרה

Æלרוחלה†הייתה†נוכחות

כאשר†הייתה†נכנסת†לחזרה†מיד†הורגשהÆ†שולחת†עין†ויד†ומחפשת†מה†חסרø†מה

Æהעיקר†שלא†יחסר†øמה†להביא†øצריך

Æלרוחלה†הייתה†נוכחות

אני†לא†יודעת†כמה†שנים†בילינו†יחד†בקוליתÆ†רוחלה†בוודאי†הייתה†זוכרתÆ†היה†לה

זיכרון†מדהים†והיא†זכרה†דברים†¢לא†חשובים¢†כביכולÆ מספרי†הטלפון†של†חברים¨
של†ענפים¨†של†אנשים†אתם†עבדהÆ†גם†את†המילים†לשירים†היא†זכרה†בעל†פהÆ†זה

Æדברים†כביכול†לא†חשובים¨†אך†חשובים†מאוד†ביום†יום†Æפשוט†¢נצרב¢†אצלה†בזכרון

Æלרוחלה†הייתה†נוכחות

כאשר†התחילה†לשיר†ביחד†או†בסולו¨†מיד†שמענו†אותה†בצלילות†ובבהירותÆ†רוחלה

Æידעה†ואהבה†לשיר

Æוגם†הומור†Æלרוחלה†הייתה†נוכחות

תמיד†הצליחה†להצחיק†אותנו†בוויכוח†על†הגדרת†המילה†הנכונה¨†כדי†לסגור עניין
Æובהומור

הייתה†מסודרת†עד†מאודÆ†לא†היה†דבר†שהיא†לא†ידעה†את†מקומוÆ†גם†בעבודה¨†מסורה

Æואחראית†ואיכפתית†בכל

Æלמשפחתה†הייתה†אוהבת†ודואגת†כאימא†אווזה†לאפרוחיה

תמיד†מגוננת†ומלטפתÆ†כאשר†דיברנו†אתה†על†המשפחה†שלה†או†של†יצחק¨†זהרו

Æשתי†עיניה†כשני†זרקורים

Æלרוחלה†הייתה†נוכחות

Æועכשיו†היא†חסרה

Æנוחי†לך††בשלווה†רוחלה

Æנזכור†אותך†באהבה

איריס†וחברייך†לקולית

באמצע†הדרך

מיום†חזרתי†ליגור†נפגשו†דרכינו∫†בשירה†ביחד†בכל†יום†שני¨†בהופעות†משותפות†באירועים

רבים¨†תמיד†עמדת†לצידי†להציל†הופעה†כזו†או†אחרת†בחגים†ביגורÆ†אף†פעם†לא†אמרת

לאÆÆÆ†תמיד†לקחת†הכול†בשיא†הרצינותÆ†בשירות†במקום†עבודתך¨†בהתנדבות¨†בעזרה

Æלזולת†וכל†זאת†ברוחב†לב†וברצון†עז†לעזור†ולתרום¨†להיות†מעורבת†בכל†דבר

Æקשה†לי†לדבר†עלייך¨†רוחלה¨†בלשון†עבר

קשה†לי†לחשוב†שיותר†לא†תהיי†לצידי†בהופעות¨†בחזרות¨†בנסיעות המשותפות¨†במפגש
Æבכלבו

Æנדמה†לי†כי†נגדע†ענף†עבות†מן†העץ†רחב†הצמרת†שחיבר†את†כולנו†יחד

עדיין†קשה†לי†לעכל†את†תחושת†ה¢בלעדייך¢†כאשר†התווכחנו¨†צחקנו†ובסופו†הסכמנו¨

Æהתפשרנו†והלכנו†יחד†בדרך†העשייה†המשותפת

הלב†ממאן†להתחיל†להתרגל†לאחרת¨†ללבד¨†לאין†דרך†חזרה¨†לאין†מפגש באמצע
Æהדרך

Æכל†כך†צעירה†ומלאת†תוכניות†לעתיד†והסוף†הטרגי†קטף†אותך†מאתנו כך†פתאום

ÆÆÆקשה†לי†לחשוב†עלייך†רוחלה†כאיננה†עוד

כבר†מתגעגעת†לדמותך

ספה
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רקמה�אנושית�אחת

כשאמות,�משהו�ממני
משהו�ממני�ימות�בך,

משהו�ממך�בי,�ימות�אתך
ימות�אתך.

כשתמות,�משהו�ממך�בי,
משהו�ממך�בי,�ימות�אתך

ימות�אתך.

כי�כולנו,
כן�כולנו,

כולנו�רקמה�אנושית�אחת�חיה,
ואם�אחד�מאתנו

הולך�מעמנו,
משהו�מת�בנו

ומשהו�נשאר�אתו.

אם�נדע�(אם�נדע�להשקיט)
את�זעמנו�(נדע�להשקיט)

על�אף�עלבוננו,�לומר�סליחה
אם�נדע�להתחיל�מהתחלה.

כי�כולנו,
כן�כולנו,

כולנו�רקמה�אנושית�אחת�חיה,
ואם�אחד�מאתנו

הולך�מעמנו,
משהו�מת�בנו

ומשהו�נשאר�אתו.

מילים�ולחן:�מוטי�המר


