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השנים שעברו  נתן יונתן

נִים ֶׁשָעְברּו ֵּבין ָאבִיב לֶָענָן,  ַהָׁשּ
בָר ָחלְפּו וְֵאינָן, ְכּ
בָר ָחלְפּו וְֵאינָן.  ְכּ

ַאְך ָׂשֶדה ֶׁשנִזְַרע ֵּבין ָענָן לְָאבִיב - 
ְמלְַבלֵב ּוֵמנִיב. 

ִאם ָחָטאנּו ְמַעט ֵּבין ָענָן לְָאבִיב - 
ֹלא נּוַכל לְָהִׁשיב. 

ַאְך ַהּזֶֶמר ַהּטֹוב ֵּבין ָאבִיב לֶָענָן - 
ִעָּקרֹו ְּכבָר נֻּגַן. 

וְעֹוְמִדים ִהּנְנּו ּכִאילָן ּבָָאִסיף, 
ּוִפְריֵנּו ּגַָמל. 

עֹוד ְמַעט וְיֵַקל לִלְבֵָבנּו ַעד-ָמה 
וְנְִבּכֶה ּבְִדָמָמה. ּונְבֵָרְך ּבְִדָמָמה: 

ֶאת אֹוָתן ַהָּׁשנִים ֵּבין ָאבִיב לֶָענָן, 
ֶׁשָחלְפּו וְֵאינָן.

ָהָּׂשֶדה ֶׁשנִזְַרע ֵּבין ָענָן לָָאבִיב 
ׁשעֹוֶדּנּו ֵמנִיב 

וְעֹוֶדּנּו ֵמנִיב.



מיכה נולד בחורף 1942 ביגור, בן להוריו פסיה ופליקס קיפרס זכרם לברכה, אח להלה ושולה.
שנות ילדותו עברו עליו ביגור. בעבודת השורשים של מיקה נכדתו סיפר על הזיכרון החזק מ”השבת השחורה”, 

כאשר פרצו האנגלים למשק והוא עדיין ילד בגן.
לאחר סיום לימודיו התגייס לנח”ל כמדריך. 

לאחר הצבא חזר ליגור ועבד ברפת כאביו לפניו.
אחרי כשנה יצא לשנת שירות בקיבוץ פרוד ועבד במידגה. 

בפרוד הכיר את עדה, לה נישא לאחר כשישה חודשי היכרות בלבד.
הם התחילו את חייהם המשותפים בנען ואחר כך חזרו ליגור, בה גידלו את חמשת ילדיהם: סמדר, הגר, נמרוד, 

נרי ולירון.

מיכה עבד שנים רבות בטובופלסט. אחר כך המשיך במשתלה ובבניין.
במהלך השנים לקח חלק פעיל בוועדות שונות וגילה מעורבות ואכפתיות בנעשה ביגור. הוועדה האחרונה בה 

השתתף היתה ועדת קליטה. 

מיכה הירבה לטייל בארץ בהרכבים שונים. בשנים האחרונות יצא לטיולים ארוכים בחו”ל במתכונת הצעירים. 
את חלומו הגדול לטייל בדרום אמריקה לא זכה לממש.

בכל השנים, יותר מכל אהב את הבילויים עם החבר’ה. למרות אהבתו את החיים הטובים, לא שכח את אלו 
שהחיים לא חייכו אליהם. בתחילה התנדב ועבד עם נוער בבית איתן. אחר כך התמיד במשך שנים רבות 

לשלוח פעם בשבוע אוכל חם, שנשאר בחדר האוכל של יגור, אל המקלטים בהם שוהות נערות בסיכון.
כמה קשה לומר היום את המשפט “מיכה נפטר”. זה אכזרי ולא נתפס.

היית אבא וסבא דאגן ומשקיען, שלקח את הכול ללב וששם לב לכל דבר. שידע והתעניין בכל נכד ובכל ילד. 
שהביא את שולה אחותו ליגור כדי שתהיה איתנו ולא לבד. שהקפיד לבוא במשך היום הביתה, כדי לראות מה 

שלום אמא ולשתף אותה במה שקורה. שלקח את הנכדים לסיבוב על הקלאב-קאר. 

התעניינת בחברים ותיקים וחדשים. דאגת תמיד לפועלים ולצוות שאיתו עבדת.

נותרנו אחריך: אמא, חמישה ילדים, בני ובנות זוגם ותשעה נכדים.

נזכור אותך באהבה.







מיכה שלי

החיים שלי ממשיכים בלעדיך. זה לא בשליטתי.
וחשכת  הבוקר  של  מאורו  את  בברכה  לקבל  לנו  ולגרום  צירו  על  ולהסתובב  להמשיך  עולם,  של  מנהגו  זה 

הלילה.

אחרי שבעה חודשים אני מוצאת את עצמי חושבת ואולי אומרת: “מה זה צריך להיות? ככה עוזבים אישה 
שאוהבים? ומה עם הילדים והנכדים?”

ככה  נתפסת...  שלא  בפתאומיות  מוקדם,  כל-כך  לעזוב  לא  ובטח  להיפרד  התכוונת  לא  שבכלל  יודעת  אני 
סתם... בלי סיבה שנוכל להבין.

כי הרי תמיד הבטחת לי שתישאר לשמור עלי ועלינו. תמיד הבטחת שתדאג לי. תמיד ידעתי שתשים לב שלא 
אעבוד קשה מדי, שאטפל בעצמי, שאהיה מאושרת.

ידעתי שאני יכולה לחלוק את הרגשתי איתך, לסמוך עליך ולהיות בטוחה שתלווה אותי ברגעים העצובים כמו 
בשמחים, בקלים ובקשים, שתדאג לצרכיי ולכל מחסורי.



את היכולת שלך להשרות ביטחון על כולנו העברת גם לילדים ולבני המשפחה במסירותך, דאגתך ועשייתך 
למען כולנו.

עזרת, תמכת, היית איתנו בכל מקום ובכל זמן שהיינו צריכים אותך. אפילו הספקת באותו יום נורא לסדר את 
הגז לנמרוד וחנה, שרק עברו לדירתם החדשה.

היית יעיל ומועיל, חיוני וחייכני, קיים וישנו כל-כך, בריא בנוכחותך ובמיטבך עד הרגע בו נפלת...

ביום נתת את נשמתך לעבודה, להגיע בזמן, לפתור בעיות, לטפל בפרטים הקטנים והגדולים. להתנדב, לעשות 
מעשים של חסד ובערב התמסרת למשפחה המורחבת שלנו - אישה ואחות, ילדים, כלה, חתנים, נכדים.

כל הזמן אני שואלת ואין לי תשובות: איך עזבת בפתאומיות המכאיבה הזו? איך חשבת שנתמודד? איך ציפית 
שנתרגל?

אני יודעת שאין תשובות. אני גם בטוחה שלא התכוונת וזה קרה. עובדה מכאיבה.

תינוק  וחנה.  לנמרוד  בן  נכד חדש, אסף שמו.  לנו  נולד  בחודשים שחלפו.  וקורים  קרו  דברים  הרבה  ואצלנו 
יפהפה.

לוטם התחיל להשתתף בתחרויות רכיבה על סוסים... דווקא אתה, שליווית אותו לכל שיעורי הרכיבה, לא זכית 
לראותו בתחרויות.

הגר הוציאה ספר ראשון הנקרא “הכוכב המנצנץ של לולי”, גם כתבה, גם איירה וגם הוציאה לאור בהוצאת 
“כפרית”.

נרי נסע ללונדון לעבוד והוא מאושר שם. ולירון, המוז’יניקית שלנו, מתחתנת באוקטובר עם אבי ויהיה לך חתן 
שני בשם אבי.

בשם שנינו אני כל-כך גאה בכולם על ההצלחות הגדולות והקטנות.

ועל אף כל זאת אני רוצה שתדע כי החיים ממשיכים כאילו רגיל. כל השיגרה לקום בבוקר אל היום המאיר, 
להתכונן לישון בלילה ובין לבין להעביר את היום, אינה יכולה לו, לעצב העמוק הנמצא בפנים, חד, חותך ולובש 

צורה של געגוע, מחסור ואובדן ביטחון.
חסרונך קיים כל היום ובכל פינה. הוא קיים במיטה הריקה, בסלון הגדול שאתה לא נמצא בו. במונדיאל שחסר 
את התלהבותך וצעקותיך, בנכדים הגדלים וצומחים בלעדיך, בערבי שבת ובימי חול, בחגים, בחיים הציבוריים 

ובחיי המשפחה.

והכי אני רוצה שתדע שאני אוהבת אותך ובשבילי אתה פה, איתי, בבית שלנו. 

שלך תמיד עדה



אבא שלי

אבא שלי הוא חרוץ.

אבא שלי הוא רגיש.
אבא שלי הוא מצחיק.

אבא שלי הוא שלי.

אבא שלי אוהב לעבוד.
אבא שלי אוהב לעזור.

אבא שלי אוהב לבלות.
אבא שלי אוהב את אמא.

אבא שלי אוהב את יגור.
אבא שלי אוהב את הנכדים.

אבא שלי אוהב את מכבי תל-אביב.
אבא שלי אוהב אותי.

אבא שלי לפעמים מתעצבן.
אבא שלי לפעמים צועק.
אבא שלי לפעמים כועס.

אבא שלי לפעמים שותק...
אבא שלי לפעמים אותי מחבק.

אבא שלי תמיד מדייק.
אבא שלי תמיד עובד.

אבא שלי תמיד ממהר.
אבא שלי תמיד איתי.

אבא שלי לא יסרב לכוסית.
אבא שלי לא יסרב למילואים.

אבא שלי לא יסרב לטיול.
אבא שלי לא יסרב לנכדים.

אבא שלי לא יסרב למבוגרים.
אבא שלי לא יסרב לי.

אבא שלי צוחק.
אבא שלי שמח.
אבא שלי רוקד.

אבא שלי... כבר לא איתי.
אוהב, נמרוד







אבא שלי -

מה עושים עם האבל הזה? מה עושים עם כל הזכרונות?
ואיך מתמודדים  עם כל המצבים שכל-כך מזכירים אותך?

וכשיש חדשות אז ישר חושבים מה אתה היית אומר ואיך אתה היית מגיב.
ובחגים וגם ככה סתם, פתאום הבזק של זיכרון.

ובעיקר איך מעכלים? איך ממשיכים? ואיך לא נעצבים כל הזמן?

אז שרתי את השיר: “יליד הארץ”.... “אבא שר אני לך, על שיום אחד קמת ותלך...”
וכתבתי גם ספר ילדים המספר על סבא תיש ועל נכדו האהוב, הגדי הקטן לולי, כדי להנציח את כל הזמן 
שהקדשת לנכדים: נסיעות בקלנועית, הליכה לבריכה, לסוסים, לגן שש ולרפת, לראות את הזרימה בוואדי, 

את טובופלסט ולגין, או לקטוף תירס בשדה.

כשהילדים שואלים, אז אני מספרת על הילדות שלי ועל מה שהיה פעם: על נסיעות של ימים לסיני בלי 
מזגן באוטו, על הלינה המשותפת שברחתי הביתה בכל לילה, על הטיולים השנתיים שתמיד ליווית אותי 

והם מתפלאים שרציתי את אבא שלי איתי בטיול.

וכשאני מנקה אבק בחדר של הבנים אני מסתכלת בתמונה שלך שצולמה יומיים לפני...

והזמן עובר והימים חולפים וכולם עסוקים, כאילו שיגרה, אבל הכאב מלווה אותי כל הזמן.

ואני וגיא מדברים ונזכרים ומתגעגעים וזה ממש קשה. ולפעמים פתאום העיניים דומעות, ואפילו מתגנב לו 
כעס על כך שהלכת ככה מהר, מוקדם בלי אזהרה, בלי שיכולת להישאר עוד... בלי להיפרד.

הגר



אבא -

אבא - ידיים מושטות

               חיבוק

               עזרה

               נתינה בלי סוף

אבא - קול

               צחוק

               ביטוי

               נשמע

אבא - אבא

               תמיד שם

               יציבות!

               איננו?

לירון





מיכה

יום חמישי בערב, חזרת מהליכה, ספורט בו עסקת מדי יום. כזה היית... לא היתה לך דקה לא מנוצלת, 
בכל רגע היית עסוק בדבר מה - לא ראינו אותך מתבטל...

באותו ערב נגמרו לך הריצות, ואנו נשארנו המומים, כואבים וחסרים.
אדם שהיה כל-כך חי, כל-כך בולט: נשמע ונראה בחצר הקיבוץ - נדם ברגע.

כאדם סקרן ומתעניין שאלת שאלות וחיפשת אחר תשובות ופתרונות והבעת את דעתך בנושאים שונים. 
פיך וליבך היו שווים.

היית איש של מעשים ולא של דיבורים וברור היה שאיכפת לך מה קורה בקיבוץ - לא נשארת אדיש!  
היית אדם של עבודה ומוסר, אדם חרוץ. חשוב היה לך שדברים יתנהלו ויתבצעו בדרך הטובה ביותר, אם 

בעבודה עם החברים בבניין או שמירה על ציוד וחומרים - מעידים על כך גם הפועלים.
דרשת מהאחר - אך ידעת גם לתת את שיכולת: לחברים לדאוג ובנזקקים לתמוך - כששמעת שמישהו 

נמצא בצרה חשבת כיצד ניתן להושיט לו עזרה.

בבית הרגשנו כולנו את תמיכתך: כל פנייה שלנו אליך, בקשה או שאלה, זכו מיד מצידך לפעולה: בייעוץ, 
בהכוונה, בעשייה ובבנייה - כל תיקון בבית, עזרה עם הילדים וגם בארוחות המשפחתיות אליהן הוזמנו 

לעיתים קרובות מאוד - החל מההכנות ועד לשטיפת הכלים דאגת שנרגיש נינוחים ונהנים.

בזמנך הפנוי שמרת מקום לקריאת ספרים ובילוי עם הנכדים - הם מיד למדו שאינך יכול להם לסרב, על 
כל קריאה ובקשה הגעת מבלי להתעכב, קשוב ורגיש לכל אחד ואחת מהם והם חיכו בקוצר רוח לבלות 

עם סבא מיכה שלהם.

סבא שהיה משקיע בשיחות ובעשייה - סבא שעד היום מרגישים הם בו גאווה.

החיים  ממשיכים  במסלולם  כה  מהר  -  אנו  בבית  ממשיכים  להזכיר  ולספר  על  סבא  מיכה,  סבא 
שכשהיה גם ילד אהב לשחק ולצחוק, סבא שאהב טיולים בארץ, בחו”ל ובמסיבות בקיבוץ לבלות.

נזכור אותך - צעיר ופעיל.
בליבנו - אתה חי.

בהרבה אהבה וגעגועים -

חנה



סבא

הדבר שהכי הכי אהבתי בעולם זה להיות איתך. אני עדיין זוכר איך היינו מטיילים ביחד, עובדים ביחד 
ועולים לעליית הגג שלך ושל סבתא ביחד. 

אני מאוד מתגעגע ושואל את עצמי: “איפה הסבא שלי?... תמיד כשרציתי מצאתי אותו, איך הוא 
נעלם לי?”...

אתה מאוד חסר לי ביום הולדתי.
כרמל נכדך שאוהב מאוד ומאוד מתגעגע





היי סבא

סוף סוף אני מתיישבת לכתוב לך.
אני לא צריכה להיות בקרבת הקבר שלך כדי לכתוב לך, גם מפה אני מניחה שזה בסדר.

אני זוכרת כשהייתי בכיתה ב’ כשאתה וסבתא באתם לבקר אותנו באירלנד, ישנתי בחדרון הקטן והלבן 
עם מיטה שהיתה בגובה מטר. ישבת איתי לפני השינה וביקשתי שתספר לי סיפור, וכך סיפרת:

סיפרת שבפורים, כשהיית בערך בגילי, התחפשת לאתיופי ואמא שלך מרחה על כולך ממרח שוקולד 
ותפרה לך בגדים שיתאימו לצבע כהה. יצאת החוצה להסתובב עם חבריך כשלפתע החל לרדת גשם. 
השוקולד התחיל לנזול והילדים צחקו. חזרת אל אמך הביתה והיא ניקתה אותך ואמרה שהכול בסדר. 
אחרי שכבר יצאת מהחדר התחלתי לבכות, בשקט. זה היה עצוב לשמוע שמשהו לא נעים קרה לאדם 

שאני אוהבת.
עכשו אני מנסה לחשוב מה המחשבות שעברו לך בראש ברגעים האחרונים שלך, ואם היה לך זמן בכלל 

לחשוב על כל האנשים שאוהבים אותך ועל החיים שהיו לך.
אני לא יודעת אם להרגיש פספוס על זה שלא גרתי קרוב אליך ולא פגשתי אותך לעיתים קרובות, לא 
הסעת אותי לחברות בקלנועית שלך ולא יצא לנו לדבר כל יום - בניגוד לשאר הנכדים שהיית חלק בלתי 

נפרד מחייהם.
או להרגיש סוג של הקלה כי המרחק שהיה בינינו יקהה את חסרונך.

אבל זה קשה. עולות דמעות כשאני כותבת את זה.
הייתי מספרת לך דברים כשהייתי ביסודי. מאז ומתמיד התעניינת בי ובכל הנכדים שלך. סיפרתי לך על 
ילדים מהכיתה שלי ביסודי וכל פעם שהייתי חוזרת לבקר, גם כשזה היה פעם בחודש, היית שואל מה 

איתו ומה איתה )גם כשהזכרתי לך שאני כבר בחטיבת הביניים(.
אני זוכרת את החיקויים שעשית לבובת הברבי שלי כשמישהו היה אומר שהוא רעב.

או כשהייתי נוסעת איתך בקלב-קאר והיית שורק את המנגינה המוכרת לך, שעד היום אני לא מצליחה 
לשרוק.

המוות שלך תפס אותי כל-כך בהפתעה, את כולם בעצם.
אמא נראתה נסערת כשנכנסתי לחדר, היא ארזה בגדים ואבא אמר שהם צריכים לנסוע.

ישנתי באותו לילה בבית של חברים, נרדמתי בקלות, תוך כדי מחשבות “הוא יהיה בסדר” ו”הכול יהיה 
בסדר ולא יקרה לו כלום” שחוזרות אלי בלופים.

למחרת אבא התקשר אלי ותוך כדי שהוא מושך באף אמר שהוא צריך לאסוף אותנו. 
בבית הוא כבר סיפר לנו ובקושי בכיתי.

בנסיעה שמעתי שיר שהיה נשמע כאילו נכתב על הדקות האחרונות שלך, וכשהגענו ליגור ומישהו חיבק 
אותי התחלתי לבכות בקולי קולות.

אני אוהבת אותך סבא. 
נכדתך רום







אח שלי מיכה

אח שלי, כך הייתי קוראת לך. 
עברה כמעט שנה שאח שלי מיכה איננו וזה עדיין לא נתפס. לפעמים אני רואה גב של חבר או קלנועית 
נוסעת על השביל, ולרגע עובר בי זיק של מחשבה אולי זה הוא. אבל אז באה המציאות וטופחת על פני 

ונגמר. 
לפעמים אני שומעת את קולו מהדהד בזכרוני, אומר לי בוקר טוב או סתם זורק הערה. אז אני רוצה לומר 

לו בחזרה: “אח שלי, איפה אתה”. ושוב המציאות מחזירה אותי מהפנטזיה. 
בערב שבת כשאני עולה במדרגות לדירה שלו ושל עדה, אני פותחת את הדלת ומצפה לשמוע את קולו 
קורא לעדה בחיוך )קצת ציני(: “עדה, תראי איזו אורחת הגיעה”. בכל פעם, כשאני באה אליהם, עדיין 
מקומו הריק מזכיר כי הוא היה פה והוא איננו. זה כואב  זה לא מובן. פשוט נקטף מהחיים והוא היה כולו 

כל-כך מעורב וחי את העבודה, הקיבוץ, המשפחה, נכדיו.  
הרעיון להציע לי לחזור ליגור לאחר הרבה שנים שחייתי מחוצה לה לא היה רעיון שלי. אני זוכרת שבאחד 
מחגי הפסח שנפגשנו הוא אמר לי: “את הפסח הבא את כבר תעשי אצלנו”. אחרי ששוכנעתי והבעתי 
את הסכמתי לעבור ליגור, הוא הלך למזכירות. אינני יודעת מה הוא אמר שם, אבל שאר התהליכים עברו 

די מהר וכעבור מספר שבועות מהיום ששוחחנו לראשונה כבר יכולתי להעביר את מטלטלי ליגור. 
אח שלי, הוא כל-כך חסר לי. הוא נתן לי גב, הוא עזר לי למצוא את מקומי ביגור. 

המעורבות והאיכפתיות שלו, שהדברים צריכים להיות צודקים, נגד השחיתות, הכל היה צריך להתנהל 
בדרכו. האובר-איכפתיות היתה אופיינית ומיוחדת לו. הוא אמר את מה שחשב. גם ממני לא חסך שבטו, 
ולפעמים זה היה כואב ולפעמים מרגיז ואחר-כך היינו שוכחים עד לפעם הבאה. מילה שלו היתה מילה. 

כשהייתי נוסעת לבקר את ילדיי, הייתי צריכה להודיע לו שנסעתי כדי שלא ידאג.
במשך שנים דאג מיכה לשלוח אוכל ומצרכים נוספים למועדנית לנערות בסיכון “נעמה”. “יגור לא תיפול 
מזה”, אמרת, “ולהן  שתהיה לפחות פעם ביום מנה חמה”. עכשו אני ממשיכה את מה שהתחלת ואני 

לא לבד.
וביום חמישי בערב באה  יום חמישי עוד דיברנו,  יומיים לפני אותו  מיכה, הלכת במפתיע, מוקדם מדי. 

סמדר וסיפרה לי על מותך ואני ממש נפלתי מרוב תדהמה וצער.
בשבועות היה מפגש משפחתי שלנו ומיכה היה חסר לי כל-כך... 

אין לי מילים לבטא את חסרונו ואובדנו.
אח שלי, השארת בי את תמצית הגעגוע. 

שולה







ט”ו תמוז תש”ע, 27 ביוני 2010
בלדה  לבן-הדוד  מיגור  
)שנה למותו של מיכה כפרי ז”ל( 

עד לפני 365 צללים ואורות של ימים
בן-הדוד מיכה היה עוד בחיים.

ובאחת, עם היוודע דבר מותו של בן-דודי יקירי - חלפו לנגד עיני כמעט במשותף עימו כל תקופות ילדותי, 
נעוריי ובגרותי.

הדוד האחד והיחיד הזה... בכל מפגשינו המשפחתיים המשותפים הקרין טוב לב ורוחב לב וכל זאת מעט 
מן הכל-כך... מרובה! 

מיכה - של פסל’ה, שבכל התחנות שבחייו אסף “בקרונותיו” את כל מי שרק אפשר וצריך היה לעזור, 
לתמוך ולקרב אותו קרוב קרוב... אליו.

בן-הדוד מיכה עבורי ועבור משפחתי שימש לאות ולמופת למה היא משפחה באמת.

בן-הדוד מיכה - אהב להשקיע באדם שבצוות, ומאידך לא ויתר על מסעות והנאות חו”ל שבחלד.

אהבנו את מיכה של... עדה. היתה בו פשטות, חום אנושי והמון המון נתינה.

היושב שבמרומים מכנס אליו בדרך-כלל את כל האנשים והנשים. את היפים, התמימים, הצעירים והזקנים, 
אך עיתים ובטרם עת עולים אליו לרגל “הטובים” או נציג מטעמם... וכזה הוא מיכה בן דודנו נושא הדגל.

בן-הדוד - “נושא הדגל” כאילו שח לאלוהיו וביקש טרם מפגשם לחלוק חוויית שמחה אולי האחרונה, וכך 
נפל בחלקנו, משפחת רפאלי, לארח את נמרוד, עדה ומיכה בחתונת הצעיר בבנינו, ארבל.

נ ש ז ו  ר ...
                       נ  א ה ב...

                                              נ כ ת ו ב ...
                                                                       ו נ צ ר ו ר ...

על לוח ליבנו את מיכה - הבן דוד שבאמת ובתמים היה גדול מה...חיים !  
מירי, ארנון והבנים



מיכה שלנו

בינינו  והעוזר. אנחנו  מיכה שלנו הוא מיכה של המשפחה, קודם כל משפחה, האיש של עדה התומך 
מכנים אותו “שר החוץ” של המשפחה.

איכפתי ודואג, הנכדים בראש, כולו נתון להם.
יקה בנשמתו על כל הטוב שבכך - סדר מוקפד ואסטטי, רואה כל פגם מפעוט ועד גדול, גם בביתו המשפחתי 

וגם בביתו הקיבוצי. בתבונת כפיו משתמש, הכול טיפ טופ.
דאגתו נתונה גם לסבתא שרה בנען. גם אצלה כל דבר רואה ומיד נרתם לסדרו. לא מוותר. תמיד המברג 

מוכן וביד קלה התיקון נעשה.
מיכה של כדורגל שלעולם לא יחמיץ, של טיולים, של חברה.

אהבנו את הנסיעות המשותפות לנען או לאירועים משפחתיים. מיכה מתעניין בכל החידושים הקיבוציים 
שעוברים עלינו. לפעמים צוחק, לפעמים מלגלג, מבקר, מקבל ותמיד בהנאה, אם כי לפעמים ביקורתית, 

מספר בגאווה על יגור ביתו הבטוח והמגונן. 
מיכה - טיפוס יגורי. כן, החלטנו שהיגורים דומים, אפילו בצורה פיזית, והיום כשאנחנו שם, מחפשים את 

הדמיון - אולי נראה עוד קצת ממיכה...
- איפה אתה מיכה? נכד חדש, נכדים  והלב מתכווץ מההחמצה  והימים עוברים, מתחדשים ומרגשים 

גדלים, חגיגת מונדיאל, חיים...
מתגעגעים
דפנה ומרדכי



מיכה

את מיכה הכרנו לפני מספר שנים כאביו של נמרוד וכיד ימינה של משפחת כפרי. בכל המפגשים עם 
מיכה התקבלנו במאור פנים ובחום והמפגשים המשפחתיים היו תמיד מהנים ומעניינים.

התרשמנו ממיכה כאדם מלא חיים ומלא מרץ, כזה שהחיים לא עוברים לידו.
עד היום קשה לנו עם מותו הפתאומי. בראש-השנה נפגשנו לארוחה משפחתית אצל נמרוד וחנה - זו 

היתה הפעם האחרונה שנפגשנו.  מי ידע שבעוד מספר ימים ניפרד ממנו לנצח?
ודרש בשלומם, התבדח  ואחת  ירגישו טוב. התעניין בכל אחד  כמו בכל מפגש כזה מיכה דאג שכולם 
וסיפר בגאווה על החיים ביגור. במפגשים יכולנו גם להתרשם מהקשר העמוק של הנכדים, כרמל ורימון, 
למיכה. זכור לנו מקרה בו באחד המפגשים  כרמל לא הסכים עם הוריו לגבי נושא מסויים והיחיד שהיה 

מספיק קרוב לדבר אל ליבו ולהעלות חיוך על פניו היה מיכה. 
רימון היה מספר גם הוא שפגש את סבא בטיולי הבוקר עם ילדי הגן. מחמם היה את הלב לשמוע שיש 
נפרדים  האלה  הילדים  שני  את  לראות  ובאהבה.  במסירות  לנכדיו  הדואג  ופיסית(  )רגשית  קרוב  סבא 

ממיכה היה עצוב עוד יותר...
והנכדים היתה כל-כך  נוכחותו בחיי הילדים   - ויורגש גם בעתיד  יודעים שחסרונו של מיכה מורגש  אנו 
מורגשת וזוהי אבידה גדולה למשפחה. הוא הבין את נכדיו והיה ער לצרכיהם, פינק אותם והיה להם אוזן 

קשבת. תמיד עוזר, אוהב ותומך בהם.
מה שאיפיין את מיכה היא העשייה. הוא לא רק נאה דורש, אלא גם ובעיקר תמיד מקיים. 

איש בעל ערכים ואיש משפחה למופת.
בהערכה רבה, בכאב  ובגעגועים,

אסתר ומרקו יוסף והמשפחה



מיכה

אני מתגעגע אליך.
אני זוכר לך את קבלת הפנים החמה והאוהדת כשהגעתי אליכם.

את העדינות והרגישות.
את העזרה והתמיכה שסיפקת בכל דבר ועניין,

ואת ההרגשה שתמיד ניתן היה לפנות אליך בלי חשבון. 
את חוש ההומור שלך, שבו השתמשת גם כדי לתת לכולם מסביבך הרגשה טובה.

תמיד חשתי אצלך את ההרגשה שהמשפחה חשובה מאוד, שיש לשמור תמיד על הלכידות,
על האהבה והשלום.

אהבתי ועודני אוהב את מי שהיית, דעתן, דייקן, מחושב, איש עבודה.
אדם אכפתי, מחובר לסביבתו, וכזה שלפעמים לוקח ללב, כי מרגיש שייכות וחלק מהציבור.

זה באמת עדיין לא נתפס לי שהמונדיאל הזה מתקיים מבלי שאתה צופה בו.
לכם בטח יש מסך יותר גדול שם למעלה, הא?

בטח שמחת לשמוע שלירון ואני מתמסדים סופסוף.
מיכה, אני רוצה שוב לומר לך תודה גדולה, על הכל.

אתה חסר לכולנו,
אבי



מיכה חסר לי

מיכה חסר לי. הכול נקטע. חייו, המעורבות שלו בחיי הקהילה.
ההתעניינות שלו בחיי היומיום, בשמחות ובעצב.

מיכה היה בין ידידיי הטובים, איתו היו לי שיחות שארכו שעות על כל נושא: על עבודה, חברה וגם על 
פוליטיקה.

הסקרנות של מיכה ליוותה אותו בכל ודעתו תמיד נשמעה.
מפגשי הבוקר שלנו תמיד היו מלווים במילה טובה ודרך אגב גם באינפורמציה שהוא סיפק לי.
מיכה היה חבר טוב, דמות מוכרת בקיבוץ, שידע לעזור לזולת בשעת הצורך בשקט ובהתמדה.

למיכה היתה שמחת חיים עם צחוק מיוחד.
אין ספק שהוא הותיר אחריו חלל ריק.

נמשיך לזכור אותך מיכה.
עמירם טנא

מיכה כפרי - לזכרו

מיכה היה איש של שחור ולבן: את מי שחיבב - חיבב עד הסוף, על מי שכעס - לא סלח לעולם, ואותי הוא 
חיבב. רע נהדר, המוכן לעזור תמיד ובכול. דבר שהיה חשוב לי ביותר בגלל תכונה נוספת של מיכה - ידי 

הזהב שלו. 
את מיכה הכרתי דרך עדה )ש”אימצה” אותי בתקופה בה הגעתי ליגור כמתנדבת צעירה(, וחיבתו אלי 
נבעה מאהבתו את עדה ורצונו לחבקה בכל תחומי חייה. תמיד שימח אותי לראות את היחס של מיכה 
לעדה בכל פעם שהייתי מגיעה לביתם. חיוכו החם, כשנפגשנו “על השבילים”, והתעניינותו הכנה בשלומי 

- ריגשו אותי בכל פעם מחדש.
ידי הזהב של מיכה היו סימן ההיכר המקצועי שלו. בכל פעם שביקשתי, מיכה היה נעתר בשמחה ובא 
לתקן/לשפץ/לחדש/לשדרג את כל הנדרש בדירתי )דבר לו הייתי זקוקה לא אחת בימים בהם החלפנו 

דירה כל שנה שנתיים(.
משפחה, עבודה וחברים - שלושה מוקדים בחיי מיכה, שתמיד אזכור בחיבה והערכה.

קארי



זכרונות וסיפורים מהעבר המשותף של מיכה ושלי

הסיפור  את  לספר  כמעט  זה  מיכה  של  הסיפור  את  לספר 
שלי.

הסיפור על מיכה הוא הסיפור של שנות ילדותנו והתבגרותנו 
בבית-הספר בקיבוץ יגור, שהיה בית לחינוך הפורמלי ולבלתי 

פורמלי, כפי שהוא נקרא היום.
קייטנות  קיץ,  מחנות  חברתיות,  פעולות  טיולים,  לימודים, 
והמון ספורט ובתוך כל אלו כחלק בלתי נפרד מהם, מעשי 

שובבות.

אחרי בית-הספר, צבא, שנה שלישית, חתונה )שנינו התחתנו 
לנו  היה  בה  שגם  ולעבודה  ליגור  לבית,  וחזרה  נען(  בנות  עם 

הרבה מהמשותף ונפגשנו יום יום...

עולם  השקפת  בעל  צבעוני  טיפוס  בחברה.  מאוד  בלט  מיכה 
בתחומים רבים עליה היה נלחם ללא פשרות: פוליטיקה, חברה, 
קיבוץ, ספורט. הוא ידע לספר סיפורים, לצחוק וגם לעקוץ. ידע 

להתרגש ולהתרגז ולצד כל אלו מעורב ואיכפתי.
יישאר אדיש לנושאים המועלים באסיפת  אין מצב שמיכה 
הספורט.  בתחומי  רחוב,  בסיפורי  מזכירות,  בדיוני  קיבוץ, 
דעתן בכל נושא ואינו מהסס להביע דיעה. לא מסוגל לעמוד 

מן הצד.

כשאני חושב על מיכה צצים ועולים סיפורים וזכרונות מהעבר 
המשותף שלנו ואני מבין עד כמה הוא היה בולט ודומיננטי. 

זוכר זאת.  המחזור שלנו נקרא מחזור ט”ז, אבל אף אחד לא 
כולם  כך  כפרי,  מיכה  של  המחזור  הוא  רשמי  הבלתי  השם 
אומרים  וזוכרים.  גם  “השמות”,  הכינויים  שמיכה  המציא 
בהתאם לאופי או ליופי ושהיו לפעמים מעליבים, נדבקו והיו 

כחלק משפת הדיבור שלנו, בין אם רצינו ובין אם לאו...

כשהיינו ילדים היינו מבלים הרבה בחוץ. חדר ההורים היה קטן 
יותר.  הרבה  קרצו  הקיבוץ  במרחבי  הפיתויים  מאתגר.  ולא  וצר 



מיכה נמשך מאוד לאורווה, שהיתה ליד הרפת, מקום העבודה של אבא שלו. כילד קטן כבר ידע לרכוב 
על סוס. באורווה שכנו במיוחד פרדות עבודה ובקצה עמדו סוסות הרכיבה. הסוסה “הנחשבת” ביותר 
יום אחד  היתה “כוכבת”. סוסה לבנה מגזע ערבי טהור שהיתה מיועדת לרכיבה רק לשומר השדות. 

הגיע מיכה וסיפר שאתמול רכב על “כוכבת” והיא נתנה “ספיד” ופתאום יצאו לה כנפיים והיא עפה...

בכיתה מיכה לא מצא עניין רב, אבל תמיד הפתיע בידע שלו בנושאי אקטואליה, פוליטיקה ונושאים 
שהראו על יכולת זיכרון מפתיעה. מגיל צעיר התעניין בספורט. היה רץ הכי מהר, שחקן כדורסל וכדורגל 

)מגן ימני(. ידע שמות של ספורטאים בכלל ושחקני כדורגל בפרט.
במחנות הקיץ, בטיולים, ב”פעולות” ובכל הפעיליות הבלתי פורמליות הוא “פרח”. חוש ההומור, 

השמחה, העוקצנות נתנו לו את ההזדמנות להיות במקום מרכזי וטוב באמצע.

אנחנו זכינו במורה לא שיגרתית, ציפורה חפץ, שידעה לגלות בכל אחד את מה שהיה טוב בו ושהבינה 
ובנוסף, כדי להחיות את נושאי הלימוד,  ניתן ללמוד הרבה דברים בטבע ולא רק בין כתלי הכיתה.  כי 
היא נהגה להמחיז אותם, לעשות הצגות. ציפורה הבחינה בכישרון המשחק של מיכה וביכולתו לזכור 
טקסטים ארוכים וללמוד אותם בעל-פה. כך הוא קיבל את התפקיד הראשי, “בעלת האוב” בהצגה על 
שאול המלך, שהלך לשאול בעצתה. מיכה מחופש ל”בעלת האוב” בלבוש מכשפה, עמד במרכז הבמה, 

התגלה במלוא כשרונו והפך מאז לשחקן הראשי, הרשמי של הכיתה.

כילדים לא הערכנו את החשיבות שבלימודי האנגלית או בכלל בשפה נוספת על העברית. לכן בולט 
בעיניי הזיכרון על מיכה, הראשון שהיתה לו שפה נוספת. מגיל צעיר הוא דיבר אידיש עם אמא שלו 
והיה מכניס לעברית ביטויים שונים ואיזו “חוכמה” באידיש. אנחנו “נפלנו” מצחוק מבלי שנבין כמובן את 

הפירוש של הביטויים.

ואחרי ימי הילדות הסוערים הגיעה הבגרות, הבחרות.

מיכה רצה משפחה גדולה וחמה. הוא נתן את כולו לעדה, לילדים ולנכדים והם החזירו לו אהבה 
וקשר הדוק. בזמן הארוחות בחדר-האוכל, עת ישבנו יחדיו בשולחן קבוע במשך שנים רבות, ראיתי 
כיצד הנכדות נכנסות לחדר האוכל, ניגשות אל סבא מיכה, חיוך, ברכת בוקר טוב ונשיקה כחלק 

בלתי נפרד מהארוחה.

מיכה חסר לכולנו אך בראש ובראשונה למשפחה - לעדה, לילדים ולנכדים אותם אהב כל-כך והיה 
נאהב עליהם.

ישראל וולק



כך אתה , מיכה -
 

חיוך, חצי חיוך, מבט אחד קצר ודי. ואתה אינך איתנו עוד לעד. הלכת אל מותך.
ואני יושבת עם עדה אשתך, שתינו “הבנות מנען”.

כשאתה קורא לנו ככה אני שומעת בקולך עוקצנות של “מה שווה יותר - נען או יגור”
אתה הרי איש אוהב יגור ומחובר אל הנוף והקהילה בכל נימי נפשך.

וגם ישראל בן הכיתה, שמכיר אותך מילדות רחוקה ומאז ומתמיד, נמצא איתנו ואיתך ואנחנו רגע בוכים 
ורגע צוחקים. גם הרגשות מתעתעים ומתנגשים.

בהתחלה היה הלם. בעצם גם עכשיו. מין תחושה שזה לא ממש. מחשבה שאתה מסתכל עלינו מלמעלה 
וצוחק, כי הרי לא התכוונת באמת להיפרד.

רגע היית חי ונושם ובועט ותוסס ועוד רגע ואתה אינך. אחרי הסערה שקט מקפיא. ואז זה חודר לתודעה 
כי אתה בלכתך, כמו גם בחיים, הכל או לא כלום.

איש של ניגודים.

רציני להחריד וגם שמח וטוב לב,
ביקורתי ונוקב וגם מסתכל בהומור על העולם.

דאגן, ביתי ומשפחתי וגם מעורב ללא גבול בענייני הציבור והקהילה.
שמרן, המסתפק במה שיש וסקרן, שמטייל וחוגג ורוצה להספיק עוד ועוד.

צוחק בקול רם ולא טורח להסתיר דמעה שמתגנבת לה בקצה העין.
סוער מבחוץ ורך ורגיש שם בפנים, איפה שלאף אחד אין רשות כניסה.

וישראל אומר: איש של אנשים.
אוהב חברה וחברים. אוהב משפחה ונכדים. רוצה שישמעו אותו ורוצה להקשיב ולשמוע מאחרים.

אתה מגיע לארוחת בוקר מתיישב ואומר: “יש לי מה לספר לכם. אבל קודם אני אבדוק ואחר כך אספר 
וזה הולך להיות משהו רציני...”.

מאז שהלכת, מיכה, אין מי שיספר מה קורה, שיעדכן מה חדש, שיפרסם את כל מה שכולם “מתים” 
לשמוע, אבל רק כפי שאתה מדגיש אחרי בדיקה ב”מכונת האמת הקיבוצית”. בצינורות הרשמיים.
ובעבודה חרוץ, מסור אחראי, דואג לאנשים, מתנדב לעזור לנזקקים. רוצה לתרום, לעשות, להועיל.



וגם איש של משפחה. 

ויחס. והנכדות מגדילות לעשות  מסור, דאגן, מטייל עם הנכדים בקיץ ובחורף והם מחזירים לך אהבה 
ומעניקות נשיקות ועוד בחדר-האוכל שכולם יראו ויקנאו.

וכל יום: אבא בוא תסיע, אבא תתקן, אבא תארגן, אבא תסדר, תביא, תיקח. ואף פעם לא צריך לומר “אל 
תשכח”.

כל יום, בסיום יום העבודה, עדה שומעת אותך עולה במדרגות ושורק להנאתך. וכך אתה נכנס הביתה 
שמח וטוב לב, במצב רוח מרומם, ומביא עמך את האושר והשמחה של החיים.

מיכה, אתה היית דמות בולטת ביותר בנוף הציבורי היגורי. אתה היית הילד שהצביע  ואמר “המלך הוא 
עירום”. אתה אמרת בקול הרבה דברים שאחרים חשבו בלב. בישירות ומנקודת מבטך שלא מפספסת כל 
מה שזז, הצחקת אותנו עד דמעות. לפעמים הרגזת וקוממת, לא עשית חיים קלים לממסד, אבל תמיד 

נשארת נאמן לאמת שלך ודאגת להזכיר לנו את שלפעמים רצינו לשכוח.

המשפחה, החברים, בית יגור כולו כבר חסרים אותך ובוודאי מתגעגעים.
אריאלה וולק



מיכה שאני הכרתי

מיכה היה אדם עם הומור שיודע גם לצחוק על עצמו. חבר שיודע לעזור, לתת כתף, כועס ועושה, אדם 
ללא פוזות של חשיבות עצמית. איכפתי, שרואה ביגור בית וככזו היא חשובה לו. כאבה לו התנהגות של 

חלק מחבריה. מצד שני היה ישיר, בוטה, מהיר חימה, אומר את הדברים לא פעם ללא פילטרים.

מיכה היה לא פעם עולה לדבר, אם זה במועצה או באסיפת קיבוץ, ואומר את הדברים שרבים חושבים, 
אבל מכל מיני שיקולים, לא מעיזים לומר אותם. חלקם, חשש מפני תגובה ציבורית וחלקם משיקולים 
אחרים. היה אומר אותם בשניים-שלושה משפטים ברורים, חדים, לפעמים חדים מדי, כאשר הוא יודע 

לא פעם שזה עלול לפגוע גם בו.

מיכה למרות חיספוסו היה, כך נראה לי, בקשר אמיץ ואוהב עם נכדיו ונכדותיו וכאשר דיבר עליהם היה 
הופך לאדם שונה. ראיתי את הקשר הטוב שלהם ולי זה גרם לפעמים לקנאה קלה.

מיכה - 
אני יודע שעבורם, זה שאתה לא איתנו זו אבידה כבדה.

גם לנו היו לא פעם ויכוחים ואי הסכמות בנושאים שונים שדיברנו עליהם. אבל תמיד הרגשתי וידעתי שזה 
לא מחבל בידידות שבינינו.

לנו, יושבי השולחן בחדר-האוכל בארוחת בוקר, שבה היינו נפגשים, אתה חסר עם כל אמרות השפר, 
הכינויים, השמות, הכעסים וכל הדיונים על מה שקורה כאן ועכשו.

לי אתה חסר כחבר, כאדם.

הלכת מוקדם מדי.

אבינועם בוצר 



מיכה

מיכה היה אורגינל יהודי. איש של סתירות. עצבני, מתאונן בלתי נלאה ובצד השני במהופך 
איש בידור מיוחד. אם יצאנו לטיול, לפיקניק או לאירוע דומה ומיכה איתנו ידעתי תמיד 

שיהיה שמח, יהיה בידור ובאחריות מלאה.
מפליא איך באדם אחד עם פתיל כל-כך קצר היה חוש הומור כל-כך מפותח.

וגם  לחבר  גם  לעזור  תמיד  מוכן  היה  הממסד  עם  וקשה  חברים  עם  קשה  שהיה  מיכה 
לקהילה. מיכה היה מעורב מאוד בחיי הקהילה ביגור. הוא כאב את הידרדרות המצב החברתי 

והשמיע את קולו בנושא מעל כל במה אפשרית.
הוא טען שבחלק גדול מהמצב אשם הממסד ולא פחד להאשים אותו. רבים בציבור חשבו 

כמוהו ועודדו אותו לא פעם, וזה נתן לו את הכוח להתמיד, לדעתו, כשומר הקהילה.

מיכה לא היה בריא ובכל זאת היה מפוצץ באנרגיות. הוא עבד בבניין בכל עבודה גופנית 
קשה ותמיד נדחף לסחוב, להרים, לעזור לפועל.

הוא היה חרוץ בלתי נלאה, היו לו ידיים טובות כמו שאנחנו אומרים והרבה דברים בעבודה 
עשה בעצמו ולא ביקש עזרה מהפועלים.

בחבר הרגזן שהכירו החברים שכן עוד אדם חביב. אני זיהיתי אותו תמיד לפי שריקות השירים 
שלו. מיכה הרבה לשרוק שירים ושריקותיו היו סימן היכר וזיהוי לפני כניסתו למשרד.

מיכה אהב לשמוח, לרקוד, לשיר ולספר בדיחות. אחת מאמרות השפר שלו, שכמוה פיזר 
ללא גבול היתה: “לקחת את איתן למסעדה, זה כמו לקחת חמור לקונצרט”.

אני אהבתי את הטוב והיפה שבו.

לי הוא חסר מאוד.

איתן שדה










