
 90/7/42 – 3111עלון מס'      אשדות יעקב איחוד

 
 
 

 אבא 
 מגיע כמעט עד שמים ,לאבא שלי יש סולם

 אוכל ארוחה פעמיים ,בעואבא שלי כה ר
 ואבא שלי הוא הכי בעולם ואבא שלי הוא הטוב מכולם

 ורק בגללי הוא האבא שלי  
 .כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי 

 
 אבא יקר שלי, שלנו 

 פיקד על כולנו ביד רמה עוד כמה חודשים  שעד לפני
 האבא שלנו איננו עוד

 
 שעות של מאבק קשה בנשימה, שעות שבהן לא ויתרת  לרגע,  04זה לקח כמעט 

 חזרת ואמרת 'הכל יהיה בסדר'. ,וגם כשהיה נדמה שהנה הנשימה נעתקת
לצדך שאמא תשכב  ,סביבך, שהבית יתרוקן, בסך הכל חיכית שכולנו נהיה כאן בבית

 לנוח לתמיד.  - ותחבק אותך חזק חזק ותוכל לנוח
 

 לימדת אותנו כל כך הרבה שיעורים בחיים,
 שהצבא הוא רק פסיק קטן

 שאם נעשה אז יהיה,
 לימדת אותנו שבכל נתינה יש מתנה

 לימדת אותנו חברות ואהבה
 איך נפרדים... - ורק שעור אחד שכחת ללמד אותנו

 אז איך נפרדים בוש?
 ים לך שלום, אבא שהיית בשבילנו הכלאיך אומר

 יכול... -איך בכלל אומרים שלום לאדם שהוא כל
 

 אבא שלנו אבא מיוחד
 ידעת בדיוק מה הנקודה הרגישה אצל כל אחד ואחד

 תמיד היית זמין בכל רגע ושעה
 ונעמדת כמעט דום לכל פניה

  החל מחוט מאריך ,שארגנת לנו הכל
 צריךוכמובן גם כל דבר נוסף שרק היה 

 אתה שחלקת עם אמא זוגיות מיוחד במינה
 שהיה בה הרבה אויר עם המון אהבה ונתינה

 שראית עם אמא כל כך הרבה מקומות בארץ ובעולם
 וביחד עם אמא פתחת דלת רחבה לכולם

 אבל גם של עוד כמה אחרים ,שהיית אבא שלנו
 .פשוט כי דאגת לכולם באופן מדהים

 
 שעם חלוף השנים הפכת להיות גם חותן וסבא מלא גאווה ,אבא שלנו

 למרות שלא יכולת, לצערך, לעשות לאורי בטוסטוס טיולים מלאי אהבה
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 המשך -אבא 
 
 

 סבא אחד יחיד ומיוחד ,ולו במעט ,הם זכו להכיר
 דאג להזכיר להם אותך כל הזמן., אנחנו נולמרות שהם בטח לא יזכרו בעצמם

 אבא, בעל, סבא, בוש! 
 אתה שחלשת על כל הקיבוץ

  הלכת בשקט בצנעה ובשלווה 
 .עטוף בהמון חום ואהבה 

 
 

 אנחנו עומדים פה עכשיו, כולנו אוהבים ומחבקים
 ולא באמת מאמינים שאנחנו נפרדים

 האחד-כנראה שאת שיעור הפרידה הזה
 .ך ועליך כגוף אחדאנחנו צריכים ללמוד בלעדיי

 
תיפגש עם  ,שם במרום שבו תהיה-אנחנו שולחים אותך היום באהבה ויודעים שאי

ותשבו  -ודוד אבנר אריה, סבתא אביבה וסבא שמואל אסבא אהרון וסב -כולם
ואתה תעדכן אותם בכל הפרטים הקטנים  ,כולכם ביחד ותסתכלו עלינו מלמעלה

 ק חזק כי אנחנו זקוקים לשמירה שלך.וביחד תחליפו רשמים. ותשמרו עלינו חז
 

 אבא שלנו, אבא יקר
 אבא שלנו שאף פעם לא נשבר

 תודה לך על שנים של אהבה חיבוק גדול והבנה
 שנים של קבלה ונתינה  - שנים של אושר, צחוק ושמחה

 שנים של המון רגעים מיוחדים שילכו איתנו תמיד
 שנים של יחד 'ביחד ביחד' ושיהיה כך גם בעתיד

 חנו נשארים כאן מאוחדים ומלוכדיםאנ
 מחבקים חזק חזק את אמא ואת הנכדים

 יודעים שאתה מסתכל עלינו מלמעלה
 ולבך מתמלא שוב בגאווה

 
 בוש ,נוח על משכבך בשלום

  ...עכשיו כבר לא צריך להילחם
 
 
 

 :אוהבים אותך תמיד תמיד ולעד
 אמא, רן, אריק, עינב, אפרת וענבל

 גל וגלעד ,עמית, אורי
  


