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 אבא שלנו, אוהבים אותך
 

 

אני יודע שאתה במקום טוב ושקט, אני 
מרגיש שהיום טוב לך ואני רגוע, מתגעגע, 

 אוהב.

אבא אתה מסיים היום מסע ארוך, מסע 
. מסע עם הרבה החיים שלך גמליאל איתח

עליות חזקות וגם קצת ירידות, מסע שכולו 
זיכרון ענק של משפחה גדולה, המון טוב, 

לאורך כל המסע שלך  אבאשמחה ואהבה. 
אתה עושה, אתה  עובד, תמיד עובד.את 

נותן, אתה דואג, אתה מסדר, אתה מארגן 
ותמיד בשקט, בצניעות בלי מילים פשוט 

 עושה. 

-מרוקו בשנות ה המסע שלך התחיל בפס שב
 17המשיך בעליה שלך לארץ ישראל בגיל  30

לבד נער צעיר בלי מילה בעברית בלי אמא 
ואבא  "נער לבד" בארץ חדשה. אבל היית עם 
חדור אהבה ואמונה בארץ ישראל. למדת 
עברית והתגייסת לצבא היית לוחם בנחל, 
קצת אחרי הצבא הכרת את אמא שלנו 

! ית שלךלאשדות הבוהגעתם יחד הביתה 
הקמתם משפחה גדולה ויפה בבית קטן, צנוע 

ילדים הבית שלכם  6וחם. הבאתם לעולם 
תמיד היה צפוף בהמון אנשים וכולם קיבלו 

 מכם אהבה וחום בלי חשבון. 

ליווית את אמא בשנותיה הקשות כשהייתה 
חולה מאוד, תמיד בנאמנות ונתינה אין 
סופית, כאבת מאוד את לכתה בגיל צעיר. 

המשכת קדימה ושנה אחרי הפרידה אבל 
שלנו מאמא הכרת את עמירה שנכנסה 
למשפחה שלנו ביום אחד עם המון שמחה 

עמירה את לנו לכולנו  אמא וסבתא ואהבה. 
וזכינו לחלוק אתך ביחד עם אבא  זכינו בך !

שנים מאושרות של ביחד. השיא של  22עוד 
המסע שלך אבא היה טיול השורשים של 

אתה ביקשת, אנחנו ארגנו  המשפחה למרוקו.
ונסענו כל הילדים שלך יחד אתך ועם עמירה 

עלינו כולנו יחד לקבר של סבא דוד,  למרוקו,
בכית על הקבר שחררת מהבטן המון, נתנו לך 
חיבוק וזמן, התרגשנו אתך, אהבנו אותך. 

 הגשמת עוד חלום חיים וסגרת מעגל.

במהלך כל המסע שלך אתה מגדל עם אמא 
עמירה את הילדים שלך וביחד ובהמשך עם 

נכדים  18איתם את הנכדים שלכם 

מקסימים, מוצלחים וטובים ובשנה 
הנינים שלך.  3האחרונה זכית גם לראות את 

הקמת משפחה לתפארת מדינת ישראל 
  והגשמת עוד חלום.

אהבנו אותך מכל הלב, אהבנו להיות  אבא
אתך ולידך כל יום מחדש, תמיד מגובשים 

ו לך יום יום לא נשארת לבד ושמחים. דאגנ
 רגע אחד, תמיד מוקף בילדים שלך.

לימדת אותנו לחשוב ולנהוג בדרך ארץ 
ובצניעות. חינכת אותנו שעבודה זה ערך 
עליון, דאגת תמיד שנכבד כל אדם בכל 
מקום, הקפדת שנעזור לכל מי שחלש והכל 

 תמיד בלי מילים רק בעשיה ודוגמא אישית.

שנו שאתה קצת שלוש שנים אחרונות הרג
נחלש, עייף מהמסע שלך, השלמת את כל 
המשימות והיעדים שלך ואתה מבקש 
מנוחה, היה לך קשה להיות זקוק לעזרה 

שמאלי המטפלת קצת מוגבל ואז קיבלת את 
. שמאלי מטפלת בך שנתיים ושמונה שלך

חודשים במסירות חום ואהבה אין סופית. 
אתה התאהבת באישה המיוחדת והיקרה 

גיע מסרילנקה לבית שלנו וגם היא הזו שה
כמו כולם הפכה ביום אחד לבת משפחה לכל 

 שמאלי תודה אנחנו אוהבים אותך.דבר. 

 

כולנו אתך  –זהו אבא אתה בסוף המסע שלך 
ולידך בפעם האחרונה מחבקים ואוהבים 
אותך, מכבדים אותך ומוקירים לך על כל מה 
שנתת לנו כל יום מחדש אנחנו ומקווים 

להחזיר לך משהו על כל מה שאתה  שידענו
 נתת לנו ועשית בשבילנו. 

זה דרכו של  - הפעם אבא אנחנו נפרדים
עולם וטוב שכך. עוף לך בשמים עם חיוך 
גדול כי זכית להיות אדם עשיר ששמח 
בחלקו, תפגוש את אמא שכל כך התגעגעת 
אליה ותגיד לה שאנחנו בסדר גמור חזקים, 

 רציתם.   מגובשים ואוהבים כמו שתמיד

 אוהבים אותך ומתגעגעים 

 


