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 ערב שבת.

בית  –שעת בין הערביים  –יאיר ברקאי 
 הקברות באשדות יעקב.

תמיד והוא ידע לעמוד על  –היה לו מה לומר 
 דעתו.

כשנפרדים מחבר קיבוץ מספרים תמיד איפה 
וכמה הוא היה מסור וחרוץ. ואת  –הוא עבד 

 זה כבר סיפרו פה.

אני רוצה להפרד ממך כאבא לארבעה בנים, 
כבעל מיוחד לאשה מיוחדת, כסבא, כאמן, 

כאיש שאהב לעשות ארוחות גדולות  –כיוצר 
בחוץ, בפינה על יד 'גן גפן' ולהזמין חברים 
מהצבא,  מהעבודה, להזמין את שרה וחנה 

ותמיד תמיד  –חיו אחיותיו ואת ישרוליק א
עמד  –להשמיע את דעותיו. היה לו מה לומר 

רחש תהיה ער למ –על דעתו, דעותיו 
דרכת, בישיבות מבשינויים, בסיפורים על ה

היה מדבר לאט, מחשב את  –המזכירות 
 –בגרונו  חבאמצע היה מכחכ –מילותיו 

 ומבקש שיאזינו לו בסבלנות ובשקט.

אבל  –לא זוכרת אותו מתלהם או צועק 
זוכרת ויודעת שלא ויתר, עד שגם את או 

 תסכימו עם דבריו. –אתה 

ליצור, גם  –ידעו מה לעשות  –וכפות ידיו 
בתוך הבית, גם על המרפסת, גם בנסיעות 

היה לו ידע טכני  –וטיולים ברחבי הארץ 
דרך  –מתבונן בידיו  –מקצועי בעל שם ארצי 

וכבר ידע מה לעשות, איך לתקן, איך  –עיניו 
 לייצב.

כך גם עם מחלת הסרטן. ידע מה רצה לקבל 
כתרופה, איזה טיפול לעבור, איזו בדיקה 

 לעשות.

תמיד איתו  –ועם כל דעותיו, וכל מילותיו 
אם ארבעת הבנים  –עליזה -אשתו –ולצידו 

 –את אשה חזקה  –וסבתא לנכדים. עליזה 
גם לך יש מה לומר ויש לך דעה והיית קשובה 

רך שלו כל השנים, כל לו והלכת איתו בד
הזמן, ובעיקר בעוצמה יותר רצופה וחזקה, 

 –בזמן שיאיר חלה. יש לכם את אחי ומעוז 
 ואח"כ פלד וגם אלדד. –תאומים ראשונים 

וידעתם שניכם לנווט בין כל בן ובן עם צרכיו 
 בחיים. –ודרכיו 

והקמת בית רחב  –אהבה גדולה היתה לכם 
 –והמון חברים מבחוץ  –עם עץ הלימון 

 וידעתם להתמודד עם כל מהמורה ואבן נגף.

שהם לא שייכים  –אבל, יש דברים שהם מעל 
למחשב, לאינטרנט, לידע ולמילים וזה 

אפשר להאריך  –דברים שלא נוכל להם 
חיים, אבל צריך לדעת שבקצה המנהרה, 

מקום מנוחה.  –מחכה חלקת אלוהים 
וח. להאסף אל ועכשיו הגיע תורו של יאיר לנ

אחיו הצעיר יעקב, להוריו הניה ומשה, לפגוש 
את שאול שימרון וגם שם להשמיע  –בן כתה 

 את דעתו ומילותיו.

משפחה יקרה, יש לכם הר של זיכרונות 
וסיפורים ותמונות מחייו של אבא, בעל, 
סבא. דפדפו באלבום חייו, קחו הרבה אויר 

 –ותגידו תודה שזכיתם באבא שכזה ועכשיו 
אמא שכזאת. אין צורך לבקש מכם שתשמרו 

כי תעשו זאת בדרך  –עליה ואחד על השני 
 הטבע.

 דבריו של יאיר ודעתו עוד ישמעו שנים רבות.

לא  –אהבתו של יאיר לחיים מלמדת אותנו 
 לוותר. להקשיב, להפנים ובעיקר לאהוב.

זו שהיית  –נפרדת ממך, אחת מהקיבוץ 
ל 'נו, מה ושוא –מחייך אליה בצעד קל כזה 

 שכבר לא תשמע. –אז זהו  –נשמע?' 

 להתראות יאיר,

 היו בטוב. –עליזה והבנים והמשפחה 

 שרהל'ה שרון

 

 

 אין מנצחים. –במלחמה כמו במלחמה –נ.ב. 
רק פצועים, כואבים ועייפים. אתה לא 

אתה נאבקת להשאר בחיים  –נלחמת בסרטן 
 בכל הכח, ובמאבק הזה חיית ובגדול.


