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הכרתי אותו לפני ארבעים שנה  כשהתחיל 
לצאת עם אחותי ומאז אנחנו גם משפחה וגם 
חברים. "איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש 
ההוא" כתב נתן יונתן, והמשיך: "ובנופלו 
בבוקר, לא עבות אחד על אדמתו, יקנה לו 
אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות". 

 כמו כאן. 
 

. יאיר ברקאי, יום עצוב היה הלילה. בחצות
גיסי, הלך לעולמו במיטתו, בביתו בקיבוץ, 
כשבניו ואחותי ליד מיטתו. כשיאיר חלה 
היינו כולנו בהלם. האיש החזק, בעל כוחות 
הגוף והנפש נקלע למאבק באויב שלא הכיר 
קודם לכן. עמידתו בקשיי המחלה ומלחמתו 
בה, עד הרגע האחרון, למרות שידע 

א דוגמה לתעוזה, שהסיכויים לא גבוהים, הי
נכונות למאבק ותעצומות נפש שקשה 
להאמין שהן קיימות ברוחו של האדם, עד 
לרגע שהסערה נמצאת בעיצומה וצריך 
להתמודד עם משברים עצומים. קל לומר 
שיאיר נגאל מיסורי המחלה האכזרית 
שפקדה אותו, קשה יותר לתאר במילים את 
העצב שפקד אותי ואותנו הלילה, כשהתברר 

 שלא נראה אותו עוד.  לי
 

שלשום נפרדתי ממנו, וברור היה שימיו 
ספורים. היום  אנחנו מביאים אותו למנוחת 
עולמים בבית העלמין הצופה אל הירמוך, לא 
הרחק מאחיו, אימו ואביו, שכבר אינם 
איתנו. יאיר אהב את החיים והיה איש 
משפחה למופת, וגם איש עבודה מלא 

ני כשנתיים זכה אתגרים יוזם ומצליח. לפ
ב'אות העובד המצטיין' בבית הנשיא, 
ולמרות מחלתו, המשיך לעבוד ולחלק 
הוראות למפעל גם ממיטת חוליו בבית 
החולים. הוא לא הניח למחלה הקשה לבלום 
את זרם חייו. יאיר היה לוחם בנפשו, שלא 
פחד מהחיים וגם לא מהמוות. חייו היו מלאי 

ותנו ברגעי רגעים של צחוק וחוכמה שליוו א
השמחה והאושר ושימשיכו עם בניו ונכדיו. 
מוקדם מדי ועצוב להפרד. ההתמודדות עם 
העדרך, יאיר, תהיה קשה לא פחות 
מהתמודדות עם המחלה שקטעה את חייך 
בטרם עת, והנחמה הקטנה בכל המאבק 
הזה, שזכית למשפחה כה נפלאה, לאישה 

נאמנה שהיתה לצידך בחיבוק אמיץ וחזק 
הקשה. יאיר, סיפור חייך וחיי  בכל העת

משפחתך הוא ארוך ומלא פרקים 
משמעותיים של תרומה ואהבה לארץ, כאלה 
יש לא רבים בתולדות המדינה והקיבוץ, ולא 

 כאן המקום להרחיב ולפרט. 
 

היית איש רב פעלים, התברכת בהרבה 
תכונות חמות וטובות,  נגעת בדרכך בלבבות 

משפחה  של כל מי שפגשת. בלכתך, הותרת
רחבה ומיוחדת, אישה נפלאה, ילדים 
מקסימים ומוכשרים, נכדים מדהימים 
שימשיכו בודאי את השושלת והמורשת לבית 

מורשת  אהבת הארץ ואהבת האדם.  -ברקאי
אנו נזכור אותך, יאיר, כפי שהיית: אדם 

לב, אנושי, נעים הליכות; איש צנוע -טוב
ותכליתי. איש משפחה חם ואוהב, ומכבד את 
חברייך והסובבים אותך; מוכשר ומסור, 
אוהב אדם אוהב לעזור, יודע להקשיב 

איש נעים  -ולמצוא פתרונות; ובקיצור
הליכות וחבר אמיתי, בעל אוהב, אבא 
מקסים  לארבעת בניך וסבא אהוב לנכדייך. 
כך תישאר בליבנו תמיד. אני מאמין שעם 
הזמן נמצא את הכוחות והיכולת להמשיך 

מה שיאיר אהב בימים היפים  ולעשות את כל
של חייו. אשרינו שזכינו להיות במחיצתך. 

 השארת חלל גדול בליבנו.  
 
 

 יהי זכרך ברוך.                   
 

 


