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 סבא חגי שלנו
 

 

סבא שלנו אנחנו לא מאמינים שאנחנו 
 עומדים כאן ונפרדים ממך, זה לא יכול להיות.

רק לפני שבוע חגגנו את יום ההולדת שלך 
והיית מאושר לראות את כולנו מתכנסים 

 סביב שולחן אחד.

אתמול ישבנו בסלון בבית שלך ושל סבתא 
והייתה הרגשה מוזרה באוויר. אמרנו שבטח 
יצאת רגע לסיבוב בקלנועית ושכחת את 
הטלפון אבל כבר תחזור עם מלא פירות 

 שקטפת ומציאות שאספת בדרך. 

אבל אתה לא הגעת וגם לא תגיע וזאת אבדה 
 גדולה למשפחה לקיבוץ ועבורנו הנכדים שלך.

מילים לתאר מי אתה בשבילנו. סבא, אין 
 סבא שלנו שיודע הכל! 

מכיר כל מקום בארץ ותמיד יש לו סיפור 
 מעניין לספר לנו. 

סבא שלנו שכל שיחה איתו מגלה לנו משהו 
 חדש על העולם. 

סבא שלנו שהוא הכי מצחיק שיש! סבא שלנו 
 שהוא אלוף נהריה. 

סבא שלנו שאהוב על כולם ובכל מקום שנגיע 
גוש במקרה מישהו שמכיר אותך אליו נפ

ואוהב אותך ומספר לנו איזה אדם מדהים 
 אתה. 

סבא שלנו שבכל מקום שאנחנו הולכים אליו 
ופוגשים מישהו מהעמק מיד נגיד "אתה בטח 
מכיר את סבא שלנו" ונלך בגאווה להיות 

 הנכדים של חגי. 

סבא שלנו שנוסע לכל סיום טקס בצבא או 
 זה בסוף העולם. בבית ספר שלנו אפילו אם 

סבא שלנו שמתקשר לכל אחד ואחד מאיתנו 
 נכדים.  8ומתעניין מה שלומנו. ובכל זאת זה 

 

סבא שלנו שמצלם אותנו בכל אירוע משפחתי 
במצלמה בטלפון שלך למרות שיוצאות 

 התמונות הכי לא מחמיאות שיש. 

סבא שלנו שהיינו מחכים לשבת בבוקר כדי 
יול לבד עם להתעורר ראשונים ולזכות בט

 סבא באופניים לפני שכולם קמים. 

סבא שלנו שדואג לנו להכל ומפנק אותנו בכל 
 הזדמנות. 

סבא שלנו שגאה בנו ומספר עלינו לכל מי 
 שהוא פוגש. 

סבא שלנו החייכן שעושה שטויות ומלא 
 אנרגיות ושמחה.

תודה שתמיד היית שם בשבילנו לכל דבר. 
תודה על כל מה שעשית בשבילנו ולא תמיד 

 ידענו. 

תודה על הדמות שאתה בשבילנו, על התמיכה 
בכל צעד ועל ההתעניינות בנו. תודה שהראת 

 לנו עולם והפכת אותנו לאנשים טובים יותר.

לא מאמינים שאנחנו מדברים עלייך בזמן עבר 
 ו ממך כל כך מהר.ולא מאמינים שנפרדנ

אנחנו יודעים שתמשיך להיות איתנו בכל 
 בחירה שנעשה וללוות אותנו בכל צעד בחיים. 

לנצח נמשיך להיות הנכדים של סבא חגי כמו 
 שלימדת אותנו ומקווים שתהיה גאה בנו.

 

 הנכדים

 


