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ס  אחת מהמדינות הצפוניות יותר של ט  ס  צ'ּוס  מדינת מ   בוסטוןדיויד נולד בעיר 
ינ ה  ונ  בנם הבכור של ארצות הברית .  ל  בעיצומו של .ארה"ב  ייליד םתן יהודיו 
ק , ר  בשם מ    –אצלנו זה היה בדיוק ט"ו בשבט. אחריו נולד עוד אח  ,החורף הקר שם
.  2-מת העולם החובל  באוניה במהלך מלח-י . אביו  היה קצין ורבמ  ע  ואחות  בשם נ  

אבנר רון עורך לוגם סיפר בראיון  באנגלית ,  דיויד לדבריו כפי  שכתב בתקציר
שנים,  החליט  16העלון שלנו היה ילד די פרוע   בשלב די מוקדם כשהיה בערך כבן 

ודיויד כך ידעו מה לעשות איתו -כך מעניין אותו , הוריו לא כל-הספר  לא כל-שבית
על נהיגה . למרות גילו הצעיר עבד והתפרנס כנהג  ןרישיו החליט  והצליח לעשות

 "יהודיהה אמא ה"משאית  וגם עבד על בולדוזר . לא בדיוק המקצוע שמקובל על 
 עבור בנה. 

כמו שהיום יש את תוכניות  ,"עבודה עברית" שמה שמע על איזו תוכנית 17בגיל 
 "תגלית".

של  60-ת לארץ  בתחילת שנות הוהגיע באמצעות התוכני ,דיויד החליט שמתאים לו
לקבוץ שריד לאולפן כדי ללמוד עברית.  "הסוכנות"המאה הקודמת . ונשלח ע"י 

ישן שאף אחד לא ידע   D9   טרקטור   קטרפילר   זלו הרב הגיע אז לשרידאח"כ למ
בארה"ב כנער. בכל אופן כאשר נגמר ו ידע עוד מתקופת עבודת והוא איך לטפל בו 

הימים  6לעבוד אצלם תמורת שכר. וזה היה עוד לפני מלחמת   וו להאולפן הם הציע
 –ר את קרול יהכ  1967-שבה החלה תנועה חזקה של מתנדבים לישראל .   ב

עלו לארץ  אבל קליטתם לא עלתה יפה  וואחות ויורק . הורי-מתנדבת יהודיה מניו
 והם חזרו לארה"ב .

שנים במפעלו של  6-עבדתי כ. יורק -החלטנו לחיות בניודיויד  , סיפר קרול ואני 
 קרול ואני .   ,התחתנו  1969 -אביה של קרול ונהיינו חברים קרובים מאוד וב

-במלחמת יום   1973. קרול לחצה שנחזור לישראל וב אריו נשנה אח"כ נולד בנ
שחוזרים ארצה ולקיבוץ שריד  דווקא. אך כשהגענו נוכחנו לראות  כיפור החלטנו 

קיבוץ זה בהחלט לא כמו להיות מתנדב צעיר  וכשראינו את  י חברם  והורי שלהיות 
זה ממש לא בשבילנו. התחלנו לחפש קיבוץ  :הילדים החלטנו ןבעניינוקשות שלהם ה

דודתי ששהתה -את בת כדי לבקר  , גם יעקב מתאים יותר לרצוננו והגענו לאשדות 
טיילה  לה פאר. שולהשואח של  לאפרים גתכאן כמתנדבת וגם כדי למסור חבילה 
דיוק בשזה  שניה הילדים ושנינו הבנו באות–איתנו בשבילי הקבוץ . נכנסנו לבית 

קבוץ שמתאים לנו.  והתקבלנו כמועמדים לחברות.  לאחר שנה החלטנו להתגרש . ה
 דוד ברמןהחליף את  גדעון איילכאשר קרול עברה לחיפה ואני נשארתי באשדות . 

וא הכניס אותי כמחליף זמני לנהגות ועד מהרה נעשיתי כאחראי על ענף התובלה ה
 קבוע בענף. 

כלומר ליוטבתה עם –הנסיעה הראשונה של דיויד לאילת לאחר זמן קצר מגיעה 
 מרכז את ענף התובלה .  עצמו הוא אח"כ הבקבוקים של "לוג"  ו

 חופש . -עם מותו של אביו  בארה"ב , דיויד מבקש שנת 
. ארי מגיע  אן""מ  כבדה מתוצרת  ר נוהג במשאית חדשה כבחוזר ושנה אח"כ הוא 
 כאן ומצפה להתקבל לחברות.  וכדי לחיות אית

 .שכירה  כפיזיותרפיסטיתשהגיעה שהיא תושבת מתחילה הידידות עם אהובה   



 2 

 "אני מרגיש שבלי אהובה אני לא דיויד !!!"מתחתנים .  דיויד אהובה ו 1986-ב
ה מושלמת.  החתונה היתה עם התלבושות המיוחדות של יש בינינו הבנ הוא אומר , 

כל הקיבוץ היה  בימים ההם הכלה והחתן בנוסח תימן והיתה מאוד מרשימה. 
 רותישאאישית זוכרת שנורא רציתי שאהובה תחתן  ( עמליה) שותף לשמחה . אני

והשחרחורת על הריבוע  י 'ג  'ינ  לימים רקמה אהובה את דמויות הג  באשדות. 
הקיר הענקי בחדר האוכל  כך שדיויד -לריבועים נוספים שיצרו את שטיח  שהצטרף

 הכי מרכזי בחיי הקיבוץ.פעם במקום שהיה , מונצח  כבר
לילדים נהדרים ,  3נולדו לנו   בן   זוע  ן וּבד  ע   הבת הבכורה ואחריה הבנים  -ִסיג 

פשוט חולה  "שנותיו באשדות עבד דיויד כנהג משאית ולדבריו הוא  הזקונים .  רוב
היה זקוק  מישהועבודה ארוך מאוד , אם -לעתים אפילו בתום יוםהגה מלידה , 

 . ", אמרלהסעה , הייתי מתנדב להסיעו, אני פשוט אוהב את זה
 לנושא ביקורת טיב,היה מנהל "לוג" הוא הכניס את דיויד    רונן זקצרשבתקופה 
חום חדש ומרתק עבורו. לקוחות של "לוג". זה היה תההיצוא  ושרות   ,היבוא

טיפוס של טריילר =משאית  שיתאים לצרכים המיוחדים של -ובזמנו הפנוי תכנן אב
מאות משאיות מדגם זה על כבישי הארץ ודיויד עצמו החליט  ות"לוג". . היום נע

יש גם איזה בקבוק שרשום על שמו ו שהוא רוצה לנהוג במשאית שדמיין ותכנן. 
שר היה צורך לחדש את רשיון הנהיגה , שבושש לבוא כפטנט. אבל... יום אחד כא

סון . וכך לאט לאט ולמרות התרופות שקיבל ינ  ק  ר  הסתבר ש דיויד לקה במחלת פ  
הרשיון נלקח לצמיתות  וכמו   2014 -בהלכה המחלה והחמירה את מצבו עד ש

קוביות של דומינו , החלו האברים לקרוס בזה אחר זה .עד  שהיה צריך להעביר 
 הרחק מחוץ לעמק .   מי,למרכז שיקו ,החולים-ותו מביתא

ממש עכשיו כשהאביב כבר פה עם כל פריחותיו , דיויד פשוט פרח לו מכלא הגוף 
 הוא משקיף על אהובה אהובתו ועל ילדיו האהובים.  מלמעלה  ומשם , שהתמוטט

לעובדה ל דיויד , אין לי עבורכם , מלים שיכולות לנחם , פרט שלכם בני משפחתו  
כך . חבר -. וחבל, חבל שהסתלק מאתנו איש יקר  וחרוץ כל וייסורישבאמת תמו 

אם הייתי צריך  :"כל מה שקורה בקבוץ.כמו שאמר בראיון ,שהיה אכפת לו מאוד
יותר אהבתי את לבוא לקיבוץ , לא בטוח שהייתי בא לקיבוץ המתחדש . 

 .   "הקיבוץ הישן
שכותב מי  קורות חיים  תקציר של  כמו הא נראו, והבאנגלית שכתב  בסוף התקציר 

קיצורים . ורק -שמבקש עבודה .אין השתפכויות והתפלספויות . הכול בקיצורי
ותאריכים חשובים , אני  ם" יתכן ששכחתי כמה אירועי  הוא כותב  בסוף -בסוף

דיויד אני חושבת שאנחנו  . "מתנצל על כך ומבקש סליחה אם פגעתי במישהו
 . ָךמ  מ   , ש סליחהצריכים לבק

 . וחיים ובזיכרוננהצרור ברורה צשמתך נהא ת         
 
 
 

 בהערכה רבה , בשמי ובשם כל חברי אשדות יעקב אחוד ,               
 ארי-עמליה דיין בת                                                                                              

 
 
 


