לאבא וסבא שלנו,
בוודאי סיפרו או יספרו הערב על העשייה שלך בדגניה :הגזברות ,ניהול הכספים,
תפקידך כמזכיר ,ועד הנהלה ועוד ועוד .אנחנו נביא את זווית ראייתנו :מגיל צעיר אנו
זוכרים שתמיד היית בעשייה משמעותית במועצה או בדגניה או גם וגם .שהיית הרבה
בישיבות ,פגישות ,עבודה עד מאוחר ,בנסיעות לתל אביב .לבוא לבקר אותך בדירה בת'א
היתה עבורינו חוויה בורגנית של ממש .וכשחזרת מנסיעה של כמה ימים בת'א ,זו היתה
חגיגה .כאשר גדלנו והתפזרנו לכל מיני מקומות בארץ ,חיכינו לעלון כדי להתעדכן (גם
אם לא ממש הבנו על מה מדובר).
תמיד הרגשנו שאתה מאוד מחובר לתפקידים אותם אתה ממלא ,אהבת לספר לנו על
כלכלת הקיבוץ ,על רמת הרווחיות של הענפים השונים ,ניסית ללמד אותנו מושגים כמו
מאזן חשבונאי וריבית .אף אחד מאיתנו לא בחר בנתיב הקריירה שלך ,אבל לא נראה כי
אתה מאוכזב -אנחנו מרגישים את הגאווה שלך בנו.
החיבור החזק שלך לתפקיד לא היה רק מקצועי ,הוא היה חזק הרבה יותר .בשנים
האחרונות שוחחתי עם מאות אנשים על הקריירה שלהם .היום ברור לי שעבורך זה היה
הרבה יותר מקריירה -להיות אחראי על כלכלת המשק כגזבר או על כלכלת האזור כמנהל
משקי עמק הירדן -זה משהו שונה לחלוטין :הידיעה שאנשים שאתה מכיר כל כך הרבה
שנים ,אנשים שגדלו איתך ,מסרו בידך אחריות כה כבדה וסומכים עליך ,זוהי תחושה
חזקה ביותר .מילאת גם תפקידים חברתיים יותר כמזכיר ובועדות השונות .זהו לאו דווקא
האזור הטבעי שלך ,אך זוהי שוב תחושת האחריות לבית שלך ,לקיבוץ ,שלא אפשרה לך
אלא לתת את המיטב .תפקידים כאלה מביאים איתם התמודדות עם דילמות רבות,
דילמות שהופכות להיות מאוד רגישות בחברה מורכבת כמו קיבוץ .לכולנו חוזקות
וחולשות ,ואנו חושבים שאחת החוזקות הבולטות שלך היא יושר והגינות .בשכל החריף
שלך ידעת תמיד שמארג חברתי רגיש כמו קיבוץ יחזיק מעמד רק אם ישמור על עקרונות
אלה .קל להתפתות ולבחור כיוון שיהיה אהוב על הרוב ,שירצה את הקרובים אליך .את
זה אף פעם לא עשית ,גם אם ידעת שאתה משלם על זה מחיר אישי.
בילדותינו ,וגם היום ,אנחנו גאים באבא שלנו שמילא תפקידים חשובים במסגרת הקיבוץ
ובתנועה הקיבוצית .אתה גאה כשאבא שלך הוא מזכיר הקיבוץ ,או הגזבר או מנהל
הכספים של המשביר בתל אביב .ובעיקר אנחנו גאים בדרך שלך -טובת דגניה תמיד
נמצאת לנגד עיניך ,גם כשהבנת שאתה במיעוט ,העקביות הערכית והנאמנות לדרך הנחו
אותך תמיד .עם השנים גם הפכת מעט פרגמטי יותר ,וגם בכך אנחנו גאים ושמחים.

בתקופה האחרונה ,כאשר יש לך יותר זמן וגם רבים מהנכדים פה קרובים ,הם נהנים
מסבלנותך להקשיב ולהפליג בסיפורים ובחוויות שלהם ,לקבל עצות מעולות בדיוק בזמן
ובמקום הנכון ,לשחק יחד איתך ,לפתור תרגילי חשבון מותאמים בדיוק לגיל ולרמה
ולהקשיב לסיפורים שאתה מספר להם.
גם אנחנו מעריכים ומוקירים אותך על העשייה רבת השנים פה בדגניה .באמונה
ובביטחון בדרך ,באהבה גדולה למקום ובהנהגה נחושה.
אנו מאחלים לך בריאות ,שתמשיך להנות ממשפחתך ותמצה את שעות הפנאי ,הפעם
לעשייה עבורך.
מכל המשפחה

