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 דני

 יותר משבעים שנים אני מכיר אותך. 

התהפכתי על משכבי הלילה וחזרת אלי בתמונות ובמראות מחיינו  

המשותפים, חיים מלאי ענין ומשמעות חיים של עשיה ובניה ושובבות  

והומור. לא היינו כאחים כפי שנהוג לומר היום, אתה בכלל תמיד אמרת,  

)בייגלה(  אתה לי" היינו פשוט ביחד חברים שותפים  בעיקר לארנון " כעך 

 מתחרים ותמיד ביחד. 

 מקומך ביחד הזה היה המנהיג! 

המנהיג הבלתי מעורער. היו לך הרבה שותפים להנהגה בכל תחום שותף  

אתה היית זה שלא פחד   4אחר, אבל אתה הלכת ראשון. בפעוטון לפני גיל 

לך קראו כדי לתפוס אותם ורודים  מהעכברים שמילאו את חדרינו וארונותינו,  

בין זוגות התחתונים. היית המנהיג בביה"ס היסודי, תמיד ראשון בעבודת  

הגינה והבניה והתכנון. אתה הראשון בלהכין את הבטון ליציקת בסיסי  

 העמודים לגדר, אתה קובע כמויות מערבב ומחליט מתי זה מוכן. 

גלו על חזיר הבר  אתה מגלה מגיל צעיר אומץ ואחרי שיצחק שם את ר

ים חשופות  יהמצווח בטיול הבוקר של כתה ד' אתה מעז לתפוס אותו ביד

ולהרים אותו ונותן דוגמא לכולנו, שכמובן התחלפנו בנשיאתו הביתה. ואז  

 אתה מתכנן לו את הכלוב והחצר. 

בכל התחומים היית החלוץ וכמובן זכורה פריצתך המדהימה במשחק שלנו  

כתה ח' כלנית. פריצה מחצי מגרש שבסופה הובקע   ילדי כתה ו' אילה  נגד

 שער הנצחון השער היחיד במשחק. 

תמיד ראשון גם בתחום האקדמי שבו הייתי שותף לך אבל תמיד שני, תחום  

שלקחת אותו הכי רחוק שהיה אפשרי בתקופתנו, מהנדס בתכניון. חלקנו  

ימה  שולחן במשך שנים, תמיד מאחור, לא תמיד מקשיבים אבל תמיד מקד

 בציונים. 

בגיל ההתבגרות אתה כבר ממש מנהיג בתחום החיובי של העבודה על כל  

ן או קטפת שאתה לא יודע  יהכלים החקלאיים, ואין מכונה טרקטור קומבי 

להפעיל, ורק בתחום החשמל יואל מקדים אותך, ועוזר ומלמד את כולנו,  

  בדרך כלל בסבלנות ועם הרבה הומור. והיית גם המנהיג בשובבות

יתה מקובלת אז. אתה הוא זה שהדליק תמיד את  יובהתנהגות הפרועה שה

המדורה, ואתה הוא זה שהתיישב ראשון ליד ההגה ברכבים שלקחנו ללא  

רשות וללא רשיון, על הכסא הזה היתה לך תחרות גדולה בעיקר מיואל,  

ומיובל, אתה כמובן גם יודע לירות ברובה צייד ואקדח הרבה לפני כולנו.  

 דוגמא לצייד.  ומשמש 



 

ומגיע הרגע שצריך לבחור לאן להתגייס, לא עשינו מזה ענין גדול כי היו  

ביננו הרבה חברה שמראש לא יכלו ללכת לקרבי בגלל כושר לקוי, אבל  

ם  יאתה רצית להגיע הכי רחוק. התמיינת לטייס, ואחרי שנפסלת על עיני

התקבלת    עשית את אותו מסע נוראי להתמיין לשייטת, וכשגם לשם לא

הלכת לחייל הכי יוקרתי אחרי מלחמת ששת הימים, לשיריון. גם שם מנהיג  

קצין עד שנפצעת ביום הכיפורים. לפני שבועיים הצעתי לך לתרום את  

סיפורך ולהתראיין לאתר המורשת של השריון, בצניעותך הכנה ואולי מחשש  

 על זה. לפתוח פצעים ישנים, כתבת לי שאתה לא יודע ושאתה צריך לחשוב 

זאת היתה הפעם האחרונה שתקשרנו. כן גם הפעם הקדמת אותנו והפעם  

 הלכת מהר מדי ויותר מדי מוקדם. 

 היה שלום חבר יקר שותף נפלא לחיים מלאי משמעות ועשיה ותרומה.     

 


