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.6.8.1956ל.•יהושע לאבל השבעה ביום השופס^ עין ידיעות

הרכים ובשביל היחיד בנתיב
/ הפתוח הקבר על /דברים

חלל? נפלת כיצד - יהוסע אחינו
 לתוך שנגדע,שוקע כעץ ביותך:חלל העמוק במובן וחלל כמשמעו, חלל

 כחתף. הבא מוות מכל שבעתים !האכזרית ואיומה אטית שקיעה החדלון,
 מול -ישע וחסרי -אונים הדלי ואנו שוקע לנו,שראינוך אוי כי

.האבדון לוע
ברגעי הצצת לתוכם התהומות איומים מה לעולם איש ידע ולא ייתכן

 דותה בבד נפשך לנבכי גבין אם ספק חייך; של האחרונים הידע
שותפים היינו לא לו.גור עם זזיחיד שרה כאשך הגדןלי

האחרון. לסודך
 חייך של אור מגילות לאותן - לנגלוח אנו גאים שותפים אולם

 ותולד ולמפעל, לדרך• היינו אחים כי עולם. של כרחבו הרחבות

 תנועה של בחייה ושזורים דבוקים העלילה ורבי התפארת עטורי חייך

לאות. ללא גבול,ושרות ללא עם אהבת חלוצי,של קיבוץ מגשימה,של

 ללא שבניו-יורק,בימים ב״הרצליה" הלימודים ספסל על נעוריו משחר

 עולה השופם, עין בשרות אחרונות ומשימות לתפקידים ועד חזון,

 - בנתיב דרכת וייסר-צעד. בעם,יישר-לב מתנדב של הארוכה דרכך
 וסוחר-תרבות,זהיר ומעשה,כמחנך כעושה ותמיד הרבים, ובשיל היחיד

 מחשבה של הברוכה בסינטיזה עקבי כחמורה,דוגל קלה וקפדן.בפעולה
 הדגול דברה נושא - ודמות לסמל ולאחרים לנו היית כן על ומעשה.

לרבים• הצעיר השומר תנועת של
 ישראל בתפוצות הפשוט היהודי של את.נפשו ידע אשר בתוכנו כמוך מי

 כל ללבות מסילות למצוא ?ידעת הדרומית באפריקה ואם באמריקה אם

 זאת ומרוחקים. רחוקים בלבות אמונה אס חם,ולהצית יהודי לב בעל
 שליחויות עצמך על אתה,כשהטלת גם בנפשך ידעת התנועה,וזאת הכירה

 אפריקה לירכתי עד בהודו, ישראל לנדחי עד הביאוך אשר ומשימות

קפריסין. בגרוש -עוני -עם סליחות לאותה אמריקה,וגם לקצווי .ועד

 רווי הימים אותם סל והקטנים הגדולים המעשים על לספר לנו לא

 בזכרוגם עמוק חרותים הם הלא הגרוס. אי באותו והדמעות הצער
 גורל. מוכי עולים אחים הארץ,ורבבות ונוער,שליחי ילדים סל

 ' התברכגו סליחות, אותה סל ההתעלות גילוי את ברטט ששמענו -ואנו
 והצלה- לעזרה שותפים להיות לנו גם הזכות נתגלללה אשר על בלבנו

סל ובשמו בשוחו ופעלת,עשית עשית אסר שכל תמיד ידענו כי ידך. על

בעיצובו. וטרחוז בנית אהבת, הזה,אסר הקיבוץ
/ הבא בעמוד /המסד
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6.8.1956ל. יהוסע לאבל השבעה ביוםחופם ה—עין ידעווו

ז וזי י ה ב י כנת

1 ועתה
ום הי דד

נפרדים אנו
ניחומים איו

 קברך׳ על הגולל ונסתם
לעולמים.

״!.-U גדע הפרידה, סף .על ראן *יל״ ותרבות,אשר. רוח ערבי ויוצר ידרמור . אולם״כאן
 י זזמד ^םמ המופלאה. המזיגה איש חל

האחרונים. ימיו ומנפשו,עד ודמו מחלבו נתן
,CT» י’ ה> ״יח ?״’” ’»>״•״'״ «״",”,”

דרכו רו"י ■ י את וביגון לב באומץ לשאת
יים ר ’"1" התהלי אהייהם או3ה יב^ו אלי שדות פני על

_תפא את בלבם יהאו כמוהו אסר אנשים המופלא, נתיבו ויורשי
עילם. ״״,״ ״>!יווי OJ״״ 0ןי1־1

 יהוסע. אחינו הסופס, □עין לעפרך □ וחלו
רצית. כאחר יימשכו והנאמנות החיים

_|1«_=___5=_®a=־2=־U§=^־־

 אנשי וניניהם יםגורמ מספר הצילו קפריסין גולת "את
 הבלחי במסירותו יהושע. חבריהם נמנה עליהם הג״וינס,

 סל ביותר הפעוטים לדברים בדאגתו בפשסוחו, רגילה"

 עם מאווייהם. עם אתם, בהזדהותו המגורשים; מחנות

 המרכזיות הדמויות לאחת נהפך לבן חזונם. - חלומם
חברות. של רענן משב-רוח עמו הביא הוא במחנות. ביותר

--------------- חייתם" לשפור סבלם, להקלת דאגה

 וחשבון דין מסרה בה - הלאומי הועד הנהלת ישיבת לאחר לי נאמר זאת

 כבא-בח קודרים,,הוזמנתי חורף מימי באחד קפריסין. בגולת שבקרה משלחת

אליה. הגעתי לא דרבים שבוש ומפאת זו לישיבה הקיבוץ

 רגשי את ידע היהשהקיבוץ המשלחת רצון

• .בשליחותו לחברם

והתגאינוכך על ידענו אנו

רביםרבים, של והערבה ההערצה

 במשך דרכו מצוי היה

— החיים בפשטות לזולת,

לחוגים קסמה כה והיא .

 בקפריסין. יהושע של פעולותיו על ההערכה בדברי5י
 בדאגה גבול, ללא במסירות הצטיינה חייו^אשר בל

 להבינה פעם לא מאתנו שנבצר רגילה בלחי־ פשטות -

ודרכנו. לרעיונגו זרים מאתנו, רחוקים - רחבים
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־6.8.1956 ל. יהוסע אב>,; ןזסבעה ביןם

זזמסך — השליחויות איש
"יי/ל״/י^ד ""יי ’"ני" ™י• ’״״׳ -י״י« •'

 פורם ת ב ארגון לבנות צוות; עבודת סל המוסג את תום עד .

עבודה• בדי תוך ומתחסל
L . אלה לבל אמונת" "הרבה בן ועל

P " בתנועה> שלמה אמונה האמין הוא
־ זרים כל הס־יכ >0,ז,ות יוב . כן

.־״□׳־»״■ ־ל כה ״«,» ״״,״,״ הא־ביפיה ״ ילם1) >־ניזיז!> נע>

רק״ו־רכיה. ר,״,ס להם הייו 0לז!פנ "ייע,ה _ "־י"

 יךי0 ,״*״>,. ״״״, ״״,״ ״, .

חלקנו אף פכס כהכנה,ולא ירכו אחר אקבנו הסיד לא.והפיס", '

מיוה. ולקבל בסגיאו" להודו" להקסיב, .י, גם ״,״

י־ק אח הי־יה ■ולול ל» 0«,ל _ ,״״״, ״״״־,״״ »יס

ולנל^לניז• עיר”לכל 0'”“’” ״’״” —’»» -">־״0°היו ה״ייס
ז "י, לכל סווה היה יחס, " ,ל . יי>" ״0p3 בפל ־־>

. , ,p1 ppB, ,j כ־־יל״י־ ייכיקר" ראה הסיד - ״,״,״• 0י,ב
י־י־יי"• ,י־י־ כס חומים לסוור - כיו״ר כר״כיס ,סריס לקסור ■רכ □, ^

בח דרכו את התווה ולאורם - וקשי□ גדולים תפקידים מו5ע על ילהס אהו

"”’ר™"”'5” "’ "” :״י־יי“י ”=״>' ־ ’” ״•
 P ■ בו - הכאן כנף כסרנו ססק; וכסרכז וכרה נ״בר ״,י,

האחריביח• בשנותיו סרבו
מ י

עירנוחו» את במאומה הכהו לא ו-ברוחיו חרל« ״״<,״״
פרם ,-ל »ל ל• * החולים• בבית לתרחרונה פנסתיו

ר״ייס " ’*”י'” "" "“ "”"" י’R,n "”1 •”•׳ הדינסיי" א״
°׳ "" ססכה «״ לאר,כ והססיף - ״״ ״״״ ״.ג# ,״בנ> ״™,

נפסקה. לא □אילו

 "לי 0,הי כר ככ,״,0 ״ל״, ״״!נזו, >n״״0

. . ~ לב, להכיבי יאוינו ליי,. י,״״ כ״״ר וביס

י . ולנו. לסספה״ו לססור ודאי סרפה לסה י,סיב,

נפסקה בטרם האחרונים, ברגעיו לבדו יייי״ו א «״ ההקיל נה - ,-״״ ל’ ” ’’” *” ה5”0> •!ם»י׳

..... ‘ :פנה“ ”ה "’־ייני סחסבוהיו - לבו ״לס,״ .
.•••••־ .. ביוהר.. היפו״ חייו ״ו0

ג>• עבי

I
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פס השו ן י ע ידיעות .
6.8.1956• > יהושע לאבל השבעה ביום

, 'י' 2=2=ב=2ב_כ__2 יה יה

>בו >ב עד היי"•־ וזועק הזעקה, בי ואחזה כמעט

*■ החמס על וצועק

 * ה°>לרד ",3^ °' כ> 'יכ,;פ מעג!הי כלפי קשית י0הסחי במעס
ך כד - ראשנו סק ןלמים בעפר .>הןזפ>ש פוב

וגוסס. נפשם על הכאב את שבטאו

"י ״״ י־ ׳■>״• ״י-’” >-
 יי״י פ״ווז קבר ״»,״, ,״״״,:, ״״,״ מ״״

׳ והמשכם• החיים
 לא ביקשו - הפעורה התהום לפגי סנצבו המאות כי,

בפעילות• חייו, בדרך ולהמשיך המת סם

p בכיני ראשנו. על שק סמנו לא בעפר. שגו5,פ1הז 

כאבנו. והסתרנו במפוזר במסתרים,

 נוז״י “ ’״״ י’’“־”’ ״*■= יג»
,״> _ ״,,״ יןז״ו ־״>8 0״ו

---------------------7 כך לע שליטה איין ולנו

ר>הכגיעי >״״ ״«״, ״״(י1 ,

 המקרקר המוות, סל זאת ""אומיות -יי*
 וח פתאום מול חסרי-יסע עומדים

 לרגלים. מתחת קרקע כל ומשמים חוסות

אח" בבת נעשה - ובהיר מוחלט יציב, שהיה מה כל והנה

לחזור0 י’ ג!ייכי םיסיאל ו3יא ־ מעורפל יחסי, ף,רופ

- ־סי □ר. ־והו ,״״ :81P<,0 פין10וה י־י8ז! י™.

n״B ־ ----- - ״יגנו י"", יי" _ ״״

 י־״י סל ״״» ,>״ ,ג1מ יי>1 ני
ב״י־ ״«. ״,״ ,י0ננ י>> ־י5!1 ןינ י™,

לני. 1סנ» ,!»״> ,ל _ 3ר״ ז,־>ב ״ן-

, ’’ ’""’“3 "י"י ״י י;0”0' »■־’= >־יי" ־קי״ כל
דוחה י°°°ל ’3־י’ס"ם י״י’ כחקו־ס״י סיח ״וי ־

י' ־ והלב ״,״ ״ ״

ומתמרד• ממאן

 ""™" ” 1”" " ״’ •ני”"’ "’■״־יי •׳־״י■ וכה כו
לה ״= ״,״. ״ם ,נקויה ס, ן8נ >!ינן>ן(״> ־בו0

לוב n״,p ״,״ .



הסופס עין ידיעות
6.8.1956>•' יהושע לאבל השבעה ביום

_ 1snos0 ״,,״ ״,ir,1en •.«.»«<

״’׳”׳ לי«י״.ל־ 0,נ" >י nnj y־״. סןוו0>־

ע אוש לבלתי אסרת ידי ואת

"אחרי בנוסחת נגיד לא
,*"י.־. . p ”” ״°ינ»־י ״"

':V”' ’״’״ ״״ ”»־״״’ לקיביז פ1 ך

’°יי:"; קי" ־""’""' ל-י י’־י »ל״.
ב י " ושירה - םיקיס סנה

 ורעיוני ""יות של "", "", "נמ ״״ .np0״ י

האיש. יניגובע היה מופלא לעתים

' «”,T" ״' ’ס’°י= ״° י״״־ ״יי״ ”»״>״ ־יל־
פחוה יכלו רכזה כה פפהדייו" נו. זזפולם זה

»•”»’ ■ו»

• יהושע יעה ככן• הם. "•ים הרה"-. - הרהורי '

E
גד® יסקי ז

K a
®££5

ה ד ו בע ב
 מיוחד מקום תפסו האלה השנים ארבעת

 את מצא הוא סוף סוף יהושע. בחיי

 הקבועה• עבודתו ואת הקבוע מקומו
 בסקי שליחויות סל רבות שנים אחרי
 יצי היה נכון, בעולם.- סוגים מות

 בור»5 כסל־יח מהישגיו מוצדק סיפוק

 נדודים® שבע היה זה עם יחד אך
 לחזור עיניים בכליון חבה כן על

 היה - בו לעבוד ומשהתחיל לענפו,

 מגא שוב הצאן בענף כאן מאושר.
 שכמוהו לסיפוק, ומקור יצירה שדה

בה• עד הרגיש לא

 לעבי הסתגלותו היתה קלה לא אמנם,

בחוץ» הרבות השנים אחרי פיזית דה

 סוב.. ללא להן כוהל הרי והשנים
 להיפך, עצמו. על הקל אל הושע, אך

 התחי״צ בהם הכביד.הימים עוד הוא

 חורף• ימי היו בענף, עבודתו אח

 וחוזר למרעה בבוקר יוצא הרועה
 היה יהושע החמה. שקיעת עם כרגיל

בסביבה השקיעה. אחרי שעה מוזר

 השניזז בסנה הצאן לענף הצסרף יהושע

 םעם#מזז אותו סאלתי כאשר לקיוסו.

 גפסטות. ענה - זה לענף אומו מחך
 כן ועל הצאן בענף עובד היה סחסר

פנזז® הוא
 להתנדב תמיד סוכן יהושע. היה כזה

 זקי- סהיו פעולה, או העבודה לאותה

 להשתרש הספיק בסרם עוד .אךרל ם,ק

 התפקיד את הקיבוץ עליו ,להפ בעגף"

 אה קראו זה אחרי המשק. מרכז של

 חזי לקבוץ ובחוזרו לשליחות, יהושע

• הפאן לענף גם

 הענף» את לעזוב נאלץ ההי הפעם גם
 יצו שגרמה עור מחלת אצלו גברה כי

 כ> במשך ו בת עז לא זו הםתל לב< סבל

 >* בצאן העבודה זאת ומבחינה השנים,

 ועקסנותי לענף חיבתו אך לו" התאימה

 והוא לבסוף ניצחו יהושע סל הגדולה

 רצופוה שנים ארבע בו ועבד לענף חזר

 הקי ידי על "בכות" משם הוצא אשר עד

הגזברות® תפקיד אח למלא בוץ,בכדי.
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הסופס עין ידיערה

המסך - בעבודה

 הר~ והעדר בטחון חוסר של מצב דיה
\^ךיאתם - םהחילבי .נדזד?

 דוא* ""י■ י?>בי בדאגה מחכים היי -

מה־"-־" יוזז,ר □העדר >״״״ הי“

 ’“’י T’ י"נ י” •־־'" •ריס־
 ’ p הב־־ייי הקופה אחרי ודינמית.

 הריכוז.כמי אח עצמו על "י״ל אי?
יםודיג«ופןכוע5״קי "אחיים בשטחים

הטיפוח בנושא התרכז הוא מ?™,. סקיז "יאהמפל ובמהירות
 ד?מו ניית >יםיסעזז' למקורות והלך

 הזמן את יגס>יך לתדמש שהוא ?דמה ל?
 המקצועי.מסרתי בהמת בעבר לו מאבד
ה־ק כמרי"" העיר ״״ ? י’”

 °’י י’יי0ז: " לההי־ז רוכר .״,□־

0"י'‘״’ ־״P״־ נעלי
ומני ״י;י" ״ «י"° X’ :,״י "יד’ י׳־י" ״׳־יקי

ה״י «״

״■•XXX’□’ ”יי
• מקודם "הנ ,״ ""קפי

 י""XX 3 5,ה""' העדי ־"!ר ״י□נ
 בארץ. והמשובחים היפים ד״דרים

I I □ק חלקו על גאה היה יהושע
XXXXX XX ’’J’ ר־י־יה־

xr r ""״״’ ״״י״ ”
• ב״תנובה האגודה נציגות

ו ת צ י n מ ד 11 iiijmJ>»ד

 ?□ימ״יור"" י"”"’ p”c ""*'"’ב
 הסיס״יי"". ואותה היסודיות אותה

לבן נעשה הוא לו. אופיגיים  י י שזז
 אם במחלבות, בית
ביותר מוגבל זמן

 לעצמי, הקציב כי
עזו,לפ לפעילות

למטרומיאלה. מנוחתוימי אית הקדיש מים

’י”” ’ב""־ חי כ?ק להערכה זכה יהושע דתוצרת.
 זד ?תטחיצע זזאגייזז ?ר3 היזז וגדול

זה• בשטח עבודתו את להפסיק ?^אלץ

 יהושע המשיך ממענף קו
 היו חזקים כה לו"

 מרבה שהיה הצאן
 שנית הזדמנות בכל
 הוא מירושלים, ,

העדר התקדמות
 מקומו על מוותר
/ על חוזר הוא

העדר הכפלת -

 ניתו אחרי גם
 ולדאג ללוותו
 הנפהיי קשריו
 נושא על לדב־

 במכתב לו. גה
 שמחת את מבטא

 שא לי ומזכיר
 בהזדמג בענהי.

 החביב הרעיון
• השופט בעין

*’הליכי• נועם על יהושע, על דובר כבר
 ?"ו"3 ,מאחיי אך האישי. וחנו היי
 הזדהות המזדהה והרוגה, החם לבו ?יה

הכלל• עם מלאה

 עם ם
זה

 אלי ו
 על ו
נו י

 זו יה
סלעליו

תמיד, אותך נזכרר
 "י" ^י0ה ׳,כ* s ומאמין מסור

 תום עד כולו, אה לתת המובן
והיעוד. המפעל

 וב
מסור

 כחבר יהושע,
 והיוזמה;

למען

ב י

 כחתך עלינו ירדה העבודה בשעות
הטרגית הסתלקותו על המרה הידיעה

 .!ד״״ז-י0 נסארני היקי" עיד.וש סל
 רעהו בעיני אחד ומסתכלים במקומנו
האיומה• לידיעה להאמין וממאנים

 ״י?סע?יהי בה2ה סכה יהןני ומסביבנו
 ,״״״P מעליסי המומים ואנו הו.

 ®?.,” "0זז בעבידה יוס-יום מאורעות
 גי 3® בהם ממס האחרונים בימים ואף
בעבודה• לשתפו עוד

 בעבודה יהושע עם נפגשתי לראשונה
אז ״\?דד:19^39 בחייר הצ«ן בענף

 שמאז משום הצעיר המשק בתיי מאורע
 יח3 היייה אל העגל ומתמיד

 יחי0 סקימי א>ה אםנ°
 ,? י " יא ~ אז סל במושגים - סוהו

זי דרשה בפניהם, הימה ההתרחבות מת

רצינית• עובדים תוספת

ערק- היינו ומרחוק עדרים בשני למרעה
 >סם 'השג אחר «חי בים

בה הת לעין נראתה אז בבר ביניגו"
לעגף• רחש שהוא והאהבה

^יס2!;ם״;\דג“גייז«־^״״י« זי"

 תותי מסל סובו עם שנים 10כ- לאחר יי י• י
 ניתנה הברית ובארצות בקפריסין וכד?2י

בעגן• מתרס ולהקלם לחזור האפשרות לו
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הסשך - במחיצתו

 ישמור אמנם באם להאמין היה קשה
 א>ה. נחוק שנות במשך לענף אמונים

 מרצו את לדעת נוכחנו מהר חיש אך
 היו לא שאלו — כוונותיו ורפינות

 לו רכש קצרה תקופה ניתוק.תוך שנות
 הו־צ גיסתו מתוך בענף מרכזית עמדה
 על הבעיות! לבירור והיסודית נית

ומדעי. מקצועי יסוד

 סוסקה בלתי התמסרות מתוך ראינוהו
 זאת דורס ואף התנאים בכל עובד

 דוגמא כל קודם שמש הוא מאחדים.
הענף• את וב/אהבתו במסירותו חיה

 חתר הוא בקיים• הסתפק לא יהוסע
 הענף. סל הכמותית להרחבתו גם

 הסח מלחמת גמר עם המשק פני שנוי
 הצאן לענף גם חדשים אפקים קרע רור

 וקסמר הבטיחו הקיים בעדר הישגינו
 וטרח עמל והוא נוסף ,-ל^ל הרחבה1,

 בפני לעמוד היה קשה זה. בכוון
 המר נסיונם נוכח וביתוד זה פמוי

 סעבדו הסנים הענף.במשך וותיקי סל
 השתדל ממנו. רחוק היה יהוסע נהם,

 כנראה אך עמדתנו בצדקת לשכנעו נו
 במכתביו עוד בכך,כי הצלחנו לא

 י3** הזכיר החולים מבית האחרונים
• זה בסטח חובתנו את

 הוצאתו עובדת עם הסלמנו קסה בלב
 נלחם קשות התפקיד. לצרכי מהענף

 הענף עובדי ותמיכת זו מגמת נגד
 הענף לו יחסר כמה לצדו.ידענו

 על וסמר זנחו לא ואמנם בתפקידו,
 בעבודתי ואף העובדים, אתנו קסריו

 המשיך, הנוקדים באגודת הברוכה
 לענף, וקרוב קשור נשאר כך וע״י
 קסריו את לאבד לא ןרצו מחוך כא>ו
• אתו

 על הראסונה הידיעה בנו פגעה ברעם
 עקב ודאגה ובחרדה האנושית מחלתו

 שמחנו וכמה אנוסי•—העל למאבקו נו
 החלמה לסם החולים מבית בסובו

 סוב מה זמן ולאחר בבית• ומנוחה
 עבודתו עוסה - בעבודה ראינוהו

 על מאמץ מחוך אך ובהתמסרות ברצון
 יומית—היום מלחמתו אח ראינו יון.

 - גו י וקו קסייו עם עצמו, עם
להם• סיוכל

 הצאן. בגז ידי על ראיתיו לאחרונה
את לידו לקבל נאות סדולים לאתר

 הגוז צוות כל עם יחד הגז. מכונת /
 סיאר מי אף הצאן. אח גזז זים

בהשתתפותו. האחרון הגז זה סיהיה
 בסבילו גדול מאמץ כנראה זה היה

 המכונה, את לי החזיר זמן ולאחר
 צערו אח וראיתי בבדה, אנחה מתוך

 להמסיך יכול הוא סאין בעיניו
 האחרונות המלים אלה היו אתנו•

קסזז בלב ממנו• לשמוע שזכינו

 לאסוננו זו, והיחה ממנו נפרדנו
האחרונה. הפרידה הגדול,

 מתי־ נעלם יהושע אתנו, הגורל המר
 קסה מכה ואכזרית• קסה בצורה בנו

 כולנו. ואנו היקרה משפחתו הוכחה
 תרבות,חבר בעל יקר, אדם לנו אבד
 — ולמשפחתו מופלא, ועובד טוב

היקר. ראסה

 עם ביציאתנו — בעמלנו יום—יום
 הסופס עין לנוף סחר, עם העדר,
 מלווה היקרה דמותו . ההוי את נראה

 החמה, תזרח מעשינו. בכל אותנו
 ושעות הערב יחזור ושוב בחומה תלהט

 יהוסע, אותם אהב סכה הדמדומים,
 סוב — ואנו להנאתו ירעה והעדר
ובמסירותו בפעלו לפנינו אוחו נראה

 מרעה סדה בכל וגיא; גבעה הר, בכל
 את אהב סכה האיה את נזכור וגיר

 ואת החי את הנוף; את העבודה,
 לנצח. לנו ואבד - לוכר היקום

האבידה• לגודל תנחומים אין

ו ם י א

היקרים, חברי
 מו»! ונדהם המום כולי עומד אני

 רואה אני זה ברגע ספקדכם• האסון
 דמותו אח יהוסע, את עיני לנגד

האצילה.

 סל האוכל—בחדר אוחו רואה אני
 ובכח הקלים בידו בחדרה, הקיבוץ

 בסוד אותנו מביא והסברתו רצונו
המוזיקה• סל הנצחי

 בתוככם, זה ברגע עצמי את דואה אני
 שהלך יקר אדם על מר ובוכה אבל

עוד• ואיננו

 תנחומים דברי נא .הביאו
משפחתה. ובני לפנינה בסמי

פודלוצקי מרדכי

ברנד. גבעת

*
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\ ג כוכב

 בלי ובא הופך דכאון נחוך נופל. כוכב של חזות אלה, ביסים אותי, עוזנח לא

 למרחק והאיר ובבר שהלך אור כשפים, שבער גדול אור נראה — סוף בלי

לדעוך. מנח על גובר זה שזוהר ידענו לא מזיוו. נהנינו וכולנו

 כוכבים. יש ודעך• נפל, — הסמים רוחב אח עבר י— גחן אור — בסמים היה כוכב
 בחסרון ומוכים נדכאים .•אנו'נשארים בלכתו. אהד יחסר שלא ונדמה מאד, רבים

נוצץ. אחד כוכב סל

 הנה הגורל. מכת מול יפה עמידה שידעו מבוגרים מאד כבדתי נעורים בעת

 בשקם. להסלים ועלינו הגורל, מכת לפני נעמדים - מבוגרים אגו גם פתאום

 ~ כי החוזר. המר הנסיון לא הגיל, לנו עוזר לא התגברות. שאין לי נראה

כזו. סכה מול שקטה עמידה אין

 ולהת לזעוק למרחב יוצאים לא איך בהירה? בעין הדין אח לקבל עלינו איך

 — טוענים והיינו אלוהים, איזה עם מגע היה לו החיים? אכזריות נגד קומם

 קודם, גם ידענו לא איך וידענו, הכרנו סכה אדם ארוך, בסבל ככה, נלקח למה

הנאות? בהליכותיו בשקם הזורם הסבל אח
 הקטנות, התמונות דוקא ביניהם מבצבצת אך לזכור ורחבים גדולים מאורעות יש

 פה, פגישה אני זוכרת ומחייך. חינני ומתון, סקט נער הכרחי העליזות.
 מוקסמים חניכים שישבו איפה פרטי. לבית בברוגקם פעם הזדמנתי ס0ס פגישה

 ",,",א — אליו הערצתם הזדקרה למוסיקה הקשבתם ודרך המנהל סל האישי סחנו
בעיניהם. היה

 הבסרות ועם התנועה, דרך על ובוהים לתנועה, לו היה נעורים להט - זוכרת
הרעיון• למען פעולה לתנועה, קשר השנים: בל לו אחת ודרך הלהט. וגבר הלך

 ישבתי אחד ערב גרים. אחד בחדר ארבעתנו ואגו בקיבוץ, קומות שתי סל ביה

 — תהיתי מהצד אני המרבד• על השנתיים בן עם שתק שהוא בזמן ספד לקרוא
 משחק אב סל ושמח עליז קטן עולם רק ונשאר החיצוני העולם בל נמוג איך

 במשחקם, אבות וגם ילדים גם יותר שהכרתי סבן לאחר רבות שנים בן• עם

ההם• מהימים וצוהלה עליזה בודדמ, זאת תמונה לי נשארה

 הוא הידידות• שנשכחה היה נדמה ולעתים והפקידים, סליחות של שנים היו ׳■
 בהה חי אחד סבל נדמה היה במפתיע נפגשנו לפעמים ואם טרוד• רחוק, נעשה

 שנה לפני רק הנה אך רחבה• מסגרת אותה בתוך לא אפילו — אחרת עגינות

 האם אוהו,בי ולגדל טלה לקחת לילדים מציע והוא לדיר הקבוצה עם באה אני
 ילדים סל לבבות הצית שוב איך ולסדר. להדריך להם, לספר מהר איך חולה.

 המעריץ בגן.בםבםם הטלה סת להאכיל והפטמה הבקבוק אח להם שהמציא שעה

הבו מהדמות אלי רומזת והמתון הטוב סל•,המחנך הדמות שוב,לרגע,את ראיתי

ומריץ. רן טרוד, ענף מרכז של גרת

 הילדים עם וזדסיים לפני בדיר שביהרתי שעה פעם, ועוד פעם עוד חשבתי זה על

 יושב מחלתו, מעוצמת בבר בודד,חלש והוא בגז עסוקים ה״גז".כולם בהמולת

 ובחיובו רבות. שנים כלפני לילדים והחיוך המתינות היו סוב וחולב. בשקם

וחותך. .עמוק לסבל והבנה רמז גבר היה אלי,כבר

■ > 1
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222ח ובאייח במעשיו - המלאה זהותו

 ירם יום לדרכו יוצא ילד היה ״דיה
הדבר עצמו הוא ונעשה עינו, בו ראשון,יתן דבר ירל

היום מן חלק או - היום משך בו חלק ייעשה ההוא והדבר . .׳
מתמשכים. שנים מחזורי או רבות שנים משך או

 ילד באותו חלק נעשו המבכירים הלילך ציצי
.....השלישי השנה בירח ....והגדיים

 הפרה כת והעגלה הסוסה, הת והסיחה
השסוחים..... ראשיהם ע□ המים וצמחי

 הפנים מאירי .-...והנערים
 הלחיים ורעננות הנקיות והנערות

" היחפים...... הכושים והילדה והילד
בו......; חלק געשו כולם

ויסמן( וולט ) .

יקירנו, ,. ,"י >״, ״״,״ ״>1ז| וי,ז!״ ס> !!לן

יהושע•
הדוחנית•' וההה־לי" הס־שה -איש י"00־ ״ילי3״ הל ,עילא ־י״ג

החנועה. ,ע־ ,","ל, ״״,,,״,״ ״ "'"י, ני«״

 להספיג וסאסץ פרסים סל יסוריה ספיגה ־־סיה, סה־בה סק־ה, ה״סיגנוה

בו• עוסק שהוא שמח לכל חברתי תוכן
’־קרסץרי£״'ז"י "?]"ץ °’״״ ־»

 . הססורר־ וכרכיי - והי־ראליה 775777 ״>577־7״״;

בר"• חלק געשו כולם”
u תפס בתפקידים שיגרה. שנא היום-יומי חייו ראררח יי״וייד 

ה״סליה. יפ,י0לי קיל־י י1)"

,פגיה נאפלה, "יהיה ״״. ,״.73 70777,7״°ל77
משכנעת•

אתנו. איננו יהושע, האיש והנה,
וסאהבם הפלילים "הג "בי״גו,נני־. ניו0 ״״,. nop1a ״״״ אבי

-נדם. אתרים רבים על

אס• אהרוןהכאב• גדול חובק, צער

המשך —נפל.... כוכב
ה״ר״קח יה"־. היוס. לן אגיד אין■ ״,. סאיגג, ״,״ >!דבו ^״י >״

 ורהוק זסיה ניולום .1־ליג ססכה" הייהי בסו״ה סלפרקיס סא״נו כד ל3
אפסר סא נדסה לי הסר. הסר.גס - שאיננו והאור סכהנו. לא אגו ״.ז!לכ

ההוס. סי ־ל ",ל ללא םב>!ך "י> "י

י• שמתה

> •
וי *
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■•SSSBOBHBjjb״* -*י־־ “,“■?׳ •

- ו ב > >ר ג

ידל^ כלכת’מיובקו בשכבי
 נדלה. לא והמקור הדמעות נחסמו

 ^יזזפרחים? יום.נבלי רודף יום
 >א: תבתיף לכתוב.איך ►זיז• תמאן

 » מלים אחר הבי תלך תפגע,סלא
.גרף ותי

 ומכסזז לאט לה צומחת סיפת-דיו
הגליון•

״־־<־ 6יי־י3״.1,:;’,,:!,״^,’1;
 חדפוס•' ר5 ° »ם ס ל הצועדים:

תדפוק. פעימת-לב הלם. עד אטומה
יהושע! ! יהוסע

 X והמך. דהלך.צעד.נפטר נפטר
פתרי• ולא הלך איכה

, פסדי אינו כתוב:
 ולמנוע. להאמין רצינו כתוב:כמה

 י במלה בני-אנוש יבולים כאילו
™ יי?^’בלחיצ״-יד.,במכ״~

2 ?•י*? כאילו .סחבלי-החייס כל •
 ק ז7לה יניי3 ב״יו זזם'יאחר לדלוק
! .ולמען ו"למען "יהי" אןל^{

דלו גבור^שפתי^ שלמדתנו אתה
— מערכומ^אדם אל ץזיוך ןמ ק

,",* הוכרעח! היאך
 הרהור אף כנגדך נשא לא חלילזן!

י ל ws־1 שמא סל ן קם
 . י*גל לגו,יק חרטה,רק אם

 ם ההול□ וסע;צדקת ,יה צדקת
נורץ-ההוד. ווז והמו’ לעולמם
, _ צדקת!

 ־י מעבר,אבו המביטים צדקת והלך
9,22 יםהופרגוד-מ אי/זה לעבר

 לד nbiM ? היה מי- עם בטרם!
 לך, יסולח הדברים? נכתבו היכן

עם הכד את שנטלת יהושע,יסולת
• •תם נז ג ו המכתב *

נופז• לג-ו?הכד היחה אמנם,תפילה
 . ה ח אוהביך: כל החחנגו כך כל

איי- יהוסעז האמן!
 חדלי-אנו. אדמת?1 אליך הראנו
 הגבוהה הפסגה על שרית אז ואתה

•הבליון. פני שעל

.עודו י ו איה ח י א
 ויגע על. אל םידד הנושא מי יה

לכחה הידים עייפו ,במה ברקיע.הוי

" הראהו יקפצו אור יש^^וקרני

 \ר^לדי>י>ה יימם ות3ד3ני באלף
 וכלה. »אכלן,אכול את-בשרו מי,כי

לבך,יהושע! חפן אשר כל. ידענו לא
 0,?.’0״S’ י**'״’'״ י* ״*!״י" ״זו

ולא מלבם ליטול רצית מה ! ללכת

 עפמ^י את להעלות זה - סוב"להעלותך

 בדיד• והיפה היקר כל את להעלות שוב
 ביחד. הלכנו הרבה כך כל והן
. • בעקב עקב ממש
 הגדולות. הבגרות שנות אלה

 בחיניד" דור לכיבוש האחים מעשה
 ל/דליכד• כיככ ?תח יםייעג בקהיליות

 לעגלות מי>דת >ךל מסיבים,בחזי!
 במעגלות ויחד וידידות אהבה בשבילי

מפליגות' אניות סיפוני על

 “’33י ?ע\לסשפ™
 ושליחות וילד צאן בעקבות בירכנוך:

, לעם.
 מטמיגי אל ובוםח*מפלס מאיר והלכה ׳י

ם חופגהחופניס ומפזר ואדם תרבות 'של
כרית. אשר מכל זוהרים

• וסער וברק ניצוצות היה והלב ,
 נשמזז "כנר ודעך ךנר ?הלך0^®
 ". נעילה תפילת עם

לב-נר! שהיה יקר לב דעך איכה
דעך. איכה

דוב

. ■%.
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ל• יהושע לאבל השבעה

דרך

 ונספר ילדותו שחר על רבות ידענו לא
 משפחתו עם הגיע 11 ובגיל 1910 בשנת

 האחים ששת בת ,הגרולה המשפחה על
בואם

 זאת: רק
 לארה״ב.

אשר והאחיות,
j:J'?״J״מ^ינס^ו אב ללא נשארו ־לאר^ב,
 יהושע ורק וההתבוללות,

המפואר העברי הספר בית
 דרך לו פלס

בניו-יורק.

 עול עצמו על להטיל וכשנאלץ
 התלמיד סל לעזרתו הספר בית

בבית ללמד המשיך
בלימודיו ולהמשיך

6.8.1956

 בגליציה, בקרקוב,אשר נולד
 עברו ומחסור .דוחק שנות

 לאחר קצר זמן כעבור
 הטמיעה בתהום שקע מהר

- ״הרצליה" לכתלי

 המצוות בגיל רק בהיותו פרנסה
 הוראה שעות לו וסידר המצטיין

 לתינוקות וכתוב קר'וא ללמד ,הכללי תספר
בשרבים. העבריים

 מנהל נרתם -
 וכך בשכר.

רכן בית סל

 של לפתחה וציונות, ליהדות
 מתחילה ומאז .1926 בשנת

 הגוער קבוצת אח שארגן
התפקיד את עליו

מתנכרת משפחתית ירה באו זו, בדרכו, הגיע וכד
 ^!זי-יד״\גיעוניך אסר »ריהצע הסומר תנועת
 T '°* הפי בתנועה והמעש הפעלים רבת דרכו

 שהטלנו ועד שבניו-יורק בברונקם הראשונה *האמריקאי

הקיבוץ. בשרות האחרון
מהגרים, חוגי מבין באמריקה השוה״צ אח שהוציא ראשונים ביו ""-יד

»יי;מ■ ;;״j בףי לעבי קשי בתנועה ראו באו, ר^ מ
אמריקה אדמת על הסוה״צ אח שנטעו אלה בין היה הוא

בערד זו בז-וכו ״.>! עסה
 טיפוחו למען ועשו
סמדריכיו סרבים

אמריקה. סל הסואן החיים זרם עם ונסחפו ?שרו המהגרים וחבריו

 1”^י^וסע^מ^במרכז י^מרבביייב^סוב3* י*בי °ע ",וב*״?,1928 משנת
 בגסוב מרכב הארצי, הקיבוץ של הראשון שליחו של

’n זזדאס גהההנה סל והחינוכית הארגונית הפעולה

’ □ד□! .ד.ק השופט הגדול, האמריקאי
מאמריקה• המגשים החלוץ

’’** 19422ב”״״ם?1',־'ז י”* י” 1939־ב ”"י סיבי ל«חי גם
 שעיחיחו יו.1ה«ם סם דגסו^ב^גרי□'ורביס^יי“,”'לי י':’’ ל0י״י ""ז״י

כ־ס ־□ ״9ra. ״,>גי

הציונות. בשרות הזה העם מד־גולי

עסה 1944—5 ס??ת5ל^ארכה^ני^רבו^ו סוביזובד?פנא י3יבסי
הליכותיו נועם האיסי, סממו ייהוד ,2.״סוב זו תקופה אולם האחרון.

s:,יי• ״"""

אפריקה• בדרום ימיו היו מעש

?ביתי את הכיר לא עליו? ידע

הפעם• גם נכנע והוא דרכו,

■ י"■ י : i-ך M׳ \ • ■- ;A;> v ■: : .;i ר hl ־
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לייבנר רוח *.;:־•-.־ז■

תמרור.י

אבא! ל

 היקר אבא אבא,

 נסעת החולים לבית

 הצער רב מה ,הו

- . אחרת לשוב י5

גדלה והשמחה חזרת לבסוף אך

 המדינה עצמאות העצמאות, ליום קרוב

נסעת ושנית

חזרת... לא הפעם, אך

 גבעה עלי למעלה, סם

 שוכב אתה סם

 תדע לא ,וידע

.הבאב כאן רב מה

מלאת שליחויות הרבה

היקר יהושע

הייה מספיק עוד כמה

כבר, הלכת לולא
■ ' \
 היקר אבא הוי אך,

 מאוחר כבר הכל עתה

 לחשוב ורק לזכור, רק

הטוב. החם, לבך על

 גבעה עלי למעלה, שם

 שובב אחה שם

 תדע לא וידע

• הכאב באן רב נ8מ

המשך - רך ד

ואהה, - עליו שהטלנו הקשה התפקיד למלוי מרצד בכל שוקע ראינוהו ושוב
 להחלפת - מה לזמן רק כי סבורים היינו .לשחררו ונאלצנו® הימים ארבו לא

אחרת. הרבדים התגלגלו אך כח,

 ארוכות, אתו ולשוחח פעמים מספר במחיצתו זו,להיות לי,בתקופה נזדמן
 ספת* עסיחי"את לא — האמנתי כך ואכן ויחלים ישוב בי אמונה בו נטעה*
אחרה. להאמין יכולתי לא בי מרמה,

 לפני לילה חסר ימים סלסה רק החולים בית את עזבתי אונים ורפה שבור
 לא עכשיו עד נקטו בהם האמצעים בי לי אמר הרופא כאסר ,נשמתו יציאת

נואס. להגיד אין אך - התלמהו עד מדרך ארוכה עוד ובי הואילו

 »■<' *וכי הכחל• מאחורי המות צל ידעתי,אני,בי ל* ואף הרופאים •דעו ולא ,
עמדו -המרה הסעה ובבוא קיצו. אה מקרב בגופו,אסר סם אי מקנן נוסף רע—תלי

 קריש כשאותו הפתאומי, האסון מול ת*דהמה מוכי כולנו עמדנו ־הרופאים,‘
■־ / לבו.... אל דרכו את עסה דם

׳ ' ם. ד והחזק.;....נ הגדול והלב

ה. נ ו
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תנחומים ברי ד

_ — _1 « _< » U •• *י

המשותפת עבודתנו תוך בערך סנה 20 לפני הכרתיו י^י^מאו חביים'

י״׳־י□ ״,״ 0,יב0 ״״,

:;"י;;הז;^=לנ °’י־ °’”ב - *״•■״■•״״

 »>»> לאתים בסליתותנו י״^^ב^יב־־יס"הלך”״ייי^”•"ץי״ • ”

למפעלנו. נפשות עסה לבבות.הוא תרומות,אסף משאסף וי?תר

היסוד רןק ’י*ל

ורעות ידידות קשרי להתיהבות,נקשרו לעלייתכם מהיום'הראשון............
ובינינו־־■ והמסור הנאמן הצבור שליח יהושע בין

המרכזי. הבנק י ב

 לעבוד שזכה מי וכל אותו שהכיר מי כל על אהוב היה הוא
 לעם בשרות קודש שלהבת בו יקדה ינלנו>נו, יחסר במחיצתו.הוא

־——ולאנושות

. : מאת גם נתקבלו ניחומים מכתבי
 ברזילי ישראל הבריאות, שר

בישראל הג״וינש משרד
 שמואל גן , אילן ושלמה יגה פי .

 יורק ניו , שיינקר אברהם
" ורעיתו קנטור ד״ר

 מאיום יעקב •
 □גל וזאב חיה

 ולאצ״ה שמואל
ויעקב נהמה

פודלוצקי מרדכי ׳

יסי<ז^^חפח1^ עבייתני לאחי יזזזסע 0ע .....נפגשתי...
• הת*־ךך תמיד שונות• ובהזדמנויות רבות פעמים

בחן:רתו. להסצא היה נעים כמה טוב, ורצון תקוה מביע

”’״ ,י'*׳ •מייי ״« >» ■י’>י’’זפ,״!י° ־> ״יפיז!ש ליו לל באהבה ספר
 זה עם וזד ו רחוקות, בארצות נודד הקבוע השליח, יהושע את

הקיבוצית• ובחברה בענף במשק, מושרש

; ובמהנתנחם® אותנו שפקד ן האםו מר
’ - ג ־ י *

ובאבל בצער שותף

שריקה

׳•-.׳ הגולן• סער

■ ל. .


