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  מבקר העירייה  אליעזר פירשטיין  
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  ל "לזכרו של חבר המועצה אברהם מולה ז
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חמו  בן  טוב  :יהודה  המועצה. ערב  בישיבת  היום  לכנס  אותה , ביקשנו  נחלק 

הראשון. לשניים אבלהחלק  ישיבת  תהיה  בישיבה  של   לזכרו   

ורענוחברנו המועצה ,   מולהחבר  בטרם . אברהם  מבקש  אני 

המועצה  דבריםחברי  דומייה כולנונקום  ,יישאו    . לדקה 

מס   בקשת  גם ורולא, חברים' לאור  שלי  הכואבת  התחושה   

נוספים חברים  לזכרו , ושל  היום  אבל  ישיבת  לקיים  החלטנו 

לברכה זכרונו  מולה  אברהם  להתבטא .של  הרבה  שלא  אדם   

הזה,פה השולחן  סביב  כמה ,   עד  מקרוב  להעיד  יכול  ואני 

העיר מתושבי  לרבים  סייע  הזה  הנפלא  ולא,האיש  רק    

האתיופית שלו. מהעדה  הנפשי  השקט  שעם  הצליח אדם   

הישגים ראוייםלהשיג  שבהחלט  לאורך .   מנתח  כשאני  וגם 

היה שהוא  הקצרה  בתקופה  הוא  פלוס7- כ, הזמן  שנים    ,

למען  רבות  להשיג  כל הצליח  שהוא  האתיופית  הקהילה  בני 

ואהב תמך    .כך 

החדש   הכנסת  בית  השלמת  את  יוספטלאזכיר  בשכונת    ,

יחדשה אותו  סיימנו  אבל  אותו  התחיל  בהחלט  אזכיר . וא 

האתיופי לנוער  האתיופי  הנוער  בית  יצק שבהחלט, את  הוא   

תכנים גם  האתיופי. בו  הקהילתי  בית  את  שנתרם אזכיר   

ע, בחלקו נתרם  היהודית "כשליש  הקהילה  בידי בשוודיהי   

היסוד   . קרן 

לראות   זכה  לא  שהוא  האחרון  ההישג  את  גם  ל אב, ואזכיר 

לדעת  זכה  העיר שההחלטה את הוא  את מאשרתמועצת   

העיר, המבנה במרכז  הכנסת  לכבבית  משפחות 35, 30-    

העיר במרכז    .שמתגוררות 

לעין   הנראים  הציבוריים  ההישגים  היו  כמי . אלה  אבל 

ל והתלווה  ש, אברהםשליווה  לכם  להגיד  יכול  נקודות אני 
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הפרטני בטיפול  דווקא  היו  שלו  בא.החוזקה  דווקא  ותם  

משגתאנשים  היתה  לא  . ו, שידם  . רבות . בקהילה. סייע  הוא 

על , לתלמידים, לסטודנטים, לאנשים כספים  גייסנו  ביחד 

בגלל  ילמד  לא  שחלילה  אתיופי  סטודנט  יהיה  שלא  מנת 

דווקא .כסף ולאו  מהסטודנטים  מעט  לא   . . דווקא , . היו 

וטכנאים הנדסאים  זכו, שלמדו  הם    .גם 

מועצהאנחנו    ה, כחברי  מעוףהוא  לסיעת  מטבע ,שתייך   

ביותר  הקרובות  החוויות  את  חוו  מעוף  סיעת  חברי  הדברים 

לאברהם . פה כשהצעתי  עיניי  לנגד  שראיתי  הדברים  אחד  אז 

לברכה במועצה, זכרו  למיעוט, להיות  ייצוג  לתת  דווקא  . זה 

יודעים שאתם  סבא , כפי  בכפר  האתיופית  לא הקהילה  היא 

אלקטורליכל  גדולכוח  הכל סך.   אולי132, 130- כ  משפחות    ,

אומרים  משפחות138יש  בתפיס.  זאת  בכל  אבל  עולמית    ,

למיעוט לתת  חשיבות  עיניי  לנגד  להתבטאראיתי    .  

הקהילה    בקרב  צומחת  צעירה  מנהיגות  ראינו  ואכן 

ייצוג, האתיופית קיבלו  שהם  זה  בזכות  מאוד , וגם  להרבה 

העירייה העיר, מוועדות  ממוסדת  מאוד  היה , הרבה  בהחלט 

מולה אברהם  בזכות  מאוד    . הרבה 

אמיתי   ציוני  סיפור  הוא  אברהם  של  שהסיפור  חושב  . אני 

שעולה  קילומטר800,000אדם  לישראל  מאתיופיה  חלק ,  

בדרך המשפחה  שעברה  התלאות  כל  עם  ברגל  הוא ,משמעותי   

לארץ פהה, מגיע  אתיופית  בחורה  בית, כיר  למעשה . הקים 

כ שנים 10- לפני  הראשון חוהוא   האסון  את  מתן וה  שבנו 

נפטר לברכה  בן , זכרונו  בקושי    .3והוא 

להכרות, למעשה   אותנו  הביא  אברהם  של  הזה  יותר המשבר   

הימים. קרובה שהתקרבו  מנת , ככל  אותו על  להוציא  לנסות 
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האובדן של  הציבורית ביקשתי, מהכאב  לעבודה  . שייכנס 

עשה שלו  בדרכו  הראש, הוא  הצעדים  את  יחד  . וניםעשינו 

בעיניי ייזכר  בהחלט  שאברהם  חושב  חושב , אצלי, אני  אני 

האחרון יומי  שקט, שעד  צנוע, כאדם  נעים , כאדם  כאדם 

הבריות, הליכות את  שאהב  מסוג ,כאדם  היה  שלא  כאדם   

בצעקות הדברים  את  שביטאו  שלו .האנשים  האופייני  בשקט   

להשיג הצליח  שציינתי, הוא  שהוא , כפי  מהדברים  חלק  רק 

  .השיג

העיר   להנהלת  להודות  הזו  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  , אני 

הל והמחלקותהלמנ, ל"מנכאשל  האגפים  צרפתי ,לי  לצביקה   

מקומי וממלא  המועצה, סגני  חברי  לכל , לכל  אומר  אני 

את  להוקיר  תדע  כולה  המשפחה  שגם  מכיוון  המועצה  חברי 

שהגיעוהנוכחות המועצה  חברי  כל  של  שבא . בהלוויה,   מי 

גםלהספיד ולנחם  ציינואגב,   גם   זאת  כש  הייתי אתמול 

בית את , בביקור  והילדיםביקרנו  חושב .פנינה  אני  . הש  . .

העירייה עובדי  של  והאגפים, האנושי  המחלקות  מנהלי  , של 

התמיכה על  רבה  להערכה  ראויים  הליווי, בהחלט  על , על 

החברים,הסיוע ובמיוחד  לתמיכה .   מתכוון  לא  ואני 

מתכוו. חומרית חבריתאני  לתמיכה  ורק  אך    .ן 

הפעולה   שיתוף  את  נס  על  להעלות  רוצה  טבעאני  חברת  עם    ,

שנים מעט  לא  בה  עבד  שאברהם  מלפני ,חברה  מעורה  היה   

הוא גם , ומלפנים לוועד ,לאנשיםסייע בטבע  נבחר  הוא   

טבע, טבעהנהלת בהחלט . העובדים החברה, מנהלי   ,עובדי 

התעניינות שגילו  רק  במה, לא  היו  השבעהאלא  ימי  כל  . לך 

לא , סייעו, תמכו ולסייע  לתמוך  גם  שימשיכו  ספק  אין 

האבלותבמהל ימי  לאורך , ך  במשפחה  גם  יתמכו  אלא 
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  .העתיד

רוצה   מאיראני  חולים  בית  לאנשי  גם  להודות  הרב.   , לצערי 

נפטר אברהם  בטרם  עוד  הראשונה  בסיטואציה  איך .הייתי   

הגיע הייתי, שהוא  לבית, אני  הגעתי  וראיתי לפניו  החולים   

החולים בית  מנהל  איך  אלחיאני"ד, מקרוב  אשר   5איך , ר 

קשהפרופסורים  אותועובדים  להחיות  לנסות  מאוד  צוות .   

מיון חדר  של  אחיות  השתדלו- מאודכולם , של    . מאוד 

הרב   שעהלאחר, לצערנו  כחצי  דקות40,   עם ,   יצאו  הם 

המרה את , הבשורה  מכירים  כולם  כבר  ואילך  ומכאן 

אותנוהטר שפקדה  הנוראה    . גדיה 

אפריל6- ב   לחודש  יהיה   למותו30  יום  האזכרה.   . יום 

המשפחה עם  יחד  הקהילה, החלטנו  עם  הנהלת , יחד  עם  יחד 

כמובן לזכרו, העיר  ערב  המועצה . לקיים  חברי  שכל  כמובן 

נביע , יוזמנו כן  גם  הזה  בערב  על ובהחלט  והערכה  תמיכה 

אברהם של  ב, פועלו  תמיכה  רוצה . משפחהוכמובן  כפי ואני 

קודם בשמי,שאמרתי  גם  מולה,   משפחת  בשם  הודות ,גם   

המשבר ברגעי  ההתגייסות  על  הם . לכולכם  שגם  בטוח  אני 

התמיכה על  מכם  ואחת  אחד  לכל  להודות  הדרך  את    .ימצאו 

הישיבה   של  היום  לצביקה , סדר  הדיבור  זכות  את  אעביר  אני 

המועצה. צרפתי חברי  מבין  מי  מכן  העובדים , לאחר  מבין 

אברהם את  והכירו  איתנו  פה  לעבוד  נמצאים , שרגילים 

יו פה  המתנדבים "איתנו  ארגוני  פוקסארנוןר  את ,   שהכיר 

השרון. אברהם מרחב  הסתדרות  מזכיר  פה  איתנו   -  נמצאים 

נתנזון לידור, יוחנן  זגורי, ושאול  יוומקס  שהוא  ועד "  ר 

טבע של  ט. העובדים  אותו  מכיר  גם  הדברים    . ובשמטבע 

שב   לזכרו30- כמובן  דברים  נאמר  גם  אנחנו  את .   אמרתי 
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אינטואיטיבית כרגע  להקיף30- ב. הדברים  אשתדל  אני    ,

מולה אברהם  של  לזכרו  פרטים  ויותר  ביותר  תהיה .לגעת   

החיים בצרור  צרורה  מולה  אברהם  של    . נשמתו 

צרפתי הישיבה  :צביקה  מולה, סדר  אברהם  של  לפטירתו  הראשונה  , לישיבה 

דבריםאנ אשא  עכשיו, י  לזכרו  דברים  זה . אגיד  אחרי 

ע העיר"נתבקשתי  לראש  ומשנה  המועצה  חבר  לשאת , י 

בשמודברים להגיע,   ממנו  מילואים, נבצר  בשרות  . הוא 

דברו את  להגיד  שירצה  מועצה  חבר  כל  מכן  יקבל , ולאחר 

הדיבור זכות     . את 

ולהגיד   לפתוח  רוצה  ב, אני  בשעה 7.3- אני  בצהרים12:00    

טלפון, בערך השמיים, קיבלתי  עליי  הודעה . ונפלו  קיבלתי 

לב דום  קיבל  מולה  דברים . שאברהם  הרבה  להגיד  צריך  ולא 

לזה בראש. מעבר  דברים  מיני  כל  לי  לרוץ  התחלתי . התחילו 

שחזורים רגעים . לעשות  היו  לא  שזה  לכם  להגיד  יכול  אני 

  . קלים

לפני    הכרתי  אברהם  בערך8אבל  שנים  מסע,   הבחירות בעת   

העיר במועצת  מעוף  סיעת  של  אדם .הראשון  בפניי  נחשף   

הליכות, ישר, שקט, צנוע היה , נעים  הוא  אם  יודע  לא  שאני 

לריב מה . מסוגל  את  להשיג  שידע  אסרטיבי  איש  גם  אבל 

שלו בדרך  אבל  רצה  שלושהוא  ההתנהגות  את  ואהבתי    .  

שב   מועצה5- נכון  כחבר  שנים  לא ה,   היה  איתו  שלי  קשר 

לעת , יומי- םיו מעת  עירייהאבל  שלנו . בישיבות  היחסים 

מאוד התהפכו  האחרונות  וחצי , בשנתיים  בשנה  במיוחד 

העירהאחרונות ראש  כסגן  שהתמניתי  הקשר ,   גבייה  וכמרכז 

יום כמעט  איתו  היה  להגיד .יומי- שלי  ידע  לא  לעולם  האיש   

בטבע. לא לילה  משמרת  לו  היה  אם  עושה ,וגם  היה  הוא   
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מועצ לעשות, הישיבת  שאפשר  מה  כל  את  עושה  היה   הוא 

המועצה לישיבת  לבוא  היה, כדי  משמרותהוא  מחליף    .   

ציבורית   בשליחות  מועצה  חבר  הכל  בסך  חושב . האיש  אני 

דוגמא להוות  צריך  נציג . שהוא  מועצה  חבר  היה  הוא  אמנם 

יודע, קהילה שלא  מי  הקהילה, אבל  נציג  רק  היה  לא  . הוא 

דבריםהוא  עם  גם  זהפעל  את  יידעו  שאנשים  וכדאי  אחרים    .  

מהחיים   גדול  היה  שיתאוששו .אברהם  למשפחתו  מאחל  אני   

אותם. מהר לחזק  צריכים  יכול . אנחנו  שהוא  שחושב  מי  וכל 

ורוצה זה, לחזק  את  לעשות  שהמשפחה , מוזמן  חושב  ואני 

לזה אבא.זקוקה  איבדו  הם  רמ.   בכל  אבריו"אבא  לא . ח  אני 

בדברים  להאריך  לבטא רוצה  רוצים  שאנשים  מעריך  אני  כי 

עצמם להביע. את  יכול  רק  גדול, אני  כאב  זה  אני , בשבילי 

התאוששתי לא  ברוך. עדיין  זכרו     .יהי 

דברים   מספר  להקריא  רוצה  ביקש , אני  העיר  ראש  שמשנה 

בשמו אותם  אקריא  של : "שאני  מותו  על  הידיעה  את 

ז מולה  מוחלטת"אברהם  בתדהמה  קיבלתי  קודם. ל  עוד יום   

דיומ, דיברנו בענייני  איתו  שכל , אדיברתי  בשקט  ענה  והוא 

אותו  מאפיין  טוב'כך  כך  כל  מרגיש  לא  איתי , אני  דבר  אז 

יותר   . 'מאוחר 

מיוחד   אדם  היה  והחיוך , צניעותו. אברהם  הליכותיו  נועם 

המובהקים ממאפייניו  היו  מפניו  מש  שלא  אדם . התמידי 

לזולת לעזור  הא, שאוהב  למען  צורך לעשות  בלא  חר 

כך בשל  אהבה, להתבלט  החזיר  שלו  תרומתו . והציבור 

ניתן  שלא  משהו  הם  בפרט  האתיופית  ולעדה  בכלל  לקהילה 

ממנו הציבור. לקחת  למען  עשה  המיוחדת  בדרכו  , תמיד 

משגת אינה  ידם  שידע  אלה  למען  את . בעיקר  ראה  הוא 
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הטוב את  רק  וחיפש  חיובי  באור    . המציאות 

ב   שלו  האחרון  העירביום  מועצת  מערכת ,מסגרת  את  שיבח   

שלנו אותך, אברהם. החינוך  נזכור  רק  השארת, תמיד  לנו 

טובים במסגרת .זיכרונות  הארץ  בדרום  כרגע  נמצא  אני   

מילואים דבריי, שירות  את  להקריא  מבקש  אני  היות , ולכן 

בעצמי אותם  לשאת  יכול  חם . ואינני  חיבוק  שולח  אני  מכאן 

היקרה מולה  צערשלא , למשפחת  יותר  עוד  זכרו . תדע  יהי 

כהן, ברוך איציק".אורן    . בבקשה,  

יואל המשפחה  :איציק  של  בצערה  כולם  כמו  משתתף  כמו . אני  אני  גם 

מניח, כולם אברהם , אני  של  עת  בטרם  מהליכתו  נדהמנו 

צעירגם . מולה אדם  עתיד , אותו  לו  שיש  ואדם  בריא  אדם 

שלו המשפחתי  בתא  כמובן  גם  מאוד  בהיבט וגם , גדול 

  .הציבורי

נכנסנו    ששנינו  הראשונה  מהקדנציה  אברהם  את  מכיר  אני 

אליו. 2003- ב קרוב  מאוד  והייתי  לצדו  לא . ישנתי  בשיחות 

היום תוך , יומית- ברמה  בשיחות  מועצהאלא  ישיבת  , כדי 

ואחרים כאלה  ובאירועים  ואחרי    . לפני 

אישיותו   מתוך  אחד  ברכיב  להתמקד  רוצה  שלדעתי , אני 

את הכלאומר  לגביו.   לומר  רוצה  שאני  הנאיביות, מה  , זה 

הזה האיש  את  מאפיינת  כך  הכל  למדתי , התמימות  כך  שכל 

איך  האתיופיתאניממנה  העדה  את  רואה  קצת .   מכיר  ואני 

האתיופית מהעדה  עלייה . אנשים  שזאת  יודעים  כולנו 

רב בקושי  שצריך , שעלתה  כמו  להיום  עד  התאקלמה  לא 

אופן, לדעתי שהם ועוד. בכל  עד  זמן  מאוד  הרבה  ייקח   

רבדיו כל  על  הישראלי  מהציבור  כחלק     .ייטמעו 

באמת   מתוך  זה  את  ולגזור  זה  את  לאפיין  אפשר  , אבל 
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שלו המיוחדת  והתמימות  שלו  המיוחדת  הוא . האישיות  הרי 

תמים להיות  בשביל  מדי  צעיר  היה  בן . לא  היה  . 48, 47הוא 

תמים הדברי, ולהיות  את  ולקבל  שקט  שהםלהיות  כפי  , ם 

הדברים שאלה  יודע  שהוא  למרות  אותם  לשנות  ואין ולנסות   

שלו, בלתם המיוחדת  האישיות  שלו. זו  המיוחד  השקט  . זה 

שלו המיוחדת  שותפות  אותה  או  התהליכים    .זה 

לכולנואני    לעת, מזכיר  מעת  יצרים  פה  יש  כולנו , שלכולנו 

מטעם  באים  ואחריםגם  כאלה  את . קהלים  יש  לכולנו 

לפההאינט אותנו  ששלחו  שלנו  הציבורים  למען  וגם , רסים 

בסדר, הוא להעריך . וזה  ואפשר  נכון  שזה  חושב  הלוא  אני 

ש- מאוד מעוף  סיעת  את  לשירותיהמאוד  נציג , קלטה  כמובן 

ב קטנה2003- כבר  מקהילה  מדי .   הרבה  להביא  יכול  לא  הוא 

להערצה, קולות ראוי  שזה  חושב    . ואני 

והכרנו    האיש  את  האישכשראינו  פה , את  יש  שבעצם  הבנו 

הגדול היתרון  ואת  הגדולה  החוזקה  את  האיש כמובן  של   

הזה כמובן, המיוחד  מייצג - אחד , שפעל  שהוא  העדה  עבור   

אותה, אותה מייצג  שהוא  הקהילה  כמובן - ושניים . עבור   

הכללית   .ברמה 

הזה   השולחן  סביב  שזוכר, כאן  זמן , מי  הרבה  לא  וזה 

אחורה כמה, להסתכל  לעד  חשוב  היה  אחד   ננהג  שאנחנו  ו 

הגונה בצורה  חברית, לשני  תתפרץ , בצורה  שלא  בצורה 

ויכוח לכיווני  הקול. ותפרוץ  את  להעלות  לא  כמובן , כמובן 

חברית ברמה  ולא  הגונה  שלא  בשפה  לדבר     .לא 

עלו   שהיצרים  ישיבה  חלק , בכל  לקח  הוא  כזאת  ישיבה  בכל 

זוכרים, בישיבה אתם  מכול. אם  ביקש  לא הוא  אולי  נו 

האלה  חבר- במילים  מערכת , ה'  על  הגונהשימרו  . יחסים 
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לזה התכוון  הוא  הרבה. לפחות  בתמימותו  לזה  התכוון  , הוא 

כולנו  את  לראות  רוצה  שהוא  מפני  לזה  התכוון  אנשים הוא 

עושים שאנחנו  מה  כלפי  מצליחים , אחראיים  וכמובן 

דבר של    . בסיכומו 

סבי   כאן  לכולנו  יחסר  מולה  הזהאברהם  השולחן  הוא . ב 

סבא כפר  לתושבי  מיוחדת. יחסר  מאוד  אישיות  עם  . אדם 

בטבע לחבריו  גם  יחסר  שהוא  מניח  ועד , אני  למערך  וכמובן 

שם היה. העובדים  שהוא  כפי  תמיד  אותו  נזכור  , אנחנו 

הופיע שהוא  שהוא , בדרך  הדברים  את  הוביל  שהוא  בדרך 

לומר   .רצה 

היה    כמה  עד  לכם  להזכיר  רוצה  לפעמים אני  לו  קשה 

ש, להתבטא בציבור  יושב  הכל  בסך  הוא  וכי  כאן  או /נולד 

כצעיר לכאן  פה,הגיע  התחנכו  חיו .   שכמובן  ממדינה  בא  הוא 

קשה מאוד  שנאמר, שם  לפה התהליכים, כמו  הגיעו  שהם  עד   

פה טוב, והתאקלמו  יחסית  באופן  התאקלם  היו , הוא 

ה. קשים השולחן  סביב  כאן  הביטוי  זכות  את  זה ולקחת 

מיני כל  ויש  עיתונאים  ויש  צופים  גדולה , כשיש  עוצמה  זו 

שלו . מאוד האנרגיות  כל  את  הפעיל  שהוא  שכנראה  דבר  זה 

זה את  לבצע  להערצה.כדי  שראוי  חושב  אני   .  

כולם   המשפחה, כמו  של  בצערה  משתתף  רוצה ואני , אני 

השנים כל  לאורך  אותו  נזכור  שאנחנו  מקווה . לומר  ואני 

כפר עיריית  להנציח שגם  תדע  בעתיד  גם  עכשיו  עד  כמו  סבא   

  .תודה. אותו

מילר חושב   :עמירם  מולהאני  אברהם  של  המרכזי  זיכרונו שהדימוי   

בעיניי אהבה, לברכה  אפוף  היותו  אהבה . הוא  אפוף  היה 

המועצה, שלנו חברי  קהילתו . של  בני  של  אהבה  אפוף  היה 
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משפחתו פשטותו. ובני  וכל  צניעותו  כל  הלוו, ועם  יה במסע 

לו שהיה  מעלה, המכובד  רם  איש  שהוא  שם .ראינו  היו   

הקשת גווני  מכל  אנשים  של  רבות  עדתו. מאות  בני  גם , גם 

כנסת לדורו, חברי  הציבור  נציגי  מאוד , תיהםגם  הרבה  וגם 

רבות  למצוות  וזכה  בפניהם  לבו  את  פתח  שמולה  אנשים 

למענם והציבורית  האישית    .בעזרתו 

לפנותמולה    והחל הח, לבקש, ידע  מסוים  מתמרור  ל 

אנשים מיני  כל  לגבי  הרווחה  בתחום  מאשר , מבקשות  חוץ 

העיר.לעצמו ראש  שאמר  למה  שמעבר  חושב  ואני  שהוא ,  

המרכז  בתחום  מאוד  חשובות  החלטות  לשתי  שותף  היה 

לעולי  הכנסת  בית  ובתחום  אתיופיה  לעולי  הקהילתי 

וקטנות , אתיופיה שקטות  החלטות  להרבה  שותף  היה  מולה 

ובנייה, תצנועוו לתכנון  המשנה  ועדת  בתחום  בתחום , הן  הן 

וגם  המכרזים  בהם ועדת  פעיל  היה  שהוא  אחרות  בוועדות 

ברוך. בצנעה זכרו    .יהי 

לוי אותי   :ארנון  אופפת  כבדה  בלשון תחושה  אברהם  על  לדבר  לי  וקשה 

בסיעה. עבר לחבר  מעבר  חבר  לי  היה  ישבנו . אברהם  אנחנו 

במפעל פעמים  מספר  בטבעביחד  בארוחות ,   האוכל  בחדר 

שונים , צהריים נושאים  מיני  כל  על  ושוחחנו  ישבנו 

במינו. ומגוונים מיוחד  אדם  שהכרתי  לכם  אומר  איש . אני 

לעזור גדולות  עוצמות  בו  לאנשים, שהיו  תחושת . לסייע 

שלוה ללא . האהבה, החום, אכפתיות  נתינה  בו  היתה 

ועדינות. גבולות נחישות  עם  צעיר  עם אדם. איש  שפעל   

רכות בשילוב  הישר  ופשטות, השכל    .רוגע 

תהילים   מזמור  איזשהו  אקרא  מבטא , אני  את שלדעתי 

אברהם של  לברכה, אופיו  י ": "זכרנו  ִמ ה  ָו הֹ ְי ד  ִו ָד ְל מֹור  ְז ִמ
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ךָ  ֶׁש ְד ָק ר  ַה ְּב ן  ּכֹ ְׁש ִי י  ִמ ָך  ֶל ָאֳה ְּב גּור  ק  .ָי ֶד ֶצ ל  ֵע ּופֹ ים  ִמ ָּת ְך  הֹוֵל

בֹו ָב ְל ִּב ת  ֶמ ֱא ר  ֵב דֹ ה . ְו ָע ָר הּו  ֵע ֵר ְל ה  ָׂש ָע לֹא  נֹו  ׁשֹ ְל ל  ַע ל  ַג ָר לֹא 

בֹו רֹ ְק ל  ַע א  ָׂש ָנ לֹא  ה  ָּפ ְר ֶח י . ְו ֵא ְר ִי ת  ֶא ְו ָאס  ְמ ִנ יו  יָנ ֵע ְּב ה  ֶז ְב ִנ

ר ִמ ָי לֹא  ְו ע  ַר ָה ְל ע  ַּב ְׁש ִנ ד  ֵּב ַכ ְי ה  הָו ְך . ְי ֶׁש ֶנ ְּב ן  ַת ָנ לֹא  ּפֹו  ְס ַּכ

ּמ ִי לֹא  ה  ֶּל ֵא ה  עֵֹׂש ח  ָק ָל לֹא  י  ִק ָנ ל  ַע ד  ַח ׁשֹ םְו עֹוָל ְל   ".ֹוט 

השבוע   שקראנו  אסתר  כתו, במגילת  האחרון  י ": בבפסוק  ִּכ

ים  הּוִד ְּי ַל דֹול  ָג ְו רֹוׁש  ֵו ְׁש ַח ֲא ְך  ֶל ֶּמ ַל ה  ֶנ ְׁש ִמ י  הּוִד ְּי ַה י  ַכ ֳּד ְר ָמ

יו ָח ֶא רֹב  ְל צּוי  ָר ּמֹו, ְו ַע ְל טֹוב  ׁש  עֹו, ּדֵֹר ְר ַז ל  ָכ ְל לֹום  ָׁש ר  ֵב דֹ   ."ְו

אברה   את  בלבנו  נזכור  ואנחנו  לברכה, םאני  כרצוי , זכרונו 

אחיו זרעו, לרוב  לכל  שלום  ודובר  לעמו  טוב  זכרו . דורש  יהי 

  . ברוך

צרפתי   . בבקשה, איתן  :צביקה 

צנעני"עו איתן  על  :ד  להעיד  יכול  אברהם  את  שפגש  מי  הקרין המכל  שהוא    - 

הליכות פנים, נועם  לבריות, מאור  . ביישנות, צניעות, נוח 

נהג  הוא  בו  פגעו  כאשר  החזיר . באצילותגם  לא  מעולם  הוא 

בפוליטיקה. פגיעות נדיר  דבר     .זה 

מאוד   היתה  בכלל  העיר  ולתושבי  לקהילה  שלו  - התרומה 

גדולה נקודות , מאוד  מספר  פה  המתנ- וציינו  את  , ס" 

אשכול בגבעת  הקהילתי  מהיוזמים , המרכז  היה  שהוא 

המרכז , והדוחפים להקמת  תקציבים  דבר  של  בסופו  וגייס 

יוספטלבית. הזה בשכונת  הכנסת  העיר ,   במרכז  כנסת  בית 

רבות עמל  מגרש - רבות- שהוא  לאתיופים  שהקצו  אחרי  רבות 

ההקצאה את  נוסף, וביטלו  מגרש  הקצו  מכן  ושוב , לאחר 

דבר. ביטלו של  כמעט , ובסופו  לומר  ואפשר  בשיניים  ממש 

ונלחם נאבק  הוא  זמני, לבד  מבנה  קיבלו  שהם    .עד 

ב   עשה  הוא  הדברים  כל  האופייני את  רעש. לושקט  , ללא 
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צעקות בעיתונים, ללא  כותרות  שוב, ללא  נדיר , זה  די  דבר 

הפוליטי, במקומותינו בתחום  אצלו . בעיקר  היה  הכל 

אלוקיך"בבחינת  עם  לכת    ". והצנע 

של    נוסף  בפן  לגעת  רוצה  ידיד , אברהםאני  היה  ואברהם 

בעיר פה  הדתי  הציבור  של  האישית . אמת  האחרונה  השיחה 

איתושה לי  שישי, יתה  ביום  ו, היתה  לפני 3- שבוע  ימים   

נפטר טלפון. שהוא  ששוחחנו . שיחת  מסוים  דתי  נושא  עלה 

לי. עליו שמהדהד  משפט  לי  אמר  נפטרהוא  שהוא  מאז  הוא .  

ככה  דתי, איתן'אמר  אדם  לא  מסורתי, אני  אדם  אבל . אני 

לי חזקהחשוב  תהיה  סבא  בכפר  שהדת  המילים. '  והוא . אלו 

ב מקייםהיה  ונאה  דורש  נאה  היתה . בחינת  רק  לא  זו 

שהזכרנו. אמירה סבא, כמו  בכפר  כנסת  בתי  דבר , שני  לא 

בכך מה     .של 

בו   מניות  לו  שיש  נוסף  הנושא, דבר  הדתי זה  התיכון  של   

סבא לזה. בכפר  מודעים  כך  כל  לא  שוב, אנשים  הוא , כי 

האופייני בשקט  האלה  הדברים  את  השם. עשה  , בעזרת 

בשנה כשהתיכון בספטמבר  השם  בעזרת  ייפתח  הדתי   

מניות - בהחלט, הקרובה יש  לאברהם  של בהחלט  בהקמה 

השיחות.התיכון זה  יהודה,   עם  מבוטלות  לא  שיחות  , מספר 

מעוף סיעות  בישיבות  לי, גם  דווח  דחף, כך  בעד, הוא  , ודיבר 

הזה העניין  את  לקדם  השם. וניסה  דבר , וברוך  של  בסופו 

הזה שהדבר  זכה  גם  יתממשהוא   .  

הזאת   הקשה  בשעה  המשפחה  את  לחזק  רוצה  ואני , אני 

ומאמין אחד מקווה  את  להנציח  תדע  סבא  כפר  שעיריית   

פה שישבו  והנחמדים  הנעימים  המועצה  נפשו . מחברי  תהיה 

החיים בצרור    .צרורה 
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גל בן  סיפורים  :גיא  בשני  אתכם  לשתף  רוצה  מלמדים אני  שלדעתי   

האופי  ועל  האישיות  על  מאוד  אברהםהרבה  אני , של  ובאמת 

כאןח שעלו  תכונות  אותן  את  מהכל  יותר  מגלמים  שהם  , ושב 

מתארים  חברים  אחדשהרבה  מצד  הנאיביות  וזה  אבל , פה 

ההגינות  בוגם  שהיתה  חזקה    .המאוד 

אתכם   לשתף  רוצה  שאני  הסיפורים  יעלה , אחד  פה אולי 

כמ אצל  יודעים. החיוך  שאתם  כמו  לעת  האופוזיציה , מעת 

היום לסדר  פה  נושאים  להעלות  של "עכולל , מנסה  החתמה  י 

לכנס  כדי  לפעמים  שצריך  חברים  של  מינימאלי  מספר 

אברהם . ישיבה את  לשכנע  הצלחנו  שלנו  הניסיונות  באחד 

  . לחתום

יד   כלאחר  חתם  לא  אומרת. והוא  אותו , זאת  שתפסנו  לא  זה 

של רגע  לבבאיזה  ששם  בלי  ככה  והוא  דעת  היסח  אברהם .  

נבון אדם  שקול, היה  אדם  היה  על , הוא  מאוד  טוב  ידע  הוא 

חותם הוא  על . מה  לחתום  של  המשמעות  מה  ידע  גם  הוא 

שאומר  מסוגלת נייר  תהיה  מזה  כתוצאה  שהאופוזיציה 

ישיבה הנושא. לקיים  היה  מה  זוכר  לא  אפילו  לא , אני  זה 

כרגע   .רלוונטי 

שאתם   לעצמכםכמו  מתארים  יהודה ,   בעיניי  חן  מצא  לא  זה 

כך הזה. כל  הדבר  על  לאברהם  להגיד  מה  ידע  אבל . ויהודה 

קשה אגיד  לא  שאני  האנשים  מסוג  היה  בלתי , אברהם  היה 

עליו לכעוס  יהודה. אפשרי  בעיניך  חן  מצא  לא  שזה  , ולמרות 

ולהגיד  אליי  לחזור  נאלץ  כך  אחר  אברהם  אני , תשמע'ואכן 

להסי חתימתיצריך  את  חוסר . 'ר  את  לכם  לתרגם  לי  קשה 

לוהנעימ שהיה  הוא , ות  בעצם  למה  לי  להסביר  שלו  בניסיון 

שלו החתימה  את  בחזרה  לקחת     .צריך 
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הזאת   מהבחינה  אנושי  מאוד  משהו  הייתי , היה  לא  שאני 

אומר . מסוגל הייתי  רגילות  אתה , חתמת, מה'בנסיבות  מה 

בך דבר? חוזר  מן  הייתי . ?'איזה  עליולא  לכעוס  זה . מסוג 

אתכם לשתף  רציתי  נורא  שאני  אחד  הדהד , דבר  ככה  והוא 

ממנו, לי לי  שיש  ברור  מאוד  זיכרון    . וזה 

איתו   קיימתי  שאני  האחרונה  השיחה  זו  השני  שהיתה , הדבר 

הכנסת בית  הקמת  של  הנושא  באמת , סביב  שהוא  נושא  שזה 

מאוד בצורה  אותו  נמר- ליווה  ואני .תצמאוד  מע  ורב הייתי 

האחר מהצד  בשכונה , בנושא  שגרו  תושבים  אותם  של 

קרקע , המדוברת על  יבנה  הכנסת  שבית  רצו  שלא 

ירוק שטח  זה  כמנכ. שמבחינתם  נכנס "אשל  יחסית  חדש  ל 

הזאת לתמונה  מאוד  מעורב, חזק  מה . היה  בדיוק  יודע  הוא 

שהופעלו הלחצים  פה    . היו 

אברהם   של  לזכותו  להגיד  חייב  אולי, אני  כן בניגוד  לכמה   

שלו הסוגיה , מקהילה  בכל  השתמש  לא  מעולם  שהוא 

כאיזשהו  הזאת  בוהציבורית  לחפור  פוליטי  הוא . קרדום 

הגזעני הקלף  את  אישי  באופן  שלף  לא  היה , מעולם  כך  שכל 

ולהגיד  לבוא  אתיופים'קל  אנחנו  כי  לנו  נותנים  לא  . 'אתם 

הזה הקלף  את  שולף  אותו  שמעתם  לא  אומר . מעולם  זה 

חושב,המון אני  שלו,   הציבורית  ההגינות    . על 

שלו   ההתנהלות  על  נקודות  מאוד  הרבה  הרוויח  כולם . והוא 

פה  שקטה'אומרים  בצורה  נמרץ . 'פעל  מאוד  היה  הוא 

הזה מאוד, בנושא  אתיים  כללים  על  שמר  הוא  מאוד - אבל 

לעשות- ברורים  נכון  ולא  נכון  מה  לייצג .   אחד  מצד  איך 

והכי טוטאלית  הכי  של  בצורה  האינטרסים  את  נאמנה 

שלו למאבק , הקהילה  זה  את  להפוך  לא  שני  מצד  אבל 



    23.03.2011  17  מועצה שלא מן המניין 

גזענותמכוער  אפליה, סביב  אינטרסים , סביב  סביב 

צרים הזה. פוליטיים  הרבה , ובמובן  לנו  שיש  חושב  אני 

ממנו ללמוד  מה  כאן, מאוד  מאוד . כולנו  שגם  זיכרון  וזה 

ממנו חזר  אצלי  אפ, יישאר  שרק  חיובי  הכי    . שרבמובן 

ו  :אברהם שיינפיין העירייה  לבניין  להיכנס  מולה קשה  של  התמונה  את  לראות 

העיניים זמן, לפני  כל  פה  נמצא  הוא  להסתכל  .כאילו  קשה 

השולחן איתנועל  יושב  לא  שהוא  ולראות  מסביב  פה  אני .  

הבחירות של  מהתקופה  הכל  סך  מכיר  מולה  ואתה . את 

אנשים שמדברים  מה  כל  שאת, שומע  מבין  שומע אתה  לא  ה 

הרבה רעש, אותו  ועושה  בתנועה  הרבה  אותו  רואה  לא   אתה 

הדברים דברים, וכל  מאוד  הרבה  עושה  שהוא  לך  . ומתברר 

ושם פה  שיחות  לנו  לאט, וכשהיו  מבין  דברים - אתה  לאט 

עושה איננו, שהוא  כשהוא  לחפש  לבוא  מרגיש . וקשה  אתה 

ישנו   .שהוא 

לי    הרים  לי , טלפוןכשצביקה  לבית מו, ממה'אמר  בדרך  לה 

שם, החולים איתו  קורה  מה  מסרתי , ולצערי. 'תבדוק  אני 

ב לא  כבר  שהוא  החייםילצביקה  כל ו, ן  לך  להעלות  מתחיל 

איתו עברת  שאתה  דברים  לבטא , מיני  לבוא  קשה  שזה 

שלו. אותם ובעשייה  שלו  ביכולות  למולה  נחשפתי  , איפה 

יו להיות  שמוניתי  הרווחה"ברגע  ועדת  אם , ר  ביקש  אני הוא 

בקהילה איתו  להסתובב    .רוצה 

אדם   פתאום  רואה  אתה  שקט, ואז  רואה . שהוא  לא  אתה 

שלו העשייה  כל  בין , את  שלו  העוצמה  את  רואה  ואתה 

מדהים, האנשים דבר  דברים .זה  בשקט  עושה  אדם  בן   

דברים , יםמדהימ מיני  וכל  שלהם  בהצגות  הייתי  ואני 

שומע, שהסתובבתי הואתה  את  מהאנשים  אחד  מכל  פעילות  
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עשה למענםשהוא  ברחוב,   מכירים  לא  לחלוטין ,שאנשים   

יודעים ולא  מכירים    .לא 

גם   לו  הבטחתי  היום, אני  עד  זה  את  אמרתי  לא  אבל , אני 

דברים לזכותו  עכשיו  אומרים  . ,אנחנו  . . למשפחה   קברו 

בו עושה  שאני  התפקיד  הבעיות , במסגרת  למרות  בהחלט 

לנו  שיש  סוציאלייהקשות  עובדים  השביתהעם  בגלל  , ם 

אותה נעזוב  לא  יחד. המשפחה  איתה  לה, נהיה  נעשה , נעזור 

לעשות שאפשר  מה  ברוך.כל  זכרו  יהי    .  

מו  :יאיר אברהם מרגשים אני  לדברים  מעבר  להוסיף  מה  הרבה  לי  שאין  דה 

ע, שנאמרו העיר"גם  ראש  ע, י  ואחרים"גם  צביקה  בקשר י   

אברהם של  האישיות  מ.לתכונות  שמאז  מודה  אני  מעבר , ותו 

חזקה יותר  עוד  תובנה  אישי  באופן  לי  שחדרה  גם , לזה  ואני 

אחרים אנשים  בזה  כמה , משתף  ועד  שבירים  חיינו  כמה  עד 

ברוח נידף  עלה  של  סוג    . אנחנו 

באמת    אותו  שמאפיינות  התכונות  כמה  עד  לעצמי  אומר  אני 

הזאת לישיבה  מעבר  להכרה  היחסית , תזכינה  לסביבה  מעבר 

שמכירה  שלב. אותוקרובה  באיזשהו  נגיע  אנחנו  גם , האם 

אנשים  של  כחברהכקבוצה  וגם  ציבור  נבחרי  לשלב , שהם 

מוקירים באמת  אנחנו  ומקדמיםשבו  ומעריכים  ותומכים    

צנועה יותר  בצורה  עבודתם  את  שעושים  בצורה , באנשים 

קולנית כמעט .פחות  אומר  הישראלי , הייתי  הטבע  נגד 

בחברה שנים  מאוד  בהרבה  הישראליתשהתפתח   .   

היא    שלנו  שהחברה  זה  על  הדיבור  את  להרחיב  צריך  לא 

וקולנית, רעשנית, תוססתחברה  אלימה  יגידו  ואיך . ויש 

באמת ד, אנחנו  את  נס  על  מעלים  שאנחנו  לזה  מותו מעבר 

ציבור וכנבחר  משפחה  וכאיש  על , כאדם  חורתים  אנחנו  איך 
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ייצגדגלנו  שהוא  מה  את  באמת  אומרי. גם  אנחנו  ם איך 

  . ומסבירים

לכם   לומר  יכול  גם  ומחנך, ואני  מלמד  אני  שבה  , שבכיתה 

בטיול שלי  תלמידים  עם  יחד  האחרון  בשבוע  להיות  לי   ,יצא 

שלי התחושה  את  להם. ושיתפתי  יכולים , אמרתי  הם  האם 

את  שעושה  אדם  ולאהוד  ולקדם  ולעודד  ולתמוך  להצביע 

בצנעה הקלעים, בענווה, עבודתו  שאלה? מאחורי   זאת 

מטרידה- מאוד אומר  הייתי  כמובן. מאוד  במעמד , וזה  גם 

ומכירים יודעים  מאיתנו  אחד  כל  שבאמת  מכירים , הזה 

  . אותו

בית , ובאמת   של  הנושא  את  שהזכירו  אחרים  וגם  גיא  גם 

לכם. הכנסת לומר  יכול  הקהילה , אני  של  נציגים  שהגיעו 

הזה הנושא  על  איתי  לשוחח  דברים , האתיופית  באמת  לאור 

הזהשפו בנושא  בתקשורת  הרבה , רסמו  יכולתי  לא  אני 

מאשר, לעשות הראש חוץ  את  להם להרכין  ולומר  שאנחנו  

מאמץ  כל  כנסתנעשה  בית  יהיה  אכן  הזאת  שלקהילה   ,כדי 

שבין  בכלל  עניין  זה  לדתייםואין  באמת .חילונים  והוא   

שלו המטרות  את  להשיג  הצליח  דבר  של  בסופו    .בדרכו 

דבריי   רו, בסיום  יהודהאני  באמת  וגם , צה  אותך  גם  לשבח 

כזה שאדם  כך  על  מעוף  סיעת  איתו , את  הביא  לא  שבאמת 

למועצת , אלקטורט ולהיבחר  הסיעה  חברי  על  להימנות  זכה 

מאליו. העיר מובן  דבר  לא  שמעבר . זה  מקווה  באמת  אני 

מותו לאחר  אותו  ומוקירים  זכרו  את  מוקירים  שאנחנו  , לזה 

עיני לנגד  תהיה  באמת  ארוכהדמותו  תקופה  במשך  ככל , נו 

   .שאפשר

כמובן   זאת  בהזדמנות  הכנים, אני  תנחומיי  למשפחה  , מאחל 
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הרב הרב. וצערי  בצערם  אריכות . משתתף  לכולנו  ומאחל 

רבה. ימים   . תודה 

ישיבה   : לויאהוד יובל של  כינוס  על  חתם  פעם  שאברהם  זה  על  דיבר  גיא 

מהמניין הרבה , שלא  הקודמת  שבקדנציה  לי  לפני מזכיר 

להיכנס אפילו  למועצהשחשבתי  ספר,   בית  שובושל  אברהם .  

הישיבהחתם  לכינוס  בקשה  של , על  הנושא  את  להעלות  כדי 

הפרקשובו על  זה .   מה  מבין  והוא  עולים  ילדי  שזה  אמר  הוא 

עולים דבר, ילדי  לשום  חשבון  עושה  לא  ככה . והוא  הוא  בזה 

דלת כש.פתח  גם  שהיום  איננו  מציינים, הוא  מה אנחנו  את   

הקהילה למן  עשה    .שהוא 

הקהילה   של  החינוך  למען  גם  עשה  שהוא  לזכור  של ,צריך   

פתחנו. הנוער שעכשיו  הנוער  בית  זה  מפה . אם  ניקח  ואם 

שלוולזכרו  החברות  של  הטוב  הטובים , ולהכרת  הדברים  של 

עשה לנוער, שהוא  דאג  גם  משהו . שהוא  לעשות  נרצה  ואם 

לזכרו לנוער, טוב  אנחנו  שלו נדאג  העדה  הקהילה , של  של 

שלו, שלו השכונה  לעשות . של  שנוכל  משהו  איזה  יהיה  זה 

בתור  טוב, מזכרתגם  הכרת  בתור    .וגם 

מתהילים   קטן  קטע  קרא  שיהודים , ארנון  אומר  הייתי  אז 

דום בעמידת  ולא  בצפירות  לא  היא  שלהם  כמו , הדרך  יותר 

ובלימוד ובהזכרה  מצ. בתהילים  שאני  טובה  הכי  הדרך  יע אז 

הזה חינוכי , שהשולחן  מפעל  איזה  לעשות  תשקול  שהמועצה 

קבוע. לזכרו שיהיה  אהיה . מפעל  שאני  שככל  מבטיח  אני 

והציבור העירייה  אשתדל ,בענייני  אני  כזה   דבר  להקים 

לזכרו   . בעיר 

גבע"ד אמיר  של   :ר  עת  בטרם  פטירתו  על  המרה  הבשורה  את  קיבלתי  אני 

ה, אברהם את  לפתוח  כשהצלחתי  שבאיזשהו בעצם  מיילים 
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בברזיל מרוחק  כמה , מקום  של  קשר  לי  היה  שלא  אחרי 

יהודה, ימים של  המייל  את  לחברי , וראיתי  בעצם  שכתב 

נדהמתי. המועצה פה. אני  לכם  לספר  חייב  אני  זה , אבל 

העניין של  אחרת  ממש , זווית  בצורה  מזה  שנדהמה  שמי 

מאוד אותו, חזקה  הכירה  שלא  מלכה  בכללהיתה    .  

שה   רעייתי, סתברומה  הנשים, מלכה  במועצת  אני . פעילה 

מתי יודע  כל , לא  את  לי  סיפרה  מלכה  כי  זוכר  לא  אני 

לפ פנינה.רטיםהסיפור  אבל  היום , הופיעה, אלמנתו,   היא 

מועצת  גם  אותה, נשיםפעילה  אוהבת  מאוד  אבל . מלכה 

הופיעה כן  לפני  לפניהיא  או ,   חודשים  כמה  זה  אם  יודע  לא 

וחצי הנשיםלפנ, חודש  במועצת  שם  אנשים    . י 

אומרת   שמלכה  מה  מדהימה, לפי  אישה  פשוט  ותכף , זאת 

דרכה אברהם  אל  מדהים. נגיע  הומור  עברית , בחוש  בשפה 

מכירים  פחות  כולנו  שאנחנו  סיפור  סיפרה  היא  משובחת 

האתיופים- אותו  אצל  עובד  זה  איך  ההורים .   אחד  שיום 

לה  ואמרו  לה  קראו  להתחתאת 'שלה  משפחה צריכה  עם  ן 

שלנו, טובה טובה  ממשפחה  מישהו  , עם  האתיופים' , של 

מכירה  לא  שהיא  אדם  בן  עם  להתחתן  אותה  שלחו  ופשוט 

בכלל   .אותו 

השידוך   הזהדרך  בעצם,   עליה  גדולה , שנכפה  לאהבה  הפך 

ובית משפחה  סופר. ולבניית  שהוא  כפי  הסיפור  חבל , ופשוט 

אפשר זה , שאי  את  הקליטו  אם  יודע  לא  לאאני  לדעתי , או 

כזה סיפור  להדפיס  ציורית , צריך  בצורה  סופר  זה  כי 

הזה . מדהימה אדם  בבן  התאהבה  שמלכה  זה  מתוך  והבנתי 

אותו הכירה  בכלל  שהיא  הזהבלי  הסיפור  המשך  כל  מתוך    .

מאוד הזה- זה  הקטע  אותי  הרשים    . מאוד 
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במיוחד   קרובה  הכרות  היתה  לא  אברהם  עם  שלי  . ההכרות 

קדנבאנחנו  ביחדשתי  לשוחחאז, ציה  פעם  מדי  לנו  יצא    .

הבולטבאמת הדבר  וטוב   והצניעות  ההליכות  נועם  זה  הוא   

אומרים . הלב אז  נפטר  אדם  שבן  כלל  בן 'בדרך  היה  הוא 

טוב זה. 'אדם  את  כולם  על  אומרים  הזה . אז  האיש  אבל 

טוב איש  היה  מאוד, באמת  תכונה  בולטת- וזו    .מאוד 

נורא    יכולנואני  שלא  בהלוויההצטערתי  להשתתף  אני ,  

איתי לבוא  תשמח  שמלכה  הבטוח  של  באירוע  - מאוד. 30-  

הזה הסיפור  כואב  כל. מאוד  כחברי , קודם  דווקא  לאו 

הלךמועצה  מאיתנו  אחד  באמת. שחבר  אדם  כבן  כל  , קודם 

ומיוחד דופן  אותו. יוצא  להכיר  שזכיתי  שמח  וזה . אני 

ברוך. עצוב זכרו    .יהי 

או, טוב  :אל- אתי גן אגעאני  באישיות ה, לי  נגעו  כמעט  כבר  וכולם  יות 

דברים, שלו בשני  לגעת  רוצה  את . אני  בעצם  הכרתי  אני 

הקדנציה לפני  מולה  של , אברהם  פה  לקדנציה  קשר  בלי 

העיר מועצת  האתיופ, חברי  הקהילה  כנציג  כאשר . יתאלא 

שנקרא מה  להקים  החלטנו  הקשיש  למען  העמותה  , במסגרת 

ח בשכונתבית  לאתיופים  יוספטלם   .  

לראשונה   להכיר  לי  יצא  ששם  לכם  לומר  רוצה  זה , אני  מה 

שקט אדם  דבריםנקרא  לדחוף  שיודע  הרצון  כל  עם  הוא ,   כי 

בזה צריך, מאמין  וזה  נכון  שזה  חושב  הוא  שם. כי  יצא ודרך   

השתדל הזמן  כל  גם  המועצה . שהוא  בישיבות  כך  אחר  גם 

רצה מאוד  אליי, הוא  ש, לפחות  לעצמי  מתארת  גם אני 

האתיופית,לאחרים העדה  זה  מה  שנכיר  המנהגים.   זה  . מה 

יותר שנבין הרבה  יהיה  והקשר  הקליטה  ואז  העדה  את   

לו . הדוק היה    . חשובמאוד 
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לי    אמר  והוא  מהישיבה  יצאנו  הפעמים  באחת  אל 'אפילו 

תראי, תדאגי אירועים, את  כמה  לנו  בתאריכים  יש  עדתיים   

אותך, מסוימים אזמין  קש. אני  לקואליציה בלי  ר 

איזה , אופוזיציה לראות  מוכרחה  את  כי  אותך  אזמין  אני 

דבריםמאכלים  ואיזה  זה. 'עושים  את  מעריכה  מאוד  . ואני 

באמת חשובאנחנו , כי  מאוד  לו  והיה  העדה  את  מכירים  . לא 

בנוערו רק  לא  מאוד, הוא  היה  בקשישים  גם  חשובאלא    .

קשיש להביא  היה  קשה  למועדון- מאוד  נרתם והוא , קשיש 

  .לזה

הנוס   באמתהדבר  היה  שתמיד , ף  שלו  והחיוך  הטוב  המזג 

רוחות,כשיוצאים בסערת  יוצאים  שאנחנו  אחרי  גם  הוא ,  

ואומר  אליי  ניגש  תראי, אתי'היה  בסדר, את  יהיה , יהיה 

אמר . 'בסדר הוא  יהודה  על  דברים , תראי'אפילו  אומר  הוא 

לך, לפעמים אומר  אני  מתכוון, באמת  לא  יש . הוא 

זהע את  אומר  הוא  אז  ככה. יתונאים  אותו  תיקחי  הוא . אל 

חושב כן  צודקת, בעצם  שאת  חושב  כן  הוא  צודקת  , וכשאת 

זה את  לך  יגיד  לא  הוא  חושבת. 'אבל  אני  הזה  מבטא , הקטע 

מולה היה  זה  שלו. מי  הטוב  התבטא  שלו, במה  ולכן הכנות   

חבר לנו  שהלך  לנו  חבל  לקיר  שמקיר  פלא  שאין  חושבת    . אני 

שהמשפחה, ובאמת   מקווה  אגב, אני  להכיר , שדרך  יצא  לי 

בשבעהאת  רק  ו, אשתו  שלה  מהעברית  מהפתיחות ונדהמתי 

ו הומורשלה  חוש  גדול . עם  הכי  לספרבעצב  ידעה  , היא 

מקרים כמה  שלא , להעלות  האירוע  על  שמעתי  אני  כי 

להגיע שוב, הצלחתי  זה  את  לי  סיפרה  חושבת . והיא  ואני 

משפחה  באמת  תפקידנו . יחודיתישזה  איננו  הוא  אם  וגם 

להם שאנחנו , לעזור  המעט  ואת  בהם  לעשות לתמוך  יכולים 
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הזאת, לקהילה המשפחה    . דרך 

צרפתי דברים. תודה  :צביקה  מספר  לומר  רוצה  עוד    ?מישהו 

ארמוני ה  :אשל  שנות  ל, 80- בסוף  ארוכה  די  תקופה  במשך  לי  חיות יצא 

זכיתי, זכיתי. בסודן אומר  אני  בשרשרת , באמת  להשתתף 

אתיופיה יהודי  העלאת  של  מבצעים  אותם.של  ראיתי  את ,  

באמת  מאודהקהילה  גדול  מוחלט, בעוני  כל  אנשים . בחוסר 

לגופם הבגדים  זה  להם  שהיה  מה  קשים במצבים . שכל  מאוד 

ממש שהופרדו  משפחות  מהורים, של  מצבים . תינוקות  והיו 

קיצוניים גא. מאוד  באמת  היתה  זה  של  בקצה  ולה אבל 

שכנראה. תאמיתי לאנשים  ישועה  מסיימים ממש  היו  לא   

  .בחיים

מסוימת   תקופה  אותי  העסיק  התנתקתי , וזה  כך  ואחר 

שנים מאוד  הרבה  במשך  להיות , לגמרי  לי  יצא  באמת  ולא 

הקליטה מתהליך  לומר. חלק  חייב  אני  מסוימת  גם , במידה 

מסוימת אשמה  הרגשתי  מה . אפילו  מרחוק  בצער  ראיתי 

לק בארץקורה  בארץ. הילה  חייתי  דברים , לא  עשיתי 

הרגשתי , אחרים זאת  אשמהאיזושהי ובכל  שמצד , תחושת 

מאוד הייתי  ממש אחד  לא  כך  ואחר  העלייה  בתהליך  מעורב   

בקליטה    .מעורב 

אמר   שגיא  וכמו  סבא  לכפר  הגעתי  הדברים ,ואז  אחד   

בהם להתעסק  לי  שיצא  בית הראשונים  של  הסוגיה  זה   

ע והמפגש  אברהםהכנסת  אברהם . ם  עם  הזה  המפגש  פתאום 

סבא בכפר  פה  הקהילה  עם  אמוציונאלי , ודרכו  מאוד  היה 

שהיתה. מבחינתי הראשונה  חשוב, בפגישה  היתה , לא  זאת 

צדדים מיני  מכל  עליה  להסתכל  שאפשר  נאמרו .סוגיה   

מאוד עמאוד - דברים  בקהיל"קשים  אנשים  חושב . הי  ואני 
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את נכונה  מאוד  בצורה  תיאר  שלטשגיא  שאברהם  האופן    

התהלם, בדברים ולא  בוטחת  ביד  הדברים  את  ולא , והנחה 

מלכודות מיני  לכל  מבפנים.נכנס  גועשת  הזאת  והעדה  והוא ,  

ל באמת  יודעים, ייצרהצליח  שאתם  כמו  דבר  של  , ובסופו 

נפתר טובההסיפור  בצורה   .  

מאברהם   לי  שיש  האחרון  באמת,הזיכרון  זה  , בילינו,  

פ חדש  אני  איתו ה יחסית  ביליתי  מחברי אבל  יותר  אולי 

אחרים הזה, מועצה  הסיפור  ה. בגלל  את  לראות  מקום הלכנו 

כנסת כבית  אושר  שבסוף  המקום  מאוד . שהוא  יום  היה 

לבד. גשום לשם  הגיע  באתי. הוא  עומד אני  אותו  וראיתי   

המקום את  שנראה  בגשם  מחכה  איפה . ככה  ידע  לא  והוא 

לו . הוא אמרתי  הול, כן'אז  פהזה  להיות  היה . 'ך  חזי  גם 

שלו .איתנו העיניים  ופתאום  ונצצו  לי , נפקחו  אמר  והוא 

שלנו? באמת? באמת, מה' יהיה    . ?'זה 

הנאיבי   הזה  עליו, האושר  דיברו  אנשים  באמת , הטבעי, שפה 

בלבי חקוק  כעיר. נשאר  סבא  שכפר  חושב  אני  דוגמא , בכלל 

בקהילה טוב  שמטפלת  למתנ. לעיר  הגעתי  וא"אני  לא ס  ני 

המתנ למה  גדול"הבנתי  כך  כל  הוא  הזה  השאלה . ס 

היתה  שלי  גדול'הראשונה  כך  כל  הזה  המבנה  הוא ?' למה 

נכון לא  כאילו     .נראה 

שלי   מבורות  שנובעת  תחושה  שזו  המקום .וכמובן  שהרי   

נבנה, הזה הוא  שבו  כך , האופן  כל  באופן  דבר  של  בסופו 

ל, טראגי חשוב  הכי  שהוא  הדבר  את  שירת  שזה , קהילההוא 

שלה האבלות  במנהגי  נותנים  שהם  עדה .הכבוד  עוד  איזו   

המשפחה את  לנחם  כדי  הארץ  קצוות  מכל  ללוויה  ? מגיעים 

קיים לא  שהוא  משהו  זה. זה  את  מכירים  לא  בכלל  . אנחנו 
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בצורה וה סבא  בכפר  פה  זה  את  לעשות  יכלו  שהם  עובדה 

בארץ, מכובדת אחר  מקום  בשום  קיים  לא  שהוא  דבר  . זה 

כעירוא שבאמת  חושב  גאווה, ני  בהחלט    .זו 

חבר   שהפסדנו  חושב  באמת  נותראני  ועכשיו  יקר  כמו ,  

הרבה פה  אותו, שאמרו  לזכור  הדרך  את  זכרו . למצוא  יהי 

  . ברוך

צרפתי המועצה. תודה  :צביקה  ישיבות  ממנהג  קצת  אחרוג  ארגון "יו. אני  ר 

בבקשה, המתנדבים מילים  כמה  לומר  רוצה  פוקס    . ארנון 

פוקסא כל  :רנון  טוב, קודם  אברהם. ערב  את  הכרתי  בודדים אני  ממגעים   

והאחרות האלה  במסגרות  לי  לקחת , שהיו  רוצה  אני  אבל 

אחר למקום  זה  אשל דיברתי אני . את  הלעעם  הזה   ,עניין 

צעיר יחסית  ו40בן , שבחור  ציבורית , -   לפעילות  שנכנס 

ב גם  שלו  הזמן  את  ציבורומשקיע  בפעילות  וגם  ית עבודה 

בעשייה מאליו , וגם  שמובן  דבר  לא  הזה  ו40, 40- שבני    - 

ציבורית לפעילות    . נכנסים 

הזה   הפן  את  גם  להעלות  שראוי  חושב  תהיה ,אני  וכאשר  אם   

המשכיות בנוער, איזושהי  לעשייה  שיהיה אבל . המשך  גם 

בני  לאותם  ו40, 40מסר  לביתך, -   פרנסה  לעשות  , שאפשר 

משפחה לעש, לגדל  להיכנס  התנדבותיתוגם  ציבורית   ייה 

הקהילה ברוך. למען  זכרו  רבה, יהי    . תודה 

צרפתי נתנזון  :צביקה  הסתדרות "יו, יוחנן  מועצת ר  וחבר  השרון  מרחב 

הרצליה   .יוחנן, בבקשה. העיר 

נתנזון לשליחות . בקואליציה  :יוחנן  הזה מעבר  בשולחן  עשה  שהוא 

דרכוו אתכ, נגדעה  פה  שישב  חבר  להספיד  טראגי  קצת  , םזה 

לשרת  לו  שהיתה  גדולה  כזאת וזכות  קהילה  של  ציבור 

העובדים. קטנה במערכות  שלנו  מהצד  לבוא  יכול  שהוא , אני 
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מתפרנס הוא  ששם  עבודתו  במקום  לנכון  מצא  להיות , גם 

ליושו העובדים"תף  ועד  זגורי, ר  שאתם . מרק  עבודה  במקום 

טבע, מכירים כמו  גדול  עבודה  במקום ולת, מקום  כן  גם  רום 

שםהזה נמצא  שהוא  רואים .   שבכל אנחנו  בחור  של  אופי 

נמצא שהוא  הזה, מקום  למקום  להקדיש  מוכן  בדברים הוא   

  . יםהנוספ

שותפות   של  פן  עוד  זה  עובדים  בוועד  שלו  התערבות , והייצוג 

לא  שהם  לעובדים  . ולעזור  . רציתי , כולם. שאני  הצד  וזה 

שלו, להוסיף קטן. בצד  דבר  יכול  דיב, ואני  אחד  על כל  ר 

יהודה, העבר העיר  ראש  שנים , אז  הרבה  לפני  זוכר  אני 

ביוספטל נקודה  איזו  לו  שהיה , חיפש  גן  איזה  לו  ומצא 

נעמ של  שלו"משהו  המועדון  את  שם  שיקים  רצה  שהוא   .ת 

לקהילה  גדול  מקום  להקים  מצא  הוא  שדרככם  מבין  ואני 

   .כזאת

להגיד   יכול  שאני  העובדים, מה  ממקום  כייצוג  א הו, שלנו 

לנו חסר  בטבע"ויו. יהיה  העובדים  ועד  כן ר  גם  ימצאו   

בשמם, לנכון להגיד  יכול  עשה, ואני  שהוא  מה  את   להציג 

אותו לשכוח  ברוך. ולא  זכרו    .יהי 

צרפתי הראשונה. תודה  :צביקה  הישיבה  את  נועל  הפסקה. אני  דקות  , כמה 

השנייה הישיבה  את     . תודה. ונפתח 

  

    

   

 אשל ארמוני
  ל העירייה"מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 

  

  


