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 ז"ל לעולמו. את חלקו הראשון של העלון נקדיש לו ולזכרו. דוד מזורבערב ליל הסדר הלך חברנו     �
בטקס אצלנו צויין  ,ימים עצובים... יום השואה �

יהודה תודה לצוות המארגן ובראשו . מושקע ומכובד
 .ונטורה

הטקס, התקיים מפגש "זכרון בסלון" בביתם של עם תום 
, שם שמענו את סיפורו האישי של מרים ואביגדור ארנון

-בטקס הממלכתי בלוחמי אביגדור. היה מעניין ומרגש.
משואה, כשהיא מלווה  אסתר כהןהגיטאות, הדליקה חברתנו 

 . אלמוג ואפיק –שתי נכדותיה החיילות ב
 ..גאווה., זכרון, כאב

עוד ועוד סיפורים מתגלים מדי שנה, סיפורים שזכו להיות 
 - שמספרם הולך ופוחת, או מפי הדור השני/שלישיניצולים מסופרים בגוף ראשון, מפי הניצולים עצמם, 

סיפורים ששמעו, או כאלה שהתגלו בעזבונם של בני משפחה שהלכו לעולמם. ולא רק מספרם של הניצולים 
-אם ל ,, האלמנהאחיות, בנותיה של חסידת אומות העולם 3רונים הלכו לעולמן האח הולך ופוחת. בחודשים

ו עד סיום המלחמה. תוהסתירה אוצרפה אותו אל תריסר ילדיה  ,אל ביתה לקסלקחה את התינוק ש ילדים 12
חובה עלינו לזכור ולספר את סיפורם של הנספים והניצולים, חובה עלינו לזכור ולספר את סיפורם של 

 ... גם הם הולכים ופוחתים.המצילים
וכבר אנחנו בפיתחו של יום הזכרון לחללי  ,טרם התאוששנו ממועקת יום השואה, מהטקסים והסיפוריםוב

הסמיכות בין שני המועדים מובנת והגיונית, אך משא הזכרון כבד  איבה.ת המערכות ישראל ונפגעי פעולו
  הלנצח נחיה על חרבנו?!  ובין לבין אף היתה לנו תזכורת כואבת לכך שהסיפור לא נגמר... וכואב

בתכנון מדוקדק ומחושב, עם  .העצב ולפתוח את זו של השמחה-. לסגור את תיבתואז, אנחנו מצווים לשמוח
 יום עצמאות שמח! – זכרון, מוצאי יום ה20.00השעה   –סטופר ביד 
אינה קופאת על שמריה. הנה הוצבו "גבעת הראשונים"  �

 אוהלים, תזכורת לימיה הראשונים של מצובה. לאט לאט
הולך וקם המיזם.... בפינה הנוסטלגית "תמונות מספרות" יש 

 התייחסות לעניין.
מכתב הסבר  , וממנהל הקהילה ועוד בעלון, דיווח מהוועדים �

בר זיו פלד, שפסלה מתנוסס -ראיון עם רונימנועם נצר, 
, הפינה בחזית המועדון, פינתו של איציק, שהפעם מיוצג גם בשער העלון עם שיר שכתב

 ועוד. הנוסטלגית "תמונות מספרות" והפעם בהקשר לאוהלים,
 חג עצמאות שמח!  עדנה                                                                             

 

 

 

                                                                                                               

 lexnat@gmail.comהכתובת לתגובות וכתבות: 

משתתפים באבלו של כפיר זוהר 
 והמשפחה עם מותו של האב

                              מארק זוהר ז"ל
 בית מצובה                            

                    כואבים את מותו של חברנו
                     דוד מזור

                                                                                                                                                 ומשתתפים באבלה של המשפחה
 בית מצובה
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 עם סתימת הגולל

נפרדת היום מדוד מזור, אחרי כמעט ששים שנה שהיה חלק בלתי נפרד מהרקמה החברתית  מצובה

אביב, היה בן שני להוריו בין ארבעה אחים. הוא הגיע לכאן -וגדל בתל 1942שלנו... דוד, שנולד בשנת 

במסגרת גרעין "יעד". בהמשך חזר למצובה, לאחר שירותו הצבאי בנח"ל  60לראשונה בשנת 

רבית, הקים משפחה עם חנה בת הקיבוץ, גידל שלושה ילדים, זכה לנכדים וחברים ובהנדסה הק

 רבים. בצהרי ליל הסדר הלך דוד לעולמו.

בשני העשורים האחרונים עברה על דוד ירידה אטית בבריאותו ותפקודו. ותיקי הקיבוץ זוכרים את 

אוהב החיים. חבל שהשנים דמותו הססגונית, את דוד השמח תמיד, המנגן ורוקד ומרקיד, המבודח ו

האחרונות לא היטיבו עמו וששמחת החיים שלו דעכה אט אט. בעיות הבריאות הכריעו אותו והוא 

 לא הצליח לחזור לעצמו.

הוא מיד הפיח רוח חדשה בקרב הדור הצעיר. הוא פתח בפני  –בשנות השישים, כשהגיע דוד לכאן 

פופ, אל אלביס פרסלי וקליף ריצ'ארד כולנו צוהר אל העולם הגדול, אל מוזיקת הרוק וה

והחיפושיות, אל ריקודי הזוגות הקצביים. אל החדר שלו בעודו רווק נהרו רבים מהצעירים, כדי 

לבלות בריקודים וליהנות מהמוזיקה הכיפית של אז. במסיבות הקיבוץ שבהן אפשר היה לרקוד 

תואמים, אבל )כך זוכרת חנה(, ריקודים סלוניים, בלטו חנה ודוד כזוג רקדנים קלי רגליים ומ

 כשהגיעה אסתר ראודור הארגנטינאית, כולם פינו את הרחבה והריעו לריקוד המסחרר של שניהם.

דוד עבד שנים רבות על משאית ב"גליל המערבי". אחר כך עבד בנגריה, עבד כחצרן בתי ילדים וכנהג 

שבתות היה מסיע בטיולית את בית. גם במפעל במחלקות הגזרניה והמטוויה הוא תרם את חלקו. ב

כל הקיבוץ לים, והמשיך לפקוד את חוף הים בכל שבת עם חנה אפילו עד הקיץ האחרון... הייתה 

תקופה שעבד בחינוך והילדים, שהיו אז חניכיו, זוכרים בגעגועים בעיקר את טעמו של הסחלב שבישל 

 להם בכל יום עם קומם ממנוחת הצהרים. 

אה גם בכל חידושי הטכנולוגיה שהביא לביתו )סטיראו, טלוויזיה, אהבת החיים של דוד התבט

עוד בטרם עיכל הקיבוץ את קיומם ובטרם עודכנו התקנונים המסדירים  –משחק אטארי ודומיהם( 

את השימוש בחידושים אלה... דוד ידע להיות חבר קיבוץ שלא תמיד הולך בתלם החרוש והמקובל. 

נים. כולם אהדו את מכבי חיפה או הפועל תל אביב והוא את בני סלו –עם והוא -כולם רקדו ריקודי

יהודה. כולם התיישרו בבחירות והצביעו מפא"י או מקסימום מפ"ם והוא תרם את קולו בגאווה 

למפלגת חירות. כולם עבדו לפי סידור העבודה ודוד יצא לשנתיים חופש ועבד בחברה שהובילה 

להיות שונה וחריג, מצד שני רבים נהנו  –יה זה דבר נורא מטיילים לסיני. מצד אחד באותם ימים ה

מהחדשנות שלו. במסיבות הריקודים, או בימים של אולימפיאדות ומונדיאלים כשהטלוויזיה 

 הוצאה למרפסת ואפשרה לחברים רבים ליהנות מהשידורים. 
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 –ז. וכמובן ביתם של חנה ודוד היה מוקד של חברים ובני משפחה. האחים שבאו לבקר מאזור המרכ

בוגרי כיתת עופר שעזבו את מצובה הגיעו תמיד אליהם והתקבלו בחום ובחברות גדולה. באירועי 

 "על האש" בביתם אהב דוד להזמין כל עובר ושב להצטרף לכייף ולאכול עמם... 

ואז באו הימים הקשים שאחרי הניתוח בירושלים. דוד איבד בהדרגה את שמחת החיים ואת 

הכליות ולבסוף גם הלב... חנה והילדים  -אחר זו הפסיקו לתפקד המערכות בגופו בריאותו, בזו 

 והוריה סעדו את דוד עד הסוף בביתו ביחד עם המטפלת ג'וסמי.

חנה, עדי, פז, מור, סבא אברי, אמיתי, רותי, עובדיה האח הגדול והאחים  –קבלו את תנחומינו 

תהיה על כך, שדוד אינו סובל עוד... ועל החיים הטובים הצעירים. שלא תדעו עוד צער. ושנחמתכם 

 והשמחים שידע להעניק לכם.

 אביה זמרן בשם בית מצובה

 

 דבר בני המשפחה

 דוד

דור ראה -הגעָת לקיבוץ בגרעין נח"ל להכשרה חקלאית ביום ֶשּבו בני כיתתי חגגו בר מצווה. דניאל בן
שפחה. כשהשתחררָת מצה"ל הייָת אמור להיות אותך ומיד לקח אותך והכריז שאתה תהיה אצלו במ

 בקיבוץ צאלים, אבל אתה נקשרָת למצובה וחזרָת לכאן.

. ערב אחד 16בת  –כאן התחילו להתחבר ְדרֵכינו בצורה יותר רצינית. כבר הייתי ילדה גדולה יותר 
שלך  הגעתי לחדר המפורסם שלך, שבימים ההם נקרא "מועדון מזרחי", ובו כל ערב ניגן הפטפון

אתה לימדָת אותו: פסדובלה, טנגו,  –מוזיקה של ריקודים סלוניים וכל אחד שלא ידע לרקוד 
רוקנקול וכמובן... סלו. כמובן שגם לימדָת אותי, ומאז בעצם לא נפרדנו. הייָת רקדן מעולה ּובעל 

אותך. קצב מהמם, אהבָת מאד מוזיקה, תופפָת על תופים ברמה גבוהה, ללא שמישהו אי פעם לימד 
בכל פעם שהגיעה איזו להקה או תזמורת למצובה, הייָת מתיישב במקומו של המתופף ּומשתלב 
בנגינה. המוזיקה הייתה בנשמתך עד הרגע האחרון. אהבָת לנגן על מפוחית פה. גם ביום שחזרנו 

ראיָת את המפוחית על השולחן, לקחָת אותה והשמעָת בה כמה  –מבית החולים לפני פחות משבוע 
 וזאת למרות שהנשימה כבר ָּכְבָדה עליך. –צלילים, כדי לבדוק אם היא עוד "עובדת" 

שנה. לא מעט. ימים  21עבדָת כנהג משאית בקואופרטיב גליל מערבי. החזקָת מעמד בעבודה קשה זו 
ולילות היית מתרוצץ על הכבישים ללא הפסקה כמעט. גם כאשר הייתה לך כבר משפחה עם שני 

ים אלה נהנינו משפע של פירות מיוחדים שלא כל אחד זכה לטעום: אנונה, אפרסמון או ילדים... בשנ
 תות שדה...

לאחר שירדָת מההגה, הלכָת ללמוד נגרות. עבדָת בנגריה ומאד אהבָת את העבודה. היה לך מנהג, 
ין שכל אדם שהיה נכנס לנגריה הייָת מודד את אורכו ורוחבו ואומר לו: "לכל צרה שתבוא" )והמב

 יבין(.

הייתה תקופה שהייָת חצרן בתי ילדים וכל בוקר עברָת בין בתי הילדים  לאסוף כביסה. כל הילדים 
היו יוצאים, כששמעו את הטרקטור הקטן מתקרב, כדי שתיקח אותם לסיבוב כמו שנהגָת לעשות... 

במפוחית את שירי מאד אהבָת ילדים. הם תמיד היו מסביבך. שיחקָת איתם ושרָת וניגנָת להם 
 הילדים הידועים.
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כשביקשָת להתקבל לחברות עלתה באסיפה טענה, שאי אפשר לקבל אותך לחברות, כי אתה מקלקל 
את הנוער בכך שאתה מלמד אותם ריקודים סלוניים. ריקודים כאלה היו שייכים בימים ההם רק 

 לעולם המבוגרים ורק בנשף פורים.

ר, הייָת שונה. נשארָת בקיבוץ של יקים והונגרים, כשאתה במיעוט לאורך כל הדרך בקיבוץ הייָת אחֵ 
של נציגי עדות המזרח. הייָת בעל דעות פוליטיות שונות משאר חברי הקיבוץ ולא התביישָת בכך... 
כל הקיבוץ הצביע למפא"י ואתה לחירות. הכרזָת על כך בקול רם. אהבָת להתווכח עם המייסדים 

 ָת בכך בגבורה.על דעותיך הפוליטיות ועמד

הלב שלך היה פתוח לחברים הוותיקים. בכל בעיה נרתמָת לעזור )כיוון של אנטנה, תנור נפט שלא 
 נדלק( גם אם זה היה אחרי שעות העבודה כשהילדים בבית.

התחתנו. נולדו לנו שלושה ילדים מקסימים וחִיינו חיי משפחה טובים. הילדים גדלו  1970בשנת 
ם ואתה זכיָת ליהנות מהם. נתֶת להם את כל אהבתך והם ידעו להחזיר לך אהבה ונישאו ונולדו הנכדי

 רבה.

שנה עברָת ניתוח מעקפים. היו עוד כמה שנים טובות, אבל לאחר כשש שנים התחילו המחלות  25לפני 
לפלוש אליך, ִׂשְמחת החיים שלך החלה לדעוך ולא הצלחָת לחזור לעצמך. הבדיחות שלך התחילו 

אבל  –ייָת יותר רציני והתחלָת להתכנס בתוכך. הפסקָת לרקוד, שמעָת פחות מוזיקה להיעלם, ה
במפוחית המשכָת לנגן. אהבָת את החיים. אהבָת לטייל בארץ, אהבָת מסיבות, אהבָת את המפגשים 

 המשפחתיים. אהבָת לעשות "על האש" ולהזמין כל מי שעבר על המדרכה שיצטרף ויהנה.

הרגע האחרון לא ויתרָת. אפילו ברגעים האחרונים היה לך חשוב שנדע, שאתה אהבָת את החיים. עד 
 אוהבת אותנו ואמרָת לנו זאת בשניות האחרונות של חייך... 

 ואלה יישארו עמי תמיד ולא ייעלמו... –שנים עברנו יחד, עם חוויות קטנות וגדולות  56

 חנה

 

 מכתב לאבא:

 היי אבא, 
 סליחה. סליחה על כך שלא חיבקתי אותך מספיק ושגם לפעמים כעסתי עליך.אני אתחיל בלבקש 

, אני עוד לא מצאתי דרך לפתור את מקווה שאתה סולח לי על כל הכעס והמרמור שמציפים אותי
 זה.

 שנים ביחד בכמה מילים.  45אבא, קצת קשה לי לסכם 
 והרצון לגונן עלינו. אני זוכר את החיבוקים, את האהבה האין סופית, את הנתינה השמחה

אני זוכר איך תמיד וידאת שלא יהיה חסר למשפחה כלום ואני זוכר איך דאגת לשמור אלינו 
 בטוחים.

אני זוכר איך ליוית אותי לכל משחק כדורגל כשהייתי ילד ונתת לי הוראות מהיציע וכשהפסדנו 
 איך דאגת להשאיר את זה בפרופורציות. 

ל שבת שירים ושערים ביחד ואיך חגגנו ביחד את האליפות של בני אני זוכר איך היינו שומעים כ
יהודה וחילקת לאנשים שעברו ליד הבית שיפודים כי כמו תמיד, כי עם עושים על האש אז רק 

 בגדול!.
למריחה מהצבא ואיך היית מוודא  אני זוכר איך הייתה מביא איתך קופסאות שימורים ושוקלד

 שתמיד יהיה לנו נחמד כשבאנו לבקר אותך.
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כשהייתי בתקופת הצבא תמיד דאגת שאהיה בסדר. אני זוכר איך היית מבקר אותי עם אמא 
בבסיס ברמת הגולן וכמה הייתי מחכה לזה כל שבת, ואיך הייתה מקפיד להפרד ממני כשהייתי 

 יוצא מוקדם בבוקר לרכבת. 

מן אנחנו מאמינים בסתר לבנו כי יש המשך לחיים שמעבר ועם כל הכאב בלכתך אני בטוח כל הז
 שבמקום שבוא אתה נמצא עכשיו אתה משוחרר מכאבי הגוף והגיל.

לבעל, לאב.  –אני רוצה להודות לך על שזכיתי לגדול בצל דמותך ולצדך, להתבגר, להיות לאיש 
שברים ובשמחות. ותמיד ידעתי כי יש על מי לסמוך, עברת אתי תחנות רבות ומשמעותיות בחיי, במ

 יש במי לבטוח, יש ממי לשאול עצה ויש למי לשאוף

אני אוהב אותך אבא מאד. אני מבטיח להמשיך לספר מה קורה איתי ועם משפחתי ובני יהודה 
בהבנה כלשהי את האסון שפקד אותנו, ללמוד לסלוח, ואיך   כדי שתישאר מעודכן, מבטיח לקבל 

 .פניםלה

 נוח בשלום אבא אהוב באדמת הקיבוץ שכה אהבת.

 שלך, חמודי.

 פז

 אבא,

 איך מתחילים לכתוב על מישהו שרוב חייו חי חיים מלאים ורוויים בחברים וחגיגות.

אני זוכר מאז שאני ילד, איך הבית תמיד היה עם דלת פתוחה, תמיד עזרת לכל מי שביקש. דאגת 
 צת יותר מדי.לנו, הילדים שלך ולפעמים גם ק

 מנסיעות העבודה שלך תמיד היית מביא לנו מתנו כאלה שלאף אחד אחר לא היה.

אני זוכר, שכשרצו בקיבוץ להכניס טלוויזיות לבתים, היו אצלנו בכניסה לבית שני מכשירים )סילורה 
 וסבא( וכל הקיבוץ בא אלינו כדי לראות ולהחליט איזה סוג רוצים.

עברנו איתך יחד את התהליכים שהשפיעו על מצבך הבריאותי, עד שביום שישי בשנים האחרונות, 
 האחרון באופן סימלי, הסתיים סיבלך ויצאת לחופשי בהתאמה לכניסת חג החירות.

 היתה לי הזכות להיות לצידך עד לרגע האחרון.

 אבא שלי, אוהב אותך,

                                                                    מור

 
            
   

 

 

 

 

 היקרה, מצובה-לכל משפחת בית

 ברצוננו להודות על התמיכה והחיבוק החם שקיבלנו מכם ברגעינו הקשים.

 הדאגה והמלה החמה נתנו לנו כוח לעבור את הימים הקשים.

 בתודה ובאהבה,                                                                            

 משפחת מזור                                                                                                 


