
 איש של אנשים
 

 יש אנשי בטחון,  ויש אנשים בטוחים,

 יש אנשי מעשה ויש שתכניות רוקמים.

 יש אנשים תמימים ויש אנשי עסקים. 

 יש יצירתיים  ויש אנשים שחולמים.

 יש אנשים עם חזון ויש מאוד חכמים.

 יש חמים ויש, שבטּוב ליבם מפורסמים.

 יש אנשים האוהבים בעיקר את זולתם

 ויש אנשים שאוספים חברים, בכל פינה בעולם. 

 יש המתנדבים לכל קריאה, ויש אנשים,

 שיש בהם כל אלה, ומגיע יום בו הם עוזבים...

 
 אנו נפרדים היום מאיש מיוחד ויקר, 

 שיש בו את כל אלה, אבל בעיקר, 

 יש בו משהו מיוחד, משהו שאין לאחרים,

 .איש של אנשיםבכל מהותו וישותו, הוא 

 
 לאורך דרך ארוכה בת תשעים ואחד שנים,

 נתיב ארוך, מגוון, מרתק ורב הישגים,

 שנות חייו רשמו ספר עב כרס, עשיר בפרקים,

 מסלול חיים מיוחד של בן דור ענקים.

 הפרקים כוללים סיפורים ותולדות,

 שבעיני הדורות החדשים נראים כאגדות. 

 מבצעים של תקומה, הצלה, לחימה ושליחות,

 הצלחה, ניהול, התנדבות ומנהיגות. יצירה,

 
 בספר הזה כמקובל יש מוטיב, 

 שחוזר כמו מנטרה לאורך כל הנתיב,

 בסוף כל תקופה, בלא יוצא מהכלל,

 כשסיים השליחות, התפקיד או בכלל,

 עבורו התמורה אינה בדמים,

 הוא, פשוט אסף לעצמו, עוד מספר חברים.

 

 יש חברי ילדות ויש מהפלי"ם, 

 .ECI -מהקשר ומ ,יםיש מהצנחנ

 יש מהיחידה שאת שמה לא אוכל לצטט,

 ומהארגון שאת שמו לא נהוג לתת, 

 ויש גם כמה ממבצעים עלומים, 

 שעליהם גם כיום עוד לא מספרים.

 ויש את אלה שאסף סתם מהחיים,

 חבר של פלוני או עו"ד של מתחרים.

 

 אומרים שלזולת היה לו כבוד והרבה, 

 ס שווה. וכולם קיבלו אצלו יח

 מלכת אנגליה או זו שאת התה מגישה,

 לשתיהן הוא התייחס באותה הגישה,

 מלך, מלכה, מלצר או פקיד ממשלתי, 

 זכו ממנו כולם ליחס מלכותי.

 

 כובש, כריזמטי, טוב לב, הגון וצנוע,

 ישר, תמים, סבלני, סובלני, חכם, ורגוע.

 הוא, ביקשו ממנו אצבע, נתן את כל היד,

 ומתעקשים שהיה אחד מלו'.יש החוזרים 

 
 זה כל כך פשוט, הוא אהב את זולתו, 

 ולכן כל מי שנפגש בו, ביקש את קרבתו.

 ללא הבדל של דת גזע ומין,

 אוהבים אותו בני כל הגילים. 

 כח משיכה היה לו בלתי רגיל,

 מעריצים אסף מניצנה ועד הגליל.

 
 אבל לא הכל ורוד ואיש אינו מושלם,

 כמו לכל אדם.גם לו היו חולשות 

 לאיש היתה אובססיה, היה מאבד שפיותו,

 בכל דבר הקשור לבני משפחתו.

 תמיד דאג התעניין העריץ ואהב,

 ניסה לדעת הכל אך "לא התערב".

 גייס מניפולציות קלות, כאלה שלא מרגישים,

 בעזרתן הבטיח שנשמרת מערכת היחסים.

 

 עשורים, 7היה נשוי באושר כמעט 

 וששה נכדים,  שני בנים שתי כלות

 גם מהדור הבא ניצנים, זכה להכיר 

 .וזאת בדמותם של אחד עשר הנינים

 

 נבחרתי כשליח לשאת דברי פרידה,

 בשמם של מכריך, אוהביך, מעריציך 

 החשובים מכולם, בני משפחתך.עבורך, ו

 ה,שברת שיאים של עשילאורך שנים אתה ש

 עתה, נוח בשלום על משכבך. 

     

 אבנר   


