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בר״ם יהודה
2םם4 ־1922 עד0 קיבוץ ממייסדי

 עליית עם ,1922ב- בברלין נולד יהודה
 עלתה 1933ב- לשלטון הנאצים

 אביו בחיפה. והתיישבה ארצה המשפחה
 מועצת יו״ר היה בר״ט אהרון ד״ר

 אנגלו-פלסטינה בנק של המנהלים
 התנוססה וחתימתו לאומי{ בנק }לימים

 של הראשונים הכסף שטרות על
המדינה.

 והתחיל הלימודים את עזב 14 בגיל
 חסידים. מכפר איכר של ברפת לעבוד

 ״עלומים״ לגרעין יהודה הצטרף 1940ב-
 ליד שישב לסעד( שמו שונה )לימים
 להמתנה הגרעין עבר 1943ב- נתניה.

 ברפת. עבודתו את התחיל שם בהרצליה,
 נחלבו אשר ״דמשקאיות״ פרות 6 ברפת היו בהתחלה
 הקיבוץ עלה 1947ב- ידיים. בחליבת ביום פעמיים

 נמשכה הידיים חליבת אולם גדל, והעדר קבע להתיישבות
 מפרה עברו וכך לישבן שרפרף קשור היה חולב ולכל

 זקוקים היו לא ושוב החליבה מכון הוקם 1957ב- לפרה.
 בעיקר השנים, במשך הידיים״. ו״להתעמלות לשרפרף

 לא שמאוד ויהודה הטכנולוגיה התקדמה האחרונות בשנים
 נהג ותמיד טובה וברוח בהבנה לקבלם נאלץ שינויים אהב

 60כ- במשך אסתדר. אני אז הענף לטובת זה שאם להגיד
 דורות .02.30ב- הבוקר לחליבת יום - יום יהודה קם שנה

 קיבוץ וחברי גרעין חברי משק, בני רפתנים, של רבים
 להתמיד הצליח יהודה רק אך הבוקר, בחליבת איתו עבדו

 הכל הכיר שלו, הביתי המגרש היה החליבה מכון במשימה.
היא אם אחרת, או זאת פרה, תיתן כמה לנחש נהנה בע״פ

באמצע. או במחזור אחרונה תכנס
 לעובדים מיוחדת רגישות היתה ליהודה
 כמה להם, לעזור ניסה ותמיד הזרים
שיכול.

חיים״ בעלי ״לצער מיוחד יחס פיתח הוא
. סובלת פרה לראות יכול היה ולא

כתיבה. בכשרון מבורך היה יהודה
 תכניות שלוש חיבר 60ה- ובשנות
 ברחבי יצא ששמעה סעד״ ל״להקת

הארץ.
 של הראשון הגיליון יצא שנה 25 לפני

 להעביר היתה מטרתו אשר שלנו״ ״ברפת
 לתיכוניסטים ברפת הנעשה על מידע

 יהודה כמובן הצעיר. ולדור ולחיילים
 הוצאת על אמון היה והומור, כתיבה בכושר שהתברך

 יוצא שנה 25 במשך וכך בחודשו. חודש מידי הגיליון
 ומעלה חביב עדכני דיווח ובו חודש״ ״ראש בכל העלון
 סעד. ברפת הנעשה על חיוך...

 המחשב( בעידן )גם יהודה התמיד בהם מהדברים אחד
 ובספר ההזרעות ביומן באינוונטר הנעשה תיעוד היה

 עגלה. לכל שם המצאת וכמובן ההמלטות,
 בשלוש לחליבה כהרגלו יהודה השכים האחרון ביומו
 עשורים. לשישה קרוב במשך שעשה כפי בוקר, לפנות
 נמצא כך אחר לביתו וחזר אופניו על עלה החליבה אחרי
■ בידו. וספר חיים רוח ללא מיטתו על שרוע

ברוך. זכרו יהי
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