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 זוכרים את

 החברים 



 שמחה נאור
1949-2016 



 ,שמחה נאור
-1988ט ומנהל מחלקת הביטחון של המועצה האזורית מגידו "קב, שמחה נאור

2016   
ש של הקיבוץ והשדות  "צמח ופרח בגד, שנה 66שמחה נולד בקיבוץ דליה לפני 

 המקיפים את הקיבוץ 

בסיס ומקור להיכרותו המעולה עם השטח ואהבתו הגדולה  , היו כור מחצבתו
 .לחקלאות ולחקלאים

 שמוביל וגאה בעשייה בלתי  , ט הבלתי נלאה"שמחה הקב

 פוסקת של מערכות הביטחון של המועצה  

 עשה  . בחום ובאבק הדרכים, בגשם ובבוץ, ביום ובלילה

   -עבודה מסורה מול ובשיתוף כוחות הביטחון

 השומר החדש והמתנדבים הנפלאים  , ב"מג, משטרת ישראל

 הוביל מרדפים אחרי גנבים  . מיישובי המועצה ומכל האזור
 .גניבות חקלאיות, טיפל בגניבות בקר וצאן, ביישובים

 ,  שמחה היה יוזם ופעיל במבצעים מתואמים ויעילים

 ,  נגד מכת הטרקטורונים ורכבי השטח, בחורף ובאביב

 ובקיץ נגד הצתות ושריפות ועבודה  

 מתואמת עם כיבוי אש להצלת היער 

 .  במרחבי המועצה, והחורש
 



1952-2015יעקב דהן   
 (חיים נחמן ביאליק)  

 : איננו עוד: וראו -היה איש "

 ,  קודם זמנו מת האיש הזה

  -עוד מזמור אחד היה לו ! ושירת חייו באמצע נפסקה וצר

 !  אבד לעד, והנה אבד המזמור לעד



 ט מועצה אזורית מרום הגליל"ל  קב"ז-יעקב דהן 

   .קשה במחלה אמיץ מאבק לאחר דהאן יעקב של חייו שירת הופסקה ו"תשע בתשרי 'כו ,הבוקר באשמורת

  ,אבי :ילדיהם וארבעת לידיה האהובה אשתו את אחריו השאיר ,63 בן והוא נפטר ספסופה תושב יעקב

 .ולילי שרון ,ענבל

  אליו לפנות ,עליו לסמוך שניתן כמי מוכר היה יעקב הגליל במרום כי ,המועצה מעובדי רבים לו ספדו "אבא"

  ואהב לעזור אהב יעקב .ביטחון השרה תמיד ,אבא כמו ממש ביותר הטוב המענה את ולקבל עניין בכל

  הצבאי בשרותו אותו הובילה המנהיגות של הזו התכונה .הרשמי האחראי היה לא כאשר גם ,אחריות לקחת

  כמנהל הגליל מרום אזורית במועצה עבודתו את יעקב החל 1984 בשנת .ההנדסה בגדוד ד"סמג לתפקיד

  יעקב פעל הפורמאליים תפקידיו מלבד .התחזוקה מחלקת ומנהל חינוך מוסדות ט"קב ,הביטחון מחלקת

  תקופות את זוכרים מהתושבים רבים ,ועניין תחום בכל רבים לתושבים ועזר תחומים במגוון הגליל במרום

  באגודה מרכזי חבר היה יעקב .וביטחון תמיכה רבים שאבו ממנה מובילה דמות היה יעקב בהן החירום

  ענפה להתנדבות זמן גם ומצא הגליל מרום של החילוץ יחידת ממקימי היה ,ספסופה מושב של החקלאית

   .קדישא וחברה האזרחי המשמר -ב"במג

  ולכולם וענווה בצניעות פעל תמיד רבה אחריות הרחבות כתפיו על ונשא רבים תחומים על שחלש למרות

  בעל ,ואמת חסד של איש היה יעקב .אליהם רק במלואה מופנית שלו הלב שתשומת התחושה את נתן

   .הגליל מרום קהילת של האנושית ברקמה גדול חלל השאיר ובלכתו .קומה שיעור

שמילותיו כה  " איש יקר שלי"בשם אשתו לידיה הוקדש לו השיר . ללוויה הגיעו רבים לחלוק לו כבוד אחרון

ואם  .. תמיד ישנה כתף גדולה. אתה עוטף אותי בתוך חומת מגן. אני יודעת יש על מי להישען" : מרגשות

 ".אתה היד שתחזק, רוחי פתאום נפלה

אנחנו  . בגבורה ונחישות –גם את המאבק במחלה נאבקת בדרכך המיוחדת "ראש המועצה עמית סופר 

אבל אנחנו לא , פורץ הדרך, עמוד האש המוביל את הדרך, היית הסמן של המחנה, מורגלים ללכת אחרייך

 ".מעכלים שזו הליכתנו האחרונה אחרייך

 יהי זכרו ברוך 

   


