
 
 

 23.12.2020                                    247דף מידע                        חברי ארגון נכבדים

 

בצער רב אני מודיע בזאת על פטירתו של משה ניב ז"ל, בעלה של שותפתי לעשייה בארגון יוצאי בילגוראיי 

 רבקה ניב תבל"א.

 

בבוקר בשל  04:00בשעה  23.12.20משה, וכפי שחבריו ואני בתוכם כינו אותו "מויישלה" הלך לעולמו היום 

היה במותו. מאז חלה ועד שנפטר חלף זמן קצר ביותר. עוד לפני שנים ביקש ממני לחתום  87ונה. בן נגיף הקור

עבורו, כעד, על תצהיר ובקשה שכשיבוא יומו שלא יאריכו את חייו בשימוש במיכשור רפואי או פולשני, וככל 

 הידוע לי גם הפעם ביקש שלא יורדם ויונשם.

 

ת שבינינו הייתה בשני שלבים: היא החלה עוד בהיותי נער צעיר והיה הפרש הקשר האישי שביני לבינו וההיכרו

של חמש עשרה השנים בינינו. הוא היה כבר גבר צעיר, תמיר, נאה, יוצא קיבוץ שדה בוקר. והיה נשוי לבתו של 

בעלים של מפעל בתחום הפלסטיקה שהעסק שלנו נמנה על לקוחותיו, הוא עבד במפעל זה והיה בו הרוח 

ה. בשל הקשר בין המפעל שלו לשלנו והקשר האישי בין בעלי שני המפעלים, היה פוקד את ביתנו לעתים החי

שנה.  מויישלה נישא  40קרובות. לאחר שלא היה עוד צורך במוצרים שייצר הופסק הקשר ולא התראינו כ 

וראיי בביתם של משה נערך מפגש ראשון של חברי ארגון בילג 2006בשנית, ואשתו היא רבקהלה' שלנו. בשנת 

ורבקה ניב בתל אביב. ורבים כבר יודעים שהדמיון החזותי שבין אבי המנוח לביני היה אבסולוטי. מרגע 

שנכנסתי לבית משפחת ניב, החל מויישלה לחוג סביבי. לא זיהיתי אותו, אבל הוא זיהה בי את אבי המנוח. 

ה הוא ]והתכוון לאבי[. לאחר שהעניינים הובהרו לו הזמן כנראה עמד מלכת, ואז אזר עוז ושאל אותי אם אני ז

 החלה תקופת ידידות חדשה שנמשכה עד עכשיו. 

 



 

משה היה איש של עקרונות, ישר, אמין, מאמין בדרכו, ידיד וחבר של אמת. איש שאמנם שעברו שנים מאז 

שעסק בתחום הפלסטיקה, הרי שמקצועיותו וידענותו הפכו למושג. לפני שנים ספורות צירפתי אותו לנסיעת 

ר עפולה. הבעלים שידע מיהו מויישלה סירב להכניסו למפעל משום עבודה וביקור במפעל פלסטיקה גדול באזו

 שחשש שיהיה לו מה להעיר על תהליכי הייצור.

 

נהניתי להיפגש עם מויישלה, לספר לו דברים, לשמוע ממנו דברים, להחליף דעות, לנסוע יחדיו למקומות 

משקה טוב[. ולהשתתף אתו בארוחות  שונים, ללגום אתו כוסית טובה, ]והוא היה אחד שידע להבחין והבין מהו

 בביתם ובביתי.

 

 מויישלה הלך מאתנו והותיר אחריו את אשתו רבקלה', בן נשוי ושלוש נכדות.

 

ִחין. ינוח על משכבו בשלום. 87תמה פרשת חיים שנמשכה  ַתכְּ ָלא ִמשְּ ִדין וְּ ָאבְּ  שנים ֲחָבל ַעל דְּ

 

 ידע באשר למקום ואופי ההלוויה והשבעה.נכון לרגע זה ובשל מגבלות הקורונה אין בידי מי

 

 03-6967589ו  054-234-7589הנכם מוזמנים לצור קשר ולנחם את רבקהלה' בטלפונים: 

 לנייד שלה. WhatsAppאפשר גם   rivka783@inter.net.ilאו במייל 
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