
 
בוץ ניר אליהו

עלון קי
 

 
יון
ל
ג

7
8
4

 
 
/

5
 

 
ר
ב
מ
צ
ד

0
2

02
 
 

כ
“

ע
ש

ת
 
לו

ס
כ
 
ח

“
א

 

 בניר

 עוד 
 עלון 
 אחד



 

  2עמוד  - 02/4/0202 - 787גליון  -בניר 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 דממה דקה
 אהוד בנאי

 
 זה בא פתאום בשעה של לא לילה לא יום 

 כשאף אחד עוד לא היה ממש מוכן 
 זה עבר בכל התדרים בכל הערוצים 

 מהכביש המהיר לכל בית בעיר 
 אף אחד לא ידע מה זה ועל מה זה 

 לא, אף אחד אף פעם עוד לא שמע דבר כזה 
 דממה דקה 

 
 זה תפס את ראש הממשלה באמצע הגילוח 
 הוא רץ לטלפון אבל שמע את זה גם שם 

 זה נכנס בשידור חי 
 אל תוכניות האירוח 

 וזה השתיק שם את כולם 
 אף אחד לא ידע מה זה ועל מה זה 

 לא, אף אחד אף פעם 
 עוד לא שמע דבר כזה 

 דממה דקה 
 

 זה בא פתאום בשעה 
 של לא לילה לא יום 

 קרה במציאות 
 אבל הרגיש חלום 
 וכל איש לבדו 

 אז עמד על עומדו 
 ושמע את זה בא מתוכו 

 דממה דקה 

 שנים לנפילתו 23   עמרי לביא

 שנים למותו 12  זבולון לביא

 שנים למותו 7 קה סגל ‘חיימ

 שנים למותו 6  עופר ברלס 

 שנים למותו 5   אריה ברזילי

 שנה למותו   עודד נסל 
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 בפתאומיות, ללא הכנה, באמצע החיים, באמצע העלון, שמוליק עזב אותנו.
 לא הספקנו להיפרד, לא הספקנו לומר מילים אחרונות.

 יהי זכרו ברוך.

 

 ההספדים שנאמרו בהלוויה
 

 איך נזכור את אבא
 בימים האחרונים, בבית החולים, חווינו אבא אחר. שוכב... מחובר... מכשירים... לא מתקשר.

משפחה, חברים מהילדות וממקווה ומהגרעין, מהמשק. התחילו הסיפורים,  –לאחר מכן החלו להגיע אנשים 

 מה קרה? איך קרה? –והשאלות 

 כמה יודעים את מי באמת איבדנו?

 

עברנו כברת דרך, בילינו הרבה שנים ביחד, כמשפחה, כחברים. איזה חוויות, רגשות, זיכרונות אנחנו אוצרים 

 ומשמרים? אז למי שלא קרא את הספר, ולרובנו שגם קראנו וגם ראינו את הסרט:

 שפם -

 קול רועם שר וחוזר על "אני לדודי ודודי לי" ביציאה לטיולים -

 חיבור קשיח לכל מהדורת חדשות, לעיתונים, לכל המתרחש. -

יכולות כתיבה וביטוי אשר עוררו בכולנו קנאה ונגעו בכולנו ובכל אחד בנפרד בכל אירוע ולעיתים  -

גם ללא אירוע. מי מאתנו לא מחזיק במגירתו ערימת ברכות ומכתבים על דפי שורה צהובים 

 עטורים בכתב יד מתמשך כל כך ייחודי?

טלפון  –נדרשה זהירות לפעמים, בקשה למעט ירקות לקומונה גררה קילוגרמים. צריך טיפה חלב  -

 למנכ"ל תנובה.

בלוויה של חבר, הרמתי הראש והוא היה שם, לתמיכה. ממתין בסיבוב דוד,  –והוא תמיד היה שם  -

 לא משנה באיזו שעה, והוא פתאום עובר.

 שקשוקה, אבל חריפה. ייתכן שזה היה הדבר היחיד שידע לבשל. -

 קריאת הכתובה בחתונה של... כולם בערך. -

 וויכוחים פוליטיים עם אמת מפלגתית בלתי מתפשרת. -

בשנים האחרונות התברכתי בשעה של נהיגה בכל בוקר לעבודה, מספר פעמים בשבוע הוקדשה  -

שעה זו של בוקר לשיחת טלפון ארוכה, עוקצנית, חכמה. ומאז בכל פעם שהתקשרתי היה שואל 

 "באיזה פקק אתה עכשיו?"

הייתה בדיחה בבית, אם אחרי צלצול אחד של הטלפון לא היה מענה ניתן לנתק, אבא לא בבית.  -

 אחרי השיחה איתו היה מעביר לאמא וממתין, היה חייב גם לסיים את השיחה.

 ציפורים, כלבה, פרויקטים. -

 התבדחויות וצחוק, לעיתים מסתיימות באמא נוזפת "לא עם כל אחד..." -

 ירידות הדדיות -

 קודים משותפים, לפעמים לקח שנייה להבין מה אבא רוצה, אמא תמיד הבינה ראשונה. -

 "נו, מה שלום המשפחה?" או "איפה אתה, אולי תשלח תמונה שנזכור?" -

 "לחיי הרעות, לחיי הרעות" –הרמת ארבע הכוסיות בפסח  -

 

 לחייך אבא.

        רונן

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"
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 סבא שלי, האור בחיי
בשישי שעבר חזרתי מפעולה רגילה בצופים וכששאלתי את אבא מתי ניסע אליך ואל סבתא, אבא אמר לי 

שאתה בבית חולים, כעסתי עליו שהייתי צריכה לשאול ושהוא לא קפץ עליי עם זה. באותו ערב לקחו אותך 

באמבולנס ל"בלינסון" ואני נשארתי מלאת דאגות בבית. למחרת בערב באנו לבקר אותך, עפרי אני, כל כך 

חיכיתי כבר לראות אותך... אבא אמר לנו במעלית שנכין את עצמינו, שאתה מחובר להרבה מכשירים. עצמתי 

עיניים ונשמתי עמוק. לא היה לי אכפת. רק השתוקקתי כבר לראות אותך. ונפגשנו. ולא הפסקתי להסתכל 

עליך, על המסביב. לא הבנתי איך הגיבור שלי, זה שמנהל את כולם, שמטפל גם בתוכים וגם בעלון, שמרים כל 

יום טלפון, שדואג ושואל ומספר ומקשיב, זה שעולה לי לראש ישר כשיש לי התלבטות או כשאני צריכה לספר 

משהו למישהו, בפרק זמן כל כך קצר, נמצא בטיפול נמרץ, מחובר לכל כך הרבה. ישבנו שם באותו מוצאי 
שבת, דיברנו וצחקנו וכשיצאתי קראת לי חזרה וביקשת שאעדכן אותך בקשר לנתונים שלי מהצו ראשון, ישר 

כשאדע. והימים התחלפו והלכת איתי לכל מקום. אתה במחשבות והמכתב האחרון שכתבת לי, בכיס. גם 

תמונה של שנינו. הרגשתי שאני נותנת לך כוחות משלי כדי שיותר מאוחר, כשתבריא, תחזיר לי כוחות משלך. 

ביום רביעי בלילה הרופאים התקשרו לאבא ואמרו לו שהמצב הדרדר משמעותית, שאין כל כך סיכוי... כאב לי 

בלב. רציתי לרוץ עד אליך, להתיישב לידך, לדבר איתך, לא לעזוב. לתת לך את כולי, כל מה שתצטרך, העיקר 

שתבריא. אבל זה לא קרה, התבודדתי וקראתי לך מבפנים, הרגשתי את כולי מתכווצת. למחרת אבא העיר 

כמו סבא  -אותי ואמר שלמרות כל מה שהרופאים האמינו וצפו, הצלחת לשרוד את הניתוח, נאבקת, לא ויתרת

שלי, והייתי כל כך גאה ושמחה. אחרי לא הרבה זמן אמא קראה לעפרי ולי ואמרה שנפטרת, שהגוף שלך לא 

החזיק מעמד. הסתכלתי עליה, הרצתי לעצמי את המשפט עוד כמה רגעים בראש ונשברתי. מעולם לא דאגתי 

והרגשתי כל כך חסרת אונים, כמו שהרגשתי בשבוע האחרון. הכל הייתי נותנת בשביל שתי דקות איתך, כדי 

שאוכל להיפרד. בימים האלה, כשאנחנו יושבים בבית שלך ושל סבתא, אני מרגישה שאתה יושב לידי, מסתכל, 

מדבר. אני יכולה להרגיש אותך, לשמוע אותך. אבל למען האמת, אני לא באמת שם. אני מעין מחפשת את 
עצמי בעולם אחר, או שאולי אני מחפשת אותך... חיכיתי כל הזמן שתיכנס בדלת ותתנפל בנשיקות. אני עדיין 

מחכה. פחות משבועיים לפני יום ההולדת שלי, ככה אתה נעלם? בלי התרעה מוקדמת? בלי לתת לי הזדמנות 

 להיפרד?
 

ביום שישי עשיתי עם עידן ועפרי טיול בקיבוץ, הלכנו בחולות שליד "עדן", וכל כך הרגשתי אותך איתי בטיול 

הזה. עברנו ליד המשרד שלך, ליד האבן, נזכרתי בכל הילדות שלי שעברה בחיקך. איך שגידלת אותי. הרבה 

אמרו לי בימים האחרונים שהטבעת בי את חותמך ושזה ילך איתי תמיד, לא הייתי צריכה אחרים כדי לדעת 

את זה. בנית אותי, ללא ספק, אולי יותר מכל אדם אחר. היית עבורי מאז ומתמיד דמות נערצת. דמות מלאת 

חברים, אהבה, חום, חוויות, עזרה, נתינה. כל המילים שבעולם לא יצליחו לתאר את אהבתי אליך. את הצורך 
שלי בך, במיוחד כרגע. כל הזמן האחרון הולך איתי המכתב האחרון ששלחת לי, הוא מהדהד לי בראש בלי 

אינני אדם רגשן, אולי אפילו קשוח במידה, אבל מכתבך האחרון הפיל  -"אורני יקרה, רוצה לומר לך -הפסקה

אותי לקרשים... במדינה המטורפת שלנו כל נסיעה מעוררת מחשבות ודאגה. וזה לא שלא סומכים עלייך 

חלילה, אלא שלא הכל תלוי בנו ולא הכל בשליטתנו... אבל מעל ומעבר לכל ישנה האהבה וכל כך נעים וטוב 

לחזור ולקרוא את מה שמחמם את הלב, את מה שנוגע. יש בשביל מה לחיות! צריך לקטוע ולהעביר לך חיבוק 

וגלי צונמי של אהבה חסרת גבולות... ומה זה מכתב? בואי, רק ככה תרגישי... שלך, אוהב, סבא." בכל רגע 

נתון, בכל מקום, אני מרגישה את המילים האלה. אותך. אני יודעת שזכיתי בסבא הכי מדהים שניתן לדמיין, 

שנים הכי מדהימות שאפשר לחלום עליהן. היית עבורי משענת תומכת, מישהו לחצות איתו את  17למשך ה

יכולה שתמיד יודעת מה נכון ומה כדאי, שתמיד שם. סבא, אני מרגישה שמשהו -הדרכים, חבר לשיח, דמות כל

כבה בי. אני יודעת שלקחת ממני משהו כשהלכת. לא מספיק פעמים אמרתי לך כמה אני מרגישה שזכיתי בך, 

כמה שאני מעריכה אותך ואוהבת, במלוא מובן המילה. שמור על כולנו, תן לנו מספיק כוחות כדי לעבור את 

הקושי שהשארת לנו בלכתך. נוח על משכבך בשלום, זה מגיע לך. מבטיחה שאעשה הכל כדי לגרום לך להיות 

 גאה... תסתכל עליי מלמעלה?
 

 אורןשלך לתמיד, 

"
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 ,סבא

 פשוט לא מתעכל שאתה כבר לא איתנו. זה ממש בלתי נתפס.

 פתאום, ברגע אחד, כל כך הרבה דברים נעלמו.

 פתאום אין מי שמתקשר כל יום.

 פתאום אין מי ששואל אם הבקעתי היום ועוקב בדיוק רב אחרי מספר השערים.

 פתאום אין מי שמתקשר אחרי כל גול של הפועל.

 פתאום אין מי שכל כך רוצה שאני אכתוב עוד ועוד, וכל הזמן אומר לי לכתוב עוד.
 פתאום אין מישהו לדבר איתו ולצחוק איתו על הדברים הכי טיפשיים שיש.

 פתאום אין...
 

אתמול, כשנרדמתי על הספה, אבא העיר אותי באמצע הלילה, ואמר לי שהניתוח עבר בהצלחה. באמת שאז 

 לא היה מאושר ממני.

 כזה הבדל בכמה שעות בלבד...

 פתאום זה הגיע.

 רק ביום שישי עלית לאמבולנס מחייך וצוחק.

 רק ביום שבת ביקרנו אותך, ונראת לי כל כך בסדר, צוחק ומדבר, והיה נראה כאילו אתה בכלל לא שייך לשם.

 השנה, פתאום אין לי עם מי לחגוג יומולדת.

 השנה, היומולדת שלי תהיה שמחה שמהולה בעצב.

 השיר שמתאר הכי טוב את המצב שאני נמצא בו הוא "רקמה אנושית", שאומר: 

 "כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך".
 

 אוהב הכי שבעולם ומתגעגע עד אין סוף,
 עפרי

 
 דף צהוב בכיס החולצה, זה שמוליק...

בכל אירוע: שמח, או עצוב, או סתם "ביחד", היה לשמוליק להגיד; מברך, מנחם, אוהב. לפעמים בחרוזים, 

 לפעמים בפרוזה, תמיד לעניין ותמיד מלא חום.
 

. הוא 3בפעם הראשונה פגשתי את שמוליק בלייפציג כשלילי אימו הביאה אותו לביקור מפלשתינה, כשהיה בן 
הפך לבבת עינו של סבא פורשירם, הסבא של שמוליק ושל אילנה, אסתי, יעל ושלי. הסבא היה חרדי, ולקח את 

הנכד מארץ הקודש לבית הכנסת בו נהג להתפלל, והשוויץ איתו. את אותו בית כנסת שמוליק ועתליה ביקרו 

רק לפני כמה שבועות! הסבא הוריד את שעון הקיר הגדול, שלי היה רק מותר להתבונן בו, והניח אותו על 

 הריצפה כי שמוליק רצה לפתוח אותו ולראות איך הוא בפנים. אבל זה היה לפני המון זמן...

במשך שנות הילדות נפגשנו הרבה. אחר כך דרכינו נפרדו קצת; שמוליק הלך למקוה ישראל ואני עבדתי באל 

 על בחו"ל.
 

שמוליק התחתן עם עתליה, והגרעין שלהם ייסד את ניר אליהו. מקום שומם ומסוכן מאוד! מול קלקליה. 

במשך השנים נולדו זיו, רונן ונועה, והם היו הפנינה שבכתר! עתליה הנהדרת, והילדים:  הם היו אוצר ממש, 

ושמוליק הרגיש, ובצדק, איש עשיר. וכאשר הילדים התחתנו עם ליאת, פאולה ולאחרונה גיא, לא היה גבול 
לאושר של עתליה ושמוליק. פניו אורו כשהזכירו את השמות, ופניו היו קטנים מדי בכדי להכיל את כל האהבה 

 שהעניק וגם קיבל.
 

 שמוליק היה "האח הגדול" והנערץ של  אילנה, וגם הבן דוד האהוב של כולנו. אנחנו מאושרים שהכרנו אותו.

היום אנחנו בבית העלמין, כאילו סוף הדרך. אבל זהו לא סוף הדרך: תמיד ובכל הזדמנות נזכור אותו בתודה 

 ובאהבה!

 לעתליה, לילדים, לנכדים ולאילנה: אולי תמצאו נחמה בכך ששמוליק לא סבל! 

 כולנו אוהבים אותכם מאוד.

 , בן הדודגבי מטר
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 עתליה, זיו, רונן ונועה, אילנה, ליאת, אורן, עפרי ועידן, פאולה, נועם, יעל ושחר, גיא, משפחה רחבה, חברים ומכובדים: 

חולק כבוד אחרון  –בד"כ היית מתייצב איתנו בשורת המספידים ומרגש במילותיך בעברית מעוררת קנאה  –שמוליק 
 לחברי הקיבוץ שכה אהבת. 

 אאריך ואספר לאלה שלא היו תלמידיך תקציר ממעלליך: –היום במחילה 
 

שמוליק היה איש ציבור ואיש חינוך בכל נימיו. הוא הגיע כבוגר ביה"ס החקלאי "מיקווה ישראל" לניר אליהו עם גרעין 
נבחר למזכיר הקיבוץ ואח"כ למרכז  1957, ומיד התבלט כאישיות ציבורית מובילה כשכבר בשנת 1955"בתלם" בשנת 

וועדת חברים ומקשר לגרעינים שהגיעו למשק. במגזר היצרני עבד שמוליק בעיקר ברפת אליה נהג לחזור משליחויותיו 
 הרבות: בין לבין שימש שמוליק כשליח הקיבוץ בנוער העובד והלומד. 

והקימו קן משפחתי חם בו נולדו זיו,  1962-בקיבוץ הכיר את עתליה שהגיעה לקיבוץ עם גרעין "שורק" והשניים נישאו ב
 רונן ונועה.
הלא הוא "בית אליהו", ובמהלך  –התבלט שמוליק ביכולתו לגייס כספים לטובת הקמת בית התרבות  1965כבר בשנת 

 השנים היה חבר בוועדות התרבות והחינוך וערך את עלון הקיבוץ אז כהיום... 
הוא ייזכר תמיד ככרוז הכריזמטי בחתונות וחגי ישראל כשהוא מכריז בקול רועם: "לחיי הקיבוץ! לחיי הקיבוץ!" ועטו 

הנובע הותיר את חותמו על הכתובה הקיבוצית, שיר חג היובל "נירו ניר", לצד השירים, הברכות, המאמרים וגם  
 ההספדים בהם ביטא בכשרון רב את הגיגיו.

 

בראשית שנות השבעים היה מחלוצי האקדמאיים בקיבוץ כשיצא ללימודים אוניברסיטאיים עם מילגת לימודים של 

בשליחות "הבונים דרור" לדרבן שבדרום אפריקה של הימים ההם, ועם חזרתם  1977התנועה. המשפחה יצאה בשנת 
, ועתליה חזרה לחנך 1984ועד  1979-ארצה גוייס שמוליק לנהל ולהקים את בית החינוך הקיבוצי המשותף בשפיים מ

 בקיבוץ. 
השניים היו זוג יונים הן במישור האישי והן במישור האידיאולוגי ובכך השאירו את חותמם על בני דורי, כששמוליק הפך  

 לדמות שתיזכר אצל כל תלמידי חוף השרון, כולל אלה שאת מרבית זמנם לא בילו דווקא על ספסל הלימודים... 
 

נבחר  1985בתום הפרק החינוכי שב שמוליק למבצע גיוס כספים לטובת הקמת מערך הטלפונים לבתי החברים, ובשנת 
בשנית כמזכיר הקיבוץ בתקופה קשה בה התפוצץ בפנינו משבר חובות הקיבוצים. כמזכיר שותף באחד הניסיונות 

כיהן שמוליק כמזכיר ברית התנועה  1993ועד  1987היזמיים הראשונים והנועזים עם הקמת ה"פישפשוק". משנת 

הקיבוצית באחת משעותיה הקשות. עם סיום פרק משמעותי זה בחייו עסק בעשייה ציבורית והתנדבותית רחבה כשמונה 
לעמוד בראש צוות ההיגוי ללימודי אנגלית של החברה למתנ"סים ולאחר מכן במלחמה נגד הסמים במסגרת המשטרה 

סייע למפלגה במערכות הבחירות, הזמין חברי כנסת לדבר בפני החברים  –סם". בנוסף היה פעיל במפלגת העבודה -ו"אל
 בקיבוץ עד שחש כי המפלגה איבדה את דרכה... 

 

בראשית המילניום הקים יזמות לגישור )כשהמושג גישור טרם היה מוכר בארץ( ולאחריה הקים וריכז את וועדת 
 2007. את ניסיונו בגישור רתם בשנת 2002-2007הביקורת בקיבוץ לצד השתתפותו בצוות הגיל השלישי בין השנים 

לטובת פרוייקט משותף לאגף המשימות בתנועה ומינהלת סל"ע כשבעקבות ההתנתקות עסק בפעילות הידברות וגישור 
 דתי.-בין מתנחלים לחילוניים עליה זכה לשבחים רבים בין היתר גם מהעמיתים במחנה הלאומי

בשנתיים האחרונות שב לערוך בהתלהבות של נער את עלון הקיבוץ ובמסגרתו רתם את חברי וילדי הקיבוץ לטובת 
הקמפיין לשחרורו של גלעד שליט, ובמקביל תמך מאחורי הקלעים בפועלה של עתליה כמקשרת לצעירי "תלם" יוצאי 

העדה האתיופית בקיבוץ. בימים אלה ממש שקד על קידום יוזמה חינוכית חדשה אותה רצה לחלוק עם מינהלת החינוך 
 אך לא הספיק...  –וניסה לארגן את תערוכת הצילומים של בוגרי בצלאל שצילמו ביוזמתו את הקיבוץ המשתנה 

 

מעבר לכל אלה היה לי אישית שמוליק מורה דרך ומצפן, איש שיחה וסיעור מוחות וביחד ניסינו לקדם יוזמות מרחיקות  
לכת כשאני מוצא את עצמי פעמים רבות בולם ומנסה להיות המעשי  מבין שנינו כשהיוצרות מתהפכות מהמקובל בדר"כ 

כשהוותיק מנסה להוריד לקרקע את הצעיר החולמני. מבחינה זו היה שמוליק אדם צעיר ובעל חזון ואולי עובדה זו  
הופכת את לכתו לפתאומי כל כך... בפועל כנראה הסתירה החזות הנמרצת את האויב השקט האורב בעורקים והפתיע 

 אותו ואותנו, והנה אנו כאן נדהמים ליד הקבר הטרי.
אולי מלמעלה  –מי יודע  –ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לנחם את עתליה והמשפחה  –נוח על משכבך בשלום חבר יקר 

תצליח להפעיל את קשריך הטובים, למשוך בחוטים ולהשלים כמה מטרות שהצבת לך כמו לסייע בשחרורו של גלעד 
 שליט למשל או לקדם חינוך לשלום וסובלנות בעולם.

 

 מזכיר הקיבוץ
 נמרוד מדר

"
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 שמוליק איננו
מוזר, עצוב, לא נתפס. לא מתקבל על הדעת! היתכן שיותר לא נשמע את קולו הרועם בעת הקראת הכתובות? 
שלא נשמע "תורם ותורק" של ארבעת הכוסות לפסח? שלא נשמע יותר בימי העצמאות את שמוליק קורא את 

 "מגש הכסף" של נתן אלתרמן?! שלא ניקרא יותר את כתבותיו בעלוני הקיבוץ היפים אותם ערך?
 

הוא היה מהבולטים בקבוצה בוגרי מקוה שהיו חלק “. בתלם”את שמוליק הכרתי מרגע שהקמנו את גרעין 

 מהגרעין. בתהליך המיזוג של כל חלקי הגרעין אי אפשר היה שלא לחוש בנוכחות שלו.
צעיר רב פעלים, נמרץ, סוער, יודע לקשור קשרים, התבלט בכתיבתו השופעת וביכולת הביטוי הנדירה שלו. 

 קולו גבר על כל קולות השרים בערבי השירה והיה היחידי שידע את כל מילות השירים במדויק.

שמוליק הרפתן, רכז התרבות, שמוליק המזכיר, מדריך, קומונר בנוער העובד, שליח הבונים לדרום אפריקה, 

)כשחזר מהשליחות( נבחר לנהל את בית הספר התיכון הקיבוצי בשפיים. פעיל מרכזי בתק"ם, מזכיר הברית 

הבין קיבוצית, דובר הקיבוץ באירועים שונים. איש שידע לפתוח דלתות של שרים ושועי עולם, שהביא לקיבוץ 

אישים מרכזיים כדי שילמדו ויבינו דרכיו של קיבוץ ספר. כדי שיקימו תאורה לאורך הכביש מבית ברל לקיבוץ, 

כדי שיקימו חומת מגן מול קלקליה עם פרוץ האינתיפאדה. הוא כתב מאמרים מתריסים כאשר הבחין בעוולות 

 ציבוריות ללא פחד וללא משוא פנים.

שנים השתחררנו מצהל מהנח"ל ועלינו להתיישב בניר אליהו מול קלקליה. צעדנו כתף אל  55-לפני למעלה מ

כתף בכל שלבי בניית הקיבוץ. היינו שותפים לפעילויות מרכזיות בקיבוץ ובתנועה, ידענו להתגייס למען מטרות 
 הכרחיות כאשר שמוליק היה זה שיזם אותם בחושו המיוחד.

שמוליק היה איש משפחה למופת .במשך השנים בא וטיפל באימו החולה, הקים עם עתליה משפחה לתפארת 
 וזכו להרבה נחת מהבנים והבת, אך יותר מכל התמסר באהבה רבה לנכדיו.

 

 שמוליק אוהב אדם. עסק בטיפול בדור השלישי ובאותה עת גם הוציא את עלון הקיבוץ שעליו היתה גאוותו.

בזמן האחרון חשנו שהוא נחלש אבל לא ציפינו שהוא יפרד מאיתנו כל כך מהר. שמוליק היה מרים אלי טלפון 

וודאי שהייתי מזהה. “ אתה מזהה?”מפעם לפעם בענייני דיומא או ענייני ציבור. הוא היה שואל בקול מתגרה 
כן, ” -איך לא לזהות את קולו העמוק עם החיספוס האופייני שלו? יהיה לי קשה שלא אוכל לענות לו יותר 

 “.שמוליק, אני מזהה
 

שמוליק, היית איש רב פעלים. מוביל בין מובילים ומעמודי התווך. יצרת בניר אליהו דפוסים שיהיו חקוקים 

 בתוכנו ואנו לא נשכח אותם.
 יהיה זכרך ברוך

 רמי צדפי

 שמוליק
 היום אנחנו נפרדים ממך. 

 הלב כואב כי מאוד קשה להיפד מבנאדם כמוך. היית איש מיוחד, איש טוב עם לב רחב.

שנה באנו לקיבוץ. בדיוק התחילה מלחמת המפרץ. שמת לב שלא קל לנו, ראינו את מבטך הרגוע  20לפני 

 והשקט. אמרת לנו "הכל יהיה בסדר, צריך רק סבלנות". זה עזר לנו להרגע. הרגשנו את הכתף שלך.

 אי אפשר לשכוח איך אתה ועתליה הגעתם אלינו הביתה כל ערב לספר סיפור למישקה, סיפור בעברית. 

 איך מישקה היה מחכה לזה כל ערב וחסר שלא יכולתם לבוא...
 כשז'ניה התגייס היינו מאד לא שקטים ותמיד הרגעת אותנו ונתת לנו תחושה שיהיה בסדר ולא נתת לנו לדאוג.

 תמיד הרגשנו חלק מהמשפחה שלכם. 

נולדו לכם נכדים ואני הייתי המטפלת שלהם וראיתי איזה סבא נפלא היית, אני זוכרת את "אבן הסודות 

 והסיפורים" שלך ושל אורן ועוד אני זוכרת איך כל ילדי הגן היו מחכים ל"סיפור של שמוליק".

 קשה לנו לחשוב על סוף כל כך פתאומי.

רק לפני שבועיים ישבנו יחד בביתנו ודיברנו על העיסוקים שלכם ועל התוכניות שלכם ומה עוד צריך להספיק 

 לעשות. לאנשים כמוך אף פעם לא משעמם.

 תשאר תמיד בלב שלנו, למדנו ממך שחייבים להמשיך ולשמור על אופטימיות וכך נעשה.
 

 ריטה, לאוניד, ז'ניה ומישקה -אוהבים אותך 
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 שמואליק
 

 הוא היה לי רע ְוידיד נפש, הוא היה לי איש שיח ואיש ספר

 ְוהוא איננו עוד.  -איש עט ואיש שירה, הוא היה  
 

 היינו ילדים וזה לא מזמן היה, חלמנו יחד ולהטנו באותה אמונה.
 

 הוא חרז לנו את החיים, והעשיר את  רוחנו

 ביום סגריר ובחגים.
   

 הוא היה חדור אמונה צרופה, בחיי השיתוף ובערכי התנועה

 "זה כבר לא מה שהיה" -ולאחרונה התייסר מאד 
 

 כל חייו קודש היו ַלחינוך וַלקבוצה, הוא העמיד דורות של תלמידים

 שמואליק השליח, המדריך סחף באישיותו, חניכי תנועות נוער בארץ ומעבר לימים.
 

 שמואליק ראה ְבחינוך הנערים, אחריות מוסרית וחובה

 שנות דור הוא הקדיש, למלחמה בנגע הסמים
 

 העלון בשנים האחרונות היה לו מקדש מעט, חלקה אחרונה של חיי השיתוף והאחווה.

 סכר אחרון שהוא הקים בפני גלי ההסתגרות ההתכנסות וההתבדלות .
 

 איש מצפון ואיש יושרה, מחנך וחולם  -שמואליק 

 המשאיר חותמת וחותם, של חוש צדק של אכפתיות ושל מעורבות. 
 

 -ברצוני לשתף ֶאתכם מחוויות עם שמואליק בטיול האחרון 

שמואליק בקולו הרועם מעל  -נסענו ברחבי אירופה זורחים ומאושרים מזמזמים שירי מולדת בדרכים 

ּובדיקציה חדה מחסיר לעיתים תו או מדדה בצידי המנגינה. הוא לא יחסיר אות ולא יחסיר מילה, לא שורוק 

 פשוט נפלא. –ולא חולם 
  

 זה שמואליק במיטבו! -ידוע ומוכר 
חיוך רחב מכסה את פניו, כולו זורח  -כאילו בהבזק  -לפתע הטלפון מצלצל מהעבר השני איזה נכד או נכדה, ו

 וקורן, הדיבור העז כמו גלידה במדבר נמס והפאתוס באחת מתרכך ומתעדן.

 עתליה, אילנה, זיו, רונן, נועה ובני המשפחה, אתם הייתם לו מקור של אושר של כח ושל תקווה.
 

 נתן אלתרמן,  גם הוא מבכה את הליכתו של בן יקיר מסור ואוהב. -יש שותף וירטואלי לאבלנו היום 
 מאת  נ. אלתרמן:קץ האב וברשותכם, 

 

 

                         

 
 

 

 

 

 

 

  ירי

 זה אביך.  זה אביך על מיטת הברזל.
 את ניגשת אל חשכת פינתו.

 ויראך לבלי שוב.  ויחזק מברזל.
  ולא נסתתרה בינתו.

 
 הוא שאל לך מתוהו חוליו.  מעבי

 ַמְחַשָכיו הוא שאל לך.  מוכה עד ֵחך
 ועת באת ותגידי אבי, אבי.

 ויחזק מברזל ויחייך.

 ותדעי כי ניטל הדיבר מאביך.
 והכביד המחנק.  וִייגע.

 רק עיניו החיות על פנייך הוליך,
  כאילו ידו בך נגעה.

 
 ִמֵמָאה ֵיָעֵקר ונפל כרּות
 ובאחרון לא יוכל ִהָכֵנַע.

 קשים, קשים האבות למות,
 כאלון הקשה ִהָקֵרַע.

"
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 ועכשיו תתחיל החגיגה הגדולה.
עלייה לרגל של המשפחה כולה, החברים מהקיבוץ, מהגרעין, הגרעין היחידי בעולם שלא צריך לומר את שמו. 

מספיק לומר הגרעין. חברים מתחנות עבודה בתנועה, בבית הספר, בשליחות בדרום אפריקה, במפלגה שלך 

 שהולכת ונעלמת.

ורק אתה, חתן השמחה לא תהיה כדי להרים  –כולם יבואו לחבק, לספר, לשאול, לבכות ולצחוק אתנו יחד 

 כוסית ולשאוג עם כולנו "לחיים". 
 

לא תהיה ביום ההולדת של אורן עוד שבועיים, לא תחלק דמי חנוכה לנכדים ואתה כבר שבוע לא מצלצל 

 לשאול מתי נפגשים לקפה קטן.

כבר לא תהיה חייב להיות בחדר אוכל בליל הסדר לברך על ארבע הכוסות. הקהל כבר לא יענה "עדים" 

 בכתובות החתונה שלך. לא תכתוב הספדים לטובי חבריך, ומערכת בניר תגייס לשורותיה עורך חדש במקומך.
 

אנחנו יודעים אבא שהכל כבר לא יהיה אותו דבר, שצריך להתרגל לשולחן שישי בערב בלעדיך, לדבר עליך ולא 

 אליך ולדבר אליך בשקט, כשנהיה לבד, שלא יחשבו שהשתגענו.

אנחנו מעדיפים להסתתר מאחורי חומות  –לא נספר פה כמה שאנחנו אוהבים, לא נתחיל להתגעגע בשידור חי 

 של ציניות ולשמור לעצמנו את כל מה שאתה עבורנו: בעל, אבא, סבא, אח, דוד וחבר 

 על מנת להבין, להרגיש, לדעת... –שאף פעם לא צריך יותר ממבט חטוף, מרסיס של משפט 
 

 אל תחכה אבא, הקומפלימנטים לא יגיעו, בטח לא מאיתנו. 

 אנחנו נרים אתך כוסית של וויסקי ונעלים דמעה של געגוע מטורף וחיבוקים עד לפגישה לאין קץ שתגיע.
ועד אז מבטיחים לשמור לך על אמא ועל הבית החם שבנית ואנחנו לא מתכוונים להיפרד ממך, אתה הרי נטוע 

 כל כך עמוק בכל אחד מאיתנו.
 

         זיו

 ל“שמוליק אייל ז
28/2/1935 - 25/11/2010 
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 נשארנו לבד
 אז מה אנחנו אמורים לכתוב עכשיו? מה יש להגיד שעוד לא נאמר ונכתב?

אישי,  -ואיך אפשר לנסות ולהחליף את המילים הפיוטיות והאיכפתיּות של שמוליק בכל נושא שהוא 

 קיבוצי, מדיני או בינלאומי?
 

דור ואני לקחנו על עצמנו את העלון לפני כארבע שנים, וכשנגמר לנו הכוח להתמודד עם  העומס של 

היומיום והתשובות השליליות של האנשים לכתוב בעצמם והעלונים יצאו בתדירות יותר ויותר נמוכה, 

הגיע כוח נמרץ וסוחף להציל את המצב. שמוליק עשה את כל מה שרצינו שיהיה בעלון ויותר: ראיונות 

עם עובדי חוץ שאף אחד לא יודע בדיוק מה הם עושים, ראיונות עם אנשים שקטים יותר ופחות, עם בעלי 

 תפקידים, עם מסיימי תפקידים, עם ילדי הנעורים ועם הוותיקים. 
הם נפתחים אליך. כזה היה שמוליק  -וכשאתה לוקח את הזמן להקשיב באמת למה שיש לאנשים להגיד 

וכך זכינו כולנו לקרוא בעלון על מחשבותיהם ותכניותיהם של החברים, על רשמים מנסיעה כזאת או 

אחרת, על התנדבות ותרומה לקהילה, על מצב המשק ומצב הענפים גדולים כקטנים. ניתנה במה גם 

לכותבים צעירים ולכתבי ספורט, לרכילות מהמדרכות ולמילות תודה, לפרסומים )אם למסיבת פורים או 

 לענפון כזה או אחר( ולתמונות. 

ואני יכולה לספר לכם מהצצה בעלון של קיבוץ אחר )בלי שמות(, שהעלון שלנו לוקח ובגדול. יותר 
מושקע, יותר מעניין ויותר יפה. לא סתם דף מידע אלא חוברת שאפשר לפרסם בגאווה באתר וכל יוצא 

 ניר אליהו )או מי שאין לו תא דואר( יכול להנות ממנו.
 

שמוליק היה עורך העלון במלוא מובן המילה וליווה אותו מהמילה הראשונה ועד ההדפסה והחלוקה 

לתאים. אם זה נסיעה לאשקלון להדפסה צבעונית לעלון חג המשק החגיגי ואם זה לעמוד ולצלם 
כי לא הספקתי להכין אותו בזמן לליזה לצלם ולשמוליק היה כל כך  -במזכירות ביום שישי בצהריים 

 חשוב שהעלון יהיה בתאים לסוף השבוע )סליחה, שמוליק, איחרתי גם הפעם...(.
 

היה תענוג  -שגם אם התלוננו פה ושם או שלא ענינו לכל טלפון  -לבסוף אני יכולה להגיד בשמי ובשם דור 

 “. בניר“לעבוד עם שמוליק ולהיות חלק מהפרויקט הזה של ה
 אתה תחסר לנו.   

 

 הגבעה...
 כמה מילים אישיות על לוויות ועל בית הקברות.

יצא לנו להיות הרבה בבית הקברות בשנתיים האחרונות, ואין מקום שגורם לי לחשוב על אהבתי לקיבוץ 
הזה, לבית הזה, כמו לראות את משפחת ניר אליהו מגיעה ללוות חבר שהולך בדרכו האחרונה. מגיעים 

כולם, מצעיר עד ותיק, וההרגשה של משפחה ושל בית היא חזקה ומחזקת. ובית הקברות שלנו, המקום 

הקטן, הירוק והנעים הזה. לא מפחיד ומכוער, אלא אדמה שמחבקת בעצב ובאהבה את מי שבא לתוכה. 

 ויש משהו מרגיע בידיעה שהקרובים לנו ואהובינו שוכבים במקום השלו הזה למנוחת עולמים.

 

 ומה עכשיו?
שמוליק בהולכו השאיר אמנם נעליים גדולות אך מצד שני תמיד עודד כתיבה ואיכפתיות מכל מי שמוכן. 

אז כל אחד ואחת מוזמנים לחשוב על זה, ואם מישהו מרגיש שהוא רוצה להרים את הכפפה שנשארה 

 מוטלת על הריצפה ואיתה את הבלוק הצהוב והעט ולהיכנס לנעלי עורך העלון, אנא צרו קשר...

 שלי

  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 99או להכניס לתא דואר מספר 

 
 מחכים לשמוע מכם...

 אייל שמואלעורך ראשי: 

 רגב עמיקםארכיון: 

 דור הורביץ, שלי בורץ, נועה שקולניק, בוחסירה ליזהמערכת: 
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 החיים ממשיכים.

יש טרגדיות אישיות, בפינה הקטנה שלנו ויש טרגדיות ודרמות לאומיות, שמחברות את 

 כולם לדיווחים ולתמונות הבוערות.

 אבל אסור לשכוח את גלעד, שיושב כבר חנוכה חמישי בחושך, לבד, כבוי.

 מתי כבר נגרש את החושך ונביא אותו אלינו לאור?

 מאה אחוז אור
 יעל דקלבאום

 

 בכוח הטוב האם יש אמונה 
 אם זו אמת למה יש מלחמה 
 למה לתת הזדמנות לאהבה 

 אם כמו שהיא באה תמיד היא הלכה 
 

 לא נזלזל בכוחה של חמלה 
 אם נעשה זאת תבוא החלמה 

 כולם נמשכים בכוחה של משיכה 
 כולנו חוזרים לאלוהימה אדמה 

 
 אל תתנו לפחדים להשלות לא 

 אל תתנו ללחצים לשלוט 
 שחררו אהבה 

 תדעו אדמה 
 

 מאה אחוז אור יורד עכשיו 
 עולה בכולם 

 מאה אחוז גשם ינקה אותנו 

 
 

 
 יש אין ספור מפות ויש אין סוף דרכים 

 אך דרך אחת בה כולנו הולכים 
 אולי יש קול אחד שינצח את הכל 

 אני הקול אתה הקול 
 כולם הקול וזה הכל 

 
 אל תתנו לפחדים להשלות לא 

 אל תתנו לכעסים לשפוט 
 שחררו אדמה 

 תדעו אהבה 
 

 מאה אחוז אור יורד עכשיו 
 עולה בכולם 

 מאה אחוז גשם ינקה אותנו 
 מאה אחוז אור יורד עכשיו 

 מאה אחוז קסם ישחרר אותנו 
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 מוזר ביותר לכתוב ל"עלון של שמוליק" על שמוליק... 

 בלתי נתפס, תמיד נראה היה לי ששמוליק הוא השמעון פרס הפרטי שלנו ושכמוהו יחיה לנצח... 

 

יענה הקהל  –כילד זכור לי הרפרטואר המשובח שלו בחגי הקיבוץ עם "תורם ותורק", "יענה הזוג נשבעים! 

עדים!" ו"לחיי הקיבוץ! לחיי הקיבוץ!". חוץ מזה כמובן ידעתי ששמוליק היה מנהל ביה"ס שפיים, ושהוא 

 מחנכת וגננת נערצת שהשאירה חותם על כל בני קבוצת דוכיפת.  –הבעל של עתליה 

 

ולכן בראשית המילניום כשישראל בערה  –ידעתי כמובן על התפקידים בתנועה והקשרים בחלונות הגבוהים 

באינתיפאדה השנייה עליתי לרגל למשרד הגישור הפינתי והצנוע וניסיתי לעניין את שמוליק ביוזמה שתייצר 

אלא הפרדה ידידותית ומועילה בין הניצים: מערכת של אגמים  –הפרדה בין העמים בלא חומה או גדר 

מיליון הקוב )מ"ק( של ביוב שהזרימה מדינת ישראל מדי שנה לים התיכון  180ותעלות מים שיקחו את 

כי  -ותעביר אותם דרך המערכת הזו למה שקרוי היום בז'רגון "ליטוש קולחים" או טיהור ביולוגי. חששתי 

הערכתי כי שמוליק יזרוק אותי מחמש המדרגות שעלו למשרדו, אך הוא נרתם לסייע ואף הציג אותי ואת 

 הרעיון בפני בוז'י הרצוג כשביקר בקיבוץ כשר השיכון )בהזמנתו האישית של שמוליק(. 

 פתרון מדיני לא יצא מזה אך ידידות ותחילתו של שיתוף פעולה בין דורי דווקא כן. 
 

בחתונה שלנו ביקשתי משמוליק שיחתן אותנו ע"פ מיטב המסורת של החופה הקיבוצית )שכמעט נשכחה אז 
בראשית עידן החתונות המודרניות ב"עדן"( והוא מיד הסכים וגרם לנו אושר גדול ותחושה אמיתית של בית 

 והחזרת עטרה ליושנה.

 זו גם היתה  –לאחר מכן שיתפנו פעולה בניסיונות ליישם את דו"חות הביקורת של מבקר הפנים אלחנן ורדי 
 בדיעבד החשיפה הגדולה ביותר שלי עד אז למערכת הניהול המרכזית של הקיבוץ.

 

 –מאז נפגשנו בתדירויות משתנות וניסינו לקדם יוזמות מיוזמות שונות. רעיונות לא חסרו לו מ"עיר מגן" 

פרויקט מיגון גרנדיוזי שניסינו לעניין בו את משרד הבטחון לקחת בו חלק כ"פיילוט" כשאיום הטילים הפך 

מוחשי לאחר מלחמת לבנון השנייה ותקופת הקסאמים וכלה ברעיון האחרון שהעלה בנושא הפיכת מערכת 

 הקיבוץ ל"אשכול גנים" בחסות משרד החינוך ומכללת בית ברל. 

בביקורו האחרון בגרמניה בו סגר מעגל עם שורשיו טרח שמוליק לקפוץ לאשכול שכזה במתכונתו הגרמנית 

וכמובן חזר מלא התפעלות ואנרגיה מחודשת. הרעיון שנתקבל במינהלת החינוך בהרבה סימני שאלה היה 

 אמור לבוא בקרוב לדיון במינהלת כששמוליק מציג אותו, דיון שלצערנו לא הספיק להתקיים... 

 

גם יוזמה קודמת של שמוליק והוא תיעוד הקיבוץ המשתנה ע"י בוגרי 

 –מגמת הצילום של בצלאל קיבל תפנית חיובית רק בימים האחרונים 

מאוחר מדי בשביל ששמוליק יזכה לקצור מפירות עמלו. אני מקווה 

שנצליח להרים את התערוכה המדוברת ובכך לחלוק כבוד אחרון לאיש 

 המיוחד הזה. 

 

 

  –אני יודע שמילים לא יספיקו 

 אנחנו איתכם  –אבל לעתליה והמשפחה 

  נימרוד



 

  13עמוד  - 02/4/0202 - 787גליון  -בניר 

 

 בית יקר
 

 אין לנו מספיק מלים להודות
 על התמיכה והחיבוק
 האפיות והבישולים

 האכפתיות ותשומת הלב
 לכל פרט, לכל פינה,

 לכל מילה.
 

 "כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים 

 לא לקמץ בחיוכים 

 והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב 

 כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם 

 כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב 

 

 כדאי גם לחייך, מותר לכעוס 

 אך בזהירות לא להרוס 

 אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר 

 הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים 

 אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר"

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 באהבה
 משפחת אייל
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 נתחיל מנושא המים. 

 איפה למדת מים?

 שנים. 7, וזה אחרי שעבדתי בקופרטיב עמק חפר בתובלה במשך 1994למדתי אינסטלציה באריאל בסוף 
 

 מי עבד לפניך כאן במים?

 המסגריה, בעיקר ראובן.
 

 מאז אתה בנושא המים?
עשיתי מאז קורסים שונים בנושא. קורסים של צנרת, קיטור, משרד הבריאות. כל מה שקשור למים. האחרון 

 היה תכנון מערכות אינסטלציה במערכות מים לפני שנה.
 

 אז אחרי כל זה מה מצבנו בנושא המים? 

 יש לנו שתי בארות שכרגע אנחנו שותים רק מהם, אין לנו מקןר מים נוסף )אנחנו לא מחוברים למקורות(.
איכות המים היא טובה, המים ראויים לשתיה, אך יש דרישה של משרד הבריאות לתוספת כלור אשר גורמת 

 ! 0.15-במערכות המים הישנות מפלדה, לטעמי לוואי חזקים מאד. מבחינת עכירות אנחנו טובים, מתחת ל

 . 1.00כאשר מותרת עכירות עד 
 

 השנה הכנסת מוני מים אלקטרוניים, איך אתה מסכם את התוצאות?
בשימוש במים בקהילה, אבל עדיין יש חברים שמשתמשים בכמויות מים  404-היתה ירידה של מעבר ל

 ניכרות שלא לצורך.
 

 ומה זה עושה?

מי שלא משתמש במערכת השקיה ממוחשבת )גלקון, למשל( אין לו יכולת פיקוח ושליטה. באתרי האינטרנט 

יש הנחיות והסברים כמה להשקות כל סוג של צמחיה וחברים שיכניסו מחשוב ויעבדו לפי ההנחיות יחסכו 

 עד מאות שקלים בשנה.
 

 מהו השימוש במי הבריכה?

 משתמשים בעיקר לגן האירועים ופחות לחקלאות.
 

 מה קורה עם תשתיות המים והביוב לרגל הקליטה?

 עומדים להחליף את רוב הקווים הראשיים כדי לקלוט את כל הנקלטים.
 

 מה יקרה עם מכסות המים עם הקליטה?

ק ליחיד.  במידה “מ 5-ק למפש לחודש ו“מ 2.5הכמות המוכרת של נציבות המים מחושבת נכון להיום לפי 

 ותהיה חריגה אנחנו נשלם מחיר גבוה. 
 

 מה עם המים במאגר?

 אנחנו מוכרים את המים לגרנות.

 
 שמוליק היה יושב עם המרואיין לשיחה ומשרבט על בלוק צהוב את השאלות והתשובות. 

מעבה את התשובות ומוסיף תובנות  -אחר כך היה מעתיק לדף נוסף והופך את השיחה לכתבה 
 ואנקדוטות משלו. הראיון עם יוסי נותר על הבלוק הצהוב והוא כאן כמו שנכתב. 

 ברור שמבחינת שמוליק, זוהי לא כתבה מוכנה לעלון. אבל זה מה שיש. לא נגענו...  
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 יש נושא הפילטרים נגד כלור וסידן.

מסתבר שהפילטרים לא כל כך עוזרים, הם יותר נגד האבק שיש במים והלכלוך שנגרם מביצוצים בעקבות כך 

 בצינורות.
 

 והאחרים? 4מה דעתך על תמי 

מרגישים את זה.  -הם עוזרים עד רמה מסויימת, חיידקים הוא מנקה טוב אבל אם יש רמה גבוהה של כלור 

 מצליח להוריד את טעמי הלוואי יותר מפילטרים אחרים. 4אבל בכמות הכלור שאצלנו תמי 
 

 ובסידור הרכב?

בנושא זה אני לא מרוצה. אין מספיק רכבים לשוטף. לא לעבודה ולא לחברים ולא לבעיות רפואיות 

 שמתעוררות ומחייבות נסיעות לטיפולים. לנושא זה דרשתי דיון מיוחד בהנהלת הקהילה. 
 

 שמוליקראיין: 

 

 ושמוליק היה מוסיף:
 תודה יוסי על העבודה הקשה, ההשקעה והאכפתיות. 

 תמיד אפשר לפנות אליך ולקבל יחס נעים ותשובה עניינית. המשך כך.
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 המסע ללפלנד
 

"מלכת המדברלפני כחודש הזמין אותי שמוליק ז"ל לראיון בנושא המסע שלי ללפלנד במסגרת "  
שמארגנת החברה הגיאוגרפית, לא יצא לנו להיפגש ושמוליק נסע עם עתליה למסע שלהם לגרמניה 

 ולאנגליה.
 לפני כשבועיים שמוליק מתקשר, אז מתי את באה ונדבר?

 הרגשתי שהמסע כבר כל כך רחוק ממני, נסעתי באוגוסט ומאז קרו כל כך הרבה דברים.
 ועם זאת אמרתי לעצמי יכול להיות מעניין להרוויח שיחה עם שמוליק.

 ישבנו בחדר הקטן המלא תמונות וספרים כשתמונות הנכדים רצים על מרקע המחשב והתחלנו לדבר.
אני סיפרתי קצת על עצמי, על ילדותי בקיבוץ, על הלינה המשותפת כאשר שמוליק מנסה למשוך אותי 

 להרחיב בנושא בעודי מסרבת.
 השיחה שלנו נעה בין הסיפורים מהמסע ללפלנד לתיאורים של שמוליק ממסעו לגרמניה.

אני דיברתי על מסע השורשים שלי לפולין ושמוליק סיפר על המסע המרגש שעבר במחוזות הילדות של הוריו 
 בגרמניה.

היה חשוב לי לציין את הרקע לכתיבת סיפור המסע ללפלנד מכיוון שבעקבות פטירתו של  שמוליק והציפייה 
 שהסיפור יתפרסם בעלון מלווה בקטעי קישור פרי עטו, הופך סיפור זה למיוחד.

 

 

 אז כך זה התחיל...
ולסיום לימודי התרפיה, נעתי בין מחשבות  50תחילה כלל לא רציתי לצאת למסע זה המוקדש להגיעי לגיל 

 על נסיעה להודו או אולי ליעד אחר, ואז הגיעו הזמנות לימי מיונים ונרשמתי.

הגעתי ליער בן שמן בו התקבצו מאות בנות מכל הגילאים, מרקעים שונים, התפעלתי מהעוצמה שמקרינה 

 חבורת הנשים הגדולה שיכולה עם עוצמה כזו להזיז לא רק ג'יפ אלא גם הר.
פתאום חזרנו לימי התנועה, טיפוס על קירות, הליכה על חבלים בגובה רב ומורל גבוה המלווה בשירה 

 ובקריאות עידוד, לרגע לא הבחנת בין המוכרת בחנות, עקרת הבית, הפסיכולוגית או הרופאה.

וכך גם במסע, קיבלנו בגדים תואמים מעוטרים בדגל ישראל, הצטיידנו במעילים חמים, שקי שינה 
 המתאימים לקור של מינוס מעלות, שקיות חימום, הרבה נשנושים ושמנו פעמינו לעבר הצפון הקר.

 

 נחתנו בהלסינקי לאחר עצירה באיסטנבול ועוד לפנינו טיסה לקמי, שער הכניסה המערבי ללפלנד.

 לאחר לילה ללא שינה בדרכנו לעבר מקום הלינה עברנו על פני קו הגבול הארקטי, שם יחל מסענו.

 התרגשות עזה אחזה בנו כאשר קיבלנו את מפתחות הג'יפ שיהיה כמעט בית למשך שמונה ימים.
 

המסע עבר דרך פינלנד ושוודיה דרך הפיורדים 

והנוף המדהים של נורווגיה. אמנם רוב הזמן 

התנייענו באמצעות רכבים אך במקומות 

מסוימים ירדנו מהג'יפ, הסנפנו את האוויר 
הצלול וערכנו טיולים רגלים בתוך היופי 

המדהים. זכור לי לטובה טיול שערכנו בשמורת 

טבע בשוודיה הנקראת איביסקו, נדהמו 

מהצלילות האין סופית של המים החוצבים 

מנהרות בתוך הסלע, מהצמחייה המדהימה, 

 השרכים הענקיים.
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באמצע השמורה על אבן שטוחה כשולחן בתוך הטבע המדהים גילינו להפתעתנו עשרות כוסות מלאות מוזלי 

בטעמים שונים, זה היה פינוק מדהים, בדיוק במקום. ברגע זה הבנו שבמסע הזה יהיו עוד הרבה הפתעות 

 ופינוקים.
 

מזג האוויר שיחק לנו בגדול ואפשר לנו להסתובב בחולצות קצרות. ככל שנסענו צפונה, ונגיע עד לקו רוחב 

, הרגשנו כיצד הקור הלפלנדי חודר לעצמותינו.70  
 

לטייל בלפלנד זה כמו לטייל בתמונה, זה היה 

 משפט שחזר על עצמו בכל מקום שהגענו אליו.

אלפי אגמים, בלי שמות כי מי יכול להמציא כל כך 

 הרבה שמות, פיורדים יערות.

ליד חלק מהאגמים עצרנו, שתינו קפה, התפעלנו, 

 התרוקנו, רקדנו... 

המון רקדנו וצחקנו לצלילי המוסיקה שבקעה 

 מהג'יפ.
מכיוון שאנו היינו המסע האחרון, תיארתי לעצמי 

שתושבי המקום כבר התרגלו למשוגעות היוצאות 

מהג'יפ ומתחילות לרקוד, גם כי סתם בא וגם כדי 

 להתחמם.
 

אני חושבת שהקושי והאתגר שונה מאחת לשנייה, הוא יכול   -שואלים אותי האם המסע קשה, אתגרי 

 להיות בהימצאות בין עשרות נשים שלא מכירים ולהתאים את עצמך אליהן או שלא.

הקושי יכול להתבטא בשינה עם עוד שלוש נשים באוהל בתוך שק שינה כאשר יש נשים שפעם אחרונה שישנו 
, או לוותר על מקלחת. כל אחת ואחת חוותה את הקושי שלה במסע וביחד עם כולן 13באוהל היה בגיל 

 התחזקה כדי לעזור לאחרים.
 

 גולת הכותרת של הטיול מבחינתי היה שייט לווייתנים באזור הכי צפוני שהגענו אליו. 

שעות בסירת דייג כשכבר בדרך ללב ים רבע מהבנות הקיאו את נשמתם ונשכבו על הסיפון שהפך  6-שטנו כ
להיות כבית חולים שדה. לאחר הפלגה ארוכה בה ליוו אותנו אלבטרוס, שחפים ודולפינים ואילו אנו ליווינו 

את עצמנו בשירה אדירה של שירי מלחים וים )אולי כדי להתגבר על הבחילה( הגיחו מולנו לאחר התזת 

סילוני מים המבשרים על בואם, שני לווייתנים, הם שחו לצידי הספינה במלוא הדרם וגודלם, מוציאים את 

 גופם הענק מן המים מרימים את הזנב וצוללים חזרה לעומק הים,  זו הייתה חוויה של פעם בחיים.
 

הדקות  10-אחד מהעקרונות שהנחו את מארגני המסע היה שלא מספרים מה הולך לקרות אפילו לא ב

הבאות. וכך קרה שבאחד הימים, ביקשו מאיתנו לקחת כלים וחומרים לארוחת צהריים ולרדת לכיוון הים. 

כשהגענו למקום הכינוס ראינו כבל מתוח ממצוק וממנו יורדת אומגה לכיוון הים, זה היה רגע מפחיד, כייפי 

 ומלא סיפוק והיו עוד המון רגעים כאלו מיוחדים שסיפקו לנו ריגוש והנאה.
 

המסע הגיע לסיומו לאחר גמיעת אלפי קילומטר בנוף 

בראשיתי מהמם ומזג אוויר שלא יכולנו לבקש טוב מזה. 

רק  כשהגענו לשדה התעופה התחיל לרדת גשם כאילו 

 מישהו נתן את הסימן, זהו עכשיו אפשר.

 

את החוויות עוד אמשיך לעבד זמן מה ואין ספק 

שהסלוגן שתבעו מלכות המדבר והחברה הגיאוגרפית 

 ", מתאר את עוצמת החוויה.כשתחזרי תביני"
 

 אפרת וינטר
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 80אבנר כהן,  

 48חיה ברק, 

 48אברהם תקומי, 

 47ארי, -יני לב‘צ

 45בני פלג, 

 45שאול ברן, 

 45לה לוינסון, ‘אברמ

 45קה לוינסון, ‘שוש

 47דרורה ברלס, 

 40עתליה אייל, 

 77אביבה יפה, 

 70גיורא הררי, 

 70רינה דנה, 

 70משה לנגשטטר, 

 72מוניקה קרבס, 

 02פבל שקולניק, 

 02מורן זנגי, 

 08לירון מאור, 

 08עדי בורץ, 

 08טליה פיינבלט, 

 05עמיר שיקלי, 

 05יעלה פנר, 

 07גל לבנה, 

 07אייל ירושלמי, 

 07יעל יוגב, 

 00טל רוזנבלום, 

 00שיר ברלס, 

 00אלעד קורדובה, 

 00ליאור וינטר, 

 02גיא בארי, 

 02אייל רונן, 

 04אורי שלמון, 

 07עלמה ינאי, 

 00שחף ראובני, 

 00עומר לביא, 

 00שובל וינטר, 

 4עמית שר, 

 7יובל רז, 

 7עפרי צדפי, 

 0סתיו שר, 

 52גוץ אברהמי, 

 52חביב פיינבלט, 

 52חיה אברהמי, 

 52אילן קובלסקי, 

 52יהודה שיקלי, 

 54ויצמן זנגי, 

 55מינדי בורץ, 

 57סוזן מאור, 

 50יוסי לוי, 

 50סמדר ירושלמי, 

 52עמיר רונן, 

 52אפרת וינטר, 

 

 72עומר לוינסון, 

 78דרור רפפורט, 

 78ליאת לוינסון, 

 77זיו גת, 

 75זאב שלמון, 

 02מרסיאל בוחסירה, 

 02עידן ביוקאורל, 

 04נורית שלמון, 

 05הדס זטורסקי, 

 05שי קאופמן, 

 07שלומית זהר, 

 00חגי לנגשטטר, 

 00אלמוג ברק, 

 00דורון קורדובה, 

 00יניב שיקלי, 

 00לורלי קרבס, 

 02תהילה ויינטרוב, 
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 או לפרסם באתר.  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -פתרונות ניתן לשלוח לאי
 התשובה הנכונה ורשימת הפותרים יתפרסמו באתר הקיבוץ. בין הפותרים נכונה לא יוגרל פרס.

 החידוניר הוא מדור שהיה ונעלם, אך שמוליק אהב אותו מאד. 
 אני חושבת שזה נתן לו הרגשה שהעלון הוא בשורה אחת עם עיתוני סוף השבוע המובילים...

 אז פעם אחרונה, לכבוד שמוליק, שתי חידות: 

 

 הקו המקווקו שבאמצע הוא קו ראי.  .1

 צריך להשלים את התמונה כך שצד ימין ישקף את צד שמאל במדויק.

 .   השלימו את סדרות המספרים הבאות:2

 

 

 

 

 רפי בורץבהצלחה, 
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 תחת אש

 רמי פורטיס וברי סחרוף

 

 באנו ת'חושך לגרש 

 לשטוף את האבק מעל פנייך 

 שובי, הבית התייבש 

 אמצי אותי, אמצי חזק אלייך 

 

 אנו נשוב ונחדש 

 כשחלודה אוכלת את שינייך 

 יום, יום בדרך לפרדס 

 נפרוץ את החומות שלרגלייך 

 

 אני צומח תחת אש 

 מדליק סיגריה מקדש 

 בזרועתייך תחת אש 

 בלהבות לא מתרגש 

 אני שוקע תחת אש 

 כורע ברך, מבקש 

 שירד כבר גשם 

 

 

 

 
 

 באנו ת'חושך לגרש 

 למחוק את הכאב לבנתיים 

 חום סדום ועמורה 

 פותחים חלון ולא רואים שמיים 

 

 לא, לא למדנו לשקר 

 אנחנו רק עוצמים את העיניים 

 חרש נצעק לא נתכחש 

 אמצי אותי אמצי חזק אלייך 

 

 אני צומח תחת אש 

 מדליק סיגריה מקדש 

 בזרועתייך תחת אש 

 בלהבות לא מתרגש 

 אני שוקע תחת אש 

 כורע ברך, מבקש 

 שירד כבר גשם 

 השריפה בבית אורן


