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 שנה לכפר יעבץ 80יט.  

 

 

 
 הרצל שפיר

 עבץ(יכפר  80)

 

 למושב כפר יעבץ 80 -אל: הוועדה לאירועי ה

 

 

 

 מכובדי , 

 

 בשם כל צאצאי צבי שכטרמן ז"ל , גואל , מקים ומיישב כפר יעבץ

 

 יעבץ –למושב כפר אנו שמחים וגאים  לחגוג אתכם גבורות 

 

 להשתתף אישית בחגיגותלצערי נבצר ממני 

  

 הייתי בן שלוש כאשר "השתתפתי" בחגיגת העלייה על הקרקע ונטיעת עצי ההדר.

 

 תלאות , סבל ובעיות לא חסרו , הן בתקופת ההקמה והן במלחמת העצמאות ואחריה

 

 התושבים ,  צלחו הקשיים והצליחו למופת  אך המקימים, העולים החדשים 

 

 כיום כפר יעבץ מושב לתפארת

 

 היום חוגגים ומחר ממשיכים ואנו אתכם תמיד

 

 

 

 

 ( לאיאלוף )מיל( / רב ניצב )גימ

 הרצל שפיר         
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על הגעת כולם לערב זה. תודה  ) ידוע  גם שכולם יבואו , כי הלילה  אין   -:  תודות* 

 כדורגל (.  

 דקות. 20 -תחילה נרים כוסית לחיים , לחיי כל הנוכחים כאן הערב. אני אדבר כ   

 

 אמרתי הדברים הבאים בפתיחה : 80ביום ההולדת 

 

  היו לי שלוש אפשרויות   כיצד לשאת דברים :* 

   I  .    ; לתאר בקצרה את הפרקים העיקריים של חיי 

 אפשרות שנייה :  -או          

   II להציג את "האני מאמין" שלי ביחס לחיים , מסורת ,אמונות ומציאות , מה קורה   .     

 במדינה .                         

 אפשרות שלישת :   -או         

   III המוזמנים, תוך התייחסות ושבבי זיכרון ורכילות  -.  להציג את היכרותי עם הבאים  

 וההווה . מהעבר         

המוזמנים  , וכדי  -בחרתי אז באפשרות השלישית , להציג את היכרותי עם הבאים    

להתגבר על הקושי  בביצוע ובמגבלת הזמן העדפתי להקריא ,שלא כמנהגי. כפי שאני 

 שיו.עושה עכ

 

 -מאחר והפעם באו מוזמנים נוספים ,כולל כאלה שלא יכלו לבוא בפעם הקודמת  

 : 80אני חייב לציין אותם כאן ,כפי שעשיתי ביום הולדת   -

 

אייב ההתחלה היא ההיכרות עם הוריה .  לוס אנג'לס .-באה במיוחד מ ריטה שפיגל, --

,   ציוני גדול ותורם גדול לישראל. בין היתר הקים את ביתן הילדים במוזיאון שפיגל

השואה בירושלים, את הגן בחוף ת"א ועוד.  אירחתי את שפיגל בביקוריו בישראל ובסיני 

לוס אנג'לס , כולל בשנה בה  -)כאשר הייתי אלוף פיקוד הדרום(, והתארחתי בביתם ב

 ליפורניה. למדתי באוניברסיטה של סטנפורד בק

, הבת של אייב שפיגל , הגיעה לישראל , בסוף שנות השבעים , כנערה צעירה  ריטה

,דינמית וחצופה . גרה , עבדה ולמדה בירושלים. שוחחנו רבות על ישראל ; על הוריה 

ואחיה ,על הלימודים והעבודה  שלה באוניברסיטה.  ומאז מתקיים הקשר בינינו שהתחזק 

    רון   אייב,  וגם בנה   -לאחר מותו של אביה

עשה טירונות בצה"ל ומבקר תכופות בישראל.  ריטה מטפלת עתה , במקום אביה בענייני  

התפוצות והשואה בישראל,  דבר שמחייב אותה לביקורים  בישראל.   כאשר ריטה בארץ 

אני מלא הערכה ותודה על  היא אורחת קבועה  לארוחות השבת והסיורים המשפחתיים.
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של ריטה מארה"ב , במיוחד לערב זה. יש בינינו , גם עם סיגלית ודניאלה , קשר בואה 

 אמיץ ,וכך זה יימשך. 

 

קשה לי לאתר מתי נפגשנו לראשונה. כילד ביקרתי רבות  אורי וברוריה אמיתי ממטולה . 

בצפת ,עם הורי והכרתי את העיר וחלק מתושביה.    לאחר מכן, נלחמתי במלחמת 

השחרור , בין היתר , בצפת.  שנים אח"כ  נהגנו לבוא למלון מרכזי בצפת של משפחת 

ואחיו וכן גרה שם מייבר,   קרובים של אורי.  שנים באנו גם למטולה שם מתגורר אורי 

אחותו ומשפחתה,  אתם נהגנו לשהות ולבלות )מודה ,גם במשחקי קלפים(.   עם אורי 

לגרמניה ואוסטריה ;    במטולה התארחנו בביתם , כאשר   -וברוריה נסענו יחד גם לחו"ל 

העמידו לרשותנו דירת חמד , בקומה השנייה ,  עם מרפסת ונוף ישיר על בקעת הלבנון.  

תמיד אוכל מצוין ;  וכיום  באים   ביקרנו תדיר במסעדה  הלבנונית של ברוריה במטולה 

למסעדת הבשרים , אולי הטובה  ביותר בישראל בשם "התחנה" במטולה ,  המנוהלת ע"י 

 הבן הצעיר.                                למרות המרחקים ,מנסים לשמור על קשר טוב.

 

מגן הוותיקה . כאשר עשיתי הסבה לשריון -שכנה מנווה מלי מלי ובוב לובוב מהרצליה.

עוזי,  היה המדריך שלי לתותחנות טנקים ומלי המורה  -בראשית שנות החמישים, בעלה אז

היפה שלי לריקודים. שמרנו קשר גם בימים לא קלים .  בעקיפין אני אשם בנשואי מלי 

בה שרתה מלי ,   -משטרהזה קשור ל-לבוב  .הסיפור ארוך ומסובך , אך בקיצור אומר 

ובבוב שהיה אז בארה"ב פרופסור שעסק בפסיכולוגיה , גם של כלבים . בוב , לאחר 

מלחמת יוהכ"פ , זומן על ידינו לישראל, לסייע באמון ותפעול כלבים בשירות צהל 

והמשטרה מלי ובוב נפגשו ,ומאז טוב לשניהם.  בוב , עד לאחרונה , כפרופסור , לימד 

 רסיטה ת"א.  מדי פעם שיחקנו אף טניס. בוב משחק גם כיום.וחקר באוניב

מלי טיפוס מיוחד ,  עם קהל מעריצים גדול. היינו בקשר במהלך השנים ועדיין שומרים על 

 הקשר.

 

מגן ברמה"ש , אך -יעל, ובעלה יוסף ז"ל , מהמחזור השני של מייסדי נווה –יעל בחנה 

רובה אלינו גם פיזית , גדר ליד גדר.  יוסף עדיין נחשבים לוותיקים.     השכנה הכי ק

בעלה, גם הוא יוצא צבא הקבע. בעל ידי זהב. כל מה שאפשר לעשות או לקלקל בבית הוא 

 מוקטנות יפיפיות .  עשה , כולל יצר דמויות 

על( , אפרת -צביקה )טייס בצה"ל ובאל  יוסף נפטר לפני כשנתיים.  הילדים שלהם  

ות הכי מסורה בבי"ח , גדלו בצמוד לילדי, צביקה בחנה היה פנים ,וורד האח  מעצבת 

מייצגת בכבוד את דור הוותיקים , תמיד עוזרת   קרוב יותר בגיל לאורנה . יעל בחנה 

)המפתח של הבית שלנו תמיד אצלה( ,סיגלית ויעל שומרים על קשר הדוק , החל בחצר 

 פעם(. וגמור בבית ליד כוס תה ועוגה )שגם אני נהנה ממנה ,מדי

 

 שוב תודה על הגעה מרחוק , ממעיין ברוך.   רותי ודוד פיין.

 

 ההולדת.-ועכשיו בהקשר ליום 

פלוס , כאשר נפגשים ידידים מאותה שכבת גיל. שואלים בנימוס "מה  60לאחר גיל  

אתה  בבעיה. הוא עונה   שלומך ?" ואם אתה לא נזהר וגם אתה שואל "מה שלומך" 

דבר דומה קורה כאשר אתה נשאל "יש לך נכדים" ? ,  תבין מיד,  ברצינות ובהרחבה .  

 שגם אתה תשמע על כל הנכדים שלו )והשד יודע כמה נכדים יש לו(. 

 



  
 

, במסגרת משפחתית יותר מצומצמת.   70, ולפני כן חגגנו   80, חגגנו  85חוגגים היום  

 מה השמחה הזו ?

                                                                                               -אתם שואלים "מה שלומי" , טוב אני אסביר , 

, גם אותי חיפשו בגיל הזה .  59אבא , צבי שכטרמן נפטר בגיל   בהיסטוריה המשפחתית 

, הייתי בבדיקה  שגרתית בשיבא . אמרו צריך לבצע צנתור.  59,אני בן   1988בשנת 

פתוח . פרופ' גור ניתח , מתמחה צעיר -מרו אתה נשאר בבי"ח .למחרת ניתוח לבביצעו , א

מה עכשיו ,  דר' אמיר שחר ,מלווה אותי בהמשך, עד היום.  אני שואל את אמיר   

,  1992שנים ,השנה כבר  5שנים. עברו  5נדע אחרי   -הניתוח  הצליח ? אמיר משיב

 , שנה בהחלט שנה מיוחדת. ואני שואל נראית באופק  2000הכול נראה בסדר ,  שנת 

. שנה לפני שנת 1999 -ב  70תגיע קודם לגיל   -אני מגיע לאלף השנייה ?   אמיר   עונה 

,צנועה משפחתית קטנה. כעבור שנה גם  70עשו לי מסיבת יום הולדת   האלפיים. הגעתי 

 .  59.  התגברתי על המכשול המשפחתי של גיל 2000הגעתי לשנת 

 

, ושוב חיפשו אותי , 76גם אני מגיע לגיל   2005.  בשנת  76אחי נפטר בגיל  אברשה

לב. ההוא למעלה לא ידע שזה תפס אותי בדיוק בביקור -הפעם ברצינות רבה.  קבלתי דום

במרפאת קופת חולים כללית בהרצליה, בקומה מעל מח' הלב. )מה היה באם זה היה קורה 

,עשו החייאה ראשונה ,שלחו אותי לבי"ח מאיר  חמש דקות קודם ואני במגרש החנייה(

בכפ"ס , אני ללא הכרה , הזעיקו את המשפחה להיפרד. באו להיפרד , אני לא ראיתי 

אותם.  כעבור כמה שעות נוספות התעוררתי , תוך דקות , התבדחתי עם הצוות הרפואי , 

מספר ימים ביצעו הם נראו מודאגים שמא העליזות שלי , מעידה על פגיעה במוח.     תוך 

בעל  -לחדש קווי הדם בלב , וליתר ביטחון שתלו לי בחזה דפיברילטור   עוד צנתור 

 פעילות כפולה. 

.  אבל התגברתי גם על 75הולדת -וכל זה קרה , כנראה , מפני שלא עשו לי חגיגת יום

 .76המכשול המשפחתי של גיל 

 

שנים , אחר כך ,  3ההוא למעלה לא היה בטוח שהמכשיר ליד הלב , אכן פועל , לכן  

מ' מהבית ,קפץ הדופק , למספרים שלא  40 -, בשעת הליכה , במרחק של כ  2008בשנת 

יכולתי לספור. והמכשיר פעל , את המכה החשמלית הראשונה הרגשתי כמו שירו בי כדור 

פעמים  3לכת , ועד שהגעתי הביתה הוא פעל עוד , התקפלתי בעמידה , אך המשכתי ל

,אמנם בעוצמה פחותה יותר,  והפעם הרביעית פעל כאשר התיישבתי בבית במשרד , ליד 

ל , אמרו לי לנשום עמוק. אמרתי שאת זה אני עושה "שח -השולחן.  התקשרתי בשקט ל

כבר קודם . ועכשיו שיבואו. באו , פוניתי לבי"ח מאיר , שם הוסדר שהמכשיר יפעל 

 מוקדם יותר גם כאשר הדופק רץ למעלה.   

  

לכן כאשר שואלים אותי "מה שלומך" , אני עונה מוטב שלא אספר.  אבל לכם ,כאשר 

 מוכרחים.  85חוגגים 

לתכנן   , נעשה לך , או אתה תעשה ,שוב יום הולדת  ?  אני עונה  90בגיל   -אלים ושו

 מותר.

 

*  *  * 

 
 


