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ההבדל   18.11.2022אח שלי שרוליק מת. נפטר 
 שנה ושלושה חדשים. -בין שרוליק וביני 

ואני היינו חברים  טובים מאד רוב שנות  שרוליק
חייו. נהג לשתף אותי בחינוך ילדיו, בעבודתו, 
בהחלטות קרדינליות שלו, וכאלה היו לו הרבה 
במהלך חייו, בסולם הערכים שלו  שהיה לו מאד 

 ברור.  

לפני כארבעה חדשים קרא לי לשיחה אמר לי שהוא 
כל מרגיש שעומד לסיים את חייו, ימות בלב שלם. 

בעלי  -ילדיו כבר מסודרים, הוא גאה בהם 
משפחות, עובדים, מתפרנסים, יש לו  עשרה נכדים  
ונכדות, מרגיש שעזר להם, כל אחד בהתאם 

 לצרכיו, ויודע שידאגו לגלילה אימם ואשתו.

שרוליק  אהב את עמק הירדן ואת  אשדות אהבת 
נפש. כל עץ וכל בית באשדות היה יקר לו,  חרה לו 

שינוי שעשו בנוף הקיבוצי. רצה להחזיר את על כל 
הקיבוץ של פעם, בו הוא גדל ואצר זיכרונות  
נהדרים: שבתות בברכות הדגים  שם עבד אבא 
שלנו, עצי התאנה שהסבו לו צער ושמחה, כי 
תאנים אהב לאכול אבל אחרי שנגע בחלב התאנים 
היה פורח כולו. כאשר ילדיו עזבו את נצרת, שם 

מקמו במקומות שונים, החליט היה ביתם, והת
 לחזור לאשדות ובה לסיים את חייו, וכך אכן קרה.

ה באשדות בכל נפשו ומאודו. ישרוליק נרתם לעשי
 ארבעה  פרויקטים עשה  והיה שותף לסיומם.  

פרויקט ראשון היה חברותו בוועדה לשיפוץ 
הברכה. היה שותף מלא  בהבנה שבעמק הירדן אי 

ונסגרה(. הביא  מומחה אפשר בלי ברכה )שכמעט 
לשיפוץ ברכות, לאחר שיפוץ הברכה היה תקופה 

 מסוימת בוועדה לניהול הברכה.

פרויקט שני שלו היה: "שקי קקי". הצליח  להעביר 
החלטה לתלות קופסאות צהובות ברחבי הקיבוץ 
בהן יהיו שקיות שחורות לאיסוף צואת הכלבים. מי 

 ימלא עתה את הקופסאות בשקיות?

פרויקט שלישי שלו היה שיפוץ האורווה. כילד 
כמונו, כולנו, בילה באורווה ורצה להחזיר את ימיה 
כקדם. לא היסס להשקיע באורווה כספים רבים 

חביב  'לופיו'מכספו הפרטי, קנה סוסים, כאשר 
הילדים מוביל בראש, ייבא מרכבות מפולין, שתל 

עצים, חפר בורות, תיקן גדרות ועוד. רבים וטובים  
נהנו ממרכבות המלוכה. היום ניתן לראות את עצי 
הברוש ששתל יפים וגבוהים. עצים הנותנים צל 

 ופריחה ברחבת האורווה. מקום יפהפה.

 'רפ.בית ק'פרויקט רביעי שלו היה שיפוץ הקיר של 
התחיל בקטן, ביקש שיעשו ניקוז ליד הקיר. המשיך 
בגדול תוך התכוונות לשפץ את הקיר כולו. הצליח 
לרתום אנשים וכסף, וזכה לראות בסיום הפרויקט 
)עד היום לא נעשתה חנוכת סיום שיפוץ הקיר על 

 .אף שהובטח ...(

 

 אוהבת אותך וחשה החמצה
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