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תרצ"א, נולד בן לפסיה וגרשון קובלסקי 
שהיו חברים בתנועת "החלוץ" בפולין הם 
קראו לו אריה. זה לקח קצת זמן עד שקבלו 
את הסרטיפיקאטים הידועים שהנפיקו 
התנועות הציוניות לחלוצים שהשתוקקו 
לעלות לפלשתינה, בחסות של שלטונות 

שלט אז  בארץ. אך גרשון המנדט הבריטי ש
ופסיה עם אריק הפעוט  הצליחו ועלו, וישר 
הגיעו אל "דלהמיה" הלוא היא אשדות 
יעקב. לא פשוט להגיע מפולין הקרירה אל 
עמק הירדן בדיוק בעונת הקיץ והחום 
הלוהט. מרצם ומסירותם של גרשון ופסיה 
הכניסה אותם מיד לתוך חיי החברה 

נקלט בחברת התוססים של הקיבוץ. אריק 
בני גילו, והיו לו גם חברים טובים הצעירים 
ממנו בשנה כמו למשל מיכאל דיין שאהב 
אותו מאוד הם שיחקו ביחד ושוחחו על 
אהבתם הגדולה, כל אחד לאומנותו. אריק 

ומיכאל לצלילים. לפני  לצורות ולצבעים,
החתונה של מיכאל ידידו, הציע אריק: מה? 

כדאי שיצבעו את ואיך כדאי? ובאילו צבעים 
קירות דירתנו החדשה המשותפת, הוא עזר 
למיכאל לסדר הכל בצורה יפה ואסטתית, 
אפילו לתלות את התמונות. אני חושבת שגם 
אריק אהב את מיכאל, ההוכחה לכך,  על 

-בית'הקיר עם ציור הקיר הענקי שבחזית 
, תוכלו להבחין בפינה המזרחית למעלה 'קרפ

יוניסט שעומד במעגל של רוקדים ואקורד
בצד ומנגן, לפי צורת העמידה, זה יכול רק 
להיות מיכאל למרות שהיו עוד כמה חבר'ה 
שניגנו באקורדיון. כך הנציח אריק את הווי 

החיים באשדות עם  הדייגים המעלים דגים 
ברשתם, השומר, המטפלת והילדים, ובפינה 

 רמז לחיי התרבות .

בתיק שנותר בארכיון לאחר עזיבתם של 
אריק ודיצה רעייתו, לא נוסף חומר, ויש שם 
רק עקבות וזכר לימים רחוקים מאוד. למשל 

מחליטה מועצת המשק לאשר  1946-ב
ולאפשר הכשרת ילדים במוסיקה וציור. 

הספר המליצה על יציאתם של -ועדת בית
אריה קורן ודוד שטנסקי )"מילדי טהרן"( 

תחנכו בקיבוצנו, שהילדים יסעו שנקלטו וה
להשתלמות בציור לחודש ימים בסטודיו של 
שטרייכמן הצייר המפורסם, שגם היה בעברו 

  3חבר באשדות. התשלום בסטודיו הוא 
לא"י לחודש, עבור כל ילד. הם יתגוררו 

אביב. -בגבעת השלושה ויסעו מדי יום לתל
, כותרת בעלון "נחת פון 1948בסוף 

ר נחת מהילדים ובו מציין קינדער"= כלומ
קברניט מומחה את אריק קורן, רמי 
ספרוקט, ואת מאיר ש?? שהשתתפו בקורס 
איתות בימיה. המומחה ציין שלימודי איתות 

חודשים  3-4באנגליה או באמריקה נמשכים 
שבועות   6ואילו החבר'ה שלנו סיימו תוך 

באסיפה כללית חגיגית  1950בלבד. בינואר 
ם לחברות את מחזור ג' מתקבלים ומאשרי

של בני הקבוץ ובהם אריק  ק. רמי .ס. , עדה  
.ג. ורחל ב.פ., שלומית ג. נחמה. א. ושאר 
החבר'ה, שאת חלקם היה ממש קשה לרסן 
!!! אריק היה בין אלה שהצליחו לברוח 
ולהתגייס לחיל הים. הרצון להשתתף 
במלחמה, לעזור לצה"ל שהיה די קטן 

יות, היה גדול והתמודד עם משימות ענק
מאוד.  פחות מחודש מיום הכרזתו של דוד 

גוריון על הקמת מדינת ישראל -בן
שנים שרת  4( אריק כבר מגויס. 14/5/1948)

הים והשתחרר בדרגת סמ"ר. הוא -בחיל
מתחיל את חייו מחדש בקבוץ.  צורכי השעה 
קבעו שאריק ילמד ציור בביה"ס של אשדות 

ה אותו איחוד )לאחר שהפילוג הידוע חצ
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והיה צריך גם מורה לציור. אריק השתלם 
אריק גם  באורנים כדי למלא את המשימה,

עשה עבודות ויצר בנוסף להיותו מורה, 
נפתחה תערוכת היחיד שלו   1957ובקיץ 

אביב שנקראה -בגלריה ע"ש צ'מרינסקי בתל
 -סקרפיטו –"שילוב אמנות בבניה" )פסיפס 

נים את בוץ מציייבעלון הק בטיק, הדפסות(.
התערוכה וגאים ביצירתו של אריק.   באחת 
ההשתלמויות כשהיה בעין הוד פגש את 

איטלקי לוצאטו שהתלהב -האמן היהודי
מאריק והזמין אותו להשתלם אצלו 

 בוץ אישר, ישבועות. הק  6באיטליה במשך 

ואריק נסע ולמד וצבר עוד ידע שאותו הגשים 
יצר בעוד מקומות רבים. ויש רשימה די ו

ארוכה של קיבוצים וגם בערים שבהם 
נמצאות עבודות של אריק. ובל נשכח שאת 
התפאורה של ההצגה על "מסעו המופלא של 
הקרפד" שבה בעצם נפתחה ונחנכה הבמה 

היתה של אריק, בבימויו של   'קרפ-בית'של 
אורי פלג שהיה מורה וגם מנהל ביה"ס 

פות. ביצוע עבודות המסגרות באחת מהתקו
ברזל -של התפאורה נפתלי כ"ץ שהיה חרש

במסגריית אשדות. תוך כל הדברים הללו 
הוא מתחתן עם דיצה שהיתה בת במחזור 
אחד צעיר ממנו. אח"כ מופיע קטע מעתון 
אומנות שנקרא "עונות השנה" ובו דברי 
הערכה על עבודותיו של אריק וגם על מאמר 

יש גם  1959. בסוף העת הזה-שכתב לכתב
שני מכתבים שכתב אריק עם דיצה בוונציה 
בהיותו בשנת השתלמות, לאחר שזכה 

אמריקה" לאמנים. ושוב –ב"פרס ישראל
חוזר לקיבוץ ומופיעה כתבה בה אריק מתאר 
את צרות העין ו/או צרות האופקים 
בהתנהגות של חברים או ענפים מסוימים 

.. בקיבוץ והתייחסות לעבודת האמנות ..
בשלב מסוים כנראה עייף ממאבקים ויחד 
עם דיצה עזבו את אשדות, מדי פעם הגיעו 
לבקר ושמענו גם בשורות משמחות על לידת 
בתם מיכל , על עבודות שעשה. אך על  כל 

אלה כבר אין לנו תיעוד בעלון אשדות. והנה 
אריק חוזר אלינו למנוחת עולמים. אל  

 אדמת המקום ששבו  התחנך וגדל . 

ך לדרכך בשלום אריק, ואנחנו נזכור אותך ל
 כל עוד זכרוננו עמנו. 

קרפ', נוכל -וכל עוד יעמוד על תילו 'בית
 להינות מעבודתך המרשימה.

 חיים הצרור . ברורה .  צשמתך .  נהא . ת
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