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 "איך נפלו גיבורים, ויאבדו  כלי מלחמה" 
 )מתוך קינת דוד על שאול ויהונתן שמואל ב' פרק א', פסוק כ"ז(

 
טובה ואליהו זכרם לברכה ואחיהם של דני ושלומית יבדלו חייו ומותו של שאול בנם השני של 

 לחיים ארוכים, הם בסימן של מלחמות רבות כמו לרבים מילידי הארץ הזו.
 

שאול נולד כאן כאשר מלחמת העולם השניה היתה בעיצומה. כשהיה פעוט בגן, פרצה מלחמת 
עמק היפה הזה. יחד עם השחרור שלנו מעול המנדט הבריטי, והקרבות נגד צבאות ערב, שפלשו ל

אמא טובה  …שנדמו רעמי התותחים …כל בני הקיבוץ הצעירים גם שאול פונה ועבר לחיפה, עד
ואבא אליהו נשארו באשדות, לוחמים מגינים וחיוניים להמשך החיים במקום. לאחר כמה 

על חודשים חוזרים כולם, ושאול הפעוט נרגש כאשר הוא רואה את, "הדגל הכחול לבן מתנופף מ
הגן שלו". כך סיפר שאול בראיון שנערך עימו, שהזכרונות מהמלחמה והפינוי ומעל הכל השיבה 

 הביתה, נחרתו בו והיו עימו לאורך כל חייו.
 

בערך פורצת  7יחד עם אותם הילדים עלה מן הגן לביה"ס והמשיך מכתה לכתה. כשהיה בן 
יום זה נראה מוזר על מה רבו "המלחמה האידיאולוגית" בין המפא"יניקים למפמ"ניקים. ה

סוציאליסטי שהיו בבית של טובה  –חלוצי  –והתווכחו בלהט. אבל הרעיונות והלהט הציוני 
ואליהו ז"ל דבקו חזק בנשמתו של שאול הילד. מהם ראה והפנים את הדבקות בעבודה והאמונה 

 בחיי השיתוף, את הכבוד והגאווה. 
 

 ועוד תכונות רבות יפות וטובות.
 

תיקים עבי כרס האוצרים בתוכם מעט ממה שאמר ועשה שאול בימי  2יון הקיבוץ מצאתי בארכ
 , בחורף הקרוב היה יכול לחגוג את בוא הגשמים, אולי.77חייו. והוא בסה"כ אפילו לא בן 

השנים המזומנות לנו. קשה מאד להצטמצם במילים, לנוכח השפע  021אפילו לא מחצית מתוך 
-עלון של חבה"י "ניבים" מצאתי רשימונת על הקורסים שעשה בגדנ"עשמצאתי שם. למשל כבר ב

טיסת סולו בדאון, וכמובן השאיפה להתגייס  -אויר, בניית טיסנים והדובדבן בגמר הקורס הרביעי
 לחיל האויר. 

 
בכיתה י"ב הוא נבחר למזכירות החברה, אחרי הצבא, הוא מרכז/מדריך בחברת הילדים )גיל 

 עבודה ברפת. הנעורים( ביחד עם ה
 

שנים היה מרכז  9בעשרות ומאות דפים שעלעלתי בהם דיווחים של שאול על פעולותיו. במשך 
המספוא והפלחה, עם הפסקות, כאשר נבחר למזכיר הצעיר ביותר בתולדות אשדות יעקב ובכל 
פעם הוא "חוזר לאפספסת" אל השדות הירוקים. תוך כדי כל הדברים הוא נבחר לועדות: חברה, 

רבות, מזכירות רחבה, מתחתן עם אסתר כץ ומקים משפחה לתפארת עם איתי והילה, ליאת ת
"האיחוד" שרואה את  –ומתן. מכהן פעמים כמזכיר, לומד באוניברסיטה ע"ח התנועה 

הפוטנציאל הטמון בו, רוצה ומוכנה להשקיע בלימודיו. ולא שוכחת לגבות את החוב, וקוראת לו 
ל תנועת "הצופים" המסונפת אליה. אחר כך גם כשליח התנועה לרכז את מחלקת ההכשרות ש

 בארה"ב בתנועת "יהודה הצעיר". 
 
 



הוא מקים ומפעיל את מרכז הנעורים של המועצה האזורית שלנו בעמק הירדן. מרכז חטיבת 
הביניים בתק"מ, מארגן "חוגי בית" ו"חוגי דיון" בקיבוץ, למשל על המעבר מהשינה המשותפת 

ם לשינה בדירות ההורים. גם כאשר איננו משמש כמזכיר הוא עוזר באופן פעיל כיו"ר בבתי הילדי
של האסיפות שהיו אז לעיתים קרובות מאד )שונה מאשר בימים אלו(. בשלבים נוספים, הבין 
שלמרות אהבתו לשדות הירוקים, רצוי וכדאי שיתן גם לחבר'ה צעירים ממנו להתנסות בניהול 

ח פרוייקטים תיירותיים, לדוגמא: נהריים. ובשנים האחרונות בענף ועבודה בשדה והחל לטפ
חדרי האירוח, שעזר לפתח עוד ועוד, וזאת למרות המחלה הקשה, והטיפולים המאד מאד לא 

 נעימים ומתישים.
 

כשהצעתי את עזרתי במסגרת "הרפואה המשלימה", אמר בגאווה: "אני מרגיש מצויין בעבודה"! 
 ." "לא, אין צורך" התעקש כדרכו.…ל לעזור לך, להקל עליךניסיתי לשכנע: זה יכו

 
כל כך צר לי, ואני בטוחה שאני מדברת בשמם של רבים בקיבוצנו. כי שאול היה יחיד ומיוחד 
במינו. בעוז רוחו, בהתעקשות שלו על הגשמת דברים, ברוח הלחימה, בדבקות במטרה למען 

 טובתה העליונה של אשדות יעקב.
 

זה  –שנערך עימו כשהיה מזכיר בפעם השניה. על השאלה: מה קושר אותך לאשדות? באותו ראיון 
 הבית שלי! גאה להשתייך לחברה הזו. מהבית קיבלתי את הסיפוק שבנתינה.

 
 מה מניע אותך?

 הרצון להגשים דברים שנראים לי חשובים, הרצון להצליח, ומעבר לכל : אופטימיות בסיסית !
 

עזור לך, עם האופטימיות הבסיסית, כל הידע הרפואי הקיים היום גם לצערנו הרב לא הצלחנו ל
 בקופ"ח וגם ברפואה המשלימה. 

 
 עכשיו תמו המלחמות שלך, שאול. נלחמת על חייך בגאווה ובכבוד, קצין וג'נטלמן אמיתי.

 
ואנחנו נזכור אותך ואת מעשיך הרבים, את תנופת הבניין והפיתוח בשכונת הפרחים, בחדרי 

 , בנהריים. הכל כתוב ומתועד בתיק האישי.האירוח
 

ונשתדל לאמץ לנו את האופטימיות שלך, שכל כך נחוצה בימים אלו, לכל אחד באופן אישי, 
 בקיבוץ ובמדינה.

 
 הייה שלום, שאול, ובתקווה ואמונה למנוחה נכונה לאחר כל המלחמות שלך.

 
 באהבה רבה והערכה למעשיך בשם קיבוץ אשדות יעקב איחוד

 
 

 עמליה דיין בת ארי          
 


