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ימים, סיפר לי   4, ממש לפני נבביהכ" תם כך, ס צירוף מקרים אחד: בשבת האחרונה,

למי שמחזיק  הפךים -ים ונעוריו בפ"ת. גלשנו לפוליטיקה, איך מנוה -עופר על ילדותו בנוה 

 ימים.  4ה רק לפני ים. כן, זה הי-בעמדות שאינן מוחזקות כאופייניות למייסדי נוה

צירוף מקרים שני: בשנים האחרונות עופר עסק בפעילות עלומה, כנראה צבאית 

טחונית. פעילות שנראה שהיתה כרוכה בסכנת חיים. לא יודע במה עסק אבל כמעט  יב

כל שבת כשעופר הכהן עלה לתורה הוא בירך את ברכת הגומל, ברכה אותה מברך מי  

 ופר בירך הגומל נותרו עלומים. שנחלץ מסכנה. הטעמים שבגינם ע

כרון לחללי צה"ל ומודעת האבל שהועברה ופורסמה במושב היא יעופר נפטר ביום הז

 מטעם צבא ההגנה לישראל.  

צירוף מקרים שלישי: יום העצמאות מחר יהיה יום עצמאות עצוב במושב, כך גם עם כל  

, נפל בן המושב,  שנים, בליל העצמאות 53ההבדלים היה יום העצמאות תשכ"ט. לפני 

 חבר, אייזו, יצחק ברקוביץ'. הוא נפל כששכב במארב ליד גשר דמיה. 

עופר הגיע למושב לפני מספר שנים, השתלב במרחב החברתי והסביבתי. ניכר בדיבור  

 פוליטיקה, א"י, על היסטוריה ועל מקורותינו.  שקט, בחוכמה. היה לו מה להגיד על

,  רבה ותנו בברכת כהנים, הוא עשה זאת בכוונה, עלה לברך אנלביכ"כל שבת שהגיע 

 הדגיש כל מילה ואות. 

עופר רב פעלים. ייצר במפעלו חומר ששימש להגנה מחלודה באוניות. לאחרונה דיבר על 

אבקה רפואית שיש לה סגולות לריפוי מקורונה ומסרטן. הביא לגבעת שנה בהמה נדירה  

 תושבי המושב.  בארץ, את הלאמה, והאתר הפך למוקד משיכה לחברים של

רב פעלים, ביצועיסט, מוכשר. כך למשל הפך תוך זמן קצר את חלקת הפאלחה שלו 

 בפתחת נחל חרובים, לגן אירועים לערב אחד.

 נדמה שדבר לא הרתיע אותו ועמד בדרכו.  

, כך גם ליבו, לב גדול, שמח כגודל מימדיועופר, יחד עם נעמי, בעלי לב רחב ונדיב. עופר 

 . עופר כמו נעמי. לעזור ולסייע

היום היכה הברק, הלם מוחלט. משום מקום, פתאום, עופר "איננו". ליבו הגדול נדם 

 צטער, להתאבל ולנסות לחזק את נעמי והמשפחה. באחת! לנו לא נותר אלא לבכותו, לה

 נשמתו צרורה בצרור החיים. אתה


