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 העלון מוקדש לזכרו של חברנו

 ז"ל נח סגל 

 מה בעלון: 

 איתן סגל  / תודה אבי 

 אלי גל  / אחי נח 

 )גיסה של נח( חנה

 דברת  /  נח שלי

 רקפת  / נח דודי היקר 

 חנה   / נח גיסי האהוב 

 )בת כיתה של נח( יונה מני כהן 

 דור וותיקי משאבי שדה.  / נונח איש צדיק היה בדור            

   מרגלית סיקרון  /  חסר לי נח אתה כבר 

   פנינה ואברום גור 

 

 יהודה  עמיחי  / מות אבי

ל ַהֲחָדִרים  ָאִבי ִפְתאם, ִמכ ָ

ָזִרים יו ַהמו   .ָיָצא ְלֶמְרַחק ָ

 

 ,ָהלֹוך ָהַלך ִלְקרוא ֵלאלוהיו

 .ֶשהוא ָיבוא ַלֲעזור ָלנו  ַעְכָשו

 

מו טורח א, כ ְ  ,ֵואלוִהים ְכָבר ב ָ

 .ָיֵרח-ָתָלה את מעילו ַעל ָוו 

 

, ֶשָיָצא ְלהובילוַאְך   ,ֶאת ָאִבינו 

 ַיֲחִזיק ָהֱאלוהים ָלַעד ֶאְצלו
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 תודה אבי 

 תודה לך אבי היקר על כל הטוב שנתת לנו. 

- עכשיו. ראשית, שלום- הגשמי והרוחני. ובפרט על ירושה שירשנו ממך. להיות באמת איש שלום 

ש היותר שכלי לאשה  עכשיו בין השכל לרגש הלב של כל אחד ואחת מאיתנו, וממילא בין האי

היותר רגשית. וממילא בין אדם לחברו, וקודם כל ביננו היהודים. וכמו שאמרת לי עוד בילדותי:  

 עכשיו בין כל אדם ש: -"אני קודם כל יהודי". והתכלית שלום

 ב ח ר   

 ח פ צ   

 בזאת, ללא הבדלי לאום וכו'.   . ר צ ה   

 בשם ילדי, ונכדי 

 בנך האוהב איתן 
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 נח  אחי

 ,  17.5.2021אתמול בבוקר, חג השבועות,  

 קיבלתי את הידיעה המרה על מותו של אחי הטוב והיקר נח. 

 ליבי נשבר והשתתקתי למשך כל החג. 

נח, איש רוח, איש אציל, מתחשב, ידידותי, נדיב, צנוע, איש אמיתי, ללא מסכות וללא הצגות.  

נח היה בן אדם רגיש, נח היה אדם שחשב על טובת האחרים לפני טובתו האישית. נח הוא  

דוגמה ומופת להתנהגות אנושית. תמיד הושיט יד לחלשים ולנזקקים. איש חכם, איש של  

דידקט בלי שסיים תואר  -יודע לוותר. נח היה, איש משכיל ואוטו   שלום, אדם של פשרות,

 .נח למד באוניברסיטה של החיים באוניברסיטה, 

 

נח הוא איש אשכולות. מודל אמיתי לחיקוי. נח התמודד בהצלחה עם התנאים בבית הקשה  

נסע   ,לילדיושבו נולד וגדל. נזכור את נח אבא נהדר! וסבא הכי מעולה שאפשר, דאג לנכדיו כמו 

 למרחקים כדי לבקרם. נח זכר בע"פ תאריכי ימי הולדת של כל בני המשפחה ועשרות חבריו. 

כדי להגיע לכל אירועי השמחה ולהבדיל, גם   ,נח ונעמי נסעו באוטובוסים מאות קילומטרים

 לאירועים הלא משמחים. 

   גם בימי חייו האחרונים, נח לא רצה להטריח בני משפחה שבאו לעזרתו. 

 

בילדותי, תמך בי נח ללא הפסקה וללא היסוס, על אף שהייתי ילד שובב וחסר מעצורים, על  

 גבול העבריינות. 

במשך רוב תקופת   אמא ואבאאמא כבר לא הייתה לנו, ואבא לא כל כך תיפקד, נח היה לי 

  נעוריי. נח ואחי מאיר, דאגו שאשאר במסגרת חינוכית, לימודית וחברתית לאחר שראו בדאגה

 את המצב בשכונת העוני שבה גדלנו. 

. כך צעדנו רגלית מראש פינה לקיבוץ  רגליודרדר. נח לקח אותי במו ידיו ותנח דאג לכך שלא א

חולתה, כי עם שקיעת השמש איבדנו את האוטובוס האחרון לקיבוץ, חולתה קיבוץ נפלא.  

 חברים נהדרים, שהיו בשבילי חבל הצלה בהמשך חיי כמתבגר. 

חברת קיבוץ חולתה, קיבלה אותנו באהבה גם בשעת ערב מוזרה, ונתנה לנו   ,"לחווה פלס ז 

 הרגשה שאנחנו בבית. חוויה שאי אפשר לשכוח. 

 נח.  

אתה האבדה הגדולה ביותר שחוויתי, כאילו איבדתי את הוריי אמא ואבא בפעם השנייה.  

 אזכור אותך לנצח !  

 18.5.21אלי גל. 
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 נח גיסי האהוב 

 צר לי עליך נח גיסי האהוב 

 אהבתי אותך כל כך ואת אישיותך. 

 

   ונשאת תמיד איתך את כאב הפרידה מהם. ,ודבורה לעברת שתי טרגדיות קשות, מות גי 

 הלכת יד ביד עם נעמי בנאמנות שנים רבות. 

 

 איכפתי ואוהב.  ,תודה לך נח שהיית בעל, אב, סב, אח, דוד וגיס טוב

 ונסעת איתו   , כשנותרתם ללא אם ,תודה שדאגת לאלי

 כדי שיתחנך בסביבה טובה יותר.  ,עד חולתה הרחוקה

 

 ופחות לעצמך.   ,שנותרה בקיבוץ ,דאגת יותר לנעמי  ,כשאושפזת

 ך. תך. דאגת לבדואים בסביבי טיפלת יפה כל השנים ביוסף ובכל נכדיך ונינ

 זכרת כל יום הולדת במשפחה, הגעת באוטובוסים לכל ארוע והתעניינת בכולם. 

 

 היית שנון וחד,  

 משמע ופתרת חידות קשות בקלות. תשבצי הגיון פתרת בקלילות.  -חיברת חידות תרתי

 יה לך ידע רב במקורות היהודים ובספרות יפה. נהנתי לשוחח איתך. ה

 השיחות איתך בכל נושא היו מעניינות במיוחד.   היה לך חוש הומור ובדיחה לכל מצב.

 

 אהבנו לבקר אותך ואת נעמי, כי תמיד התקבלנו במאור פנים והיה נעים בחברתכם. 

ולנינים שגרמו  דבר שאהבת לעשות, וזכית לנכדים    - הנחמה היא ששקעת בלימוד תורה וגמרא

 לך נחת רבה. 

 

 נפרדת ממך היום בכאב גדול וביגון עמוק ועם זיכרונות רבים וטובים  

 חנה 

 

 

 נח שלי 

 ומנסה לכתוב הספד,  אני יושבת בביתי 

 והלב שלי נח, מסרב! ממאן להפרד. 

 הלב שלי רועד, בוכה, זועק,

 כמה, אוף!! כמה, שזה לא צודק!! 
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 טוב לקלוע לשמך. תמיד תהיתי איך הסבים ידעו כל כך 

 או שמא זו הייתה נבואה שמגשימה את עצמה? 

 אכן דוד אהוב שלי, כאילו עליך נכתב המשפט בספר בראשית: 

 " נח איש צדיק ותמים היה בדורותיו". 

 

 בביקורי הרבים אצלכם, ביקרנו לא פעם את חבריך הבדואים,  ,ועובדה

 נו יחד מחברתו של משה אדלר היקר, ינהנ 

 רחבי הקיבוץ תמיד זכה בברכה וחיוך ממאור פניך כל חבר שפגשנו ב 

 ובכל מפגש משפחתי תמיד חובקתי בחום רב ובהתעניינות אמיתית 

 וכנה לשלומי. תמיד לידך הרגשתי שכולם כולם טובים וכולם אהובים. 

 

 דוד אהוב שלי, אתה אמנם כבר לא צעיר, 

 כמו שאמרת לי בטלפון בנימה מבודחת כששאלתי לשלומך 

 איך זה, יש לי עודף של ימי הולדת" "את יודעת 

 אבל אני יודעת נח, שרוחך עדיין צעירה, 

 שומעת אותך צוחק מעוד בדיחה טובה,

 הלו מקושר בווצאפ ובפייסבוק לכל המשפחה, אתה  

 טות, חד לנו חידות. דומעביר בדיחות ואנק

 בעולם וגם המשפחתיות,  ,בכל החדשות, בארץהיטב מעורה היטב  

 אוהב אהבת נפש את הנכדים והנינים, 

 וכמובן גם את האחים שלך ואותנו, כל האחיינים,

 יודע בדיוק איפה כל אחד נמצא, ומה אנו עושים, 

 מחובר לכולנו בלב ובנשמה ובכל הנימים. 

 

 א היה מדהים, זה היה דמיון בכל המובנים באל הדמיון שלך 

 כמעט כמו תאומים. תמיד הרי נראיתם 

 שקירב אותנו בלי מילים. , דמיון כזה חיצוני ופנימי

 

 בשבעה של אבא, כבר התחלנו לצחוק, 

 איך כל מי שבא לנחם היה פשוט בשוק. 

 ואתה דוד אהוב שלי, כמו שהלכת אחרי אבא, לתנועה, לקיבוץ ולתרבות, 

 בחרת להפרד מאתנו בדיוק כמוהו בחג השבועות. 

 ם ועצובים, נותרנו ללא מילים וחיבוקים חמים. ואנחנו נותרנו יתומי

 דברת 
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 דודי היקר נח 

 דואב ומסרב להאמין.  ,מזה יומים לבי בוכה

 היכן אתה ומדוע הלכת בטרם עת ואיך לא אראך שוב. 

אלהים שבשמים לא יכל לסבול את מכאוביך ולקח אותך אליו כמו נח הצדיק, אשר נושא אתה  

 .כמלך בחג השבועות, יחד עם דוד המלך, ואת שמו

אשר   ,בחוכמתך, בתבונתך, ברגישותך ובטוב לבך האינסופיכי הרי אתה היית כצדיק ומלך 

 פיזרת לכל מי שסבב אותך.

 

  ,מאד קשה לי להספיד אותך היום, כי אתה זה שתמיד הספדת את כולם במילותיך הנוגעות

 ואני כיצד אשתווה לך?!  .החכמות והיפות

 

 היית לי כאב אוהב 

 געים השמחים והעצובים. תמיד נוכח, תמיד תומך, בכל מה שהחיים זימנו לי. בר 

  ,כשאבי חלה ידעת לנסוע בכמה אוטובוסים, רק כדי לשבת ולארח לו חברה, אפילו לזמן קצר

 גם שלא רצה חברה ולא התייחס לסובביו. 

כשנולדו בנותיי שמחת בשמחתי   די כאב קשוב, מתי שרק הייתי זקוקה לך.יהיית לצ  ,וכשנפטר

 עם לב ונשמה גדולים.  אדם  ,כך היית ויעצת לי בבחירת שמותיהן.

במילה טובה    ,ולהביע אהבה  בחיבוק גדול , ן מי שצריךיתמיד ידעת להקשיב, לייעץ, לפייס ב 

 וכעת הותרת חלל גדול וריק של אהוב שלא יחזור עוד, שאין לו תקנה.  ובמעשים.

 
רע לנו  י היינו מתעניינים זה בשלומה של זו, חולקים את שא, כי טוב שלי בווצאפההיית החבר  

 עכשיו נשארה רק תמונתך ברשימה.   ממש כמו ילדים.  ,סרטונים ומדבקותבגם 

 
 ועתה למי אכתוב כעת?! 

  ,שתשח ,כשבאתי לבקרך בבית החולים, לפני קבלת תוצאות הביופסיה ,בשיחתנו האחרונה

ותגיע לגיל מבוגר בלכתך בניגוד לגיל ודבורה   , ואמרת כי מודה אתה לאל שחיית חיים מלאים

 שהלכו בטרם עת.   ,כמו אמך, אבי, ואחיך חיים ,חריםולא

כי ניתן לקבל טיפול ולהבריא, ואתה היית סקפטי ואני הרגשתי שאתה נפרד   ,ניסיתי לעודדך

 מהעולם בקבלה ובשלווה.

 
 רע  ימה שצפית א , ועתה

ולא יכולת עוד לחכות ולעלות השמימה ולשמור ולפגוש מקרוב את כל אוהביך, כי הכאב היה  

כי אנחנו פה למטה אוהבים  שתנוח על משכבך בשלום, אדם נדיר, דוד יקר,  גדול מנשוא.

 ומתגעגעים כבר מאד 

 רקפת 
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 ,לך נעמי ולכל המשפחה

 .ל"ח ז יקירכם נ טירתו של שמעתי בצער רב על פ

 .בשכונת עזרה וביצרון ל היה בן כיתתי בבית הספר היסודי"ז   נח

בשל החינוך    ,חבר טוב ומעורב חברתי ואישיות מיוחדת ודעתני,זכור לי כתלמיד חרוץ  

 .ל"לעקרונות ולמוסריות שקיבל מהוריו ובמיוחד מאימו ז

כי הוא לא התנתק מזכרונות הילדות בשכונה ונשאר נאמן   ,בשנים האחרונות נוצר שוב קשר

 .לחבריו

 .ועצוב שאבד לי חבר   חבל

 .נפלא איבדתם בעל, וראש משפחהמשפחה יקרה ולך נעמי יקרה   ,ולכם

 .ולי רק נותר לנחם אתכם באבלכם הקשה

   .יהי זכרו ברוך ונצור

 .ממני יונה מני כהן

 במודיעין 

 

 נח איש צדיק היה בדורנו, דור וותיקי משאבי שדה. 

 שנפטר בחג השבועות שבו קוראים את מגילת רות, שמזוהה עם דוד המלך  ,כמו דוד המלך ,נח

נח איש יקר, קשה לי לדבר עליך בלשון עבר, הרי לא מזמן נפגשנו במועדון מופת ובחוגי ספרות  

 שבהם היית הקריין. 

עותיך  יתמיד הרשמת אותי בד  . היה לך ידע רב בספרות עברית וספרות העולם וכמובן ביהדות

 בארץ ובעולם.  בידע על העולם ועל הנעשה ,יותלהליבר

 

שליוותה   ,כאשר היית בא להחליף ספרים לך ולרעייתך נעמי ,אהבתי לפגוש אותך בספריה ,נח

אותך לאורך כל חיייך הבוגרים. היית מבקש כל ספר חדש בספרות העברית שיצא וקראת בו.  

 ובדן של גיל ודבורה. שלא היו קלים, עם הא ,יםי תמיד הקרנת אופטימיות והשלמה עם הח

 עותיך.  ימעורה בחיים בקיבוץ, לומד בישיבה ומשמיע את ד  ,למרות זאת היית פעיל

 

 ששלחת לי בטלפון.  ,את הבדיחות והשירים ביידיש ,המיוחד ,אהבתי את חוש ההומור שלך

 תיהם.ו ך ודאגת תמיד לפרסם תמוני כמה גאה היית בנכדיך ונינ ,נח

 

 אחים, אחות, נכדים ונינים.  גלית,,  איתן נעמי,  ,משפחת סגל היקרה

 כי רב. ,משתתפים בצערכם  ,ביחד עם כל בית משאבי שדה ודור וותיק ,אני

 תחסר לנו מאד נח 

 יהי זכרך ברוך. 
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 אתה כבר חסר לי נח 

שלמד בבית   ,נח   .יפ'נח הגיע לקיבוץ כנער בעקבות אחיו חיים, שהיה חבר בגרעין שלנו, גרעין צ

בוצה התאחדה עם חברת  הגיע עם קבוצת נערים למשאבי שדה. הק ,ספר חקלאי בעין כרם

 . הנערים במשק

 

ואף עזר להם    ,צר קשרי ידידות עם שכנינו הבדואיםעוד כנער י  י בהכרה.נהיה שמאל נח  

 ם. הלקח אותם לביקורים באוהליכש  ,לבדואים נויילד בבעיות שונות וגם קישר בין  

 

עיוורת על מכונת כתיבה   בשיטה להדפיס איך  במזכירות הטכנית ולמדתי מחוברת  עבדתי 

לא הייתי מיומנת והיו לי    אךהייתי היחידה בקיבוץ שידעה להדפיס,  . ידנית קטנה שהיתה שם

בין   . נח פנה אלי בבקשה להדפיס לו את העלון של חברת הילדים  .בהדפסה שגיאות רבות

שיחקו   באותה תקופה  .רבות פעמים והוא ניצח אותי  שחמטהמון שגיאה לשגיאה שיחקנו  

 במשחקים רבים.   צח ינ  נחו  והיו הרבה תחרויות שחמטבמשק ברבים 

מאימו, ועל מות  בגיל צעיר יתמותו י שוחחנו רבות על חייו, ועל התהמשחקים להדפסות בין  

 .יחסית נפטר צעירש  ,אביו

 

בין  י והקשר  י שהיו בגילאים דומים לילד ,הילדיםנישא נח לנעמי  ונולדו  להם   ,לימים

  ועשור , תחילה נפטר גיל  .פנים לנח ונעמיהחיים לא האירו  ,בהמשךאך  .המשפחות התחזק

אך הם החליטו להמשיך   ,מאדאחר כך נפטרה דבורה ממחלת הסרטן. המכה  היתה קשה 

 .  בחיים

 

. לאחר מותו של גיל   במפעל ,בהרכבהכפנסיונר עבר לעבוד בהמשך ו ,שנים רבות בלולעבד נח 

היה נציג    הפך לדתילאחר ש והירבה דעת. בבאר שבע חזר בתשובה והחל ללמוד בישיבה   הוא

  ,בסוכותכך גם ו .הדת הלא רשמי במשק, סייע בכל דבר והיה איש הקשר שלנו עם רב המועצה

איתנו ולרקוד בהקפות של שמחת  לחגוג היו תמיד מגיעים קבוצה של חברה דתים שנים במשך 

כיבד גם  תמיד ו ,האנשים במשקאו על  ,נעמיקיצוני ולא כפה את דתו על  ל  פךלא ה נח .  תורה

 . משלו דעות שונות

 

הוא היה חכם   .מועדון מופת ולחוג ספרותהרצאות בהיה מגיע לו  הוא היה מחונן ומלא בידע

חידת  את   המחפשים די פסח היה מחבר לילדי הכיתה, מ, למשלוחריף והיה אלוף בחידות הגיון

 . על האיש שאצלו מוחבא האפיקומןהגיון  ת חיד  ,האפיקומן

 

יום יום התכתבנו ודיברנו    .נו נמשך דרך הווצאפ ובמפגשים בדרכים ובמועדון מופתיהקשר בינ 

יה  תמיד ה  , פגשנוכאשר נ .מה שקורה במדינהלגבי הוא דאג  על מה שהולך בקיבוץ ובמדינה.



 10עמ'                                                       1202  במאי   82תשפ"א,  סיוון"ז י ,  2622מבין משאבים מס'  

 
  .התקשר ודרש בשלומי ,חוליםהכשהייתי בבית  ,ורק לפני כחודשים  תעניין בשלומימאל ווש

 תמיד דיברנו על נכדיו וניניו והוא היה שמח על כל תינוק שנולד. 

 

צר לי עליך נח, היית   מהר.כל כך  נפטר  . הואלעצמי שזה הסוףלא תיארתי   ופתאום נח  חלה. 

 ידיד טוב שלי, ואני מרגישה שאתה ממש חסר לי, ועצוב לי מאד. 

 

 יש לך עוד הרבה בשביל מה לחיות. .שתתגברי על הצער הרבמקווה  ,לנעמי

 נח תנוח בשלום על משכבך, יהי זכרך ברוך. 

 מרגלית 

 

 

   שהיה אדם צדיק וישר, שמעתי בצער רב על פטירתו של נח, 

 היו הרבה כאלה.  . כל מי שהכיר אותועל אהוב על החברים ו

 שלא תדעו יותר צער ומהשמיים תנוחמו  ,לנעמי וילדיו תנחומינו 

     פנינה ואברום גור

 


