
2016ספטמבר   

כמה מילים על חבר נעורים ...........  

מילים מזיכרונותיי עם ועל אנדריי  כמההחלטתי לכתוב בעבר כבר עשרות פעמים 
.אך מעולם לא עשיתי זאת  ,שפיצר  

כרון נחלש,וזה כמובן לא מיטיב עם מה שאני יעם הזמן הז זה מצער אותי במיוחד כי
.כתוב כעת!.....אוכל ל  

בכיתות  )4(בית ספר מס הצטרף לכיתתנו בבית הספר היהודיכש הכרתי אותו
 ,הולדתנו במושגים של עירמאד האחרונות של בית הספר היסודי.ביתו היה מרוחק 

. אל בית הספר וממנו ע בחשמליתונסל אותו  לץיאדבר ש  

די מהר ,תה מגובשת למדייולפיכך הי למרות שהכיתה עברה את כל הדרך מהגן ביחד
בכיתה (מה "מובילה" הקבוצה ההתחבב על לא רק להשתלב אלא גם ל הצליחהוא 

הרבה קלטנו אותו באהדה ,שהיום נקרא "המקובלים" ) שבשמחה רבה נמניתי עליה.
מסוימת במידה  ןפילו ביישאאולי ,נחבא אל הכלים  ןמזג נוח, עדיהיותו בעל בזכות 

בכל עניין שיכול היה. סייעלשלו ובעיקר המוכנות   

–בהשוואה לרובינו  , כמעט ללא רוחנומפונקים, פנויים לעשות ככל העולה על  
מחויבויות כלפי בית ההורים, אנדריי בלט במטלות שהיה מחויב להם, בדאגה לאימו 

ל היהוכישובנכונות לסייע בכל מה   
ואחות שמאד העריכו אותו  אימאמשפחתו.כשהזדמנו לביתו המטופח פגשנו  לטובת

במשהו שקרוב לסגידה! והתייחסו אליו  

הרבה אותם ובצניעותו זכיר המעט מאד ידענו שהו משתתף באימוני סייף אך רק 
כמובן שאיש מאתנו לא  כתוצאה מכךו תחוםצליח בוא מכמה ה כמובן שלא סיפר עד

!ידע עד כמה היה טוב בזה  
אלים כספורט הוא היה נראה  ,סייףהבנו כלום בנוגע ללא ש שבעינינו , עלי להתוודות

משהו וממש לא הסתדר לנו עם "שפצקה" (כך קראנו לו ולא זכור לי שמישהו מאתנו 
קרא לו בשמו הפרטי) העדין והשברירי אפילו.   

, הוא הצטרף מדי פעם "מקצועית" אני שיחקתי טניס שולחן בקבוצהבזמנו, 
. שכן שלולמיטב זכרוני היה גם ש מוכר ן,שחקחבר משותף יחד עםלאימונים   

בכל פעם ,הכיתה הינו מארגנים מסיבות ן חברים מה של קבוצסופי שבוע,בעם מדי פ
ניכר היה עד כמה . ואת אחותו בביתו של חבר אחר וכך יצא לי גם לפגוש את אמו

רוח היה אייפה וה מאדקבלו אותנו החברתית הטובה, השתלבותו שמחו על 
.רקדן מעולה כאנדריי בלט  במסיבות שעוד למופת.זכור לי   

תיכון נפרדו דרכינו.שנות בית הספר הב  



הופתעתי לקרוא בעיתונות על הקריירה  כשעליתי ארצה (בתחילת שנות השישים)
,חשבתי לא פעם ליצור קשר אך בגלל טרדות הקליטה שלו הספורטיבית המשגשגת

ענייני המשפחה לא עשיתי זאת!בשל ואחר כך  תחילה, והלימודים  

, עקבתי ים במינכןאולימפישיצאה משחקים הידעתי שהיה חלק ממשלחת ישראל 
היה בין נרצחי ביותר שהצטערתי התרחשויות הנוראיות וכמובן בדריכות אחרי ה

מינכן!   
ולספר לה על , להביע את צערי על מותו עם אלמנתו  הפעםתכננתי ליצור קשר 

אך שוב זה לא יצא. ,תקופת נערותו  

בימי המשחקים האולימפיים כשוהנוראיים ההם  לאירועיםשנה  44ימלאו  חודשה
סוף סוף החלטתי שהגיע הזמן ,שוב עלה הנושא לכותרות הואילו לקיים טכס זכרון ו

לכיתה .יקר חבר  המשותפים עםשנות הנעורים  של היבטים אישיים מעט לספר על  
אנדריי השנים שחלפו כמובן שלא היטיבו עם זכרוני אך מה שזכור לי בברור זה 

נוח, העדינות המיוחדת והחברות המסורה!המזג השפיצר בעל   

יהיה זכרו ברוך!  	


