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בניק נולד ב-1.7.1937 להוריו יהודית ויהושע ונגר. אח לעליק שמבוגרת ממנו בארבע וחצי שנים.
בניק עשה את המסלול הרגיל של הילדים באותן שנים.

בבית הספר היה תלמיד שובב עם ראש מבריק, שאהב תעלולים.

בשנת 1955 התגייס לגולני וסיים קורס מ"כים כחניך מצטיין. לאחר מכן עבר לחיל השריון, יצא לקורס קצינים וגם 
אותו סיים בהצטיינות.

כשבניק היה בן 19, לאחר שנפצע במלחמת קדש, התחיל הרומן שלו עם אסתרקה לבית קובלנץ.
בשנת 1959, ביום הולדתו באחד ביולי, הם נישאו ובמשך השנים נולדו ארבעת בניהם - רענן, שרון, עמית וגדי, 

שהביאו לאסתרקה ולבניק הרבה אושר והמון עבודה סביבם.

כשבניק חזר מהצבא הוא ריכז סביבו צוות שהתחיל להופיע במסיבות, שגם הוכנו על ידם, כשבניק מנצח על מלאכת 
הכתיבה והארגון. במשך השנים כתב למסיבות, לחגים ולאירועים אחרים, וחגי יגור הפכו לשם דבר ביגור ומחוצה 

לה.

לאחר הצבא התחיל בניק את עבודתו בלגין. הוא הקים את מכון ההדפסה ובו עבד מספר שנים.
לאחר מכן נסע לאוגנדה מטעם הצבא. כשחזר היה אקונום ביוזמתו והכניס כדרכו הרגלים חדשים.

במלחמת יום כיפור בניק נפצע ושהה במשך זמן מה בבית. באותו זמן נפטר אביו יהושע, שאליו היה בניק מאוד 
קשור.

בסוף שנת 1974, עקב קשרים שהיו לבניק עם הרולד וילסון ויגאל אלון, נסעה כל המשפחה לשליחות באנגליה, 
כשתפקידו המוגדר של בניק היה עבודה מול האיגודים המקצועיים, וכמו תמיד עסק בעוד נושאים רבים, כשביניהם 
הסברה. בניק היה נואם מעולה גם באנגלית. כשהליכוד עלה לשלטון ב-1977 בניק התפטר מתפקידו באנגליה, ולא 
הועילה בקשתה של אסתרקה להישאר עוד שנה, בניק טען שהוא מינוי פוליטי וככזה לא ישרת מפלגה שאינו מאמין 

בה.

כשבניק חזר עם המשפחה מאנגליה הוא הפיק את הסרט "הים האחרון". לשם כך נפגש עם הרבה אנשים ומאוד נהנה 
מעשייה זאת.

בשנים 1984-1980 כיהן כמזכיר בקיבוץ יגור, ויש לשער שחברי יגור זוכרים תקופה זאת. חברים קיבלו טלוויזיות 
לבתיהם, נחפרו תעלות, הוכנסו חוטי טלפון והחברים קיבלו טלפונים לבתים. זה היה מבצע רציני, שבניק היה מאוד 

גאה בו.

תחום  כראש  הממשלה  ראש  במשרד  לעבוד  לבוא  מבניק  ביקש  הוא  ממשלה,  ראש  נעשה  כשרבין   ,1992 בשנת 
מיעוטים. עבודה זאת של בניק היתה גולת הכותרת של הקריירה המקצועית שלו. הוא היה איש שטח שנסע בכפרים, 

הכיר אנשים, קידם פרויקטים וזכה לאמון רב מכל הצדדים.

כאשר רבין נרצח, עבר בניק תקופה קשה מאוד. הוא המשיך קצת עם פרס ולאחר מכן פרש.

בהמשך עסק בשילוב אזורי והיה מרכז הוועדה הפוליטית של התק"ם. מאוחר יותר היה מזכיר בקיבוץ חנתון. בחנתון 
דאג לחברי "הנוער העובד", שניסו להשתלב במקום.

בניק אהב את יגור, את החברים, וכל מעשיו ביגור היו תמיד לפי רצונותיו. אף פעם לא חיכה שיבקשו אותו. בין לבין 
המשיך לכתוב והשאיר למשפחתו "ירושה" ענקית.

בשנה האחרונה סבל ממחלות שריתקו אותו לביתו שכל-כך אהב.
בניק נפטר בבית-אחווה, מוקף בבני משפחה וחברים, וזכה לטיפול מסור שם.

נזכור אותו באהבה גדולה.

יהי זכרו ברוך

בניק שילה זכרונו לברכה
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אמר הילד הקטן
ששב הבוקר מהגן

ראיתי נחליאלי
מניף זנבו כחנית.

אמרה הילדה
כולה זוהרת כפותרת חידה

ראיתי הבוקר בגינה
סיתוונית.

ואני שראיתי
בשמיים קצה עב

חשבתי שאולי סוף סוף
הגיע הסתיו.

אך הקיץ עוד כאן
מצליף בשוט שרביו

והזיעה ניגרת
מהמצח והגב.

ובין עונה לעונה
ללא שמץ הגיון

עוד שנה בורחת לנו
אל דפי הארכיון.

וכבר עולים ריחות תבשיל
של חג מהמטבח.

וכל צרות יום האתמול
נהיו עבר נשכח.

והשנה אשר תבוא עלינו
הלוואי תהיה רחומה

כי אנו באמת זקוקים
לכל טיפה של נחמה.

בין וינוגרד למבקר
והיועץ המגמגם

כל שנבקש הפעם
שיהיה סוף סוף

קצת משעמם.

בניק שילה 
)התפרסם ב”דפי יגור” 12.9.07(
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בניק איש יקר

היית בשבילי עולם ומלואו. השתמשת בכישרונות הנהדרים שלך: חכמה, רגש, יזמה ורעיונות לאין סוף, והכול תוך 
שמירה על עקרונותיך.

כל מה שעשית והשגת היה כי רצית, כי האמנת שזה מה שצריך עכשיו לעשות, אם בתחום הקיבוץ או בפעילות 
אחרת.

היינו יחד במשך יותר מחמישים וחמש שנה, מנעורים ועד היום. השתדלתי להיות לצידך כל כמה שניתן, כי זה מה 
ששנינו רצינו.

חשבתי, קיוויתי, שנזדקן יחד. לצערנו זה לא קרה. 
בכל האינטנסיביות של חייך תמיד כתבת, כשחלק נכבד מכתביך תארו את החיים כאן ביגור, האנשים והנוף, שכל-כך 

אהבת, וזה הדבר הנפלא שהשארת לנו, למשפחה ולחברים.
קשה להיפרד וקשה להשלים. אתה נמצא כאן בכל פינה, הכול מזכיר אותך בכאב גדול.

נשארה משפחה מיותמת, אבל גאה בך מאוד.
נשתדל למלא רצונות שלא הספקת להגשים. נאסוף את כתביך ונסדר אותם שיהיו זמינים גם לדורות הבאים שלנו.

ולבסוף אני תוהה ושואלת, איפה ישנם עוד אנשים כמוך?
שתהיה לך מנוחה סוף סוף.

אסתרקה
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אבא

היית איש גדול, ולמרות זאת אני אתגעגע תמיד לדברים הקטנים בינינו, שעכשיו שאתה לא כאן נראים כל-כך גדולים, 
לעצה הכל-כך חכמה וכל-כך פשוטה, וגם כאשר כל העולם נראה מבולגן ובלתי אפשרי הכול נעשה פשוט והגיוני 

במשפט אחד קצר וחכם.

אתגעגע לנסיעות ארוכות בנגב ובגליל לכפרי הבדואים, הדרוזים והערבים ולשיחות ארוכות תוך כדי נסיעה על הספר 
האחרון שקראנו, הסרט האחרון שראינו ועל אלתרמן ולאה גולדברג וביאליק, וגם על יורם ואהוד מנור, יונתן גפן 

ומאיר אריאל וכל שאר היוצרים העבריים שכל-כך אהבת לקרוא ולשמוע.
אך יותר מהכול אתגעגע לחיוך הענק על פניך בכל פעם שדפני באה לביקור. כן אתגעגע לסבא שהיית עבורה, חכם 

ומצחיק ואוהב כל-כך, מתמיד ומשקיע.

אני מודה לך על כל השנים על הקניית דרך כיוון וערכים. 
ותמיד  כועס  ואחיי - אבא חכם, אבא בעל חוש הומור מופלא, לפעמים  לך בעבור מי שהיית בעבורי  אני מודה 

דואג.
היית איש גדול,

והיית אבא שלנו.
עמית )מתוך ההספד בלווייה(
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אבא

עזבנו את יגור לפני שמונה שנים, ומאז נפגשנו עם המשפחה רק כשביקרנו, או כשהם ביקרו אותנו.
אבא, למרות קשיי הנסיעה, לא ויתר וההורים ביקרו אותנו לפחות פעם בשנה ולפעמים יותר.

נראה היה שאבא מוצא טעם רב בביקורים האלו, לא רק לראות שוב את הנכדים ואת מישל ואותי, אלא גם מן 
הנינוחות שעטפה אותו עם הריחוק מהעבודה, מהתככים ומהפוליטיקה המקומית.

ותמיד נראה בריא קצת יותר בסוף הביקור.
קיוויתי שיוכל להמשיך בביקורים האלו, וכך גם הוא. אך בשנים האחרונות כוחו לא עמד לו יותר לנסיעות הארוכות 

והוא נאלץ לחכות שנבוא לארץ. 
בשנה האחרונה ראיתי אותו מספר פעמים ובכל פעם היה חלש יותר. לא היה קל לראות אותו כך חולה וצנום, אבל 

קשה עוד יותר היה לא לראותו בכלל, לא להיות לצידו בסבלו. 
וכך אזכור אותו כפי שהיה בימיו האחרונים, כי אהבתי אותו בכל מצב וללא תנאי. 

ואזכור אותו גם אחרת. 
יהיו כאלו אשר יספרו על בניק שעסק בכל-כך הרבה דברים ויתמהו היכן מצא את הזמן. אחרים יספרו איך ידו היתה 
בכול ולפעמים גם יד כול היתה בו. אבל בעיני רוחי עולות תמונות של בניק, אבא של ילד קטן, אבא שלי. אבא לא 
היה מאלו שנהגו בטרקטור הכי גדול או בטרקטור בכלל. הוא עבד במפעל, משמרות, וכשהיה עובד בלילות היינו 
יורדים לראות אותו לפני ההשכבה, ושם במכון ההדפסה עם ריח הלכה המחניק והאורות העמומים היה מניף אותנו 
גבוה בידיו ועושה איתנו סיבוב במכון. כאשר סיים את משמרתו בערב היינו עומדים מחוץ לצריף ומחכים לו. את 
השריקה היינו שומעים עוד לפני שראינו אותו והיינו רצים במורד הגבעה. בשבתות היה לוקח אותנו לבריכה בקיץ 
ולהר בחורף, כל פעם בשביל אחר ולפעמים גם היכן שלא היה שביל. כשהגיע הקרקס לחיפה נסענו וכשהיה סרט 
שממש רצינו לראות נסענו גם. ולעיתים גם היה מפתיע כאשר היה לוקח אותי לנסיעה לאחר סיום יום הלימודים, 

או כשהעיר אותי בלילה לראות את השביט. 
כן אבא שלי היה איש עסוק, מאוד, אבל תמיד מצא את הזמן להיות אבא.

רענן
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אבא

אני כותב לך באהבה עצומה, בעצב רב ומתהומות של כאב. 
אתה עדיין איתנו, אבל אני יודע שלא אוכל לכתוב אחרי לכתך. 

אנחנו מנהלים בינינו דיאלוג של מחשבות, חלומות, מבטים ומעט מאוד מילים. 
אתה עייף ומיואש וכבר ויתרת על החיים, ואתה ישן רוב הזמן וכבר לא מתעניין בסובב אותך.

ואני מנסה להכניס 75 שנים אינטנסיביות לתוך מספר עמודים. 
ואיך אתאר אותך? מי היית בעיניים שלי כילד וכאדם מבוגר? 

היית קודם כל אדם לא חומרני, שאהב את המדינה שלו, התנועה הקיבוצית והקיבוץ בו הוא חי יותר מכול.
תחומים,  באינספור  מהמלומדים. עסקת  יותר  והבנת  ידעת  זאת  ובכל  ותואר,  כל השכלה  ללא  אוטודידקט,  היית 

כשאתה מקפיד מדי כמה שנים לחזור לתפקיד בקיבוץ. וככה חיית את חייך כשהסיפוק האישי הוא התגמול. 
מגיל צעיר דילגת בין המחוייבות העמוקה שלך לקהילה שבא חיית לבין הרצון לממש את היכולות והשאיפות שלך. 
ואתה עסקת בכל-כך הרבה תחומים: תעשייה, ביטחון, פוליטיקה, התיישבות, דו-קיום בין יהודים וערבים, תקשורת, 

ותמיד חזרת למלא תפקידים בקיבוץ, ולא בחלת בשום תפקיד ושום אתגר לא נראה לך קטן או גדול על מידותיך. 
את התרבות בקיבוץ ליווית לאורך השנים בכתיבה, בשירה, בהופעות ובמה. ידעת לשלב בכתיבה אהבה גדולה למקום 

הזה, ציניות, ראייה מפוכחת והרבה כאב.

לא תמיד היית נוכח כאבא ורוב עול הגידול הוטל על אמא, אבל כשהיינו זקוקים לך תמיד היית שם, לעיתים אף ללא 
ידיעתנו, ואת כל מה שלא הספקת להעניק לנו נתת לנכדים, ללא תנאי.

היית עקשן, עמדת על דיעותיך ובכך רכשת לא מעט מתנגדים, אבל לא ויתרת והאמנת בדרך שבה הלכת. 
גם כשכבר תש כוחך ניסית לעזור בפתרון משברים בקיבוץ, ולמרות שהיו כאלה שהסתכלו כמו תמיד עליך ולא על 

מעשייך, לא ויתרת עד שכבר היה ברור שפשוט אין עם מי לדבר.

אומרים שהצלחתו של אדם נמדדת בקנאתם של אחרים. אם זה אכן המדד נחלת הצלחות גדולות. גם אנחנו הבנים 
נחשפנו לא פעם לעלבונות והקנטות מצד חברים בקיבוץ, אבל ראינו בכך עוד סימן לעשייה הגדולה שלך בכל תחומי 

החיים.

רצח רבין שבר בך משהו. כבר לא היית אותו אדם שמח ואנרגטי, כאילו כבה בך הניצוץ. ואז גם קפצו עליך המחלות 
וכבר הפכת מוגבל יותר והתנחמת במשפחה הגדולה שהקמת עם אמא ובנכדים הגדלים לתפארת.

לא על הכל הסכמנו. היו בינינו הרבה חילוקי דיעות בכל תחומי החיים, בפוליטיקה בכלכלה בענייני חברה בוערים, 
אבל  כל  זה  לא  שינה  דבר.  תמיד  היית  ותמיד  תהיה  הגיבור  שלי.  הגיבור  שנלחם  ונפצע  במערכות  ישראל, 
המדינה שכל-כך אהבת. הגיבור שתמיד הושיט יד לעזרה לאלו שהיו זקוקים לעזרה ועשה זאת בסתר ולא על מנת 

לקבל תמורה. היית קודם כל ולפני הכל בן אדם.

הדאגות  כל  את  הסר  ידך.  ככף  והכרת  טיילת  בו  הכרמל  בצל  אהבת,  שכה  הקיבוץ  באדמת  בשלום  לך  נוח 
והמכאובים. 

אנחנו נשמור על אמא ונספר לנכדים הקטנים ולנינים שלא תזכה לראות איזה בן אדם גדול היית. 

עכשיו אתה איננו ואיתך מתה עוד חתיכה מארץ ישראל הישנה והטובה.

אוהבים אותך באהבה גדולה -
שרון
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אסיפה

השבוע הלכתי לאסיפה ביגור. כמו הרבה פעמים שהלכנו יחד, אתה שהיית נוכח כמעט בכל אסיפה ואני הייתי מצטרף 
בדרך כלל כשהיו נושאים מעניינים. כמו תמיד דנו בענייני השעה והתווכחו, ואתה יושב, מחכה בסבלנות, לומד את 
הסביבה, קורא את הלך הרוח ומבין את רוח המקום. לא קם ראשון ולא תמיד שני או שלישי, ואז אתה פונה בנימוס, 
עולה בצעדים מדודים אל המיקרופון, ופתאום הוויכוח והדיון מקבלים כיוון, הגיון ומטרה דרך מילותיך החכמות 
ההגיוניות והסוחפות, וזאת לרוב מבלי לדרוך על אף אחד קשות ומבלי פגיעה מכוונת אם בכלל, וכמעט כמו תמיד 
הפשרה שבניק מביא תציל את הדיון, תוריד את כולם מהעץ ותיתן לדברים להתקדם ולצאת לפועל, כשרוב הצדדים 

מרוצים. 

ואני נרגש ממילותיך וגאה כבנך ביכולותיך להוציא מוץ מתבן הדיון, שלעתים הוא עקר, וכרגיל אני נחבא אל בין 
השורות האחוריות, וכולי מלא ביטחון שיש מי שישמור על הקיים שיש לשומרו, שיגן על זכויות היחיד מרמיסת 
הרוב, שייתן ביטוי לדאגה לחלש בחברה שלנו ויעמוד בשם כולנו מול מי שצריך ויאמר מה שחובה לומר, וגם אם 

מדובר מול בעל עמדה, שררה וכוח. 

אבל למרות שברור שהגיע הרגע, אתה לא קם, ולמרות שכולם כבר מוכנים ומצפים לדבריך אתה עדיין לא קם, 
ובמקום  זאת  קם  הלל,  שדעותיכם  היו  חלוקות  לא  פעם  במהלך  השנים,  ואומר  לכבודך  את  המילים  החמות 
כל-כך שהגיעו לך תמיד ולא ידענו לומר לך אותם.  ואני נאבק בדמעות ללא הצלחה ומוריד את הראש בניסיון נואש 

להסתירן, והדיון ממשיך בלעדיך.
עמית



אבא

אבא נוסע תמיד לכל מיני מקומות רחוקים. אני מאוד אוהב לנסוע איתו. אבא נוהג ואני יושב לידו. לאן אנחנו 
נוסעים, אני שואל. ל"לוחמי הגטאות", הוא עונה. שם משונה, אבל מקום יפה. יש שם מין מבנה גדול מאבנים עם 
קשתות. נראה עתיק. "מה זה, אבא?", "אקוודוקט", הוא עונה. "מה זה?" אני שואל שוב. "אמת מים, כמו צינור מים 

ישן".
בלוחמי הגטאות פגשנו איש גבוה ונחמד. אבא קרא לו אנטק. שם מצחיק. אבא נתן לו קופסא מקרטון בצבע כסף 
עם ציורים בצבע שחור. אני חושב שבפנים היה בקבוק. אנטק הסתכל עלי ואמר לאבא "תודה על הפרחים". אבא 

חייך אלי. 
בדרך חזרה שאלתי את אבא למה הוא אמר שזה פרחים? אבא אמר שהוא לא רצה להגיד לידי מה זה באמת. לא 
הבנתי למה. הנסיעה עייפה אותי והלכתי לישון מאחורה, זאת אומרת מתחת החלון האחורי של האוטו. נרדמתי. 
האוטו עצר והתגלגלתי למטה למושב האחורי ולרצפה של האוטו. אבא שאל אם אני בסדר וצחק. גם אני צחקתי. 

אנטק צוקרמן-הרולד וילסון-יגאל אלון-מבצע קדש-מחלקת ההדפסה בלגין-מלחמת ששת הימים-משלחת צה"ל 
לאוגנדה-חג החמישים ביגור-מלחמת יום כיפור-שגרירות ישראל בלונדון-מזכיר קיבוץ-יו"ר הוועדה הפוליטית 

בתק"ם - החיים של אבא תמיד נראו כמו סרט מתח בקצב מהיר.
אחר-כך, רבין נבחר לראשות הממשלה והוא מינה מיד את אבא לתפקיד ראש תחום מיעוטים. לפני כן, ולאחר 
מכן, זה היה תפקיד של שר. אבא לא התעסק בתארים ובכיבודים ועשה יום וליל לטובת המגזר הערבי. במעשים 

ולא רק בדיבורים.
אחד התחביבים שאנחנו הבנים פיתחנו באותה תקופה היה להתקשר לאבא לרכב, לדבר במבטא ערבי ולמתוח 
אותו: "שלום ביני, מדבר עאבד מביר אל מכסור, אני רוצה להיבגש איתך". באחת הפעמים האלה, ישבו איתו ברכב 
כמה חברים ערבים. כשהסתיימה השיחה הם שאלו אותו: "למה הבן שלך עשה את עצמו כאילו הוא ערבי?" אבא 

ענה: "כי הם אומרים שרק לערבים אני עונה".
ואז יהודים משוגעים רצחו לנו את רבין וערבים משוגעים התחילו לפוצץ לנו אוטובוסים, ואבא הרגיש איך כל 
מה שנבנה בשלוש השנים האחרונות הולך לעזאזל. חצי שנה מאוחר יותר, אבא חזר לקיבוץ, תלה תמונה של רבין 

בסלון ומאס בפוליטיקה.
וסליחה שאני אומר, אבל זה היה כיף. סוף-סוף הקריירה לא רדפה אחרי אבא והוא היה יכול להיות איתנו. והוא 
היה רגוע. יחסית. אבא גילה רגישות מופלאה ואהבה בלי גבולות לנכדים שלו, אשר החלו להצטבר בקצב מרשים. 
היה לו זמן וסבלנות להכין להם את המאכלים הטעימים שלו, לקרוא להם סיפורים וסתם לארח אותם בחופשות. 

אבא אהב את נתן אלתרמן וגם משחקי כדורגל. עם אבא אפשר היה בקלות לעבור משיחות ברומו של עולם על 
היסטוריה, על פוליטיקה ועל קולנוע לבדיחות גסות, שהצחיקו אותו עד דמעות וגרמו לו להפוך מבני הלבן לבני 
האדום. הוא לא נשאר חייב וסיפר בלי רחמים את הסיפורים הכי המצחיקים והכי מרושעים על הקיבוץ של פעם. 
מדי פעם דחקנו בו, שינצל קצת את כישרון הכתיבה המבוזבז שלו, ושיעלה את הדברים על הכתב. אבל הוא אמר 

שיש זמן.
גדי 
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לבניק!

לבניק אחי היחיד!
עתה צריך להיפרד.

כאן נפרדנו מההורים ועכשיו ממך,
בנל'ה שלנו.

היית אח חכם, מעניין, חריף, מתווכח, מייעץ ואפילו מרגיז.
אבל היה כיף לשבת איתך, לשמוע אותך, להתווכח, לא תמיד להסכים ואפילו לכעוס.

נזכור אותך בלילות השבת ובמפגשי המשפחה, כשכולם מסובים, משוחחים ונזכרים בכל החוויות הקטנות 
שנשארו בזיכרון הקולקטיבי שלנו במשך שנים.

אני נפרדת ממך בשמי ובשם משפחתי באהבה רבה.
היית "הדוד" של ילדיי ונכדיי.

את הבדיחות, אמרות הכנף והצחוקים שהרעפת עלינו לא נשכח.
ננצור את זכרך בלב כולנו באהבה וגעגועים

אחותך עליק

בניק

בניק - "ידיד נפשי ורוחי" - כך כיניתי אותך
ואתה קראת לי "הרבי".

אתה סימלת לי את הטוהר והיושר.
נלחמת על עקרונות הקיבוץ, לא ויתרת,

והחברות בינינו הלכה והעמיקה עם השנים.
לפני שבוע הלכת מאיתנו ואני כבר מתגעגע.

נוח בשלום ידיד נפשי ורוחי.
בני עובדיה
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תרגום למכתב שכתב ג'יילס ווילסון, בנו של ראש ממשלת אנגליה לשעבר הרולד ווילסון, לרענן

רענן היקר
אני כותב כדי להביע את צערי הרב על מותו בטרם עת של אביך.

את אביך ושאר המשפחה פגשתי לראשונה לפני כמעט ארבעים שנה בערב ה-11 בספטמבר 1972. לאחר שהגעתי לישראל 
מבריטניה. אני זוכר שהוא וג'רלד חיכו לי בנמל התעופה בתל אביב ובני הסיע אותנו ליגור בפולקסואגן חיפושית.

אביך היה מאוד יעיל בהבטחת מקומי באולפן ואחרי סיומו בפברואר 73, הוא עשה כל מאמץ להבטיח כי בשאר שהותי 
בישראל לא ייעשה בי שימוש כ"לך תביא", אלא שאעבוד בקיבוץ בעבודה מעניינת. עבדתי בשדות הכותנה, לפעמים נוהג 

בטרקטור ועגלה, עד שעזבתי בחמישי ביוני 1973.
הוא ואימך תמיד נתנו לי את התחושה שאני רצוי בדירתם, ויצאתי אף לכמה טיולים עם קבוצות מהקיבוץ. אני זוכר 
"כן. אני לא  שפעם אחת הגעתי לדירה כשהם לא היו ושאלתי אותך, בעברית כמובן, "רק אתה בבית?" ואתה ענית 

מספיק?" ומיד עניתי לך בחיוך: "אתה יותר מדי". אני מקווה שהדקדוק שלי בעברית הגיוני.
אנא העבר את תנחומי ומיטב איחולי לאמא שלך ולאחיך.

שלך
ג'יילס ווילסון

את בניק פגשתי במקרה בראשון ביולי 1963. אני זוכר את התאריך, מכיוון שמאוחר יותר סיפר לי כי זה הוא יום 
הולדתו וגם תאריך נישואיו. ישבתי במטוס בנמל התעופה בתל אביב, כשאיש ניגש אלי ושאל אם הכיסא לידי פנוי, 
אז לא היו מקומות מסומנים. כעבור זמן מה התבקשנו לרדת מהמטוס כיוון שהתגלתה בו תקלה טכנית. אז ישבנו 
ושוחחנו בחדר ההמתנה כשעה ארוכה, וכשהמראנו נתתי לו את פרטי ההתקשרות עימי בלונדון. אני ירדתי מהמטוס 

באתונה, והוא המשיך ללונדון היכן שקיבל הדרכה הקשורה בעבודתו במפעל הקיבוצי, לגין. 
כעבור מספר ימים, כשכבר הייתי בלונדון, הוא התקשר אלי וככה החלה חברות שנמשכה כמעט חמישים שנה. אשתו 
אסתרק'ה ושני ילדיו הקטנים, רענן ושרון, הצטרפו אליו באנגליה. הם ביקרו אותי בדירתי וכך הכרנו היטב במהלך 

שהותם בבריטניה. שנים לאחר מכן הוא חזר ללונדון עם משפחתו ועבד בשגרירות הישראלית.
בילינו זמן רב יחד לאורך השנים, טיילנו למדינות רבות באירופה, אפריקה, אסיה, צפון ודרום אמריקה. מה היה 
הבסיס לחברות שלנו? היו לנו תחומי עניין משותפים: קולנוע, תיאטרון, טיולים ופוליטיקה. קיבוץ יגור היה שייך 
רעיונית  לאחדות  העבודה  כך  שהוא,  כמוני,  היה  שמאלני  בדעותיו.  זה  לא  אמר  כי  דעותינו  הפוליטיות  
היו זהות. הוא תמיד היה לפני הכול פטריוט ישראלי, פרט שאינו מפתיע לאור העובדה שלחם במלחמות ישראל 
ב-1956, 1967 ו-1973. ואני, למרות תמיכתי בישראל לאורך שנים, הייתי ביקורתי כלפי מדיניותה, דבר שהוביל 
לוויכוחים קשים בינינו. ועדיין, הוא לקח על עצמו את תפקיד יועץ ראש הממשלה יצחק רבין לענייני מיעוטים וכמו 

רבים מאיתנו היה שבור לאחר הרצח.
שהיתי  במחיצת  בניק  ואסתרק'ה  ביגור  פעמים  רבות  בביקוריי  בישראל  ולמדתי  להכיר  גם  את  ילדיהם 

הקטנים עמית וגדי כשנולדו. כשהכנתי סרט על ישראל בשביל ה-BBC הוא הופיע בסרט. 
בניק היה חלק מחיי כמעט יובל שנים. ביקרתי אותו במהלך מחלתו האחרונה, שבועות מעטים לפני שהלך לעולמו. 

הוא היה איש עם אופי חזק ויחסר לכולנו.
ג'רלד
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כך אני אזכור אותך בני,

בני ונגר, בני הלבן, בניק שילה, מכלול השמות הפורמאלים והבלתי פורמאלים שהיו כותרת מקדימה לדמותך, וכך 
הכרתיך משבאתי ליגור.

ולא רק כך. מבין שערך ועורך הלבן בצבץ ברק עיניך התכולות משהו, נשמעו מילותיך החודרות והתגנב חיוך שובב.
לא הייתי שייכת לחוג החברים הקרובים שליוו אותך לאורך כל שנותיך מילדות לבגרות, אבל במהלך חיינו הבוגרים 

זכיתי להתבונן, להקשיב, ללמוד ולהעריך את עשייתך ופועלך ביגור.
יגור  כולה.  וכל  חגיה, תרבותה  נופיה,  מוסדותיה,  אנשיה,  על חבריה,  יגור  עליך שאהבת את  וכתבו  ואמרו  סיפרו 

בתמורה ובזכותך החזירה לך אהבה ונתנה לך את היחס השמור ל"חכמי השבט", לבעלי הידע והניסיון.
מילים  של  איש  והמדינה,  התנועה  הקיבוץ,  בשירות  איש  וחברים,  חברה  של  איש  דעת,  ושיקול  תבונה  של  איש 

וצלילים, איש של שלמות וניגודים, איש אשכולות.
מוצק באמירתך ורך בהקשבתך, הולך עם האמת שלך ללא פשרות ומחפש פשרות למען הסכמות, נלחם על דעותיך 
ומשכנע במילותיך, לא מוותר ומתעקש להוכיח, נכון למשימות ואתגרים ונחלץ למען הזקוקים, יסודי ורציני ובעל 
חוש הומור, שואל שאלות ומציע פתרונות, מביט קרוב ורואה רחוק, נואם בימים וכותב בלילות, חריף בהגיונך ומפליא 

ברגישותך, משורר וזמר.
וגם אם לא תמיד הסכמנו וגם כשהתווכחנו הקשבנו והערכנו מאוד.

בכל חברה ובכל דור ישנם אנשים מנהיגים, שעל פיהם ישק דבר, שמכילים את הכלל ואת הפרטים, שמוכיחים בחירוף 
נפש, שלעיתים משביתים שמחות, שרואים מעבר לאופק, שנאמנים לעצמם ולחברתם, שמסורות וערכים מתווים את 

דרכם, שבזכותם ובשל מנהיגותם נקבעות החלטות ונקבעים תקנונים, שהדרת כבוד מרחפת מעל ראשם - 
אתה היית כזה.

על פי התלמוד, מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו. ואני מקווה ששיבחנו גם בפניך בידיעה שלא 
יגבה לבבך.

זכינו כחברה שתחיה בתוכנו, שתאיר את ימינו.
יהי זכרך ברוך.

בהערכה רבה ובידידות, 
אריאלה וולק

בניהּו קראתי לך,
ואתה כינית אותי חיּומה.
כמה מתגעגע אני לכינוי,

לך - איש רב אנפין,
איש רעים להתרועע

ויועץ לעת צרה.
הפלגת בנהר של חיים ואהבה

וחותם המוות
מעלה את ערך חייך.

חיים רשף
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בית שומר המסילה

עצי אקליפטוס, גבוהי צמרת,
מטיילים, בין ערביים, צל סדוק

על בית האבן הישן
של שומר המסילה.

הוא ומשפחתו נמלטו מכאן מזמן,
עוד טרם פרוץ המלחמה ב-48,

מבלי לאמר מילה.
רכבות כבר לא עוברות כאן

ואין שריקות של קטרים,
את אברי המסילה פרקו
כדי לבנות מהם לולים,

רפתות ודירים.
על תוואי המסילה המיותם

הוקמה שכונה.
ואין כל זכר לתחנה ולרציף.

על הכול כיסה אבק דרכים והשנים
כמו צעיף.

יודעי דבר אומרים כי בקרוב
תונח המסילה מחדש
מעבר לסוללת העפר

ועבדאללה יסע ברכבת מעמאן,
לעשות עסקים בחיפה,

כמו בעבר.

ובערב ישוב עמוס סחורה לביתו
כמו שיירות הגמלים שהיו עולות

מהמפרץ עם השקיעה,
לחנות אצל בית שומר המסילה

לפני שנים, מזמן,
ודבשתם עמוסה לעייפה סלי טובין

בדרך לדמשק ועמאן.

צל האקליפטוסים 
בשעות בין הערביים,

מלטף ברכות את האבנים
של בית שומר המסילה
במשחקים של אור וצל

כמו תשבץ.
במקום בו מסתיים סיפורו של האדם,

אומר לי ידידי
לפעמים ממשיך את סיפורו העץ.

בניק שילה )פורסם ב”דפי יגור” 11.11.05(
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19.8.12
בניק  שילה

את בניק הכרתי בראשית שנות ה-90. אלה היו ימים סוערים בפוליטיקה הישראלית, ובעיקר בתוך מפלגת העבודה.
שם היריבות בין רבין לפרס היתה בשיאה, בעיקר בעקבות ספרו של רבין "פנקס שרות". בניק שיצק את ידיו במחיצתו 
של יגאל אלון, שנים רבות קודם לכן, התמסר כולו ל"מחנה רבין", יחד עם חברים נוספים בתוך התק"מ, כדי לפלס את 
דרכו של רבין לראשות מפלגת העבודה. באותם ימים הוגדרתי כאיש "מחנה פרס", למרות שלא הייתי פעיל פוליטי, אך 

במאמרים שפרסמתי, תמכתי ברעיונותיו של פרס )לא במה שכונה "התרגיל המסריח"(.
בניק היה הראשון שניסה להשפיע עלי להצטרף ל"מחנה". הסכמתי להיפגש עם רבין בנוכחותו. זאת היתה שיחה לא 
פשוטה. אני סברתי שיש להידבר עם אש"ף. רבין הסביר את הצורך להקים מנהיגות ערבית חדשה בשטחים, שתתבסס 
על "בני-הכפר". בניק תמך בעמדת רבין והיה פעיל במיוחד בקרב המגזר הערבי, לשכנעם להצטרף למחנה רבין. למרות 
חילוקי הדעות ביני לבניק, נוצרה בינינו ידידות, בשל העובדה ששנינו פעלנו בהתאם לאמת הפנימית שלנו. לא ניהלנו 

בינינו ויכוח אישי, אלא ויכוח רעיוני.
לאחר נצחונו של רבין בבחירות הפנימיות במפלגה ובבחירות לכנסת, הוטל עליו להרכיב את ממשלת ישראל, כולם 
זוכרים את אמירתו "אני אנווט" וכך אכן היה. רבין בהיותו אסיר תודה לפעיליו המרכזיים מינה את בניק כיועץ ראש 

הממשלה לענייני מיעוטים. 
בניק, איש שהתהלך בקרב המיעוט הערבי כבן בית, ראה אתגר עצום במשרה שהוטלה עליו. אך באחריותו הרבה, ביקש 
שטרם התייצבותו במשרד ראש הממשלה, יתבצע חילוף מסודר בתפקידו כמזכיר מחוז התק"מ במפלגת העבודה. בניק, 
למרות חילוקי הדעות האידיאולוגיים בינינו, המליץ עלי כמחליפו. בטרם נתתי הסכמתי, קיימנו שיחות ארוכות בנושאים 
הבוערים העומדים על סדר היום. בניק אמר לי בין השאר: "רבין יפתיע אותך ואת כולנו. הוא איש שיעשה הכול כדי 

להגיע לשלום, בתנאי אחד בל יעבור - שלא תהיה שום פגיעה בביטחונה של ישראל". אכן כך היה.
כל אותן שנים שמרתי עם בניק קשרים הדוקים. יחד הלכנו לכפרים ערביים. תמיד התלוותה אלינו אסתרקה, שבמאור 
פניה ידעה לקרב לבבות, וכן יענקלה שמש, שהיה ידידם האישי של ראשי הבדואים בנגב. בכל מקום בניק התקבל בכבוד 

מלכים. נכבדי הכפרים אהבו את לשונו החדה, שאגב לא תמיד עשתה חסד עם מתנגדיו.
רצח רבין בידי בן-עוולה יהודי קטע באיבו מסע מופלא של עשיית שלום, של צדק חברתי, של קביעת סדר יום לאומי, 
שונה מכל מה שידענו. איש הביטחון ששם את החינוך, התשתיות, עיירות הפיתוח בראש סדר היום הלאומי. המנהיג 

האחרון שראה בערביי ישראל אזרחים שווים.
בניק היה המוציא לפועל של פיתוח מואץ במגזר הערבי.

בשנים האחרונות בניק סבל ממחלה ארורה, אך שמר תמיד על התקווה שהוא ינצח את המחלה.
בניק הוכרע בטרם עת.

יהי זכרו ברוך.
יגאל צחור )רביבים(
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בניק

בחורף 1976 הייתי בשליחות "ידיעות אחרונות" בלונדון. יעצו לי להכיר את בניק ונגר מיגור, האיש 
שיודע הכול. בני לא היה לי מקור, אבל זכיתי בחבר נדיר - לשנים. רק אחרי מותו נודע לי סוד 

שהסתיר ממני שנים, ועל ערש דווי חש חובה לחשוף אותו בפני באמצעות בנו עמית. 

היה זה סוד שליחות מסתורית שביצע עבור ראש ממשלת בריטניה הרולד וילסון, שביקש להעביר 
מסר אישי כתוב בדחיפות מירבית לראש ממשלת ישראל דאז יצחק רבין בקדנצייה הראשונה שלו 
ומי שהיה אז שר החוץ יגאל אלון. המסר נגע לתככים מדיניים פוליטיים של מי שהיה אז מזכיר 
המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר. על החשיבות שרבין ייחס למסמך שבניק העביר לו אישית אפשר 
להבין מהחלטה של רבין לבצע נחיתת ביניים לפגישה עם וילסון, בדרכו לפגישה עם נשיא ארצות 

הברית.
בני ידע ושתק, כי זה היה חלק בלתי נפרד מהאופי שלו. לא במקרה רבין, בקדנצייה השנייה שלו 

כראש ממשלה, בחר בבניק שילה כיועצו לענייני מיעוטים. 

בניק בתפקידו הרשמי בשגרירות ישראל בלונדון היה "נספח לענייני עבודה", כיסוי למשרה חשאית 
כאיש קשר בין ראש ממשלת בריטניה הרולד וילסון ושר החוץ יגאל אלון.

באחד הקוקטיילים הדיפלומטים, בהם אף פעם לא מצא את מקומו, ניגש אליו דיפלומט רוסי נספח 
לענייני משהו, כיסוי לסוכני הק.ג.ב שפעלו בחסות השגרירות הרוסית ושאל אותו האם התואר 
"נספח לענייני עבודה" הוא כיסוי לסוכן "מוסד". בניק לא היה סוכן מוסד, אבל היה קרוב למימסד 

הבטחוני.

בניק היה פטריוט ישראלי בכל תפקיד אותו מילא. הוא התמודד בכבוד מול תועמלני אש"פ ואנשי 
השמאל הקיצוני בלייבור הבריטי, שהיו מאז ומתמיד מבקרים חריפים של ישראל. זה לא הפריע 
לו ליצור קשרים באגף זה של הלייבור בניסיון לרכך ולשנות את עמדתם. על רקע זה יצר חברות 
ארוכת שנים עם חבר הפרלמנט הבריטי ממוצא יהודי ג'רלד קאופמן, נציג מנצ'סטר. הוויכוחים בין 

שני הידידים היו חווייה אינטלקטואלית למי שנחשף אליהם.
הקשר המיוחד הזה נותק כאשר חבר הפרלמנט קאופמן חצה מבחינתו של בניק קווים אדומים 
בביקורת נגד מדיניות ישראל בשטחים. בניק לא סלח לקאופמן ורק על ערש דווי ביוזמת שרון נוצר 

הפיוס, שבניק בתוך תוכו מאוד רצה בו.

בניק לכל אורך הדרך תמיד חשב והתחשב באחרים. החלטתו להתפטר מתפקידו הדיפלומטי בלונדון 
בליל המהפך במאי 1977, היתה צעד נדיר. לרגע לא חשב על משפחתו, על הילדים שצריך לעקור 
מיידית מבתי ספר באמצע שנת לימודים. הוא לא ישרת ממשלה וראש ממשלה זרים לתפישתו 
האידיולוגית. הוא השאיר אחריו בלונדון את הטלוויזיה הצבעונית, כי לא היה מוכן להיות החבר 

הראשון ביגור עם מסך צבעוני. הוא לא ידע, אבל ביגור היו כבר אז טלוויזיות עם מסך צבעוני.

בניק היה שילוב של איש  עשייה ורוח. קורא ספרים אובססיבי, רומנים קלאסיים וספרי ריגול 
)אולי בכל זאת היה משהו בדברי הדיפלומט הרוסי(. המקורבים לו בלבד ידעו על השירים שכתב. 
השיר על עץ החרוב הזקן ביגור הוא אולי אליגוריה עצמית. חבל, חבל מאוד, החמצה, על שירים 

קסומים שלא הולחנו.

בניק היה נכס פוליטי של תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית. הצלחתו המדהימה במיגזר הערבי 
נבעה מהאמון שראשי המיגזר רחשו כלפיו. הוא היה השגריר שלהם בממשלה. 

בעיני לא היה מתאים ממנו לייצג את התנועה הקיבוצית בכנסת ובממשלה. תמיד חשב - וטען 
שיש טובים וראויים ממנו. 

בניק היה דמות מיוחדת, מלח הארץ, נוף נדיר ונכחד בארצנו הקטנה.
אילן כפיר      
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5.8.12
לאסתרקה ולכל המשפחה שלום!

במהלך השנים עקבתי אחר מצבו של בני באמצעות חברים מיגור העובדים בבית הספר.
כולכם עברתם תקופה קשה עם התגבר מחלתו של בני. החבר לכם, האב, האח, הסב, איש 

רב-פעלים שהשאיר את חותמו במקומות רבים בהם היה שותף בחשיבה ובעשייה.
הכרתי את בני כהורה של רענן ואחר-כך של שאר הבנים. 

אותך אסתרקה, נוסף להיותך אם לבניכם, היית בקשר הדוק עם בית הספר, כאשר היית 
מרכזת החינוך של קיבוץ יגור. 

ואחרים.  טובים  זכרונות  ואוסף  חייו  מאורעות  את  עמו  נושא  אחד  כל  חלפו.  השנים 
וכשמגיעה שעה קשה של מחלות המביאות לפרידה מאדם יקר, מקור הנחמה הוא החוויות, 

האירועים המשמעותיים, ובמיוחד התמיכה שניתנה מצדכם במסירות.
רבים וטובים ציינו את תכונותיו, מעשיו ואישיותו של בני ואת תרומתו המגוונת של בני.

כל אלו ילוו אתכם ויסייעו לכם בימים קשים של אובדן. 
לעליק ולרענן, אני זוכרת את הימים הרחוקים ההם בהם נפגשנו, עליק כאם של גיל ומיה, 

ורענן - תלמידי בשנה הראשונה המשותפת בכיתה ז'.

יש לכם במה להתנחם.
בברכה
עדה לקח
ואיציק גם

7.8.12
לאסתרקה ולבני משפחת שילה 

שלום

על מותו של בניק ז"ל נודע לי רק לאחר הלווייתו.
עלו בי זכרונות על פעילותנו המשותפת במגזר הערבי )בהיותי בכנסת וגם אחר-כך( כאשר 
ז"ל ראש הממשלה, המשיך  יצחק רבין  יותר, בהיות  ז"ל ומאוחר  החליף את דניק רביב 

מטעמו יחד עם אריה ברוש בשליחות זו.
בניק  את  הכרתי  וכך  רבות  משוחחים  היינו  קילומטרים,  כשגמאנו  ובמפגשים,  בסיורים 
דרכים  להאיר/להעיר  בעיות,  לנתח  שידע  והמעש,  הניסיון  הכשרונות,  ברוך  האדם, 

ופתרונות וגם לצחוק... 
היו לנו הרבה ידידי אמת במגזר הערבי והדרוזי בתוכו פעלנו - פעולה שלדאבוני לא היה 

לה המשך עם כניסתו של אהוד ברק לראשות הממשלה.
היתה תקופה שהייתי פוגשת אותו במפגשים קיבוציים מפלגתיים, אך בשנים האחרונות 

לא נפגשנו וגם לא ידעתי על מחלתו הקשה.
לכם אבד בעל ואב, ליגור - אחד מהחברים המרכזיים, ולנו, חבריו שפגשו בו בצמתים 

שונים של חייהם התנועתיים - חבר וידיד שלא נשכח...

אתכם בצער ובאבל.

עדנה סולודר )גשר(
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בואי נעשה לנו חג

בואי נעשה לנו חג
מזוטות שנלקט מבתים וחצרות.

ללא הלמות תופים וחצוצרות
ללא דגלים וסיסמאות

של מילים גבוהות גבוהות.
בואי נעשה לנו חג

מדברים קטנים של יום חול.
מחיוך של תינוק, משמחת זקנים,

מגשם שירד ושטף את הכל.
מעץ מלבלב באמצע החורף,

מעיני נערה עצובה מול שקיעה,
מתמונות דהויות באלבום של אמש,

מחלום על מחר שלא היה.

בין אתמול מעט מאכזב
לבין מחר בלתי מושג,

בואי ניקח פסק זמן
ונעשה לנו חג.

אולי כשנשכים למחרת
הלומי שיכר ושמחה מבדרת

נביט על כל אותם הדברים הגדולים
קצת אחרת.

בניק שילה


