
הד האולפן החדש, גיליון 100, חורף 2013 - תשע"ג

הספדים
187   

על מות
ד"ר אפרים שך - דברים לזכרו

 אורה מלול
בדיוק שנה חלפה מאז הלך מאתנו אפרים, מי שהיה מפקח מחוז 
ואני,  שנים.  ושש  עשרים  במשך  מבוגרים  לחינוך  באגף  ירושלים 
שזכיתי לעבוד תחת פיקוחו וליהנות מהנחייתו ומידידותו, יושבת 

מול המחשב ומנסה להעלות על הכתב דברים לזכרו.
מה כותבים על איש כמוהו, כשהיריעה קצרה והדברים מרובים? 

אפשר לכתוב על הסמליות שבצירוף מועדי לידתו ופטירתו: אפרים נולד בחנוכה - החג שקבע יהודה 
המכבי לדורות כפיצוי על חג הסוכות שלא זכו בני דורו לחוג בגלוי בגלל גזירות אנטיוכוס - ונפטר בחול 
המועד סוכות; אפשר להזכיר את עשרות החברים והידידים שגדשו את אולם בית הכנסת שבו נערכה 
ומתגעגעים; אפשר להביא פרקים מן הביוגרפיה שלו,  זוכרים  והם עדיין  ביום השנה למותו,  האזכרה 
עתירת האירועים והמעשים, לתאר את העולם שבו גדל מי שהיה בנו של הרב אליעזר שך, לספר על 
תואר יקיר ירושלים שהוענק לו בשנת 2006 )'התואר הזה מקנה לי סיכת זהב ומקום קבורה מכובד', 
אמר לי, במעין ניסיון להמעיט בערכו של הכבוד שזכה בו(; אפשר להתפעל מכישרונו המופלא לרתק 
קהל שומעים לסיפוריו, לכתוב על הידע העצום שצבר, שחלק ממנו אצור בחוברות למורה, חגים וימי 
זיכרון, שהוציא בשנות השבעים, על אהבת הקריאה שלו שלא ידעה שובעה, על אוסף הבולים המדהים 

שטיפח ועוד ועוד.
ואני מבקשת להתמקד במה שלמדתי ממנו בעשר השנים  אני, ככל האדם, קרובה אצל עצמי,  אבל 

שעבדתי במחיצתו, עת היה הוא מפקח המחוז ואני אחת המדריכות.
ערב פרישתו של אפרים לגמלאות, כשעמדתי לפני ועדת הבחירה למשרה שהוא עמד לפנות, נשאלתי 
אם אני מתכוונת להמשיך את דרכו אם ֶאּבָחר, או שמא בכוונתי לפרוץ דרך חדשה. זוהי בוודאי שאלה 
 לא קלה, ויש שיאמרו - שאלה מכשילה. עניתי מה שעניתי, וקיוויתי שתשובתי תניח את דעת בוחניי. 
אני  אפרים,  לי  שהוריש  התפקיד  את  שסיימתי  לאחר  שנים  שלוש  היום,  במכרז.  שזכיתי  היא  עובדה 

נדרשת שוב לאותה שאלה: האם המשכתי את דרכו? 
בוודאי לא יכולתי להיות אפרים שך. הנעליים שהותיר אחריו היו גדולות בהרבה ממידתי ועיצובן יחיד 

ומיוחד. אבל אין ספק שלמדתי ממנו הרבה מאוד.
אפרים היה אדם עצמאי, בעל סמכות, ולא כופף עצמו לפני שום אדם. אך בעבודתי עמו ראיתי, איך 
מאחורי הארשת התקיפה והסמכותית ומאחורי הקול הרועם מסתתר לב רגיש שאינו יכול לראות אדם 
נפגע. הוא ניהל את המחוז ביד רמה, מתוך ראייה רחבה, אבל הכיר היטב את כל המורים. אף פעם לא 
הייתה חמה,  האווירה שהשרה בלשכת המחוז  לנחמו בשעתו הקשה.  או  לברך מורה בשמחתו  שכח 
חברית, מתובלת במנות גדושות של הומור. הייתה לו היכולת להעיר את הערותיו בלי לפגוע, גם כשהיה 

מדובר בטעויות חמורות.
נבונה מהי; חוויתי את האמון שנתן בנו, חברי הצוות  אכן, למדתי ממנו הרבה: למדתי ממנו הדרכה 
ועל–פי  דרכנו  על–פי  להתפתח  החירות  ואת  בעבודתנו  לנו  שהעניק  העצמאות  את  לו,  הכפופים 
כישרונותינו. הוא הדריך אותנו, אך לא כפה עלינו את דעותיו, הגיש לנו תמיכה וסעד כשנזקקנו לכך, 
גילה סובלנות גם כאשר השקפותינו לא תאמו את שלו ותמיד עמד מאחורינו, עמידה איתנה בלא תנאי 

ובלא סייג. אלה הדברים שירשתי מאפרים יחד עם התפקיד של מנהלת המחוז.
אפרים נולד בחנוכה תרצ"א, ומת בסוכות תשע"ב. כמעט בן שמונים ושתיים היה במותו, ורוב שנותיו 
מחוכמת  שמץ  ממנו  וקניתי  והאבהי  החם  מיחסו  נהניתי  מקרוב,  להכירו  שזכיתי  ואני,  בחינוך.  עסק 

החיים שניחן בה, איבדתי מורה וחבר.


