מפגש בישול לזכר
אשר ראובן (אשי) נוביק ז"ל

ילדות
אשי נוביק נולד ביום כ' בתמוז תש"ל ,24.7.1970 ,ביוהנסבורג בדרום אפריקה .משפחת
נוביק עלתה ארצה בשנת  ,1977התיישבה בעיר רעננה ,ומשם עברה להתגורר במושבה נס
ציונה .אשי היה הילד השלישי במספר ,מתוך ארבעה ,לבית משפחת נוביק .רוח ציונית,
אוהבת ואופטימית תמיד ליוותה אותו בבית הוריו ,ומאוחר יותר גם בביתו .מגיל רך ניכרו
משיכתו לטבע ולאדמה והצורך לעזור לאחר .אשי למד בבית הספר היסודי "הראשונים" ,רכש
במהירות את השפה ובתוך זמן קצר הפך לעמוד התווך החברתי.

על הילד שהיה
אשי היה ילד עם קסם מיוחד וכריזמה שהפכה אותו תוך זמן קצר לדמות דומיננטית בכיתה.
היו לו צחוק מתגלגל ,מבטא דרום אפריקאי מקסים ואיזשהו סטייל או ניחוח של חו"ל,
שהקסים במהרה את כולם .הייתה לאשי ילדות מאושרת .המקום החביב עליו היה חוף הים
בפלמחים ,שם פיתח את אהבתו הגדולה לים ולספורט ימי .בגיל אחת-עשרה כבר החל
לעסוק בשיט גלשני מפרש ,ובהמשך – גם בצלילה .מספרים כי תמיד היה מוקף חברים
והבית בנס ציונה היה לנצח הומה ושמח.

גיל ההתבגרות
את לימודיו התיכוניים החל אשי בבית הספר "אורט רחובות" ,ובהמשך עבר לבית הספר
התיכון על שם בן-גוריון בנס ציונה ,שם סיים את לימודיו עם בגרות מלאה .אשי היה ילד
מושלם שהיה לבוגר מושלם; הוא גילה בגרות ,כושר מנהיגות ,אחריות ועצמאות ותמיד דאג
לכולם כמו "אח גדול" .בגיל שתים-עשרה ,קיבלו חייו של אשי תפנית בלתי צפויה -ילדה
חדשה ,אסנת ,הגיעה לבית הספר ,והמורה תקווה הודיעה לה" :יש לי חתן בשבילך ,אני
מושיבה אותך לידו" .ואכן ,ניצוצי אהבה הופיעו מיד ,ובגיל שלוש-עשרה כבר קיבלה אסנת
מאשי הצעת נישואין.

תחביבים ותחומי עניין
חייו של אשי היו עמוסי פעילות ועשייה ,תמיד דאג לנצל כל רגע ורגע; הוא היה אוהב
להתרועע עם קרוביו ,לצאת ,לבלות ,לטייל ולרקוד .אשי אהב מאוד כל שקשור לתחומי גינון
ונגרות ,ואף בנה ויצר חלקים נכבדים מבית המשפחה בכנף .אשי היה בשלן מעולה – שף
של ממש – שאהב לארח ,ליצור תבשילים חדשים ומורכבים ולאתגר את עצמו בלמידה
תמידית .בין תחביביו האהובים היו ספורט אתגרי וימי -גלישה ,סקי ואף קַ ייט סרפינג והשטת
סירות ,ובכלל פעילויות "אקסטרים".

הגיוס לצה"ל
אהבתו הגדולה של אשי לים הביאה אותו ,עם גיוסו לצה"ל ב 1988 -להתנדב לילת"ם,
יחידה ללוחמה תת-מימית של חיל הים .אולם ,בשל בעיה רפואית נאלץ לפרוש מהיחידה.
אשי התעקש להמשיך ולשרת שירות קרבי משמעותי והצטרף לסיירת "יעל" ,יחידה
מובחרת של חיל ההנדסה.

לאחר השחרור
לאחר השחרור מצה"ל ,יצאו אשי ואסנת לטיול בעולם .במשך שלוש שנים "חרשו" את
המזרח הרחוק ,אוסטרליה ודרום אפריקה ,ובחלק מהמקומות אף עבדו" .זו הייתה התנסות
מאוד אינטנסיבית" ,אומרת אוסי" ,שחיזקה מאוד את הקשר בינינו .ידענו שכאשר נחזור
ארצה ,נתחתן ונקים בית" .בטיול ,גילו את אהבתם המשותפת ל"אקסטרים" ,וניצלו כל
ולרפטינג .חברותם הלכה והעמיקה ,ואהבתם
הזדמנות שהייתה לבַ נג'י ,לצניחה חופשית ַ
התעצמה והתגברה .ב ,10.5.1994-התחתנו אשי ואוסי.

לאחר השחרור
אשי החל ללמוד הנדסת בניין ,אך לאחר שנה החליט לשנות כיוון ,להתמקד בעבודה ,ומאוחר
יותר החליט ללמוד מנהל עסקים במכללת רופין ,לימודים אשר סיים בהצלחה .בתם הבכורה
של אשי ואוסי ,יובל ,נולדה ב ,20.6.1996-ואיתי ,הבן הצעיר ,נולד ב .9.10.2000-את ביתם
הקימו במושב כנף ,פיסת גן עדן בדרום רמת הגולן .במשך כמה שנים ניהל אשי את סניפי
רשת "ברגר קינג" בצפון ,ולאחר מכן עבר לנהל את רשת "בורגר ראנץ'" .סמוך להשלמת
הלימודים ,מונה אשי למנהל "דּוגַל" ,קומפלקס הנופש של מושב כנף בכנרת הכולל את חוף
גולן ,חוף דוגית וה"-לונה גל".

מועד הנפילה
במסגרת שירותו במילואים ,השתייך אשי ליחידה מובחרת של פלחה"ן (פלוגת הנדסה) בחטיבת
הצנחנים .עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה ארז אשי את התרמיל ,והמתין לקריאה ,נכון לתרום את
חלקו ככל שיידרש .ביום הכניסה ללבנון הודיע אשי לאוסי כי היחידה נכנסת לפעילות של  24שעות
מעבר לגבול ,וביקש שלא תספר לילדים ,שהתחננו שלא יסכן את עצמו .ביום שלישי,8.8.2006 ,
נכנס אשי עם גדודו ללבנון .הכוח הגיע לכפר דבל ,התמקם באחד הבתים והתכונן לפעילות.
למחרת ,בצהרי יום ט"ו באב תשס"ו ( )9.8.2006התקיפו מחבלי החיזבאללה בטילי נ"ט (נגד
טנקים) את המבנה שבו שהה הכוח ,והמבנה קרס תחתיו .אשי נהרג עם פיצוץ הטיל הראשון.
באירוע הקשה נפלו עוד שמונה מחבריו ,לוחמי גדוד ההנדסה.

מועד הנפילה
כך כתב אשי לאהובתו אסנת טרם כניסתו ללבנון:
"אשתי המתוקה ,אוסקה ,אני רוצה שתהיי חזקה בשבילי ותשמרי על שני האוצרות שלנו עד שאני אחזור .אני יודע

כמה קשה לך וכמה את צריכה אותי לידך כל הזמן ,אבל יש זמנים שצריך לדעת שאין ברירה וצריך לעשות משהו ,על
מנת שאולי לשני האוצרות שלנו יהיה מקום טוב יותר לחיות בו בעתיד .אני מבטיח לך לשמור על עצמי ולא לעשות
שטויות! יש לי יותר מדי דברים שצריך עוד לעשות ,שאני אסתכן במשהו טיפשי ואותך על כל הדברים החשובים לי
באמת! אשתי אני מת עליך ואני מבטיח להתקשר כל הזמן ולחזק אותך מרחוק .את האוצר העילאי הגדול ביותר לו

זכיתי ואני מתכוון להיות איתך עד זקנה ומעבר לכך .תמשיכי לחייך לעולם ותמשיכי לאהוב אותי ואת ילדינו .אני
מבקש ממך לא לבכות ליד יובלי ,היא פשוט כל כך גדולה ומבינה וצריך לחזק אותה..
מתוקה שלי ,אני אוהב אותך לנצח.
אשי ,בעלך היקר!"

הספדים
הספד של יובלי ,יום הזיכרון בטיול בדרום אמריקה" :יום הזיכרון במקום אחר".
 11שנה באותו מקום ובאותו זמן ,והשנה אני במקום קצת אחר ,קצת רחוק ,קצת בודד .הגיע היום שממנו חששתי כל הטיול ,להיות רחוקה מהבית ,מהמשפחה ,מהמקום המוכר והמוקף
באנשים יקרים שתומכים ועוטפים אותנו כל שנה מחדש .והשנה ,גם בשנה ה ,12-לא תפתיע ותשוב אלינו בחזרה .לא משנה איפה נהיה ,עם מי נהיה ומה נעשה  -הלב נשאר שבור.
אבא השנה עברתי כל כך הרבה ,כל כל הרבה בלעדיך! אם זה השירות הצבאי ,השחרור מצהל ,ההכנות לטיול הגדול ,והטיול עצמו בו אני נמצאת עכשיו..
אין רגע בטיול שלי שלא הייתי רוצה לשתף אותך ,להתייעץ איתך ואפילו לחוות איתך  -אבל כבר שניים עשר שנים שזה פשוט לא אפשרי  -לא אפשרי לשתף ,לא אפשרי להתייעץ ,לא אפשרי
לחוות ,לא אפשרי לחבק ,לא אפשרי לצחוק ,לא אפשרי לגעת  -זה פשוט לא הגיוני !!!!!!! בסוף כל יום אתה מפנים שכל אותם רגעים יפים הפכו לזכרונות רחוקים ,שהגעגוע רק הולך
ומתעצם ,שאותן תקוות שהכל יכול לחזור להיות כמו אז  -הן לשווא ,שהמילה ׳אבא׳ לנצח תיהיה המילה הכי רגישה אצלי ואצל איתותי ,שאותה שאלה  -למה דווקא אבא שלי ???? תמשיך
להדהד לנצח … ככל שאני גדלה ומתבגרת אני מבינה את גודל החסר ,מנסה לדמיין איך זה היה עם היית כאן איתנו ,מה היית אומר ,איך הכל היה נראה  -האם היה טוב יותר בעולם? אותם
שאלות שלעולם לא נצליח לענות עליהם! לפעמים אני חושבת לעצמי אם אותו רגע בו באת לביקור במהלך המלחמה ,אותו רגע בו אני ואיתותי התחננו שתשאר איתנו רק עוד קצת ,אותו רגע
שבדיעבד היה הרגע האחרון שלנו איתך ,הפרידה לעולמים -אם בו היינו עושים משהו שונה אולי הכל היה נראה אחרת היום… אבא ,אני רוצה שתדע שלא משנה כמה זמן עובר והגעגוע רק
מתגבר ,לעולם תשאר נצור בזכרוני שלי של אמא ואיתותי ,לעולם לא יעבור יום בלי שנדבר ,שנזכיר או שנעלה זיכרון ממך ,לעולם תהיה הדמות לחיקוי של כולנו ,דמות להערצה על מי שהיית
ועל מה שהיית בשבילנו ובשביל כל הסובבים אותנו ,לעולם תיהיה נוכח גם בחיי הסובבים אותי שלא זכו להכיר אותך -כי אתה פשוט חלק בלתי נפרד ממני ! אני יושבת וכותבת ולא מפסיקה
לבכות ומנסה להבין איך עברו להן  12שנים ??? איךךךך????? איך זה בכלל אפשרי לגדול כל כך הרבה שנים בלי אבא !!! תוהה לעצמי האם אתה רואה אותנו שם למעלה? גאה בנו? בדרך
שבחרנו? בהחלטות שלנו? בטעויות? בהתנסויות ? בחוויות? אין דרך לתאר את הגעגוע לחיבוק ,לחום ,לשמחה ולאהבה שלך!
אוהבת אותך כל כך ️❤
יובל

הנצחה
ב 2007-חברי כנף הנציחו את אשי במעיין על שמו במושב ,ושנה לאחר מכן נפתח בר בכנף
על שמו" -אש בר" .פרויקט נוסף לזכר אשי נקרא "רוכבים אשי" -מסלול לרכיבת אופניים
ברמת הגולן .לזכרם של חללי הקרב בדבל הוקם שביל מטיילים מים אל ים ,המחבר בין אכזיב
לכנרת.
בשנת  ,2007במסגרת הפרויקט של גלי צה"ל "עוד מעט נהפוך לשיר" ,בחר הזמר עידן יניב
להלחין ולבצע שיר שכתב אשי" :איתך ורק איתך".
https://www.youtube.com/watch?v=FuHRqTmgpGc

