
 / מׁשה ׁשפריר"ֶקַטע אוטוּביֹוגרפי" קצר

לַאַחר ׁשָגרתי   ג ּוַמְרֶצה.ׁשמי מׁשה ַׁשפריר (ְׁשִטיְלָמן, ְלֶׁשעבר). ֲאִני ְיִליד ָהָאֶרץ, ְמׁשֹוֵרר ְוחֹוֵקר, ֵּגאֹולוֹ 
ֻהַּלְדִּתי). אני ַעָּתה כבן -) ּבת"א (שהיא עיר1987אני ִמתגוֵרר ַעכָשו (ִמׁשַנת  -ִּבמקומות ַרּבים ּבארץ, 

  ָּבנים, וָסב לִׁשבָעה נָכדים ונָכדות. ׁשנים, ָנׂשּוי וָאב ִלׁשלוׁשה 80

ּבורֹוכֹוב (ּגְבָעַתִים ׁשל היום), מקום ּבו למדתי ּבבי"ס יסודי ִבתקּופות ַילדּותי ּוְנעּוַרי ָחִייתי ִּבׁשכּונת 
, אחרי 50-ובתיכון, והייתי חניך ִּבתנוַעת "הנוער העובד והלומד". ּבַמֲחצית הִראׁשונה ׁשל ׁשנֹות הַ 

ּבֹוֵקר", שהיה אז הִקּבּוץ הדרומי ביותר בארץ. לאחר -ֵׁשרּותי ּבצה"ל, הייתי לחבר ּבִקּבּוץ "ְׂשֵדה
ִהתרּכָזה עבודתי ַּבִּדיר של  -שנשלחתי לקורס "נֹוְקִּדים", ׁשם השתלמתי ֲּבֲהָזָנה ּובִטּפּול ּבצאן 

) 1955ָינּוָאר  ּכָבׂשים וִעִּזים וׁשם ָהיתה לי גם ַהִהזדמנּות ִלְהיֹות (ְּבחודׁש 500-הקּבוץ, ֶׁשּבו היו ּכ
וַה"ּבֹוס" ֶׁשָּלה. (הוא "ָעַבד ֶאְצִלי"  ע לּכל, ֵמִקים המדינהגּוְריֹון, ׁשהיה, ּכָּידּו-ַה"ּבֹוס" ׁשל ּדִוד ֶּבן

ֲאַצֵּין ֶׁשהּוא היה עובד ְמֻמוׁשָמע   כשעַתים ביום, כדי "לַחֵּלץ ָהֲעָצמֹות", ִּכדבריו, מכתיבת זכרונותיו.
 ַצנָחנים, ֶׁשָׁשמרה ִמָּסביב ַלִּמבֶנה של ַהִּדיר)-(וַגם ּמאּובָטח ע"י ִּכַּתת

 .1960-1956  לֵגאֹולֹוִגָיה, ּבשנים ליתי ִלירוָׁשַלִים וָלמדתי ָּבאּוניֶברסיָטה ָהִעברית, ַּבמחלקהאח"ּכ עָ 
אמצעים, היה עלי לבחור -קיבוץ חסר-ִלּמּוִדים, כיוצא-ָּכאן אּוַלי ַהָּמקֹום ְלַצֵּין, ִּכי ּכדי לַקֵּבל ִמְלַּגת

ָּכלֶׁשהּו, ִללמֹוד אותו (מתוך רשימה ּביּבליוְגָרִפית) ַּבִּספריה הלאומית, שהיתה אז בבנין  במקצוע
הְּפָרס". אני ַּדְוָקא ָּבַחרִּתי ְלִהָּבֵחן ְּבִסְפרּות, -חדשים ולגשת ל"בחינֹות 3-ּבמשך כ ַסנָטה",-"ֶטָרה

ִלּמּוד ְׁשָנִתִּיים. וכֶׁשָּפנָתה אז ֵאַלי ַהְמׁשֹוֶרֶרת -הסכום ֶׁשֻׁשַּלם ָאז ִּכְדֵמי לירות, 160וִהצלחִּתי לַקֵּבל 
הּבחינה שלי, וָאמָרה ִלי, ִּכי ִהיא ִּתְׂשַמח אם ַאחליט ללמוד  ּפרופ' ֵלָאה ּגֹוְלדֶּבְרג ז"ל, ֶׁשָּבדָקה את

ּות עניתי לה, שאני ּבֹוֵחר ללמוד את מקצוַע הֵּגאולוגיה, ֵּכיָון שִספר -בחוג שלה לספרות עברית, 
-אּוַכל ללמוד ַּבַּבִית, ּבעוד שכדי ִּללמוד ֵּגאולוגיה, שהיא חשוב מאד לִפּתּוַח הארץ ולִגּלּוי אוצרות

-יש צורך ּבעבודה רּבה ְּבמעבדות שונות, ועבודה זו אינה אפשרית ּבִלּמּוד -ַהֶּטַבע המָעטים שלה, 
 ינה לִלִּבי ולא ִנפגָעה ִמֵּסרּובי.ֵּביתי. אני ְמַקֶּוה, ַעד ֶעֶצם היום הֶזה, שהיא ָאֵכן ֵהב

המים ּבִמׂשרד הַחקלאּות, ואח"ּכ -אחֵרי ּתֹום ִלּמּוַדי, ָעַבדתי ּכֵגאולוג ַּבֵּׁשרּות ַההידרולוגי של נציבּות
הּתהום -שדה את הַמֲאָגר הגדול של מי-ְּבַתַה"ל (ִּתכנּון ַהַּמִים ִלִיׂשָרֵאל), ׁשם ָחַקרנו וִגִּלינּו בעבודות

מזרחי -ָיָרק, ֲחָממות ומטֵעי ְּדָקלים בנגב הדרומי-וקים ּבנגב (ׁשתֹודֹות להם ִּתְראּו ַעָּתה ַּגֵּניהעמ
ַהׁשָקעות), ֵהן  -ִחּפּוֵׂשי ֶנפט  (ּבֹוֲאֶכם ֵאיַלת).אח"ּכ עבדתי ּבִחּפוֵׂשי ֶנפט וָגז ּבחב' חנ"ה -וָּבֲעָרָבה 

ָעַבדתי, ְּכׁשנה ּוֶמֱחָצה,   )1990ּבארץ וֵהן ּבִסיַני, וִעם ַהְפָרָטָתּה וִפּטּוֵרי הֵגאולוגים ׁשלה (ּבשנת 
ָעַסקתי ַגם בנוֵׂשאי ַהסָּבָרה: ּכתבתי מאמרים  -ַּבָּמכוןַהֵגאֹוִפיִסי.בהפסקות ֵמעבודתי ּכֵגאולוג 

ַהסָּבָרה -בהזמנת מרּכז ההסּברה; ָהייתי דֹוֵבר עיִרַּית ַאׁשדוד; וִׁשַּמְשִּתי גם ִּכְׁשִליחוִפרסמתי חוברות 
היסוד ּבמזרח ָקָנָדה; וכן ָהִייתי מַנֵהל מח' הַהסָּבָרה ׁשל ַהָּמכון ְלִפריֹון -) מטעם קרן1974(בשנת 

 העבוָדה וַהִּיּצּור.

ַהּסֹוְפִרים ְלנֹוְׂשֵאי ַהְסָּבָרה. ִּבׁשנֹות -ת ְסַגן יו"ר ֲאֻגַדתעד לפני שמונה שנים ָהִייִתי במשך שתי קדנציו
ֵסֶפר ּתיכֹוִנִּיים ּבֵאזור ַהֶּמְרָּכז וגם בביה"ס -ַהִּתׁשִעים ָעַסְקִּתי ּבמשך עשר שנים בהֹוָרַאת ַמָּדעים ְּבָבֵּתי

יֹוֵעץ -י, ועֹוֵבד ֶחלקית ְּכֵגאולוגלהנדסאים שליד אוניברסיטת ת"א, ּוַבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ֲהֵריִני ַעצמא
 ּוְכַמְרֶצה.

 ָהִעּתונים ְּדָאז אני ּכוֵתב ומַפרֵסם ִׁשיִרים (ְּתִחָּלה ּבמּוָספים לִספרּות, ׁׁשל ִּכמַעט ּכל 1958ֵמָאז ׁשַנת 
 ָנם ַקָּימים ַעָּתה,(כמו "ָּדָבר", "ַלֶּמְרָחב", "ַעל ַהִּמְׁשָמר", "ַהּבֶקר", "ַהּצֹוֶפה", ועוד), ׁשרוּבם ּכבר ֵאי

"ֶּגֶׁשם  ֵסֶפר ִׁשיַרי ָהִראׁשֹון  ּפָרט ל"ָהָאֶרץ", "ְיִדיעֹות ַאֲחרונות" ו"ַמֲעִריב", ׁשגם ּבהם הֹופיעּו ִשיַרי.
 ְמֻאָחר"



ּבהוָצַאת "ָהָדר" ּת"א (ּבֲעריַכת ַהמׁשורר "הּכנעני" יֹוָנָתן ָרטֹוׁש ז"ל), וִספרי  1967ּפורַסם ּבשנת 
, והּוא 2008ּפוֲעלים ּבשנת -ָלאֹור ּבִספִרַּית-" (בעריכת פרופ' ֻעִּזי ָׁשִביט) ָיָצאֲאִסיף ַהּיוֵֹבל" ָהֲעׂשירי,
, ִעם 2008-1958את ִמְבָחר ֵמַהּׁשירים ֶׁשִּלי, ֶשהּודּפסּו ִּבמרּוַצת יֹוֵבל ַהׁשִנים  עמ') 290-ֵמביא (ּב

כן המליצו עלי ּבעבר הסופר -"ר ַנְפָּתִלי ֶהרץ טֹוֶקר. כמוֵמֵאת חֹוֵקר הִספרות ד ַהֲעָרָכה ֲעֵליֶהם-ַמֲאַמר
ואחרים, שאת המלצותיהם אשמח לשלוח אליכם, אם אכן ִּתרצו  משה ָׁשִמיר, הפרופ' ִהֵּלל ַּבְרֶזל,

  לַעֵּין ּבהן.

, תשרי תשע"ו) יופיעו שני ספרים 2015ברשותך, אוסיף עוד, כי בעוד כחודש (באוקטובר  
בו יופיעו השירים "sInterpretation"  , בהוצאת "הר נבו" והספר באנגלית", פשר: "משלי

 .העבריים שב"פשר", מתורגמים לאנגלית

 


