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נחנך חניון בהרי ירושלים ,לזכר סטפן וולניק
ב 3-בנובמבר  2016נאספו ביער שורש בני משפחתו ,עמיתיו וידידיו של ד"ר סטפן (סטיב) וולניק ,כדי
לחנוך חניון חדש שקק"ל הקדישה לזכרו .החניון נמצא במקום בו היה משלט ,שחלש על דרך בורמה
והיווה את עורק החיים של ירושלים הנצורה במהלך מלחמת העצמאות .יחד עם הנופים הנפלאים של
הרי ירושלים ,המקום הזה מסמל את חוסנה של ישראל ואיכות החיים בה ,נושאים שהיו בראש
מעייניו של סטיב.
"סטיב מת ב 5 -בינואר  , 2016בעודו מכהן כנשיא מרכז עולמי ,הארגון שמייצג את התנועה
הקונסרבטיבית במוסדות הלאומיים" ,אומר הרב צבי גרץ ,מנכ"ל מרכז מסורתי עולמי ודירקטור
בקק"ל" .החניון והיער שמסביבו מוקדשים לזכרו של סטיב ולערכים שהתנועה הקונסרבטיבית מייצגת
 מחויבות עמוקה למ סורת עם חיבור למודרנה ,פלורליזם יהודי ,התיישבות ואיכות סביבה ,שוויוןודמוקרטיה .המטרה שלנו היא שכל חברי התנועה ,ב 80-הקהילות שבארץ ואלה המתגוררים בחו"ל,
יבואו לכאן ויקיימו פעילויות שעולות בקנה אחד עם ערכי הטבע והציונות שקק"ל מייצגת".
מיכאל בן אבו ,מנהל מחלקת התרמה בישראל של קק"ל ,ניהל את הטכס והזמין את אליסיה,
אלמנתו של סטיב ואת שני הבנים סת ואייוון ,יחד עם יו"ר קק"ל דני עטר ,להסיר את הלוט מעל
לאנדרטה לזכרו של סטיב.
דני עטר ציין בדבריו בטקס" :החניון הוא הוקרה לאדם שתרם רבות לציונות ,לעם היהודי ולישראל.
נ חשפתי לעוצמתה ולגדולתה של התנועה הקונסרבטיבית כשפגשתי ביישוב חנתון את בני תנועת
הנוער נועם .מאז ומעולם היה הנוער נושא הדגל של הציונות בחידוש היישוב בארץ ישראל ,בשמירה
על הגבולות ובעבודת האדמה ,והנוער של התנועה הקונסרבטיבית מייצג זאת היטב .קרן קימת
לישראל ג אה להיות שותפה של תנועה כה חשובה ,שסטיב וולניק עמד בראשה .האירוע של היום
יחזק את הקשר בין התנועה הקונסרבטיבית לקק"ל מעתה ועד עולם .אנחנו משפחה אחת".
ד"ר מרילין וינד  ,נשיאת מרכז עולמי ארה"ב ,דיברה על משמעות השם שמעון ,שמו העברי של
סטיב .זהו שם של מישהו ששומע ,שמקשיב מתוך מטרה לשרת את עמו .היא הזכירה שסטיב שירת
כנשיא בראש ארגונים רבים שפועלים למען העם היהודי " .היה לי הכבוד לעבוד אתו" ,אמרה ד"ר
וינד וכבוד הוא לי להיות בטכס הזה לכבודו".
אחר כך נשא את דברים ד"ר דיוויד בריקסטון ,סגן יו"ר ההסתדרות הציונית" :לפני עשרה חודשים
הבאתי עפר מישראל והנחתי אותו על קברו .היום ,משהו מנשמתו יהיה גם באדמת ישראל" ,אמר.
בריקסטון סיפר שבקונגרס הציוני האחרון נאבק סטיב בנחישות וללא פשרות על דרכו .כאשר
בריקסטון ביקש ממנו להירגע קצת" ,להוריד הילוך" ,סטיב לא הצליח להבין מדוע .הרי הוא פועל
למען התנועה והארץ ,ואיך אפשר להישאר רגוע כשעוסקים בעניין כה חשוב?
"כמו בנימין זאב הרצל ,גם סטיב לא היה בקו הבריאות בשנותיו האחרונות ,אך המשיך במרץ
ובחיוניות לפעול למען הציונות ,עד נשימתו האחרונה .סטיב ביקש לעשות את ישראל חברת מופת
ואנחנו חייבי ם להמשיך בדרכו" ,סיים דיוויד בריקסטון את דבריו.
ג'יליאן קפלן  ,נשיאת מסורתי עולמי ,סיפרה על השנתיים שבהן עבדה במחיצתו של סטיב .על
עבודתו האדירה בתנועה הקונסרבטיבית בארה"ב ובישראל ועל מחויבותו לארגון ואהבתו לישראל.
"הוא היה המנטור שלי" ,אמרה קפלן" ,תמיד הע ניק לי מהידע והמניסיון הרב שלו .הוא חסר לי מאוד,
הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית".

הרב ג'רי אפשטיין פתח את דבריו במשל על מלך ששילם לאחד מעובדיו שכר מלא ,על אף שעבד
רק חצי יום .כאשר שאר העובדים התמרמרו ,אמר המלך שאותו עובד משיג בחצי יום יותר
משהאחרים מ שיגים ביום שלם" .כזה היה סטיב" ,אמר הרב אפשטיין" ,הוא השיג בחצי יום יותר ממה
שרובנו משיגים ביום שלם .מי שעבדו במחיצתו ,התקשו לעמוד בקצב .אתגרים לא הפחידו אותו והיה
ידוע שכאשר יש משימה מורכבת לעשותה ,סטיב עושה את העבודה .הוא פשוט עבד חכם יותר
וקשה יותר ובזכותו מרכז עולמי הפך לכוח במוסדות הלאומיים .בנוסף לכך ,הוא היה איש עסקים
מצליח ואיש משפחה ,שעיניו נצצו ופניו זרחו כל אימת שנזכר בבני משפחתו" .הרב אפשטיין איחל
לאליסיה אריכות ימים ,הביע את געגועיו לסטיב והדגיש את הצורך להמשיך בדרכו.
הרב צבי גרץ דיבר על הסמליות במועד חנוכת החניון ,אחרי שבת בראשית  -שבה נולד העולם ועמו
האדם ,ולפני שבת נוח  -איש צדיק ותמים שהציל את העולם מכליה" .אדם נברא עם כוחות בלתי
רגילים" ,אמר הרב גרץ" .ביכולתו ליצור עולמות וגם להרוס אותם .יכולת הבחירה שעומדת לרשותו
של האדם יכ ולה להביא אותו לגבהים ,אבל גם לשאול תחתיות .יצירת דור גאה בישראל ,מסורתי
ופלורליסטי ,זה מה שסטיב האמין בו".
הרב גרץ הודה לדני עטר ואמר שאלמלא הדחיפה שנתן לפרויקט ,הפינה של סטיב לא הייתה נולדת.
הוא הודה למיכאל בן אבו וליובל איטח מקק"ל ,לתהילה ראובן וצוות מרכז עולמי ,על הפקת האירוע.
אליסיה וולניק  ,רעייתו של סטיב ,הודתה גם היא לקק"ל ,לכל הנוכחים שבאו לכבד את האירוע
ולחב רים שלא הצליחו לבוא וסייעו גם הם בהנצחת זכרו של סטיב .אייוון וולניק ,בנו של סטיב ,קרא
את תפילת הנוטע ואחריו ,אליסיה ודני עטר נטעו בחניון עץ אלון ,סימן לעצים רבים נוספים שיינטעו
בו .משה כהן  ,חבר דירקטוריון קק"ל ,קרא פרק מתהלים והאירוע הסתיים בשירת התקווה.
החניון היפה שביער שורש ,המנציח את דרכו של ד"ר סטפן (סטיב) וולניק ואת ערכיו ,י היה מרכז
פעילות ,שבו חברי התנועה הקונסרבטיבית ,צעירים ומבוגרים גם יחד ,יתחברו לטבע הארץ ולמדינה.
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