לזכרם
מהדורה מוגבלת ומיוחדת ליום הזיכרון תש“ף 0202
"עצרו את כל השעונים ,נתקו את הטלפון,
שתקו כלבים נובחים שלופי לשון,
השקיטו פסנתר ותופים ,תנו לדממה כבוד,
הביאו את ארון הקבורה והרשו-נא לאבל לבוא.
קראו למטוסים לעוף מעל לראשינו,
ולצייר בשמיים שתי מילים :הוא איננו.
קשרו סרט אבל על צוארי היונים בכיכרות,
ולשוטרי התנועה ,לבשו כפפות שחורות.
הוא היה הצפון שלי ,מזרח ומערב,
יום החול שלי ,ימי החג ,אביב וסתיו,
הוא היה השיר ,הירח ,וכל כוכב אשר ראיתי
חשבתי שנאהב לנצח ,וטעיתי.
מי צריך עכשיו כוכבים .כבו אותם.
כסו את השמש ,ואת הירח גם.
רוקנו את האוקינוס ,עקרו את היערות,
כי מעכשיו שום טוב כבר לא יכול לקרות".
וויסטן יו אודן ,תרגום לעברית יהונתן גפן

לירז מדר

דבר העורכת

משפחות יקרות וחברי קיבוץ ניר אליהו,
השנה אנו נאלצים לזכור את יקירנו כל אחד בביתו ,על מנת שנוכל לשמור על המשפחות שלנו ,הכאב לא משתנה
והצער נותר.
שלי ואני עורכות את טקס יום הזיכרון כבר שנים רבות ,וזכורה לנו במיוחד השנה הראשונה בה החלטנו לקחת את
האתגר :כחלק מההכנות לטקס הלכנו לשבת עם המשפחות וללמוד על הנופלים ,בין היתר זכינו לשבת עם קלמן,
חיה ברק ,ואהובה לביא זכרונם לברכה .המפגשים היו מאוד מרגשים והם שהובילו אותנו לספר על חייהם של
הנופלים ,כל אחד ואחת מהם חוו חוויות ,אהבו צבעים ,אהבו אנשים ,טיפחו גינות ,וחיו חיים מלאי אהבה עד שנגדעו
בטרם עת.
אנו מקדישות את העלון הזה לזכרם של הנופלים ,והוריהם שלא איתנו עוד.
ההצמצהליאיר לפיד
הם לא יגיעו לקונצרט הגדול של האהבה.
הם למדו את המילים והצלילים מקסטות שחוקות ,שהתגלגלו שוב ושוב בטייפים עייפים.
אבל כשהלהקה תעלה לבמה והאורות יידלקו ונע רות רכות שער יזקפו צוו אר יונים לבן ,הם לא יהיו.
הם לא יגידו לה "אני אוהב אותך".
שוב ושוב תרגלו את המילים ,בחיסיון הלילה ,מול מראות שבורות בשירותי ם צבאיים מדיפי ליזול.
הם בחרו חולצה ,שיפשפו את הג.ינס ,הניחו תמונות מתחת לכר.
אבל מישהו אחר כבר יגיד לה את המילים .הם לא יהיו שם .הם לא יתחתנו לעולם .לא יהיו להם
ילדים .כשתשמע צווחת החיים הראשונה ,הם לא יהיו שם .הם לא ייסעו לטיול הארוך אל המדבר
הצהוב .חבלי סנפלינג הגמישים כנחשים לא יגולגלו אל תא המטען.המדורה לא תידלק.
גיטרת העץ המעוטרת בסטיקרים לא תישלף ,ואף אחד לא ישכח את הבית השני.
וכשיתגלגל שיטפון פתאומי לאורך נקיק צר ,הם לא יהיו שם.
הם לא יינעצו טלכרד כחול לטלפון אפור ,ולא יודיעו שיגיעו ולא יודיעו שלא.
הם לא ישקרו שהכל בסד ר ,שלא צריך כלום ,שיש להם מספיק כסף ,תודה אמא .
בשבת ,מתוך הרגל ,ישאי רו להם את המפתחות של המכונית אבל הם לא יהיו שם.
הם לא ישתחררו.עד עול ם ילבשו את מדי האבן המרובעים שלהם.
תמיד ישארו סמל ראשון אסף ,סמל ראשון ניר ,סמל ראשון גולן ,סמל ראשון אייל ,סמל ראשון צחי,
סמל ראשון אבני ,סמל ראשון ארי ,סמל בכיר ראחל ,סגן אבי.
הגדוד שלהם יגיע לבקו" ם ,יחזיר ציוד ,יקבל תעודה ותפיחה ,הם לא יהיו ש ם.
הם לא ילמדו.
לא בפקולטה של החיים ,לא בישיבה ולא באוניברסיטה.
"מ א ה ש נ ו ת ב ד י ד ו ת " י ש א ר ת מ י ד פ ת ו ח ב ע מ ו ד . 111
בית"ר ירושלים לנצח תהיה אלופת המדינה.
התקליט הבא של פוליקר לא ייצא עד קץ הדורות כולם.
כל כך הרבה דברים עוד יש להם לדעת ,בעיקר על עצמם ,אבל הם לא יהיו שם.
כשהם מתים ,אנחנו תמיד כותבים מי היו ,אבל ה כאב האמיתי,
הוא בגלל מי שכבר לא יהיו.

עורכת ומעצבת ראשית :לירז מדר

מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

ארכיון :עמיקם רגב ,ואתר הקיבוץ

banir2018@gmail.com

מערכת :הדסה ראובני ,עתליה אייל ,חוה קאליפה ,אריה
שלמון ,הילה גבע.

או לשים בתא דואר 111
נשמח לשמוע מכם.

דפוס והפקה :דפוס יוסי—בית ברל
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אמִיצִים,
ה ַ
מנ ִים ו ְ ָ
א ָ
הנ ֶ ֱ
בנ ָיו ּובְנֹותָ יוַ ,
י ִז ְּכֹור עַם י ִׂשרָ אֵל אֶת ָ
הגָנ ָה לְי ִׂשרָ אֵל,
ה ֲ
צבָא ַ
חַיָלֵי ְ
העָם,
מעַרְ כֹות ָ
ב ַ
חמִים ְ
חטִיבֹות הַּלֹו ֲ
מחְתָ רֹות ו ַ ֲ
ה ַ
חמֵי ַ
וְכָל לֹו ֲ
שטָרָ ה וְשֵרּות בָתֵ י
מ ְ
ה ִ
בטָחֹוןַ ,
ה ִ
הּלֹות הַמֹודִ יעִיןַ ,
ק ִ
אנְשֵי ְ
ו ַ
מה עַל תְ קּומַת יִׂשְרָ אֵל,
ח ָ
מלְ ָ
ב ִ
פשָם ָ
אשֶר חֵרְ פּו נ ַ ְ
הַסֹּהַרֲ ,

מאִרְ ּגּונ ֵי
צחִים ֵ
באָרֶ ץ ּומִחּוצָה לָּה בִידֵ י מְרָ ְ
שנ ִרְ צְחּו ָ
וְכָל מִי ֶ
העֲלּומִים
אבַל עַל ז ִיו ָ
הטֶרֹור .י ִז ְּכֹור י ִׂשרָ אֵל ו ְי ִתְ בָרַ ך בְז ַרְ עֹו ו ְי ֶ ֱ
ָ
הנֶפֶש שֶל
דשָת הָרָ צֹון ּומְסִ ירּות ַ
ק ֻ
הּגְבּורָ ה ּו ְ
חמְדַ ת ַ
וְ ֶ
הּכְבֵדָ ה.
מעֲרָ כָה ַ
ב ַ
הנ ִסְ פִים ַ
ַ
בלֵב
הנִצָחֹון חֲתּומִים ְ
מעַרְ כֹות י ִשְֹּרָ אֵל עֲטּורֵ י ַ
חלְלֵי ַ
יִהְיּו ַ
י ִשְֹּרָ אֵל לְדֹור ּדֹור.
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ראובן גלפמן ז“ל
1391 - 1391

ראובן נפל בקרב
לשחרור העיר
העתיקה בירושלים,
י"ז באייר תש"ח,

81.1.5.52
בן  51במותו
יהי זיכרו ברוך
4

ראובן גלפמן ז“ל
1391 - 1391
ראובן גלפמן (אציו של ברוך ראובני )
בן לאליהו וחיה ,נולד ב 11-במאי  1391בפרדס חנה.
ראובן אהב את הים והלך ללמוד ספנות בבה"ס הימי בחיפה.
כאשר התחילו המאורעות שהתלקחו מיד למלחמה ,הצטרף ראובן לפלי"ם והוא רק בן  .11הוא התחבב על כולם
בזכות אופיו הישר ,העליזות ועדינות הנפש .אדם מלא חיים ומרץ.
הוא שירת בגדוד "הפורצים" ,בחטיבת "הראל" של הפלמ"ח והשתתף בקרבות הקסטל ונבי סמואל.

ראובן נפל בקרב על הר ציון בט"ז באייר תש"ח.11.1.1391 ,
במכתבו האחרון להוריו ,יום לפני שנפל ,כתב" :היום דיברו על שביתת נשק ,אבל לפי קצב היריות אפשר לתאר
מלחמה לעשר שנים .אבל אין דבר ,אנחנו על הסוס ...ד"ש לחבר.ה שבבית ,להתראות בקרוב .ראובן"

עם אבא בגיל 1396 ,6

5

המשפצה בפרדס צנה1390 ,

בית הספר הימי בציפה1396 ,

בפלי“ם1391 ,
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ברוך מבקש להקדיש לאחיו את השיר הצליל שכתבה לאה גולדברג ,תש"ח  -תש"ף 11 .שנים שראובן אחי
איננו .הוריי נישאו בשנות העשרים של המאה הקודמת בכפר גלעדי ,ארץ "השומר" .מנגינת הגליל מתנגנת
בליבי כמשק הרוחות בפרדס מלבלב ,עצמאות מתעוררת .המילים לאה גולדברג ,שעלתה מרוסיה כמו הוריי,
המנגינה דוד זהבי חבר נען איש "הנוער העובד" ,שטרח ובא אלינו ,למקווה ישראל ,ללמד את לחניו ,ערבי שירה
בציבור בליווי החליל .מנגינת החליל ,לאחי שאיננו” ,מנגינת החליל ,להרים להרים ,מנגינת החליל“ ,אין סוף

געגוע.
חלִיל הּוא פָשּוט וְעָדִ ין,
ה ָ
ֶ
חלִיל.
ה ָ
הּלֵבֶ ,
ו ְקֹולֹו ּכְמֹו קֹול שֶל ַ
פלָגִיםּ ,כְמֹו שִיר יְלָדִ ים,
ה ְ
שכְשּוְך ַ
ּכְ ִ

Scan me

בלֵב -
מלַ ְ
בפַרְ ּדֵ ס ְ
משַק הָרּוחֹות ְ
ּכְ ַ
חלִיל.
ה ָ
חלִילֶ ,
ה ָ
ֶ
ענ ָן,
חלִיל לָאִילָן ,לֶ ָ
ה ָ
מנְּגִינ ַת ֶ
ַ
למִרְ בַץ עֲדָ רִ ים,
חלִיל ְ
ה ָ
מנְּגִינ ַת ֶ
ַ
קטָן,
ה ָ
אחִי ַ
חלִיל לְ ָ
ה ָ
מנְּגִינ ַת ֶ
ַ
להָרִ ים ,לֶהָרִ ים.
חלִיל ֶ
ה ָ
מנְּגִינ ַת ֶ
ַ
חלִיל!
ה ָ
ֶ
ע הֵיטֵב
ע י ָדֹו ַ
קשִיב לֹו יֹודֵ ַ
מ ְ
ה ַ
ַ
הּוא יָעִיר אֶת הַּדְ מִי ,הּוא
צלִיל,
ב ְ
י ַרְ ו ֶנּו ִ
בפַרְ ּדֵ ס
משַק הָרּוחֹות ְ
ּכְ ַ
בלֵב –
מלַ ְ
ְ
חלִיל.
ה ָ
חלִילֶ ,
ה ָ
ֶ
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רבקה שבן ז“ל
0248 - 0202

רבקה נורתה ע"י צלף
ירדני כשבידיה שוש
בת השנתיים,
כ"ו בחשון תש"ט,

82.55.5.52
בת  82במותה
יהי זיכרה ברוך
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רבקה שבן ז“ל
1391 - 1311
רבקה שבן (אמה של שוש שלמון)
בת ללאה ואברהם בצלאל ,נולדה ב 1311 -במשהד שבאיראן .המשפחה עלתה לארץ בשנת  1311וגרה בשכונת
מחניים בירושלים .במהלך לימודיה סייעה רבקה בפרנסת המשפחה בעבודות משק בית.
רבקה נישאה למשיח שבן ונולדו להם ארבעה ילדים ,היא הייתה חברת האצ"ל ותפקידה היה לדווח לחברי
המחתרת על פעולות הצבא הבריטי.
על אף שהיו לה ילדים קטנים תמיד מצאה מקום לעזור לנזקקים ,היתה אישה נאמנה ואמא טובה.
בית המשפחה עמד בקו האש במעבר אסטרטגי בירושלים הנצורה ורבקה היתה מורה לחיילים היכן המעבר
הבטוח בין השכונות.

ביום כ"ו בחשון תש"ט  11.11.1391עלתה רבקה לגג ביתה עם בתה שוש בת השנתיים ,כאשר הבחינה בקבוצת
חיילי צה"ל קראה לעברם" :הזהרו ,אל תלכו בשטח הגלוי ,תעברו בתעלה" .באותו רגע ירה לכיוונה צלף ירדני
ופגע בראשה .שוש הקטנה רצה אל הבית וקראה "אמא דם"...

רבקה הייתה הקורבן האזרחי האחרון בירושלים .יומיים לאחר מותה נכנסה לתוקפה הפסקת האש בין ישראל
לירדן.
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ביום צתונתה 3.11.1391 ,

המשפצה על גג ביתם ,במקום בו נהרגה רבקה1390 ,
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שוש מבקשת להקדיש לאמה את השיר זאת ירושלים שכתב איתן פרץ ,והלחין נצום היימן” .ירושלים
הוא המקום בו נולדתי וגדלתי ,בשנתיים בהם זכיתי להכיר את אימי זכורה לי ירושלים כפי שמצטיירת
בשיר הזה“.

Scan me

גגות של בניינים ואבן מסותתת
וברחובות המיית שלווה כמוסה.
ומשבים רעננים ,צמרת מרטטת,

וצחוק בחצרות בינות חבלי כביסה.

זאת ירושלים של אבני החושן
זאת ירושלים הבנויה לתלפיות.
זאת ירושלים של אבני החושן
זאת ירושלים הבנויה לתלפיות.
אריה שלמון בביצוע השיר זאת ירושלים
מאה לה שערים ,סביבה עצי הזית,
בסמטאות זרקה כבר השיבה.
ומתנגנים המזמורים מעבר הר הבית.
בדרך היורדת אל המצלבה.

זאת ירושלים של אבני החושן...

וקול המואזין עולה מן הצריח,

מכנסיות עונים פעמונים.
ונער קט עם התפילין את תפילתו שוטח,
ומתמזגים מעל העיר הניגונים.

זאת ירושלים של אבני החושן...
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דב דורי ז“ל
1311 - 1311

דב נהרג בזמן מלחמת
ההתשה ,כשעלה על
מוקש במטעי קיבוץ
מסדה שבעמק הירדן,
כ"ט באדר תשכ"ח,

8..1.5.92
בן  19במותו

יהי זיכרו ברוך
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דב דורי ז“ל
1311 - 1311
דב דורי (אביה של יונה)
בן לזהבה וצבי דונדושנסקי ,נולד ב 11.3.1311 -בֶ ְב ִ ִָס ִר ְביה.
בנעוריו היה חלוץ ממקימי תנועת הנוער "גורדוניה" בעירו .בגיל  11נסע לחוות ההכשרה בבלץ שהכשירה את
החלוצים הצעירים בֶ ְב ִ ִָס ִר ְביה לפני עלייתם לארץ ,שם הם לומדו חקלאות ומקצועות נוספים שיעזרו להם להקמת
ישוב בישראל.
דב עלה לארץ ב 1391 -והיה פעיל בתנועה .עלה עם חבריו בימי חומה ומגדל להקמת קבוצת מסדה בעמק הירדן
והיה בין הראשונים לענף הבננות בקבוצתו.
דב התחתן עם ריבה ונולדו להם שני ילדים ,יונה וצבי .הוא היה איש תרבות וחבר פעיל במקהלת הקיבוץ.
דב תמיד הפעיל את דמיונו בניסיונות לפתח שימושים חדשניים ויצירתיים לבננות ,ובשנות ה 11 -ליווה את
המשלוח הראשון של בננות לאודסה שבברה"מ.
ביום שישי ,כ"ט באדר תשכ"ח ,13.9.1311 ,יצא דב לעבודה במטע הבננות כרגיל .בשעה  1:11עלו עובדי
הבננות על טרקטור ונסעו לאכול ארוחת בוקר בקיבוץ .בדרך עלו על מוקש שהוטמן במרחק של ק"מ אחד בלבד
מהירמוך .בפיגוע נהרגו ארבעה אנשים ,ביניהם דב ,ונפצעו  9אנשים נוספים.

משפצת דונדושנסקי (דורי) בסרביה1313 ,
03

סלילת כביש עפולה-צמצ1393 ,

פלוגת הלילה של אורד וינגייט1390 ,

יום האחד במאי במסדה1391 ,

בחתונתם של יונה ובני1311 ,

דב ומשפחתו במסדה1391 ,
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היום בו הטרקטור עלה על מוקש ,מאת יונה פלג לבית דורי.

הידיעה על לכתו (הירצחו) של אבי תפסה אותי בביתי ניר-אליהו ,כאשר אני לקראת סיום הריון שני ,שנתיים
לאחר פטירת אימי ז..ל שנפטרה בטרם עת לאחר מחלה קשה.
אבי דוב דורי היה ממקימי קבוצת גורדוניה (ע..ש א.ד .גורדון) ,בעירו יידניץ שבבסרביה—עלה לארץ להכשרה
לחוות עירון ליד חדרה ובחודש מרץ  1391עלה עם חבריו לקבוצת מסדה שבעמק הירדן .אבי היה מראשוני
הקמת ענף הבננות במסדה בפרט ובעמק הירדן יחד עם דניאל זיו מדגניה ב ..הוא עבד ברוב שנות חייו בבננות
של הקיבוץ.
הימים ימי מלחמת ההתשה ,כאשר כל יום שומעים ברדיו על חיילים או אזרחים ,שעלו על מוקש או הפגזה מעבר
הירדן -ירמוך וסוריה לאורך גבולות המדינה .אך חודש קודם ,שמענו על החקלאים מאשדות יעקב השכנה של
מסדה שרכבם עלה על מוקש בעובדם בשדה .הרדיו באותו יום שישי מקולל ( 11.19.1311כ..ט אדר תשכ..ח)
היה בקול (ווליום) חלש .עת עבדתי במחסן הבגדים ,לפתע שמעתי בחדשות של שעה  11בבוקר( ,כפי שניבא
יום קודם לכן שזה מה שיקרה :אברהם סטוליאר ז..ל) ,מודיע הקריין על טרקטור שנסע עם חברי מסדה שחזרו
מעבודתם בבננות לארוחת הבוקר ,ועלה על מוקש .בזמן ששמעתי את שמו של קיבוצי בית הורי מסדה הגברתי
את קול הרדיו ,ושמות החברים ההרוגים נשמע :אליהו נאור ,אברהם סטוליאר דב דורי כששם אבי הוא השלישי
ברשימה ,ואני לאט לאט מתיישבת על הכסא .החברות סביבי מנסות לשכנע אותי שזה לא שם אבי  -אך אני

מכירה את שמותיהם של אליהו נאור ,ואברהם סטוליאר ,עובדי הבננות ושמו של אבי.
אליהו נאור בעלה של בת-שבע הגננת שלי וחברים טובים להורי ,אברהם סטוליאר היה אביה של בת קבוצתי
מיכל ,הכרתי את כולם למעט את שמו של בן הגרעין חנן סיגלי שהגיע לאחר עזיבתי את מסדה כדי לחיות בניר-
אליהו.
בני בעלי ז..ל ,עבד באותו יום בחדר-אוכל גם הוא שמע את הידיעה .ובמזכירות מיהרו לברר אם זה אכן שמי דורי
מבית הורי וזה שמו של אבי דב דורי שנאמר בהודעה על המיקוש ,אחות הקיבוץ לאה מזרחי באה וליוותה אותי
לדירתי כדי שאוכל לארוז כמה דברים לשהות לאחר הלוויה ולקחת את כרטיס ההיריון אם אזדקק לו( ,עמדתי
שבועיים לפני לידה ).צריך לסדר אוטו לקחת אותנו מניר-אליהו להלוויה שתיערך באותו יום במסדה .כדי להגיע
להלוויה של אבא ז..ל .עברנו דרך חתחתים ,כאשר כמעט בכל צומת עצרו אותנו ולא נתנו לנו להמשיך בדרך כיון
וכל הגבול מבית-שאן ועד עמק הירדן היה מופגז .כשהגענו לצומת אפיקים לבסוף ,ראינו את המכוניות של
האנשים שבאו להלוויה חוזרים ,מכיוון ולא יכלו לקיים את הלוויה ביום שישי כי ההפגזה הייתה כבדה ,רק בחמש
בערב היא הסתיימה.
כאשר נכנסתי לביתו של אבי פגשתי באלמנתו ופגשתי את אחי שבדיוק היה ב“רגילה“ משירותו בצבא.
ביום ראשון הייתה ההלוויה עם הרבה מאד מחברי עמק הירדן וחברים מכל הארץ ,לי אישית לא נתנו לרדת לבית
הקברות בהיותי בהריון שבועיים לפני לידה .לילדי קראנו יריב על שמה של אימי ריבה והשם קיבל יתר משמעות
לאחר הירצחו של אבי ,לאחר שנסע בטרקטור שעלה על מוקש.
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יונה מבקשת להקדיש לאביה את השיר ניגונים שכתבה פניה ברגשטיין ,והלחין דוד זהבי” .בחרתי
את השיר הזה כי נהגנו לשיר אותו יחד במקהלה“.

אבִי,
אמִי ו ְ ָ
שְתַ לְתֶ ם נ ִּגּונ ִים בִיִ ,

Scan me

נ ִּגּונ ִים מִז ְמֹורִ ים שְכּוחִים.
בבִי –
ׂשאָם לְ ָ
ּגַרְ עִינ ִים; ּגַרְ עִינ ִים נ ְ ָ
מחִים.
עַתָ ה הֵם עֹולִים ו ְצֹו ְ
עַתָ ה הֵם שֹולְחִים פֹּארֹות בְדָ מִי,
שָרְ שֵיהֶם בְעֹורְ קַי שְלּובִים,
אמִי,
אבִי ,וְשִירַ י ְִך ִ
נ ִּגּונ ֶיָךָ ,
שבִים.
פקִי נ ֵעֹורִ ים ו ְ ָ
בְדָ ְ
אאֲז ִין שִיר עַרְ ׂשִי הָרָ חֹוק
הנ ֵה ַ
ִ
אלֵי בַת.
ע פִי אֵם ֱ
הבִי ַ
ִ
הנ ֵה לִי תִ זְהַרְ נ ָה בְדֶ מַע ּוׂשְחֹוק
ִ
שבָת.
"אֵיכָה" ּוזְמִירֹות שֶל ַ
אלֵם
צלִיל י ֵ ָ
הגֶה י ִתַ ם וְכָל ְ
ּכָל ֶ
בִי קֹולְכֶם הָרָ חֹוק ּכִי י ֵהֹום.
אעֱצ ֹּם וַהֲרֵ ינ ִי אִתְ כֶם
עֵינ ַי ֶ
שכַת הַתְ הֹום.
ח ְ
מעַל לְ ֶ
ֵ
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דרור יפה ז“ל
1319 - 1311

דרורי נפל במלחמת
יום הכיפורים ,מטוסו
הופל במשימה מעל
אדמת מצרים,
י"ג בתשרי תשל"ד,

..51.5.11
בן  88במותו
יהי זיכרו ברוך
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דרור יפה ז“ל
1319 - 1392
דרור יפה (אציו של יורם)
בן לחנה ויצחק ,נולד ב 11.1.1311 -בתל אביב.
דרורי היה תלמיד מצטיין .מוריו מעידים שהיה עירני וחריף מחשבה ,בעל הבנה ותפיסה מהירה והרשים את כולם
בדיעותיו.
בתיכון למד בביה"ס "בויאר" בירושלים והיה הרוח החיה בפנימייה .הוא נבחר ליו"ר מועצת התלמידים ,היה פעיל
בנוער העובד והירבה לעסוק בספורט.

ב 1311-התגייס לצה"ל לקורס טיס .הוא הוסמך כנווט והוצב בטייסת "פנטומים".

במלחמת יום הכיפורים פעל דרורי כנווט במטוסי חיל האוויר שהוזנקו נגד האויב בסיני.
ביום י"ג בתשרי תשל"ד ,3.11.1319 ,יצא דרור לגיחה מבצעית מעל תעלת סואץ .בפעולה זו נפגע המטוס ודרור
הוכרז כנעדר .ארבעה חודשים מאחר יותר הובאה גופתו לקבורה.

קטע שכתב דרורי בכיתה ט .לעלון הפנימייה לקראת יום כיפור" :קיים כוח עליון חזק ,האחד קורא לכוח זה
אלוהים ,השני קורא לכוח זה מצפון ,השלישי קורא לו גורל ,ויש אשר קורא לו מזל ואחר אינו קורא לו כלל מאחר
ואינו יודע להגדיר אותו על כן מקבל אותו כמו שהוא ללא שם; בלתי ידוע ,נסתר ,מיוחד ,גדול".

שבועות בפתצ תקוה1393 ,
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בפנימית בויאר בירושלים1368 ,

דרורי עם האציינים ,פתצ תקוה

בטייסת הפנטום1310-19 ,
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יורם מבקש להקדיש לאחיו את השיר כשתגדל שכתב יעקב גלעד ,והלחין יהודה פוליקר” .דרור היה האח הצעיר
מבין ארבעת האחים ,דרור התייתם מאבינו בגיל  1כשהיה בכיתה א‘ .כבר מצעירותו התגלה כילד מחונן מאוד.
כאשר סיים את לימודיו עמדה בפניו דילמה ,מצד אחד התקבל ללימודי עתודה בטכניון ומצד שני קיבל זימון לקורס
טייס ,באחד החגים שישבנו בבית אמא ,ואחינו הבוגר ייעץ לו ללכת לקורס טייס ,ללמוד תספיק ”כשתגדל“ ,דרור
סיים קורס טייס ,היה הצעיר בלוחמי טייסת הפנטום ,ונפל בגיחה לעבר עזרה לכוחות קרקע במלחמת יום
הכיפורים .לא זכינו לראות את אחינו גדל ,ובשבילי הוא נשאר האח הקטן שמחכה שיגדל ,זוכרים אותך לעד ,יורם“.
חכה שתגדל ,אמרו לך לא פעם
איש אחד גבוה ואשה נמוכה
אם לא תאכל לא תגדל אף פעם
ילד טוב משאיר צלחת ריקה
תגדל ,תגדל ותהיה גנרל
תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל
אתה לא רצית להיות אפילו חייל
או סתם להיות כמו כולם כשתגדל
אבל ,אותך אף אחד לא שאל.
כשתגדל ותראה איזה ילד
אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל
כשתגדל ויהיה לך ילד
שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל
אז תגיד לו עזוב ,אל תשאל.

Scan me

לך הביתה ,עזוב את בית הספר
אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר
אשה גדולה ואיש במשקפיים
ימשיכו לרדוף עד הסוף עד עפר
תגדל ,אל תתערבב בקהל
תשקיף מן הצד תתנדנד בערסל
אתה לא רצית להיות שם בכלל
אז מה ,אותך אף אחד לא שאל
אתה נשארת גוזל שנפל.
כשתגדל ותראה איזה ילד
אז תגיד לגוזל לא צריך
שתגדל
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בני ברק ז“ל
1319 - 1311

בני נפל במלחמת
יום הכיפורים,
בניסיון חילוץ לוחמים
בקרב ברמת הגולן,
י"א בתשרי תשל"ד,

1.51.5.11
בן  85במותו
יהי זיכרו ברוך
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בני ברק ז“ל
1319 - 1392
בני ברק (אצ של גולן)
בן לחיה ואברהם ,נולד ב 19.11.1311 -בתל-אביב.
בני היה חניך בתנועת הנוער העובד והלומד .הוא הקדיש את כל מרצו לתנועה ,ובילה בקן התנועה בכל רגע פנוי.
הוא אהב את הפגישות ואת הפעולות ,את הטיולים ואת המחנות ,את השיחות ואת רגעי המשובה.
חבריו מספרים שהיה תמיד במרכז החבורה ,היה מצחיק ורגיש והתחבר לכולם .תמיד היו לו חברות .בני אהב
לרקוד ולבלות ,ביתו היה מרכז חברתי שאליו היו מגיעים כל החברים וממנו יוצאים לנסיעות לים במשאית של
אברם ,לטיולים ולמסיבות.

בני הסכים בלב שלם עם האידיאולוגיה של התנועה ,ובעיקר עם רעיון ההגשמה ,וכבר בתחילת דרכו ידע בבטחה
שסופו לצאת להגשמה ולהשלמה לקיבוץ .כשהיה בי"א ,נקבע משק היעד של קבוצתו  -ניר אליהו .מאותו זמן,
במשך שנתיים עד לגיוסו לצה"ל ,בילה בני כל רגע פנוי בניר אליהו ,הכיר אותו ואת חבריו והכין את עצמו לקראת
היציאה לצבא ולהגשמה.

בני גוייס לצה"ל בנובמבר  1311והוצב לנח"ל .חודשים אחדים עשה בקיבוץ-היעד ניר אליהו ,ולאחר הטירונות
הצטרף לגדוד צנחנים של הנח"ל.
במלחמת יום הכיפורים השתתף בני בקרבות הבלימה נגד הסורים ברמת הגולן .בקרב שהתחולל ביום י"א
בתשרי תשל"ד ,1.11.1319 ,נפגע בני ונהרג.

גבעתיים1399 ,
00

בר מצווה1369 ,

בני עם הג‘יפ המשפצתי 1363 ,

גרעין שונית1310 ,
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תלי ועירית מבקשים להקדיש לבני את שיר הרעות שכתב ציים גורי ,והלחין סשה ארגוב.
לקראת יום הזיכרון הקרב ובא נתבקשנו לבחור שיר שלדעתנו יהלום את זכרו של בני שנפל במלחמת יום
הכיפורים .1319
עברו שנים רבות מאז אותו בוקר בו נהרג בניסיון החילוץ של הלכודים בתל סאקי ובשל כך קשה מאוד להיזכר
בשיר מיוחד ,לכן בחרנו במה שאפיין את התקופה שלפני המלחמה ובני בוודאי היה חלק חשוב ממנה.
מיד בתום הטירונות במחנה  11החלה שנת ההכשרה החקלאית שראשיתה בהיאחזות הנח"ל בקטורה,
שהוקמה רק שנה קודם ,בערבה הדרומית ,מקום שכוח אל ,חשוף על פני האדמה ,מתמודד עם החום הכבד
והבדידות המובנית.
בימים ההם שבין המלחמות תחושת הנירוונה פשטה בכל.
האווירה היתה של חיים בקצה של הקצה.
גן ירק לא גדול במיוחד שימש אותנו לקיומנו.
יצאנו לעבודה עם אור ראשון על גבי פלטפורמה רחבה רתומה לטרקטור שהיה היחיד בהיאחזות.
מעבר לכביש ,בגן הירק גדלו מלפפונים ומילונים שעלינו הוטלה המשימה של טיפול בירקות וקטיף שלהם.
בשל התנאים הקשים  -העבודה היתה מסתיימת מעט לפני הצהריים ,ארוחת הצהריים הוכנה על ידי בנות
ההיאחזות ולאחריה השתרענו בחדרים הממוזגים לתנומת הצהריים.
מכאן שההווי והתרבות מילאו את זמננו משעות הערב המוקדמות ועד השעות הקטנות של הלילה.
חלק מהפעילות היתה תוצר של צוות התרבות המקומי וחלק הובא מן החוץ באחריות פיקוד הנח"ל.
בימים ההם ,להקת הנח"ל היתה מותג לאומי ,ומשום כך כשהתרגשה השמועה שהם בדרך להופעה בקטורה,
לא ידענו נפשנו מרוב אושר ,ובאותו אחר הצהריים חמים כתמיד ,כשהאוטובוס של הלהקה פנה ימינה מכביש
הערבה אל הדרך העולה להיאחזות ,השמחה גאתה.
האוטובוס נעצר ברחבת המשרדים וממנו ירדו ירדנה ארזי ,גידי גוב ,צביקה בומס ,אפריים שמיר ואחרים ,בשר
ודם ,גיבורי תרבות של כולנו.
בערב נתכנסנו עשרות נח“לאים מול הבמה עליה קפצו ושרו ה"סלבס".
אחד השירים שביצעו היה "שיר הרעות" של חיים גורי ,אותה רעות שבשמה נפל בני שנה מאוחר יותר בניסיון
לחלץ חברים לכודים בתל סאקי.
יהי זכרו ברוך
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על הנגב יורד ליל הסתיו
ומצית כוכבים חרש חרש
עת הרוח עובר על הסף
עננים מהלכים על הדרך.
כבר שנה לא הרגשנו כמעט
איך עברו הזמנים בשדותינו
כבר שנה ונותרנו מעט
מה רבים שאינם כבר בינינו.
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אך נזכור את כולם
את יפי הבלורית והתואר
כי רעות שכזאת לעולם
לא תיתן את ליבנו לשכוח
אהבה מקודשת בדם
את תשובי בינינו לפרוח.
הרעות נשאנוך בלי מילים
אפורה עקשנית ושותקת
מלילות האימה הגדולים
את נותרת בהירה ודולקת.
הרעות כנערייך כולם
שוב בשמך נחייך ונלכה
כי רעים שנפלו על חרבם
את חייך הותירו לזכר.
ונזכור את כולם...
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אסף גביש ז“ל
1319 - 1311

אסף נפל בלבנון ,בעת
היתקלות במארב של
מחבלים,
כ"ז בסיון תשמ"ד,
81.9.5.25

בן  88במותו
יהי זיכרו ברוך
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אסף גביש ז“ל
1389 - 1362
אסף גביש
בן לתמי וקלמן ,נולד ב 19.9.1311 -בקיבוץ ניר אליהו.
אסף היה תלמיד מוכשר ואהב ספורט .בימי שישי היה משחק כדורגל בקיבוץ והשתתף בנבחרת הכדורסל
האיזורית .בתחום החברה והפוליטיקה הוא היה תמיד במרכז העניינים ,עירני וקשוב לכל הנעשה סביבו.

אסף עשה שנת שירות בנוער העובד ובסופו של דבר שירת בגדוד של נח"ל מוצנח.
היה לו קשר הדוק עם הבית והוא כתב הביתה מכתבים רבים וארוכים .אסף היה אדם בעל הומור ציני ,רגיש
מאוד ,רציני ושקול ,חבר טוב שאפשר לסמוך עליו בשעת צרה.

באמצע קורס מכי"ם עלה אסף ללבנון והשתתף במלחמה ,מפקדו אמר עליו "אסף לא אוהב צבא אבל הצטיין
כחייל וכמפקד" .הוא יצא לקורס קצינים לאחר שכנועים רבים ,ובסיומו חזר לשרת בגדוד שאהב.

בבוקר יום רביעי ,כ"ז בסיון תשמ"ד ,11.1.1319 ,יצא אסף לסיור מוקדם להכיר את השטח במסגרת חילופי קו בין
גולני לצנחנים .מטרים ספורים לפני היעד הסופי נתקל הסיור במארב ואסף נהרג בקרב.
חבר מהצבא כתב לזכרו " :אני זוכר אסף של צחוק מתגלגל .אני זוכר את אסף חושב היורד לעומקם של
הדברים ".ואותם הדברים חוזרים שוב ושוב במכתבי החברים.

בספרייה בקיבוץ.
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פעוטון1369 ,

ברית 1362 ,

יום הילד1318 ,

עם קלמן1366 ,
עם תמי.

בבריכה1389 ,
08

תמי מבקשת להקדיש לבנה את השיר ילדות נשכצת שכתב יעקב גלעד והלחינה יהודית רביץ” .אסף היה ילד של
בית ,הוא אהב והתגאה בקיבוץ ,בקבוצת הילדים שגדל בה—“שלדג“ ,אבל יותר מכל הוא אהב והתגאה במשפחה
שלו ,המשפחה היא העוגן בחייו ,אסף היה מה שנקרא” :מענטש“  -בן אדם ,כל מי שהכיר אותו לא שכח אותו ,גם
אחרי שנים ,אהבנו אותו כל כך ,היה תענוג להיות במחיצתו ולשמוע” ,רק פעם אחת אני מספר“ ,כך היה מכנס
אותנו סביבו ,היה כנה ,בלי כחל ושרק ,הוא ידע להיות חבר ,הוא חסר לי  -לנו כל יום ,השיר ילדות נשכחת ,מעורר
בי געגועים אליו ,במילים במנגינה ובביצוע“.
כביש ישן
שביל בגן
עץ ובית
אבא כאן
אמא שם
כאן נשארתי
מה שהייתי
פעם מזמן
מה שעכשיו
ילדות נשכחת.
צריף ירוק
לא רחוק
בית הספר
מי נשאר
מי עבר
מי עודנו
מה שהיינו
פעם מזמן
מה עוד מביא אותי תמיד
אל אותה ילדות נשכחת

זוכר איך שהבטחנו בלי לדעת
מתי ואיך נחזור להיפגש
נדמה שרק אתמול
אבל השמש כבר שוקעת
אולי זה רק הלב שמתרגש.
שביל בגן
עץ ובית
אבא כאן
אמא שם
כאן נשארתי
מה שהייתי
פעם מזמן
מה עוד מביא אותי תמיד
אל אותה ילדות נשכחת

זוכר איך שהלכנו דרך קבע
לאורך הרחוב המתרוקן
דבר לא השתנה
רק פה ושם דוהה הצבע
אולי זה רק הלב שמזדקן.
עוד שנה
כבר למדנו
מי אני
מי אתה
כבר איבדנו
מה שהיינו
פעם מזמן
מה עוד מביא אותך תמיד
אל אותה ילדות נשכחת.
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עמרי לביא ז“ל
1311 - 1311

עמרי נפל בעת שפרק
נגמ"ש ממוביל ברמת
הגולן,
א' בטבת תשמ"ח,
88.58.5.21

בן  81במותו

יהי זיכרו ברוך
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עמרי לביא ז“ל
1381 - 1361
עמרי לביא
בן לאהובה וזבולון  ,נולד ב 11.11.1311-בניר אליהו.
על תקופת לימודיו כתב מחנכו בתיכון" :עמרי לא היה שונה במהותו משאר ילדי הכיתה ,אך במשך השנים
התגלה בו ייחוד משלו ,בערנותו לסובב אותו ,בעזרה לחבריו ,בסולידריות ובדעותיו העצמאיות .עמרי ידע לעמוד
על דיעותיו ,גם אם לא היו מקובלות עלי ועל חברי הכיתה .חבריו ידעו תמיד לסלוח לו ,כי ביקורתו היתה מלווה
תמיד בחיוך ובהומור".

עמרי אהב את הטבע ואת העבודה במטע וטיפח עציצים רבים ליד חדרו .הוא אף כתב שירים ,מלאי רגישות

והתבוננות .חבריו בתיכון סיפרו עליו שאהב מוזיקה ושתחביבו היה לשיר את מצעד הפזמונים על רקע דברי
המורה .חבריו בצבא סיפרו עליו שהיה אהוב על כולם ,וסביבו התרכז המורל באגף המבצעים.

עמרי התגייס בינואר  1311והצטרף לחיל השריון .בסיום קורס מט"קים הוצב ליחידת חיל השריון ברמת הגולן
בתפקיד סמל מבצעים.
ביום א .בטבת תשמ"ח ,11.11.1311 ,נפל עמרי בעת שפרק נגמ"ש ממוביל ברמת הגולן.

פורים1363 ,
30

קבוצת צופית 1311 ,
עמרי במרכז עם האצים ובני הדודים

עוברים לגן1319 ,

כיתה ב‘ ,טקס קבלת ספר תורה

סיום י“ב ,קבוצת צופית 1389
על הדשא בקיבוץ1380 ,

בבסיס1381 ,
30

איילת וירמי מבקשים להקדיש לעמרי את השיר עץ השדה שכתב יעקב גלעד נתן זך והלחין שלום חנוך ,זהו
שיר שמאוד מסמל את עמרי שאהב יותר מכל את הירוק ,הטבע והחיים.
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כי האדם עץ השדה
כמו האדם גם העץ צומח
כמו העץ האדם נגדע
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה
כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא שואף למעלה
כמו האדם הוא נשרף באש
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה
אהבתי וגם שנאתי
טעמתי מזה ומזה
קברו אותי בחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה
כמו עץ השדה

הצבע הירוק
אני הכי אוהב
את הצבע הירוק
הוא הכי צבעוני
הדשא ירוק
העלים בעץ ירוקים

כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא צמא למים
כמו האדם הוא נשאר צמא
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה

התפוחים ירוקים
הגבעולים של הפרחים ירוקים
ויש הכי הרבה דברים ירוקים
בגלל זה אני הכי אוהב\את הצבע הירוק.
עמרי

33

שי גרין ז“ל
1111 - 1311

שי נפל בשירות
מילואים ,כשרימון
התפוצץ על צריח
הטנק במהלך תרגיל,
ו' באב תש"ס,

1.2.8111
בן  8.במותו
יהי זיכרו ברוך
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שי גרין ז“ל
2000 - 1311
שי גרין (אציה של עידית זר)

בן לצילה ושלמה ,נולד ב 13.1.1311-בהרצליה .אח לעידית ויובל.
מחלון חדרו נשקף שדה חרציות ונוף לים התיכון .לימים ,השפיעו מראות אלה על כשרונו הגדול לעיצוב ולציור.
שי היה פעיל מגיל צעיר בתנועת הצופים בהרצליה ,בשבט .שחף ,.תחילה כחניך מן המניין ,אחר-כך בתקופת
התיכון כמדריך נוער וראש צוות ,ואף בחופשות מהשירות הצבאי השתתף בתכנון מבצעי קיץ בשבט ,או בליווי
והדרכה בטיולים.

באוקטובר  1313התגייס שי לחיל-השריון .בהמשך סיים קורס מפקדי טנקים ושירת כמפקד טנק בגדוד מבצעי,
בעיקר בלבנון.
עם שחרורו החל ללמוד עיצוב במכללת ויצו קנדה .במכללה התבלט שי מיד ,מבחינה מקצועית כמו גם מבחינה
חברתית .ימים אחדים לאחר תום לימודיו התקבל שי למשרד פרסום בתל אביב והתקדם בתחום.

ביום ו .באב תש"ס ,1.1.1111 ,יום אחרי שיצא לשירות מילואים של יומיים ,נהרג שי בתאונה ,כשרימון התפוצץ
על צריח הטנק במהלך התרגיל.
בן עשרים-ותשע היה בנופלו.
שנה ושלושה שבועות לאחר מותו של שי ,ביום ההולדת השלושים שלו ,נפתחה בגלריה בנווה צדק תערוכה של

מבחר יצירותיו ,ציורים ,סקיצות וכרזות עיצוב.

35

עם ההורים 1311 ,

שי ואציו הקטנים1380 ,
עם עידית

בבר מצווה1389,

36

עידית מבקשת להקדיש לאחיה את השיר בלוז כנעני שכתב והלחין אהוד בנאי” :שי אחי הגדול אהב מאוד לשמוע
שירים של אהוד בנאי ,והלך להופעות שלו בקביעות.
באחת האזכרות הראשונות אהוד כיבד אותנו להגיע לשיר בבית העלמין את "בלוז כנעני"  -שיר שקיבל משמעות
מאוד גדולה אחרי מותו של שי.
כששי נפטר דמיינתי את עצמי גרה עם משפחתי בפרדס חנה ומממשת ככה איזו צוואה של שי שאהוד היה כנראה
חלק ממנה אם היינו שואלים אותו .ללכת להופעות שלו ,להעריץ אותו ולהמשיך לשמוע את שיריו.
כשעברנו לקיבוץ וגילינו שאהוד גר כאן לפנינו זה סגר מעגל.
לפני שלוש שנים השתתפתי במסע של אחיות שכולות שנקרא "בשביל האחים" -מסע לזכר גילי בן מלך והשיר
הראשון שפותח את המסע הוא "יוצא לאור" של אהוד בנאי .אתם בטח יכולים לנחש איזו צמרמורת עברה עליי
כששמעתי אותו במסע.
אהוד הלחין לכבוד המסע עוד קטע של השיר והוא מוקדש למסעות שמשפחתו של גילי עורכות כל שנה (חוץ
מהשנה)
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זהו זמן שגעון
מהומה עד אין קץ
ובכל רגע חדש
פורענות לא עלינו
והכל חי ברשת הכל מתפוצץ
ובאופק אחר על אותו דף גמרא
יושבים כל הלילה אתה ואני
שלוות עולמים
פרדס חנה-כרכור
אקליפטוס ברוח
שורק בלוז כנעני
מאז שעזבת החושך גובר כאן
האור שלך מאיר עדיין זוהר
זה סיבוב הופעות מקומי
אתה יודע
אותו שיר כאב הולך וחוזר
ובאופק אחר
סביב שולחן השבת
יושבים כולם יחד
גם אתה ואני
שלוות עולמים
פרדס חנה-כרכור
אקליפטוס בודד
שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר
ומילים כמו שלך
אף אחד לא אומר כבר
הנר שלך מאיר עדיין בוער
ובאופק אחר אחרי הופעה
נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני
שלוות עולמים
פרדס חנה כרכור
אקליפטוס ענק
שורק בלוז כנעני
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
הנר שלך מאיר עדיין בוער
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אהוד בנאי במחווה בלעדית ,והקדשה
לבני ברק ז“ל ולכל הנופלים.

37

קטע מדבריו של שמצה גולדין ,אביו של הדר גולדין ז"ל
כבכל שנה ,בעשרת הימים שמערב יום השואה והגבורה ועד למוצאי יום העצמאות (כ"ז בניסן עד ה .באייר) אנו
נקראים לחשבון נפש לאומי מהותי.
ההיסטוריה היהודית המודרנית יצרה עבורנו משבצת זמן ייחודית ,זמן חשבון הנפש ,שאותה אנחנו מתחילים
בנקודה הנמוכה ביותר שבה עמד העם היהודי אי פעם ,במעמקי הבור שאליו הוטלנו במלחמת העולם השניה,
ומסיימים אותה בנקודה הרמה ביותר ,כשאנו עצמאיים ,חופשיים ,אחראים למעשינו .במהלך עשרת ימי תשובה
לאומית זו עלינו להסיר המסכות ,לבטל צעיפי ההסוואה ולהישיר מבט אל דמותנו שבמראה.
העם ששרד את החורבן הבין את הצורך במדינה ,הבין את ההכרח במדינה .ודאי שלא השואה יצרה את המדינה
היהודית ,אולם היא שיקפה את הבעיה היהודית ליהודים עצמם ושיקפה אותה לעולם .וכך הגיעו פליטי השואה,
פליטי החורבן ,לארץ ישראל ,ומתוך החורבן היו מוכנים לכל קורבן נוסף ,ובלבד שיוכלו להקים ולהשתלב בבית.
הם ,ביחד עם כל מי שהיה כאן ,החליטו לצאת מן השואה ,להכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,החליטו
להילחם עליה והחליטו שהצבא שיילחם עליה יהיה צבא העם.
יום -יום בעשרת ימי חשבון הנפש האלה אנחנו צריכים להביט ללא מורא אל נפשנו פנימה ולשאול את עצמנו אם
עמדנו בשנה האחרונה בערכיה הבסיסיים של האומה שנולדה מתוך אפר החורבן שמצאנו ב 1391-ומתוך אש
התקומה של הכרזת מדינה יהודית בארץ ישראל .במילים פשוטות – את מי אנו רואים במראה? האם אנו מרוצים
ממה שאנו רואים? מה אנחנו הולכים לעשות עם זה בשנה הקרובה?
תמיד לפני השיא יש לעבור את המבחן החד מכל .בראש ערכינו שמנו את הערבות ההדדית .מתוך הערבות ההדדית
נובעת התפיסה של צבא העם .העם הוא הצבא ששומר על העם ,ולכן ביום שלפני חג העצמאות אנו מתייצבים
פיזית ורוחנית בפני שורות המצבות ומול נפשות הנהרגים בעבורנו .אנו נדרשים להביט בהם ולהגיד לעצמנו שלא
אכזבנו אותם בשנה האחרונה – אנו ,כל שכבות העם ,מן הפשוטים ועד ההנהגה .במיוחד ההנהגה .אנו כולנו,
משפחות האזרחים הישראלים שחיילי צה"ל מגנים עליהם בגופם.
יום הזכרון לחללי צה"ל אינו היום היום של משפחות חללי צה"ל .למשפחות חללי צה"ליש את הימים שלהן ,יש את
הלילות שלהן ,יש את התאריך שחייך נספרים אליו וממנו .אנו איננו צריכים עוד יום לזיכרון .יום הזיכרון לחללי צה"ל
הוא יומה של האומה ,של שיא חשבון הנפש האישי והלאומי המתחיל בתרועת השופר העתיקה המעירה את כלל
אלה הקוראים לעצמם "אזרחי מדינת ישראל" אל מול המחיר .אומה במערומיה ,הניצבת מול חלליה ושואלת עצמה,
איך אני נראית? מהם ערכיי? האם עשיתי מספיק בשנה האחרונה? איך אעשה יותר טוב בשנת העצמאות הבאה?
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אנצנו לא צריכים ,כתב אבי קורן הלצין שמואל איברמן
כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם בלי קול.
מה עוד נבקש ,אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
כבר כאבנו אלף צלקות,
עמוק בפנים הסתרנו אנחה.
כבר יבשו עינינו מלבכות -
אמור שכבר עמדנו במבחן.
את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לה להיות שנית איתו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים.
כבר כיסינו תל ועוד אחד,
טמנו את ליבנו בין ברושים.
עוד מעט תפרוץ האנחה -
קבל זאת כתפילה מאוד אישית.

Scan me

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן לנו לשוב ולראותו -
יותר מזה אנחנו לא צריכים
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