
   
 

  פיגומים
  

  ַעל ַסף ֲחִצי ַּבִית ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ָעַמד ָאִבי

  :רָדִדים ְואֹומֵ ּצְ ַמְצִּביַע לַ 

  ַּבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה 

  ִנְבֶנה ַּפַעם ִמְטָּבח

  ִלְוָיָתןב ְלַבֵּׁשל ּבֹו ְזנַ 

  ,רְוׁשֹור ַהּבָ 

  ּוַבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

  ָנִקים ִּפַּנת ְּתִפָּלה

  ִלְמֹצא ָמקֹום

  .טְלִמְקָּדׁש ְמעַ 

  ר ַּבַּסףַאָאִבי ִנְׁש 

  ל ָיַמיַוֲאִני ּכָ 

  ַמִּציב ִּפּגּוִמים

   .ֶאל ֵלב ַהָּׁשַמִים

  

   ארז ביטון
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  " צבירות עבר"

עמדו הצעות כבסיס לשיחה . יה בנושא צבירות עבריהתקיימה שיחת חברים שנ 28.4.2013 'בביום 
הצגת ההצעות לאחר . שפורסמו לכלל החברים לפני השיחה, חבריםהצעותיהם של  ההנהלה וועד

 יועבר, קדים מוצהראה שעיקרי הדברים נכתבו ונאמרו והשיח המולאחר שנ, והשיחות שהתקיימו
  .  בקלפי להצבעה והכרעה–יה הנושא לאסיפת החברים ולאחר

  
 אולכאן הגיע הזמן לסיים את הדיון ולקבל החלטות סופיות .  שניםכברנושא זה מלווה את יפעת 

 נפרסם שוב לחברים את כל ההצעות ,11.5.2014' ביום א שתתקיים ,לקראת האסיפה. לכאן
חברים . ההצבעה בקלפי תיערך ביניהןלדיון באסיפה ובאו ות יוההצע.  עד כהשהוגשו בנושא

 ,' בכתב לגלעד דקל עד יום דןשעדיין מעוניינים להגיש הצעות לקראת האסיפה מתבקשים להעביר
7.5.2014.  

  
 הדיון גולש, שהיה בשיחות החברים בנושא זההמכבד בניגוד גמור לאווירה ולסגנון הדיון 

 ,י תפקידים בהווה ובעברממלאות לא פעם לפגיעה אישית בחברים והאינטרנטי לפני ואחרי השיח
זה אינו תורם מסוג  "דיון". מד העקרוני החשוב אל האישי והפוגעניי מהמיאלוגומעביר את הד

הן לדיון עצמו והן לאווירה יש לו תרומה שלילית .  מעכיר את השיח הציבוריאך, ןעניידבר לעצם ה
התייחס ל, עצמנו ואת חברתנואני קורא לחברים לכבד את יפה לקראת האס. וליחסים החברתיים
מכובד , רציני וענייניולקיים דיון ציבורי של הזולת השונות ולהשקפות דעות בכבוד ובסובלנות ל

  . ומכבד
  
  

  מנהל עסקיםבחירת 

לאחר  ,28.4.2014 בישיבתו האחרונה מיום ,ועד ההנהלה
יץ על החליט להמל ,שקיבל את המלצת צוות האיתור

.  ביפעתעסקיםה כמועמד לתפקיד מנהל חיים מירון
' ביום א, הקרובההנושא יובא לאסיפת החברים 

ועד ההנהלה .  ולאחר מכן לבחירה בקלפי11.5.2014
איוש התפקידים הניהוליים רואה חשיבות גדולה ל

בכירים ביפעת על ידי חברי יפעת מתאימים ובעלי ה
 מירון מועמד ראוי ומתאים בחייםורואה , יכולת לכך

על פי החלטות יפעת יש עדיפות וקדימות לחברי . לתפקיד
תפקידים בכלל ות עבודה מקומומכרזים לאיוש יפעת ב

מאחר שחיים מירון היה היחיד מבין . מרכזיים בפרט
הוא , החברים שהגיש מועמדות לתפקיד מנהל העסקים

  . כמועמד יחידמובא לאישור האסיפה והקלפי 
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  וץ והרחבות בתיםשיפ

ועדה ו הן מצד ה,מעת לעת בקשות ודרישות חדשותמגיעות לקיבוצים בתקופה האחרונה 
 בכל הנוגע לאישורים הדרושים כדי לאשר שיפוצים ,המקומית והן מצד רשות מקרקעי ישראל

 נדרש להתחייבויות אשר, הבקשות מופנות אל הקיבוץ. והרחבות של חברים ותיקים בקיבוץ
  . עוץ משפטי צמודיליווי ויונעזרים ב, ו מתייחסים בזהירות רבה אל הבקשות הללו אנ.שונות

  
אני פונה לחברים שלא לגשת באופן עצמאי לוועדה המקומית ולרשות מקרקעי ישראל לצורך 

המעוניינים בפרטים נוספים . עשה על ידי נציג של קיבוץ יפעתיההגשה ת. חתימה על היתרים
  .אלימוזמנים לפנות 

  ,לכל בית יפעת עצמאות שמחחג 

   מנהל הקהילה– גלעד דקל

  
  
  

  חמותברכות 
   עם כהןולנ

 . ל"עם השחרור מצה
  !  הצלחה בהמשך הדרךאיחולי

 דור  צעיר ובית יפעתה

  מזל טוב
  לעינת ויובל אדלר

  יערלהולדת הבן 
  לה ואהרון רז'לדבור

  .להולדת הנכד
  !ברכות לכל המשפחה

  טובמזל 
  לנירית ואסף ורדי

  גפןלהולדת הבת 
  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  למילכה ויחזקאל עזרוני

  נדבלהולדת הנכד 
  .בן לליאורה ואילן

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  למלכה וחגי מירום

  הלללהולדת הנכד 
  .בן למקבי ואסנת

  !ברכות לכל המשפחה

  מזל טוב
  לעופר ומתן יוגב

  דורלהולדת הבת 
  למירי וגדעון יוגב

  .להולדת הנכדה
  !ת לכל המשפחהברכו

  מזל טוב
  לנורית ופדרו נוימן

  סוללהולדת הנכדה 
  .בת לנוהר וניר

  !ברכות לכל המשפחה
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  ערב יום הזיכרון
  4.5.14, ד"באייר תשע' ד, יום ראשון

  חברינו -טקס הזיכרון לבנינו

  .שנפלו במערכות ישראל

    בחדר האוכל20:00בשעה מתחילים 

  .עם הצפירה לכניסת יום הזיכרון

  

  יום הזיכרון
   5.5.14, ד"באייר תשע' ה, יום שני

    בבית העלמין11:00בשעה 

  טקס זיכרון משותף 

  .גבת ורמת דוד, ליפעת

  

         

          אתר ההנצחה יהיה פתוח

                מערב עד בוקר 

  .        במשך כל יום הזיכרון
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 לזכר בניהן אימהות שכולות ביפעתברעד דברים שכתבו כאן  יםד מובא"תשעערב יום הזיכרון ל
יותר מזה אי אפשר להכיל בפעם  .יום הכיפוריםממלחמת השחרור עד מלחמת  –הפעם . שנפלו

 .אחת

 . הכנראה אין דבר קשה מז –לכתוב הנפשי עמדו הרצון והכוח  לא לכולן. כתבו לא כל האימהות
  .השורותמהדהדת בין על נפילת הבנים השותקות  האימהותת אילמּוגם 

 

 

 

 אסתר אהרוני
 אמו של עמוס ויגודסקי 

 .11.7.1948, ח"תש תמוז' ד, השחרור במלחמת ורמלה לוד על בקרב דני במבצע נפל
 

 . הּוֵבאת על ידי חבריך הביתהח "תשבתמוז ' ביום ה
 . ני וכאשר קיוויָת אתהכאשר קיוויתי א, לא בעצמך באתָ 

ֵּבית� וגם ֵּבית עולמך -כי ֵּביֵתנו, בֶחשַכת הֵליל, ילדי, כן. בֶחשַכת הלילה הּוֵבאָת למנוחת עולמים
 .י עקלתון הלכו לגמול עימך את החסד האחרוןרכֵ לה ובדַ ובאפֵ , היו ִּבטווח כדורי האויב

הארכת את שיחתך האחרונה , ייתכי לא איש דברים ה, ה קשה היה לדובב אותךשּכֹ , ואתה בני
כדברים האלה אמרת . פעם-ירכה השיחה מכל שיחותינו אֵ ָא. אתי בטרם יצאת לתפקידך האחרון

ל ַא. ריקַ ם זה שום קורבן לא יִ ולׁשֵ , קומה בארץ הזאת קופיזכבר הגיע זמן שנלך , אמא": לי אז
, ואמיץ לב היית. נכון היית לכול, יבנ, כן". כי גם בליבי אין כל פחד, ווי כי אחזורקַ , אמא ,תפחדי

 .גם ברגעיך האחרונים, מספרים חבריך

בו עמדה , וגם חבל ארץ זה. קומה בארץ חופשייה ך זקוףולא זכית להלֵ , אולם לא זכית לחזור
אתה לא זכית לראות  –ר מהאוייב ימים ספורים אחרי נופלך הַ טוֹ , עריסתך ובו מנוחתך עולמים

 .זאת בחייך

אבל טקס זה הוא למען הנשארים . ברי פלוגתך לקברך הרענן לחלוק כבוד לזכרךהיום עלו ח
כה מהר , אתה עמוס ילדי, ואילו אתם הבנים הצעירים. למען ייקל להם לשאת את סבלם, בחיים

 .ילדי ,ועסוק היית, עליז היית תמיד. כך הרבית לאהוב אותם-גמרת את החיים אשר כל

זאת היא כנראה תרומת . למצוא מקום שלווה מנדודי הכאב געגועים ואיןמהלב מתפלץ מכאב ו
אתם הרי . אתם-אולם מה דלה ועלובה היא תרומה זו לעומת קורבנכם. האימהות השכולות

 ...הקרבתם את כל חייכם ואת חלומותיכם ואת מיטב תקוותיכם על מזבח זה

 אמא
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  בתיה בירנבאום
  אמו של מתי בירנבאום 

  .5.6.1967, ז"כתש אייר' כו, םכטייס במלחמת ששת הימי נפל
  

  דרכים

  .כה שונות, כה קרובות, שתי דרכים פרושות לפני
  .במועד ובחג, ערב, מחלון החדר אני רואה אותן בוקר

  . פרשת שתי הדרכים האלה–מהחלון אני רואה גם את ההצטלבות 
  . שנה20תוכניות ותקוות של , שמחה,  דרך של חיים–דרך אחת 

  . וות דרך המ–דרך שנייה 
הפעם הראשונה היא גם הפעם , למוות מספיק פעם אחת לעבור בדרך! המוות יותר חזק מהחיים

  .הצטלבות הדרכים פירושה סוף החיים .האחרונה

". מתי יותר לא יבוא" :זכורה לי היטב הדרך ביום הגורלי כששני קציני חיל האוויר באו להגיד
אל , זאת טעות", !"לא: "הלב זעק, צעוקרציתי ל.  במרחק מה מהם–ואני , בהצטלבות עמדו

  .אבל המציאות היא אכזרית וחזקה!"... הסתלקו, תתקרבו
  .להסביר, לא היה צורך לדבר. הבנתי הכול

  

פעמיים ביום הולכת אני בשביל המוות ושני קצינים עומדים , מאז .מאז התחילה תקופת העינויים
שיהיה לי כוח להגיע , לנוח, כדי לנשום אווירבהצטלבות שהם עמדו אני עומדת שנייה  .לנגד עיניי
עוברים , בני היקר, והחיים שלך, אני מתיישבת על יד החלון ומסתכלת על הדרך השנייה .עד החדר

  .יש מה לספר, יש תוכן, יש משמעות מיוחדת, לשביל, לא חשבתי קודם שלדרך. לנגד עיניי
  

באה , "אני אהיה גדול" ?"היה כשתגדלמה ת, מתי" .הנה אתה חוזר מבית הספר עם תיק על הגב
  .באותו זמן עוד לא חשבנו שלהיות גדול זאת זכות גדולה ולא לכולם היא ניתנת .תשובה

  

הולך , עם עוד כמה חברים, אתה!  בר מצווה– 13בן . עם הזמן התיק על הגב הוחלף בתיק ביד
. "ולה וחוויה בלתי נשכחתלעלות לתורה זאת זכות גד, 13נער רק פעם בן ? מה יש" .לבית הכנסת

כל החיים , אבי, מתתיהו !לאושרנו לא היה גבול. יד ארון הקודש-אני רואה את בני בטלית על
אדם , בני, והנה מתתיהו, ברוסיה הסובייטית נלחם על הזכות לשמור מצוות ולהישאר יהודי

 שלם שנהרס שריד יחידי של עולם, של סבל, היית התגשמות של חלומות .חופשי בארץ יהודית
  .בשואה על ידי הנאצים

  

, טיסנאות,  עם תרמיל ושק שינה מטיולים, אתה חוזר מאוחר יותר–ר ּכָ שביל המּוּבַ , ושוב
  . אירועים, מסיבות, תרוֹ זָ  מחֲ –עם הגיטרה ביד . תחרויות

  . עם חיוך על פניך, תמיד שקט, תמיד עליז
  

ט עם פס לבן ֶר  בּבָ –כובע טמבל , י צבא בבגד–בגדים , בגמר בית הספר התרמיל הוחלף בקיטבג
שלב אחרי . אחרי זה פס אחד רחב, בביקור הבא יש כבר שני פסים. פס לבן גם על הכתף, סביבו

על הכתף סימן . בשלב האחרון של הקורס כובע הברט הוחלף בכובע קצינים. שום תקלות, שלב
, נעשית יותר רחב. וגופניתנפשית , אתה הולך ומתפתח .מיוחד והקיטבג הוחלף בתיק טייסים

  .גבר צעיר ויפה, נעשית גבר, נער, מילד. כאילו גם גדלת, חסון
  

עוד פעם ועוד פעם אתה חוזר על זה שיש צורך . אתה כמעט לא מדבר, על הטיס, על הלימודים
, מסודר, נקי, ותמיד בשקט, אתה ממשיך לחזור לחופשה כמעט כל שבוע ביום שישי. הרבה ללמוד

כדי שלא תדאגי כשלא תהיה " . הייתי שואלת,"?למה אתה כותב מעט, מתי" .מתוקעם חיוך 
  .באה התשובה, "אפשרות לכתוב בכלל

  
  .שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה היה הביקור האחרון שלך בבית

  .מאז הפסקת ללכת בשביל מול החלון
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לו בנים בקרבות נפ .לא מתחלקים, הגעגועים, אבל הכאב. השתתפות בצער, ל לאומיבֶ יש אֵ 
  . כי רק אחד ויחיד היית לנו–בשבילנו אתה כל הבנים . אתה אחד הבנים. למולדת, לחברה

  

  . אין המשך, די
וזו היתה השבת השחורה , בשבת הקרובה לא חזרת לחופשה. השביל ריק ביום חול וגם ביום שישי

. כלום לא איכפת, ה אבל זה לא משנ–לפעמים זורחת שמש , בחוץ יורד גשם .הראשונה בחיינו
  .לא אותנו, בחדר קר ושום דבר לא יחמם לא אותך

  
  .הבית ריק

בפינה . הם מחכים לך. החפצים שלך מסודרים כמו שהשארת אותם, בארונות מונחות מחברות
מפעם לפעם תוקף  .כל העולם זר ומוזר. הבית נהפך לארבעה קירות עם גג .עומדת גיטרה מיותמת
מסתכלת החוצה וממשיכה , אני יושבת ליד החלון .הגעגועים איומים, אותי ייאוש ולא עוזב

  ...? אולי–לחכות 
  

  . בחדר חושך, הערב יורד
  . מחר יום חדש

  .ושני קצינים עומדים לנגד עיניי, בשביל של מוות, רּכָ ך בשביל המּולֵ עוד מעט אֵ 
  ...שבועות לחודשים, ימים הולכים ומצטברים לשבועות

  .לחלק בלתי נפרד מדרכים של חיים ומוות, כאב גדולאני הולכת ונהפכת ל

���  

  צביה ביטמן
  אמם של רמי ודודו ביטמן 

  .11.6.1967, ז"כתש סיון' ג, מלחמת ששת הימיםקרבות רמת הגולן בב נפלרמי 
  .17.10.1973, ד"תשרי תשל' כא, מלחמת יום הכיפוריםקרב ממערב לתעלת סואץ בדודו נפל ב

  

  שנה למותו של רמי

  – – ןם בהילקח ממנה באֵ -היש מילים היכולות לבטא רגשות... המיליםהן מה 
עם הילקח . אבל בשבילי אין למילים האלו שום ממשות, "במותם ציוו לנו את החיים: "אומרים

   .בני נלקחו גם חיי
  

כל קשיי ההתפתחות . יחד איתולה  הולכת וגדֵ –נשמתי איתו , עם הולדת ילדי חייתי איתו כל רגע
 שלי – שמחת הגדילה –ועל הכול , בשפתיים, כל הבעה בעיניים, הפסיעות הראשונות, שוניםהרא

בישיבה ליד ,  בשיר הערש–כולי נתתי לו -את כל. פעם בכאב, והם מילאו את ליבי פעם באושר, היו
רמי הוא ילד , וידעתי .שותייגרציתי לצקת בתוכו את כל הר. בסיפור הקטן, מיטתו לפני הרדמו

, איננו מדבר הרבה, הוא סגור מאוד. אפילו מפגיעה בחברו, סובל מכל פגיעה, ורגיש מאודעדין 
  .גם בלי שידבר, אבל אני בעיניו יכולתי לקראו תמיד. איננו מתחלק ברגשותיו

  

כי דמות האדם אותה הציב לעצמו ואליה חתר להגיע היתה , קשה מאודהיתה תקופת ההתבגרות 
שהשכל וההיגיון צריכים תמיד לגבור על הרגשות ואסור לתת מה חשב -משום. קשה ומסובכת

ללא הרף נאבק . וזו היתה מלחמה קשה מאוד, אבל הוא עצמו היה רגיש ורגשני, לרגשות להשתלט
אבל , הסברתי שגם לרגשות יש חלק רב בחיים ואין להתבייש בהם, רציתי לעזור. בטבעו האמיתי

רמי  . סופו לגלוש לסנטימנטליות יתרה–ישה הזאת פחד שאם ייתן פתח לג, הוא לא אבה לשמוע
בתורות חיים , תוך הבנה באידיאולוגיות,  ידע לנתח כל בעיה לעומק;רב ניחן בכוח שיפוט ובהיגיון

  .היה ער ומתעניין בכול. שונות
  

את ,  את פעימות הלב לשמע צעדיה–אני עוברת יחד איתו את הכול מחדש . והנה אהבתו הראשונה
 בשירותו הצבאי .אני מרגישה התחדשות נעורים מתוך הזדהות עם הבן. והכאב שבאהבהכל היופי 

להיות ,  כדי לעמוד בכל המשימותת קשיי ההסתגלות והמאבק להתגברות פיזיאת ותיי חיה אאנ
  .חייל טוב
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מאז ילדותו הוא ,  ולכל בני המשפחה הרחבהייהוא קשור מאוד להור. הקשר של רמי לבית חזק
 את שירי הערש .םלולשבת ולשיר עם כ, להיות ביחד בחגים, אוהב לבוא בכל הזדמנות לבית בנהלל

  .ששר לי אבי הוא יודע בעל פה
  

  –הרגעים היפים שלנו 
וכך אנו , יודע שמייד אצטרף אליו, אני נוסעת יחד איתו במכונית ורמי תמיד פותח בשיר יפה

אבל ממשיך , עם עיניים מחייכות וטובות, עליז. ים לשיר כל הדרךלא מפסיק, נוסעים ושרים
  .להתלבט ולחפש את דרכו

  

מדוע : גם הוא כמו כולם טוען. בתקופת הכוננות רמי מגיע מדי פעם הביתה. והנה באה המלחמה
רוצה להעביר אליו את ההרגשה שכשיש שני , אני רוצה להגיד לו שאינני רוצה במלחמה? מחכים

  . אבל מתגברת ולא אומרת כלום– – בנים בצבא
  

 –שומעת את רעמי התותחים ורואה את האש , בליל המלחמה בעמק דותן אני עומדת ומסתכלת
אינני . אחרי כיבוש הגדה אני שומעת צעדים בלילה. כאילו אוכל בזה לשתף את עצמי איתו

. אחד את השני בעינייםאנו בוחנים . אומר רמי, "זה אני".  אני שואלת,"?מי זה". מבחינה של מי
רציתי לתת לו . ר שהוא בוודאי באילתמרמי מרגיע אותי ואו. דּואני מביעה בפניו את דאגתי לדּו

  .בילדותו היה מנשק אותי הרבה. נשיקה והוא נתן את הלחי
  

מקלחת ואוכל לחבריו ר הוא היה עסוק בסידו. הרבה לא הספקנו אותו ערב להתראות ולדבר
עם בוא הידיעה המרה היתה . לא ידעתי שזו תהיה פגישתנו האחרונה. גדודמהסיירת ולמפקדי ה

לא יכולתי . רציתי לדחות את האסון. "זה לא יכול להיות. אינני רוצה לשמוע" :תגובתי הראשונה
  .לשאת אותו

  

  . ..מה הוא הזמן בשבילי. עברה שנה: אומרים
 – י שםאֵ , אבל בליבי נשארתי הרחק, אני ממשיכה לחיות את ההווה. חיי נטרפים בין העבר להווה

  .עם רמי

���  

  חנה אגסי
  אמו של אריה אגסי 

  .11.6.1969, ט"כתש סיון' כה, במרדף אחר מחבלים בבקעת הירדן במלחמת ההתשה נפל
  

  ...!בננו האהוב

לא תמלא את , לא נראה את החיוך על פניך, לא תגיד שלום לאמא ולאבא, שוב לא תבוא הביתה
  .  עודלא תחיה איתנו, ייםביתנו שמחת ח

  

קיבלת כל . הקבוצהחבריך ואת  את , ומשפחתנויתנוואהבת את ּבֵ ,  את הדרכים שבהן הלכתאהבָּת 
עיניך . לא טוב לךאו , כי חסר לך דבר, מעולם לא שמענו מפיך כי קשה לך. דבר בלב טהור ונאמן

אין ואתה השבת ש, דאגנו לך .מילאת את ליבנו תקווה לעתיד טוב ובהיר יותר. נשואות למחרהיו 
יום שחרורך .  וקץ למלחמותארצנואבל אנחנו נתגבר על אויבינו ונביא שלום ל,  ויש ללחוםברירה

  .ולא זכינו לו, לא זכיתאבל , ל כבר היה קרוב מאוד"מצה
  

טעם הה כי מ, להמשיך לחיותרצון ה אבדה לנו התקווה ואבד. מנשואגדול והכאב , עמוק הפצע
אך , ונגד עינינמרחפת המאירה דמותך . ..אריה שלנו, ין אנו יכולים לחבק וללטף אותך כשאנולחיי

והאור , היית אור החיים שלנו. והחיוך הטוב הולך ומתרחק,  יכולים לשמוע מילה מפיךאין אנו
בליבנו תחיה עד . בלב שבור מצער, אנו ממשיכים להלך על פני האדמה קפואים ורצוצים. הזה כבה

  .רוןיומנו האח

  אמא
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  טולה הלפרין
  ישראל הלפריןאמו של 

  11.6.1970, ל"סיון תש' ח, בקרב ממערב לתעלת סואץ במלחמת ההתשה, במבצע ויקטוריהנפל 

  

אמרו שהפשיטה היתה מוצלחת והשיגה . ל מעבר לתעלה"בשש בבוקר הודיעו ברדיו על פשיטת צה
ד אמרתי בלב חֵר . ר פצועיםעש-ארבעה הרוגים וחמישה: אבל המחיר יקר, את כל מטרותיה

". כנראה לפעולה הזאת נקרא ישראל שלי כאשר הפסיקו לו באמצע את החופשה בבית: "לרוחמה
. לראות את ישראל מהר ככל האפשר: כשבליבי רק תפילה אחת, ישבתי ליד מכונת התפירה

. ישראל- בןבגלה ויוא, לפני עמדו מרימי. ייאילצה אותי להרים את עינ, לא טבעית, שתיקה מוזרה
  . לי את האמת המרהואז אמר. לא העזתי לשאול? האם ישראל נפצע. משהו קרה

  

. ֶמתח או דאגה, לא סיפר על שום קושי. חזק ועליז היה, אמיץ! והן הוא כה אהב את החיים
לפי עוקצנותו השובבה כלפי , יכולתי רק לנחש מה עובר עליו בימי המתח הקשים בקו התעלה

  "...לא רציני, הרי אלו שטויות: "עת היה אומר, הבעיות הקטנות
  

בייחוד , השקט שנצבר בו-הייתי מקשיבה לפריטות הפראיות שלו על הגיטרה ויכולתי להרגיש באי
האומנם לא אשמע עוד לעולם את . יום נפגעו חיילים שלנו בגבול מצרים-כאשר יום, בימים האלה

  ?המרגיע,  את חיוכך החםהאומנם לעולם לא אראה עוד? בני, נגינתך בגיטרה
  

מסייע , לא נחשל, לא מהסס, לחמת באומץ עד הסוף. חבריך לנשק סיפרו על גבורתך בקרב
הן כה . שחייך הצעירים באו אל קיצם, ומה נורא! בני, מה גאה אני בך. לחבריך ומעודד את רוחם

 שוב לא תגשים אתה... כך הרבה חלומות היו לך-כל. אהבת את החיים וכה רבות היו תוכניותיך
  .אותם לעולם

  

אשתדל , בני יקירי, לזכר דמותך החייכנית. השמח, הילד החמוד. בשבילי תישאר הילד הטוב שלי
  . אם רק יעמוד לי הכוח–לשאת את אסוננו בכבוד 

  אמא

  

���  

  בלה קוצר
  אמו של חיים קוצר

  .1.2.1972, ב"שבט תשל' טז, בתאונה בשירות מילואיםנפל 

כעבור שלושה . בפלוגה צעירה שאליה נשלחתי מטעם התנועה לעזרה,  בנס ציונהחיימקה נולד לי
לא היו בפלוגה ילדים . ימים נרצח חיים ארלוזורוב והחלטנו לקרוא לבן על שם המנהיג הנערץ

חיימקה לא היה מהילדים . בראשון לציון" השדה"ולכן לא סיימתי את שליחותי וחזרנו לפלוגת 
  .לו בו הרבה טובות וטיפלו בו בסבלנות ואהבהאך המטפלות גי, החזקים

  
הילדים נשארו בראשון לציון . עלתה הפלוגה שלנו לשדה נחום', חומה ומגדל'בימי , 1937בשנת 

העברנו אלינו גם את , רק כאשר הוקם בשדה נחום צריף מתאים. ואנו ביקרנו אצלם מזמן לזמן
מאורעות . פח פינה משפחתית לילדינולט, האימהות, לא הרבה זמן ניתן לנו. הילדים הרכים

. דרשו כוחות רבים לשמירה על היישוב והחיים, בייחוד בסביבת עיר המרצחים בית שאן, הדמים
תכופות נסעתי לקורסים ואימונים וחיימקה נשאר . אני הייתי פעילה מאוד בענייני הביטחון

כאשר . והן בשבילו כילד הן בשבילי כאמא –זה היה אז מובן מאליו . בחסות מישהו מהחברים
חיימקה היה . הייתי עוברת ליד בית הילדים, יצאתי בלילה לשמירה אחרי יום עבודה קשה

נדמה לי שהייתי בעיניו ֵאם אמיצה וזה הוסיף לי כוח . מסתכל ברובה שלי ומחייך אלי בהבנה
  . לעמוד על המשמרלצאת 
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ני ילדים היו נוסעים לשם בעגלה רתומה הוא ועוד ש. התחיל חיימקה ללמוד בעין חרוד' בכיתה א
בהמשך נפתח בית ספר גם בשדה נחום וכבר . בתל יוסף' תנובה'לפרדות שהובילה חלב למחלבת 

חיימקה לא היה מפונק ולא . אלה היו ערבים מאושרים. בערבים בילינו יחד. היה קל יותר לילדים
היה מובן לו לגמרי . לכך בלי תרעומתהסכים , כשגייסו אותי לפעולה במועצת הפועלות. הכביד עלי

אולי סבלת , אולי חטאתי לך, ילדי הטוב, חיימקה. שתפקידי בקבוצה הוא לא רק להיות אמא
בסתר ליבי נדמה לי שקיבלת את המצב כפי .  לא שאלתי אותך ולא ידעתי–בילדותך מבדידות 

  ... הן זאת היתה אז דרך החיים בקבוצה, שהוא
  

-בהיותך בר. בהדרכתו הטובה של שמעון רוזנמן, זים שלנו במסירות ואהבהעבדת בדיר העי, כילד
מסר את , חיים זמירי מעין חרוד, גיסי". העיזים בדיר שדה נחום"מצווה כתבת חיבור בשם 

באותו יום עם שקיעה יצאנו . גאווהולי חיבורך לבטאון אגודת הנוקדים והוא נדפס שם והסב לך 
מולנו ניצב . רק ציוץ הציפורים נשמע, היה שקט מסביב.  הדגיםעם כיתתך לשוט בסירה בבריכת

  .חגגנו בלב הטבע את יום הולדתך, חבורה מלוכדת ומאושרת, הגלבוע בכל הדרו ואנחנו
  

 נאלצנו להיפרד מהחברים והבית שבו השקענו את מיטב ,כשהתחוללה סערת הפילוג בשדה נחום
החלטת להצטרף להולכים , עזיבתנו את שדה נחוםעל דעותיי ועם מול חבריך  הגנת אתה. שנותינו

  . זה לא היה מובן מאליו. לקבוצת השרון בדרך ליפעת
  

הקמת . בעיות ומחשבות אחרות העסיקו אותך,  חוויות חדשות–ביפעת כבר היית בוגר ועצמאי 
היית מסור . 'התבור'שנים עבדת כנהג רכב כבד בקואופרטיב . עם יהודית משפחה ונולדו הילדים

היכרת את כל . עייף וצרוב שמש היית חוזר הביתה לעת ערב מנהיגה ממושכת. כולך לעבודה- כל
רק . מוביל טנקים, גם בשירות מילואים במשך שנים היית נהג. כבישי הארץ מצפון עד דרום

נמצאו , ואחר כך נכנסת למפעלי הקירור', התבור'מאז שעברת לתפקיד מנהלי ב, בשנים האחרונות
בפתאומיות ובצורה אכזרית מאין . וזמן ליצור גם קשרים חברתיים עם החבריםלך אפשרות 

  .כמותה בא הסוף
  

איך ארים ראשי ואסתכל בזיו השמים ? איך אתהלך בשבילים המובילים לביתך,  בניחיימקה
מי ייתן לי ? איפה אקח אומץ וכוח לעזור ליהודית רעייתך ולילדיך הרכיםמ? וביום נולד מחדש

  ?ַאייָּכה, ילד שלי, חיימקה? תשובה ועצה

 

���  

  

  1945 ', כיתה א, אביגדור יהלום– "לעבודה ולשלום"
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 כדי לתת לשמור  שנה אספתי מפי חברי יפעת את שמות בני משפחותיהם שנספו בשואה30לפני 
דפי העד האלה נמצאים בפינה המוקדשת לזכרון משפחות החברים באתר . את זכרם איתנו ובינינו

נעזרתי בבני , עבור חברים שהלכו עוד קודם לעולמם. ההנצחה וכן באתר האינטרנט של יפעת
רשמתי מפי בלה . ל" ז היה גם יהודה קוצרשכבר לא היו בחייםבין החברים . ל שידעו ככ–משפחה 

הרעייה . אריקה, ואב לבת) את השם לא זכרה בוודאות(יהודה היה נשוי : מה שידעה וזכרהאשתו 
  ...אחיינים, יםאח, כמו כן נספו האב. והבת נספו בשואה

שלמתי את הרשומות על סמך דפי העדות ה, כאשר מאגר השמות של יד ושם עלה לרשת האינטרנט
בשנת מילא דף עד חברנו יהודה . בעיקר בשנות החמישים, שמילאו חברי יפעת ובני משפחותיהם

 מהעיירה בני משפחת קוצנדראבל אחייניתו מילאה דפי עד על כל , רק עבור אביו שמואל 1955
רעייתו , עד על שם אמיל קוצנדרביניהם היה דף . Kiskunfélegyháza)(קישקונפלייהאזה ההונגרית 

נחתי שהוא אחיו של יהודה וכך גם יה, מאחר שאמיל היה דוד שלה. ובתם אריקה) שרה(סרן 
במשפחות : העובדה שגם ליהודה וגם לאמיל היתה בת בשם אריקה לא הפתיעה. רשמתי אותו

  .על שם הורים או סבים, רבות קראו אחים באותו שם לילדיהם

היה רשום בו . ל" זמסמך ישן של יהודה, לגמרי במקרה, תגלגל לידיי בארכיוןבשבוע האחרון ה
הריאות התרוקנו . אמיל: ה לשם עברי עם עלותו ארצה אחרי המלחמהנָ לפני ששּו, שמו מהבית

האחיינית רשמה ! אלא יהודה עצמו, ברגע שאמיל קוצנדר אינו אחיו של יהודה-הבנתי בו: מאוויר
  . עם רעייתו סרן ובתו הקטנה אריקה, אותו בטעות בין הנספים

  .  השבועטעות בת שנים רבות תוקנה
 מיליון 4-על כ, במאגר יד ושםבטעות כנספים מי יידע כמה אנשים שנשארו בחיים רשומים 

  ... השמות שבו

  מרים אהרוני

  
 

  
  שנים למותו   2  אייר'    ד  ל" זיוסף רייזנר

  שנים למותה   15  אייר  'ה  ל" זצילה סובול

  שנים למותו   35  אייר  'ו  ל" זיחיאל פייניק

  שנים למותו   30  אייר  'ו  ל"שרגא גולן ז

  שנים למותו   50  אייר  'ט  ל"יצחק שביט ז

  שנים למותו   13  אייר  'ט  ל"מאיר איילי ז

  שנים למותו   35  אייר  'י  ל"ישראל ז-יצחק בן

  שנים למותה   19  אייר  'י  ל" זדרורה יפה

  שנים למותה     7  אייר  'י  ל" זמרים שילה

  שנים למותו   44  אייר  'יד  ל" זמיכאל אדר

 שנים למותה   33  אייר  'טו  ל" זדבורה מינקובסקי
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  אור מוצל
מבחר שירים  ובו –  אור מוצל– הדור ויפה מאוד, בימים אלה ראה אור ספר חדש של נורית שושני

 ארגון לתרבות –) I.C.U. (יו.סי.אית הוצאהספר יצא ב.  ישנים וחדשים,וציורים של נורית
  .בחיפה' קסטרא'בהמשך לתערוכה מציוריה של נורית שהציג הארגון במרכז , בינלאומית

  
  . קוראים לספר" אור מוצל"

  ? אור מוצל
? נבלע? מודגש?  האור מעומעם–ל מה המשמעות של אור בצֵ ? להאם הכוונה לאור הנמצא בצֵ 

  ? מתי? ממי,  ניצל ממה–לאור שניצל בכלל ואולי הכוונה  ?נפרד

שירים  ב–את כל האפשרויות , כנראה, השם מכילהרי . תשובהבאמת ת והשאלות אינן מבקש
שמחה , זיכרון צלול ושכחהבין הדפים יש . ם יש אור וצל וגם חושך בערבוביה לא פתורהובציורי

  .כמו בחיים עצמם –  פיוס והשלמהואףמאבק , מתפרצת ועצב רב
  

  .חוויות חיים, הציורים,  שעה ארוכה על השירים,נורית ואני, דיברנו
  . תבחרי שיר: נורית ביקשהבסוף 

  . בחרתי
  

  התרשמות
  

  ,ןפוֹ ּצָ ן הַ ה ִמ לֶ  עוֹ דוֹ נָ ְר ן טוֹ נַ עֲ 
  יםִר הָ  ּבֶ וֹ ּדחֻ 
  המָ רוֹ ב ּדָ חֵ ַר ְת ִמ  ּולֵ א הוֹ הּווְ 
  םׁשֶ ת ּגֶ מַ רּוה ּפְ יכָ ִמ ְׂש  ּכִ ׂשָר פְ נִ וְ 
  .וֹ ּלק ּכֻ מֶ עֵ ל הָ עַ 

  
  
  . בספרלכאורה -והמינורייםהוא אחד השירים הקצרים ' התרשמות'

  . בהסתכלות מן החלוןכמעט סטאטי  תיאור חורף –על פניו 
  .צל כבד באור, סערה –בפנימו 

  
ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח "בגלוי  הןמהדהד ב. וסכנהאיום רמז בלתי מסותר ליש שתי השורות הראשונות ב

כי , וזה אינו ענן סתם,  ענן של"דחוֹ " נמצא ,בהרים,  בצפון. של ירמיהופורענות מנבואת ה"ָהָרָעה
  .  ענן של סופה הרסנית– "ענן טורנדו"אם 

  
ונדמה , כשמיכה,  ברחבות ובעדינות חומלתהוא כבר נפרׂש, כשהענן מעל העמק, הבאותבשורות 

או שאולי ?  ושלוםרווחה,  נינוחסב לשקטהּו, סרהּו, האם האיום השתנה. שהוא מוריד גשמי ברכה
העמק ש אלא, )הלא נודע, הנסתר, הצפּון( מהצפון גיעיעוד ,  מאודקיים וממשיעדיין הוא 

  ? ואינו מתכונן לאסון שיבואכך לדעכת הגשם אינו מּומתנמנם תחת שמיה
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  ... מי חכם ויידע
אומר שהוא או , תמונת חורף בעמקרק ומדויק בציור עדין כאן מי חכם ויבין אם השיר משרטט 

  .כאנשים, כחברה,  על מצבנו כמדינה–בר לזה גם משהו מעֵ 
  .מפוענחת תחושת אסון לא – ובלב , כולובינתיים ברכת השמים על העמק

  
אולי קרעי , שגם בו קרעי אריג פרומים, "סערה"הציור :  תמונת כריכת הספר–ועם השיר 

הרמוניה משרה  המכלול ,ועם זאת,  ובכל זאת– ונוצות מסתחררות עימם, "םׁשֶ ת ּגֶ מַ רּוה ּפְ יכָ ִמ ְׂש "
   .אור מוצל.  שקטהצבעונית

  . מכולנו–נורית , ברכות חמות
  רים אהרונימ

  

  

  אור יֵהל

  כתובת אש ביפעת

  ח"ערב יום העצמאות תשי
 במלאת עשור למדינת ישראל
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   שי לחג– ליפעת 60

 מעבר ובו עשרות תמונות מחיי יפעת,  מהודרעד יפעתי- לוח–ערב הפסח קיבלו החברים שי לחג 
. בספורט ובטיולים, באתרים ובבנייה, בחינוך, בחגים ולילות השבת,  בעבודה–רחוק וקרוב 

לוח היפה עוצב ה. מקומות ואירועים שהיו, הצילומים מזכירים נשכחות ומחזירים לחיים חברים
  .60-ותודה גם לצוות ה, נעמי, תודה לך. ידי נעמי לוי במחשבה וברגש רב-על

  ד"יל הסדר תשע ל– ליפעת 60

 בידי השולחנות נערכו בכלים נאים וסידורי פרחים עדינים על המפות הלבנות. חדר האוכל עטה חג
הביאו פנימה , ו השנה להצהיבשהקדימ, כדים עם שיבולים. וחינה גולדהורהדר גולדמן , ורד גוריון

ידי חברות ובנות - שנה בידיים אוהבות על30 שנרקמה לפני המרגשתיצירת האביב . את ריח השדה
בכניסה לחדר האוכל קידמה את . מרהיבת עין, בהדרכת חינה במשך ערבים רבים נתלתה שוב

 ,עצים, טרקטור ירוקים ומעליהם גבעות עם  שדות–ה של אורית יעקובסון יפהבאים העבודה ה
  . כציור ילדיםצבעונית וחמה , תמה,  יפעת נוסטלגית ועכשווית– גגות ואסם גבוה- אדומיבתים

השירים . אב הסדר אמיר כהןוברוח טובה  שהינחה בכישרון נהדר חוגגים השתתפו בסדר ה350-כ
בלוך ליאורה , שירהבמינקובסקי ובני אדר הרמוניה ושמחה בהובלת איילת והצלילים הדהדו ב

עידן , די הרמן א–ההגברה המקצועית והמאוזנת . ובהשתתפות הציבור כולו, בנגינה  סלעףוסּו
 בנות חוללו .וכולם היטיבו לשמוע את השירים וקריאת ההגדה, עשתה את שלה – דרור וגל פרץ

בתופים "את  בביצוע מושלםדקלמו , "מה נשתנה"שאלו , הביאו את העומרבריקוד אביב והילדים 
בהדרכת לילך  –כל גלגולי הנטרפים והטורפים על גדיא -בחדהישן והציגו את המעשה " חולותובמ

  . שהוכנה בגניגר, לבסוף היתה כמובן סעודת חג עשירה.  ואושרה כהן יעל דקל,ביטמן

 .אבנר גלילי –מסוגל ומוכן עוד עמל ועבד קשה כמו שרק הוא , בכל נושא ובכל פרט, ועל הכול
  . תודה והברכהיבואו כולם על ה

  

  "הלילה הזה כולנו מסובין"
, אב הסדר, מדברי אמיר

  :בפתיחת ליל הסדר

הסדר שאנו חוגגים הערב 
הוא הגדול ביותר ביפעת מזה 

  כאן מסובים350 .חצי דור
 100- מתוכם יותר מ, יחדיו
  .ילדים

 48יפעת ציינה ,  שנים12לפני 
בעונה הזאת קצרנו , אביבים

ה בראש את שדה החיט
וקליטה מחודשת של , הגבעה

בנים ובנות נראתה כחלום 
  .רחוק

שדה החיטה התחלף בשכונה 
נבנית , תוססת, חיה

 קלטנו הבאחרונ, ומתחדשת
  . חברים חדשים לקיבוץ28

 ליפעת ההרגשה 60- בשנת ה
 .חברות, חברה. היא של אביב
שנדע להמשיך , כולנו חברים

 .כך
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  מימונה

 28במוצאי שביעי של פסח התכנסנו בכיכר האדומה לחגוג את המימונה ואת קבלתם לחברות של 
היתה . ברכות נרגשות וצחוק ילדים, חברים חדשים ליפעת עם מאפים מתוקים והמון דבש

  .תגם באוויר האביבי המבושם וגם בלבבו, מתיקות בכול

  
  טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

. מחשבה מעמיקה ועבודת הכנה רבה קדמו לטקס של ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ועל ) ומה לא(ההתמודדות עם טקסי הזיכרון כרוכה בכל שנה מחדש בשאלות ולבטים על המה 

  . הגשה ומינון, מהות ותכנים: האיך

שעיצבו וערכו את הטקס המושקע ועינת הולנברג רחל קולניק  ,תודה מקרב לב לסיגלית שכנר
תודה . תודה לתאיר רגב על העזרה בעיצוב הכניסה והבמה ולעידן דרור על ההגברה. והנוגע

ענבר ,  לנדאורפי,  רוןאורן,  בוזגלועמית,  גובקיןאלון,  גלעדאור: ב"בני ובנות ילגדולה הערכה ו
, להורים שסייעוו בתנועהובשיר , נשמה ואת הלב בקריאה את הושהשקיע , פיירמןואופקשנפיק 
 בשקט ובאיפוק שאיפיינו את ריגשתם ציבור גדול.  גלעד ורם שנפיקיוסי,  רוןהדסו רן :במיוחד

שברי הזכרונות  צוהר לושפתחומשפחתו נועם שטיינברג  למיוחדת תודה .הטקס לכל אורכו
 ,ו הצצה חטופה לחוויות הסבל של אזואיפשר, שואה בהונגריהמן ה תמר גולדשטייןשל הכואבים 

   .ולחום הבית של היום
  

 
  מחזירים

מאמן . נו הצעירים באליפות השחייה האזורית זכו שחייני1954קיץ ב
,  זה היה הקיץ הראשון ביפעת.קיבל לידיו את הגביע,  יוסף טרנר,הקבוצה

. מסודרהכול עוד היה בהתהוות והתארגנות ראשונית ולגביע לא נמצא מקום 
כך כבר נשאר אצלו סתם מחוסר -ואחר, זו הסיבה שהגביע נשאר אצל יוסף

  .לב-תשומת

שמן הראוי להעביר שבע -בביתו שבבאר החליט יוסףבאחרונה . שנים רבות עברו
הוא שלח אותו ליחזקאל . קיבוץ יפעת: אל המקום הנכוןאת הגביע סוף -סוף

כך הגיע הגביע אל הארכיון ו, שחיין מצטיין בנבחרת הצעירה ההיא, עזרוני
  .  והאותות השמורים בוהתעודות, והצטרף אל הגביעים

צטרף לתעודת מ "חדש"הגביע ה
 השתתפות באליפות הטיסנים הארצית

 –שנשמרה כל השנים אצל רמי לוי ,  דוד נבו של1953משנת 
רמי . כנראה בכיר הנערים שהשתתפו מגבת באותה אליפות

והוסיף גם צילומים , לא מכבר העביר לארכיון את התעודה
שלא היו ידועים עד כה , של אביגדור יהלוםמחיל האוויר 

  .   אפילו למשפחה

ביפעת או , אין די מילים בפינו להודות לחברים ולבנים
לארכיון מסמכים וחפצים או מוסרים המשיבים , לה-מחוצה

  . אין מחיר, האישי והקהילתי, שלערכם הרגשי
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יישובי גוש כו נער,  שנה70לפני , 1944 במאי 1-ב
  . לחוג יחדיו את חג הפועליםנהלל

  
על "שאנשי היישובים הוועדה המארגנת קבעה 

יתכנסו בדרך העפר שבין רמת דוד ונהלל " דגליהם
בתי הספר על " ועימם ,צ"שעה ארבע אחהב

, גבת, עיינות, השרון: היישובים היו". דגליהם
בית , כפר יהושע, כפר החורש, כפר ברוך, ידשר

ממקום ההתכנסות . גבעות זייד ואלונים, שערים
היו אמורים כולם לצעוד בתהלוכה פועלית 

בנהלל ציפה למשתתפים . נהלללמרשימה 
 * ההמנוניםבשירתמקהלה משותפת : "מפקד"

ועד ונאומים חגיגיים של באי כוח ה, ושירי פועלים
 יוסף שפרינצק בריםחה (הפועל של ההסתדרות

ידי -  הפעם על– ושוב שירת המנונים )יעקב-ויונה בן
בבית " האחד במאינשף "  תוכנןערבל. הקהל כולו

מקהלת קבוצת , 'נשר' תזמורת פועלי :הרשל
  .להקה של שריד וקבוצת מתעמלים מגבת, השרון

  
  

  :חיים גלעד  לימיםפרי ס,פי התוכנית-לא עלשלגמרי , על מה שקרה שם באמת
בהתקרב ו, ממזרח שכניםו מוכנים לבוא היישובים ההמתנ. אלינומקום ההתכנסות היה סמוך 

התהלוכה בראש  .יצאנו גם אנחנו, למקום ההתכנסות) גבת בראש(התהלוכה של חברי שריד וגבת 
 הייתי נהגו של הראשון אני – שני טרקטוריםנסעו , השרון ועיינותקבוצת , של שתי הקבוצות שלנו

לבן - דגל הלאום הכחול–  מקושטים ירק ומעוטרים בשני דגליםהטרקטורים שלנו היו. מביניהם
בראות חברי גבת , והנה. שתי הקבוצות צעדו בסך חברי  הטרקטוריםאחרי. ודגל המעמד האדום

חברי שריד הצטרפו . הפכו פניהם ושבו לגבת,  שלנולבן בראש התהלוכה- את הדגל הכחול
  .לתהלוכה הכללית

  
  .  של היוםשקע מר ונתן אותותיו בכל האירועיםאיר בנו מהדבר הש

  .  זמן רב מראשםשירישהתכוננה ל,  המשותפתבעצרת בנהלל חסרו חברי גבת במקהלה
  . בגבתו אנשי השרון ועיינות לנשף שנערך בערב בבית הרשלהלכלא , בהמשך

בית אמורה לשיר בשהיתה  שרה את השירים ,מיכאל עובדחברנו  בניצוחו של ,המקהלה של השרון
  .רגע האחרון ביחד עם עיינותשל ה בחיפזוןנו ערכבהתכנסות המקבילה שגבת הרשל ב

__________________________  
  .)א.מ" (תחזקנה"ו" האינטרנציונל"היו , יש להניח, ההמנונים* 
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  .על הקמת מדינת ישראלבתל אביב גוריון -  הכריז בן14.5.1948, ח"באייר תש' ה, ביום שישי
בקבוצת השרון את המאורע '  ילדי כיתה דונציחה, אחרי הכרזת העצמאותיומיים , ביום ראשון

  .  ובחיי העם היהודי כולו בחיי המדינה,המכונן בחייהם
  

ו נעלם 'אביו דז.  קודם לכןארבעה חודשיםשהגיע לקבוצה , יוסף סלעי 10-בן ההילד ביניהם היה 
באחת  1944-ב נשלחה אמו חוה. 1942- ב עודמחייו לתמיד כשגויס לפלוגות הכפייה ההונגריות

 נשאר במוסד של הצלב יוסף. מצעדות המוות הרגליות של נשים יהודיות מהונגריה לגרמניה
ואחר כך ,  נפרדו ונפגשו שובאבל הם, תואומצאה וחוה חזרה בגמר המלחמה . האדום בבודפשט

 יוסף –בסופו של דבר עלו ארצה בנפרד . ולנסיבותפרטים היכנס כאן ל תקצר היריעה מל–שוב
עם שחרור מעפילי אקסודוס ממחנה , 1948 עם קבוצת ילדים מהונגריה וחוה באפריל 1948בינואר 
לקבוצת השרון בעקבות גיע  עוד תחוה. אוניות הגירושבו הופנ שאליו ,בגרמניהפפנדורף ההסגר 

מעורה היטב בין ילדי קבוצת  יההכבר ויוסף , במחנה עלייהעדיין היתה  ,במאי, בינתיים. הבן
מבטן אבל ספק אם מי מהם כבר ראה עצמו ישראלי , לבדם כמותו-עוד ילדיםבכיתה  היו .השרון

  .כמוהוומלידה 
  

יוסף צייר את האותיות 
 בכתב, ביד בוטחתהעבריות 
  :וגם בדפוס

  ח"באייר תש'  ה– ביום שישי

  1948 במאי 14 –      "      "

  שלהוכרזה עצמאותו 

  .עם ישראל

  !!תחי מדינת ישראל

  
הציור מתחת לכיתוב הוא 

בתוך  :תמורכבקומפוזיציה 
 –  המדינהמֵעין מסגרת של סמל

 דגלי עםמוטות מוצלבים שני 
בלי מגן , חצי-חצי(לבן -תכלת

 .מין ולשמאל מופנים לי,)דוד
עליו ש, שלטביניהם במרכז 

  .מדינת ישראל: כתוב לאמור

על מ עומדת המשולשתהחצובה 
 שבתוכו, מגן דוד צבעוני

ממטולה מצויירת מפת המדינה 
מקום בלב המפה ציון . עד אילת

  .ירושלים: נקודה אדומה באחד

 

 

  

  .שריםהמאה העיהודית של המרוכזת תמצית ההיסטוריה , בציור ילדותי אחד, כך
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  מברכים את מדינת ישראל' ד-'ילדי כיתות ג
  
  

  )'כיתה ג(וולף - נוי הדר
אני אוהבת , מדינת ישראל

אני , את חמודה ויפה, אותך
  . רוצה לחיות בך תמיד

  !מזל טוב
  
  
  

  

  
  

  )'כיתה ג(רז אדר 
, אני מברך את המדינה שתהיה יפה
  .ושהילדים והאנשים יהיו בריאים

  
  )'יתה גכ(קרן לנדאו 

  . ארץ מדהימה ומקסימה תמשיכי להיות: למדינה
והמקומות היפים  הארץ אני אוהבת את הנופים של

  . לבלותושבהם אנחנו אוהבים לטייל 
  !שיהיה שלום

  
  )'כיתה ג(רותם לוי 

, אני מברך את המדינה שתתפתח בהמצאות ותגדל בתושבים
  . שיקימו עוד יישובים ובתים

 ומסוריה יפסיקו לירות רקטות ושיהיו לבנון, אני מאחל שמעזה
שארצות הברית תספק לנו עוד ועוד  .כיפות ברזלהרבה לנו עוד 

כי קיים סיכון גרעיני וצריך , נשק ושימציאו טיל נגד פצצת אטום
  .שיהיה איך להתגונן

  
  

  )'כיתה ג(חן קדוש 
אני שמחה שאנחנו חיים בארץ שלנו ולא בשום ארץ 

  .כי היא הכי טובה, אחרת
! את מדינה נפלאה, אני אוהבת אותך מאוד:  שלנולמדינה

לעזור לאנשים , טובה כמו שאתיפה ותמשיכי להיות 
  .תמשיכי להגן עלינו ותביאי את השלום. שצריכים עזרה

  

  

  )'כיתה ג(אשד כהן 
, אני מברך את המדינה שהמנהיגים והשאר המפורסמים שלה יהיו ישרים

  . חתון ייעלםושהעולם הת, רות שחיתותבלי עבֵ 
ושבשום אופן לא תהיה מלחמת עולם , אני מאחל שנתקדם בטכנולוגיה

  .שלישית
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  )'כיתה ג(מיקה ונדל 

אני מאחלת שלא יהיו ! מזל טוב למדינה
שהמדינה ו. שיהיה שלום, יותר מלחמות

  .כך טובה ויפה-תמשיך להיות כל
  

  )'כיתה ג(יאיש - ליה בן
  .מזל טוב למדינה שאני מאוד אוהבת

 גם ך וכיף לטייל ולנסוע בךכיף לי לחיות ב
  .  לבאר שבע–למשל , בנסיעות ממש ארוכות

 . בשלום ובחג שמחאותךאני מברכת 
  
  )'כיתה ד(נדב -נרי בר

  ! מזל טוב וחג שמח למדינה
  . אני מאחלת לך שתצמחי ותפרחי

  .במיוחד את ירושלים, אני ממש אוהבת אותך
  

  )'כיתה ד(יועד תהילים 
,  את המדינה שלא יהיו יותר מלחמותאני מברך

  .ושיפסיקו ללכלך את המדינה
  

  )'כיתה ד(דנה ציפוק 
  . ה לחיות בה עוד הרבה שניםרוצאני אוהבת את המדינה ו

  .  רביםואני מקווה שיהיו עוד, אבל יש לה הרבה הישגים, המדינה צעירה יחסית
  . גבר על אויביהכל הכבוד למדינה שהצליחה להת. עד עכשיו היו הרבה מלחמות

  . שלא יהיו יותר מלחמות ויהיה שלוםאחלתאני מ
  
  

  )'כיתה ד(ליה אורן 
, אני מאחלת שהצבא שלנו יהיה חזק! מזל טוב למדינה

  . שיהיה שלום, שלא יהיו מלחמות
ממנה שלאנשים יהיה איכפת , עוד אני מאחלת למדינה
  .וישמרו עליה נקייה ויפה

  
  )'כיתה ד(גיל גולדהור 

שנחיה עם כל העולם , היו מלחמותשלא י
שנצליח לשמור על קיום המדינה ועל . בשלום

  .כאןהניקיון כדי שיהיה טוב לחיות 

   
  )'כיתה ד(מאי גולדמן 

  .שהמדינה תמשיך להתקיים עד אינסוף. אני מברך שיהיה שלום ולא יהיו מלחמות
  . שילדים ואנשים לא ייהרגו ולא ייפצעו, שנשמור על כל אחד ואחד

  . שלא יהיו פושעים ופשע ולא יהיו פריצות לבתים
  . ושנצליח לשמור על העולם ועל הטבע, אני מקווה שנחיה בשלום עם כל העולם
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