
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  לחיות בארץ ישראל
  

 ַהָּיד,  רֹוֶבהְּכמוֹ ִלְהיֹות ָּדרּו   

  ָלֶלֶכת, ֹוֶחֶזת ְּבֶאְקָּדחא

   ַּגם ְלַאַחר,  ְסגּוָרה ַוֲחמּוָרההְּבׁשּוָר 

   ַהְּלָחַיִים ִנְמָלאֹות ָאָבקׁשֶ 

ר הֹוֵל ָוָסרוְ     ְוָהֵעיַנִים ִמְתַקּׁשֹות, ַהָּבֹשָ

  .הק ַּבַּמָּטָר ּבוֹ ְד לִ 

 ֶאְקָּדח ָטעּון: ִאְמָרה ֶיְׁשָנה

  . תָטעּו. סֹופֹו ִלירֹות

   :ִיְשָרֵאל ַהֹּכל ָיכֹול ִלְקרֹות- ֶאֶרץּבְ 

 ְקִפיץ ָחלּוד, ֹוֵקר ָשבּורנ

 ְצפּוָיה-אֹו הֹוָרַאת ִּבּטּול ִּבְלִּתי

  .הֵאַרע ְלַאְבָרָהם ְּבַהר ַהּמֹוִרּיָ ְּכִפי ׁשֶ 
  

 אריה סיון 
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  ועדת הקלפי ר "בחירת יו הצבענו על 16-17.4.2015בקלפי שנערכה בימים 
  .ר ועדת הביקורת"ויו

   . קולות כשרים157נספרו , חברים 160 בהצבעה השתתפו

   ר ועדת הקלפי"יו

  . מכלל המצביעים80.9%שהם ,  חברים127הצביעו לתפקיד חיים -גלית בן בעד

  . מכלל המצביעים19.1%שהם ,  חברים 30 הצביעו הומאיר אלי בעד

  .ר ועדת הקלפי"חיים נבחרה ליו- גלית בן
  

   ר ועדת הביקורת"יו

  . מכלל המצביעים65.0%שהם , חברים 102הצביעו לתפקיד גדעון ברזלי  בעד

  .ר ועדת הביקורת"גדעון ברזלי נבחר ליו
  

  

  

  )1990(ן "חג העצמאות תש, 42- מברכים את המדינה ליום הולדתה ה' ילדי כיתה א

, מור שקד ומאחוריה, עינת רז, יונתן לוין, דנית אדלר, אמיר גלעד, דקל לופי: מימין לשמאל

משמאל לו מוסתר ילד (ר צבעוני או, ישראל-אורי בן, עמית בועז ' נבות אררט, בפרופיל מוסתר

  . בשמת בידרמן, עדי מנוס, סמדר דקל, )נוסף
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  מנהל האגודה

אחרי , 2015קיד מנהל אגודת מתיישבי יפעת כמינוי זמני עד פברואר  החל למלא את תפגלעד דקל
האגודה החליט להאריך את ההנהלה של ועד .  סיים את תפקידו– אורי גרינברג –שהמנהל הקודם 

  .ולאחר מכן לפתוח מכרז לאיתור מנהל חדש לאגודה, נוספיםהמינוי בשלושה חודשים 

  

  חינוך ריכוז 
הנהלת האגודה מינתה צוות . ביקשה לסיים את תפקידה, משליםה רכזת החינוך ,ורד שנפיק

גלעד , ינבלוםילילך ו, איריס אבן חיים, לימור סלעי: חברי הצוות. לאיתור מחליף לורד בתפקיד
יפתח לאנשי יפעת וגם למועמדים המכרז לתפקיד י. אבי אנושמנהלת מש –רוט -דקל ושרה בהיר

  .חיצוניים
  

  נוי 

הרבה עבודה מחכה . )סלעי(דפנה קולמר  –ש מרכזת חדשה לענף הנוי  יבשעה טובה ומוצלחת
  . נאחל לה מכל הלב הצלחה בתפקיד המאתגר– לדפנה

  

  בריכת השחייה

. פתח עונת הרחצהי ת,ה" תשעערב שבועות, 23.5.2015 בשבת:  תאריךאפשר לפתוח יומנים ולסמן
: לכניסת אורחיםעל נוהל חדש הנהלת האגודה החליטה . אבי חכםגם השנה יפעיל את הבריכה 

לאחר מכן ניתן יהיה .  כרטיסים לאורחים חינם20 כל משפחה תקבל, פתיחת עונת הרחצהעם 
אני מקווה שנינה מעונת רחצה שוקקת . לכרטיס ₪ 20לרכוש כרטיסים לאורחים בעלות של 

  .ומלאת שמחה
   מנהל אגודת המתיישבים–גלעד דקל 

  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מזל טוב

  לשלמה שילה

  ים-לי הנינה להולדת

  נכדה לצחי וחגית

  גבעולהולדת הנין 

  .נכד לנועם ולאה

 !ברכות לכל המשפחה
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  יסור חניית רכב באזורי המגוריםא
  

באחרונה הוסדרו מחדש כל המחסומים השבורים והמקולקלים ברחבי 
 רבים החלו להחנות את הרכבים במגרשי החנייהבעלי רכב , לשמחתנו. יפעת

חברים . הפניות הרבותהחלטת האסיפה ובעקבות , מחוץ לאזורי המגורים
  . רות העתק למזכיהעבירויה לנכים ישברשותם תגי חנ

  
שעל פיה ,  תופעל במלואה החלטות האסיפה והקלפי1.5.2015החל מתאריך 

האכיפה תתבצע בכל . פרט לרכבי נכים,  בשטחי המגוריםאסורה חניית רכב
.  על ידי גורם שהוסמך לכך על ידי הקיבוץ, בכל ימות השבוע,שעות היום

אה או רכב החונה במקום אסור מֵעבר לחצי שעה לשם פריקה וטעינה והעל
, היישום יוחל על חברים.  50₪ייקנס בסכום של , הורדה של נוסעים

  . תושבים ואורחים
  

אנא עזרו לנו להימנע . אני פונה לחברים ומבקש את מלוא שיתוף הפעולה
  .מאי הנעימות שבהטלה קנסות

  מנהל הקהילה–גלעד דקל 
 

  1973, ג"תשל, ה למדינה"כקרטינגים בהפנינג חג העצמאות 

 . משגיחים על הסדר)עם עומר( יאיר גולדהור ואיתן השרוני



 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  למותו  שנים   3  אייר  ' ד  ל" זיוסף רייזנר
  למותה  שנים   16  אייר  'ה  ל" זצילה סובול

  למותו  שנים   36  אייר  'ו  ל" זיחיאל פייניק
  למותו  שנים   31  אייר  'ו  ל"שרגא גולן ז

  למותו  שנים   51  אייר  'ט  ל"יצחק שביט ז
  למותו  שנים   14  אייר  'ט  ל"מאיר איילי ז

  למותו  שנים   36  אייר  'י  ל"ישראל ז-יצחק בן
  למותה  שנים   20  אייר  'י  ל" זדרורה יפה

  למותה  שנים  8  אייר  'י  ל" זמרים שילה
  למותו  שנים   45  אייר  'יד  ל" זמיכאל אדר

  למותה  שנים   34  אייר  'טו  ל" זדבורה מינקובסקי
  למותו   שנים  28  אייר  'טז  ל" זאברהם סיני

  ולמות  שנים    62  אייר  'יח  ל" זיחזקאל מנוס
  הלמות  שנים    29  אייר  'יח  ל" זעבריה עופר

  הלמות  שנים    9  אייר  'יח  ל" זיינברגרמרים ו
  הלמות  שנים    30  אייר  'טי  ל" זחיה דליות

  למותו  שנים    19  אייר  'כ  ל" זאברהם גוזני
  למותו  שנה  1  אייר  'כ  ל"מריו גלסמן ז

  הלמות  שנים   29  אייר  'כא  ל" זזלטקה ליס
  למותה  שנים    11  אייר  'כא  ל" זמרים כהן
  למותה   שנים 31  אייר  'כב  ל" זחוה ברון
  למותו  שנים    21  אייר  'כג  ל" זיצחק נבו

  למותה  שנים    21  אייר  'כג  ל" זצפורה גוזני
  למותו  שנים    20  אייר  'כה  ל"דב סיני ז

  למותה  שנים    17  אייר  'כה  ל"חיה לוצקי ז
  לנופלו  שנים    48  אייר  'כו  ל"מתי בירנבאום ז

  למותו  שנים    18  אייר  'כו  ל"דוניה שוחט ז
  לנופלו  שנים    48  אייר  'כז  ל"ין זעוזי בורשטי

  למותו  שנים    51  אייר  'כט  ל"אברהם יזרעאלי ז
  למותו  שנים    31  אייר  'כט  ל"אברהם דנאי ז
  למותו  שנים    21  סיון  'א  ל"יעקב לוצקי ז
  לנופלו  שנים    48  סיון  'ג  ל"רמי ביטמן ז

  למותו  שנים    39  סיון  'ג  ל"שמעון רוזנמן ז
  למותה  שנים    39  יוןס  'ה  ל"דבורה תרדיון ז

  למותו  שנים    42  סיון  'ה  ל"אליעזר ברזילי ז
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  מכתב גלוי
  לחותמי העצומה בעניין האורווה

  

ההתקפה על , אשר באמת אוהב בעלי חיים. כאחד ממקימי אורוות הרכיבה על סוסים ביפעת
הולו בלה החלטה לממש החלטות קודמות של יפעת בנושא האורווה בנייאשר ק, ההנהלה הנוכחית
  .דומקוממת אותי מא, של השוכר הקיים

  

התחולל ביפעת מסע השמצות חסרות שחר על ,  או אולי קצת יותר,לפני ארבע שנים. להזכירכם
בניהולו , השמצות אלה . שנים ויותר ביצע את התפקיד ללא רבב30-אשר במשך כ, מנהל האורווה

, נתגלו בהמשך כחסרות שחר, אליורף יעם עוד שני חברים מההנהלה אשר צ, של מרכז המשק דאז
 אין  זוהתנהלותל.  את הנושא)על חשבוננו(אשר הובא על ידם כדי שיבדוק , על ידי חוקר חיצוני

קודמים כתבו לצוות הזה ה מרכזי המשק שלושת: זאת ועוד. לפחות לי לא זכורה, תקדים ביפעת
 ובמנהל ה בהתנהלות האורוו וציינו שלא מצאו כל דופי,כי הם האחראים להתנהלות האורווה

 .על לא עוול בכפו, משיך לשפוך את דמו של החברה, הצוות מסיבותיו שלו, זאתלמרות  .האורווה
גם הבורר לא מצא . בסופו של דבר ניסו להביא בורר שיקבע איך להמשיך בטיפול. כל הקיבוץ סער

  .סיבות המצדיקות טיפול אכזרי שכזה
  

 :צוות שעמד למשאל היוב. ה החליטה על קיום משאל אמון בצוותהאסיפ,  זכור לכםיוודאבכפי ש
 .מההנהלהשהזכרתי מרכז המשק ואותם שני חברים , המזכיר של יפעת, המנהל הכללי של יפעת

 אי הובע, ללא יוצא מהכלל, כולםב ,בפני עצמולהצבעת אמון כאשר כל אחד שם עמד , במשאל
  .התפטר מכל תפקידיהם כתוצאה מכך נאלצו חברי הצוות ל.אמון גורף

  

אך מרכז המשק אשר , ההנהלה ביפעת החליטה לא לחדש את החוזה עם השוכר,  שזכור ליככל
 , זאת.חתם עם השוכר על המשך שהייתו ביפעת, המשיך לעבוד עד שיתמנה לו מחליףאך  ,הודח

נראה לי . הונאה כזו וחוצפה כזו לא זכורות לי .לא לעשות זאתשבניגוד מפורש להחלטה של יפעת 
שמרכז המשק דאז פעל למעשה ללא אמון של ציבור החברים והמשיך וחתם על עוד חוזים לא 

כאשר שוכר , זה כנראה מתוך צורך לנקמה וחוסר יושר. ממש לפני סיום תפקידו, טובים ליפעת
לא הביאה חוקרים כדי לבדוק את הנושא ,  משום מה,יפעת .ההאורווה היה שותף למהלכים אל

  . כאילו ירד מסדר היוםןהעניי. למרכז המשק דאזבנוגע 
  

גם שני החברים שקיבלו אי אמון אינם יכולים לכהן בתפקידי , לפי חוקת האגודות השיתופיות
אינם ראויים הם אשר לדעתי ,  על עצמם תפקידיםחתהמשיכו לק, למרות זאת. ניהול באגודה

  .להם
  

נדרש מנהל ,  מרכז המשק מאזל ידיה עאשר נוספו לחוז,  השנים החטופותשלושלאחר שתמו 
הגדיל לעשות והוציא צו על אלא , רק שלא פינה את השטח לא –ל "הנ. החווה לפנות את השטח

,  וראו זה פלא,המשפט התנהל בעפולה .בית המשפט ונשאר ביפעת שנה נוספתבתנאי נגד יפעת 
בית המשפט שעל המשכיר בסופו של דבר החליט ! נגד יפעת, מרכז המשק מאז הופיע לצד התובע

  .מרץ השנה את האורווה ולשלם ליפעת את הוצאות המשפטחודש לפנות עד סוף 
  

, במשך כל התקופה הזאת . שנה45 שזה ,1969משנת , שאורוות הרכיבה קיימת ביפעת, נדמה לי
לא ראיתי ולא שמעתי על התעניינות מצד מגישי העצומה באורווה וכן לא על סימפטיה כלשהי 

רוב החותמים על העצומה לא היה קשר לאורווה בעבר ויפתיע אותי אם לנראה לי ש .והלאורו
  .לאורווה בעתידכלשהו יהיה להם קשר 

  

אני לא רוצה לאחל . אני בוש בכם, אם אתם לא מתביישים במעשיכם.  רק על קצה המזלג,כל זאת
ב בתוכנו בהרגשה אשר עד היום מסתוב, לאף אחד מכם את מה שאתם עשיתם לחבר שלנו ביפעת

רק , אין בעיה גם בלי חוקר, ל"אם תרצו יותר פרטים על הלכלוך הנ .של מוכה על לא עוול בכפו
   ?לשאול את עצמנו איך הגענו למצב זה

  גדעון יוגב
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    חופש הסילוף

 מתוארת תחרות ריצה בשיר. "תחרות לניסיון"בחרנו לצטט משירו של אלתרמן , במקום תשובה
חופש הדת וחופש , החופש ממחסור, החופש מפחד: בין ארבע חירויות ידועות" חֹוקְלֵׁשם ְׂש "

  ...ואז. הדיבור

.].[.  

  ילּוִח ְת ם ִה ֶר טֶ  ּבְ אַ 
  ,ץרּוַרח לָ אֹ 
  ,ץגּו וָ עַ לֵ צוֹ , אלֶ ר ּפֶ צּוה יְ ּלָ גַ ְת נִ 

  ,רּפָ ְס ִמ י ּבְ יִׁש ִמ חֲ , רזָ  מּוׁשפֶ ה חֹ יזֶ אֵ 
  ,רּבַ א ּדֻ יו לָ ז עָ מֶ ֶר  ּבְ ּוּלפִ אֲ ׁשֶ 
  ,תֶר ּגֶ ִח  הַ לוֹ גְ ל ַר ה עַ ּדֶ דַ  ְמ ,ׁשּגַ ּיִ וַ 

  ,תֶר אֶ פְ ִת  לְ  ַהְּבנּויֹותתוֹ ׁשפְ חּוע הַ ּבַ ְר ל ַאאֶ 
  :היצָ ִר ְק ד ּבִ ּגֵ ּיַ י וַ ִמ מּוְר ק עַ חַ צְ ּיִ וַ 

  .היצָ ִר ן ּבְ כֶ ּמָ י עִ נִ ם אֲ ה ּגַ ֶר חָ ְת אֶ 

[...]  

  !תיוֹ ּורְח י ַּת ֵּת ד ְׁש עוֹ ! תכֶ ֶר עֱ ת נֶ רּוְח ד ַּת עוֹ 
  ףּוּלִּס ר הַ בֵ ב עוֹ ּוׁש
  !תיוֹ רּוחֵ י הַ נֵ פְ לִ 
  ןּמָ סֻ ְּמ ם הַ קוֹ ּמָ יו לַ ָר חֲ ן ַאָאבוֹ בְ ּו

  !ןמָ צְ ת עַ יר אֶ ּכִ הַ ט לְ עַ ְמ ן ּכִ ת הֵ לוֹ דֵ חֲ 

  תוֹ ׁשפְ חּוע הַ ּבַ ְר ל ַאל עַ פַ ד נָ חַ י ּפַ זַ אֲ 
  .תוֹ ׁשְק וֹ ּנן הַ יהֶ ּנֵ ק ִׁש צּוְק ק צִ ע ַר מַ ְׁש נִ וְ 
  ,ןּלָ ּכֻ ר ִמ תֵ יוֹ וְ 
  ,תחַ ַּד ַּק ע ּבַ לַ ְק נִ ּכְ 
  , עַ דּוּיָ ּכַ , דעַ ָר 
  !דחַ ּפַ  ִמ ׁשפֶ חֹ הַ 

  ףּוּלִּס ב הַ ּצֵ יַ ְת ה ִה יָר ּזִ ז הַ ּכַ ְר מֶ בְ ּו
  !ףּוּלאַ י הָ נִ אֲ ! רתֶ ּכֶ י הַ לִ : אָר ְק ּיִ וַ 

[...]   

  תרּוְח ַּת ה הַ דֵ ְׂש ת לִ ׁשֶ גֶ  לָ ים לוֹ נִ ְת וֹ ּנהַ 
   !תרּוחֵ ה לַ סָ בּו ְּת עַ ֵר פְ מַ ים לְ ילִ ִח נְ מַ 

  

�  

  . ההוא לבדוק כל חשד לאי סדרים המובא לידיעת, הלהכל הנ, חובתה של הנהלה
 2002-2006 היתה זו חובתנו לציבור לבדוק את החשד לאי סדרים באורווה בשנים 2010בשנת 

  . תביושר וללא פניו, עשינו זאת כחובה ציבורית הכרחית .ושאליהם נחשפנ

  .ומוזמן לפנות אלינ, מי שבאמת מתעניין בעובדות

 ב אהרונייעקובי דורון ויוא
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  רחל קולניק: ה"סיפרה בערב יום השואה והגבורה תשע
  

�  
 סיפור אחד – המלחמה בתקופת ,משפחת וייס, משפחתהמרתה ועל  אמי על לכם לספר רוצה אני
  ....רבים מני

  

 בת בכורה למשפחה – הונגריהדרום מזרח בש) Szarvas(ש סרב עיירה ב1932שנת ב נולדה אמא
, וייס אמיל, אביהנלקח  1942 בשנת. יטוריה שבבעלותהשהתפרנסה מקונד, יהודית חופשית

בשנת . אחר כך הקשר ניתק, תחילה הצליחו לשמור אתו על קשר .בטרנסילבניה כפייה לעבודות
יהודים  אז נאסר על כי, המשפחה שבבעלות הקונדיטוריהלסגור את   נאלצה סבתי לילי1944

 סבתיהחלה , ליה לפרנס שלושה ילדים מאחר שהיה ע.שעליהם התבססה העבודה, גוייםלהעסיק 
 רוכזו היהודים של סרבש 1944 במאי .בשוק החלה לעבוד 12- הבת אמי .עשיר יהודי בביתלבשל 

 לעבודות נלקחוכבר  העבודה בגיל הגברים כל כי, נשים וילדים, שרובו היה זקנים, והסביבה בגטו
 פי על ולתרופות מהמכולת למזון דאגו 10-בת ה יפה ואחותה ,הבכורה הבת , מרתהאמי .כפייה

  .ידוע לא ליעדויהודי הגטו שולחו ברכבות משא ,  לא עבר זמן רב. הצורך
  

על הרכבת הזאת עלו המשפחות . Bעל האחת היתה רשומה האות . יהודי הגטו פונו בשתי רכבות
תיות על הרכבת השנייה היו כתובות האו. בירקנאו ואה היעדאיש לא ידע ש. החרדיות של הקהילה

ST .אבל סבתי ראתה שלרכבת עולות המשפחות היותר אמידות , לאף לא היה ברור מה זה אומר
יעדה של הרכבת . ועלתה עליה עם הילדים, רופאים ועורכי דין, של בעלי המקצועות החופשיים

לשם הובלו יהודים , דרומית לווינה,  מחנה ריכוז באוסטריה–) Strasshof(הזאת היה שטרסהוף 
. שנחתם בין ועד ההצלה בבודפשט לבין אייכמן" סחורה תמורת דם"ריה במסגרת ההסכם מהונג

  .בהחלטה הזאת ניצלו חייהם ממוות בטוח
  

לא ערכו מיון ולא , למזלם הגדול. משטרסהוף נשלחו לעבודה בחווה חקלאית בקרבת העיר ֶרץ
עבדה , 12ילדה בת , יאמ. עבודה חקלאית מפרכת על הנשים הוטלה שם. הפרידו בין בני המשפחה

היה כבר .  עבודה פיזית קשה ביותר–שעות רבות מדי יום בהוצאת לפת ואיסוף ירקות אחרים 
הצליחה לשרוד את הקושי , תרופות היו לאאבל למרות ש, ריאות בדלקת חלתהחורף והיא 

דים אז העמיסו את הנשים והיל. חווהב דולעבעוד  היה אפשר אידצמבר השדות קפאו וב .והמחלה
  .והעבירו אותם למחנה הריכוז ברגן בלזן שבגרמניה צפופים משא קרונותעל 

  
 עם גרמניה הגיעבאחד הימים . בלויותנו הבנעלי, שלגמסדר בל בוקרמדי  יצאנו: "מספרת אמי
. מכלבים דומא פוחדת אני מאז. ניגר דםזה כאב מאוד וה. ברגלי אותי ונשך אותי תקף הכלב .כלב

 אתריכזו  שבו המקום דרך לעבור כיםיצר וינהי לשירותים להגיע כדי .חנהבמהיה צפוף מאוד 
 לחם פרוסות ושתי תפל מרקצלוחית  קיבלנו יוםב פעם ...ללכת מפחיד כך- כל היה .מתיםהגופות 

 ,שלמהשל כדישמרנו קצת מהמנות שלנו . לוהכמרות שהיינו רעבות מאוד לא אכלנו ל .אדם לכל
 "?הנה הגענו למה: " את אמאהזמן כלאחי הקטן שאל . אוכל יותר שאריי , בלבד8בן , הצעיר יאח

 זחלו פסים בבגדי אנשים. לשכוח אוכל שלא קשים מראותשם  ראינו ... מי יכול היה לענות–
 אלהאמרה ש אמא.  ושאלו אותנו ביידיש אם יש לנו קצת אוכל בשבילםגחונם עלבאפיסת כוחות 

  . "מפולין לפנינו שהגיעו יהודים
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בדרך הופצצה הרכבת על ידי . כסלובקיה'צ, לטרזיינשטטמברגן בלזן העבירו את המשפחה ברכבת 
 היהודיםמ כמה .חמושים וגרמנים לחימה ציוד גם יהודיםמאחר שהיו עליה מלבד , האנגלים

 ימים חודש במשך. טיפוס באמא חלתה בטרזיינשטט .אמי של חברות שתיבהם גם , ונהרגו נפגעו
 בכל בכינים מלאיםחולים מאוד ו היו כולם .חלו נוספים משפחה בני גם .לא הכרההיתה למעשה ל

  .הגוף
  

 מכדי וחולים חלשים היו וסבתא אחיה, אמא .הרוסי הצבא ידי על שוחרר המחנה 1945במאי 
 ביתהחיילים הרוסים הרימו אותם כמו תינוקות והביאו אותם ל. המשחררים בוא עם לשמוח
  ,אחרי שהבריאו. נקיים לבגדים סוף סוףזכו ו טופלו, גולחו שם. פוסמיוחד לחולי טי חולים

משפחתו של סבי אמיל  לבית סבתא בחרה לנסוע עם ילדיה. נסועל לאן לבחור להם איפשרו
 משמחת עם חזרתו ה.ותשוש כחוש ,אביה של אמי, סבי גםלשם  חזר הימים באחד .טשבבודפ

  .המשפחה של המצומצם הגרעיןהתאחד בשנית 
  
 הנוער תנועת במסגרת ,בלי ההורים,  יפה ואחיה שלמההותאח עם לארץ אמיעלתה  1949 שנתב

 הנוער. וסבתי סבי גםלארץ  עלו שנתיים אחרי .והגיעה לבדה לדודתה בחיפה, עקיבא בני
 הרגשה תהיהלאמי וחבריה . ונחותים בורים כאלאל הנוער העולה  התייחס ארצישראליה

לא יכלו להסביר לצָּברים  ,הניצולים ,הם. וברחו התמרדו לאתם ששמזלזלים בהם ומאשימים או
  .מה היה שם באמת, באיזו מציאות התרחש כל זה

  
היא הקימה . שעברו עליה הקשות החוויות על אמיבכוח רצון החיים והבחירה בחיים גברה 

יש לה .ה אני ואחותי ניצ–וילדה שתי בנות , מחנותה ניצול הוא גם, יוסי כץ, יאב עם משפחה
 בניאהבת ב מוקפת , בעפולהאבות בבית נמצאת היא יוםכ. בינתיים ,אחד ונין נכדים חמישה

  .בעיניי היא גיבורה. משפחתה
  
  

  ה"טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה על ידי בני הוכן , השנים שעברומסורת כ
ו העלנ, ו עם הנעריםנישבאנוכי ומאיה קדוש , רחל קולניק. ב והוריהם"י

  .  הטקס עור וגידיםקרם, בהדרגה, יחדבבפניהם את התכנים ו

 יעל ; אבישג וקיטו– הנדלר וההורים  ירדן;אופיר השרוני: היו שותפים
;  נוי רז; ולימור סלעי מיה;ריגשה את כולםבטקס תו רי שש, רוןמדר ואביה

 ;ואסתיהקר רלי י ש,שהכינה את המצגת ענבל ;נעם שטיינברג ועופרה
: במעט  ולּו– שהשקעתם כל אחד ,תודה לכולכם. ועופרשפריר רותם 
 לו' שניגן בצלתום שכנר  גםתודה. שירה ותמונות, קריאה, הכנה, חשיבה

  . על ההגברהלעידן דרורו

 מסע – ומשפחתה ּהמָ ימסע של ִא ה שסיפרה על לרחל קולניקתודה מיוחדת 
אימך . ריגשת אותנו, רחל. ונות כואביםשהותיר זיכר, רצוף תחנות קשות

תקופת  שלאחר ,גיבורה. אלא עבור כולנו, רק עבורך לא – היא אכן גיבורה
עלתה לישראל והקימה בית מלא ,  אספה את השבריםחושך בלתי נתפסת

  .חיים
  סיגלית שכנר
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  ערב יום הזיכרון
  21.4.15, ה"באייר תשע' ב, שלישייום 

  חברינו -טקס הזיכרון לבנינו

  .שנפלו במערכות ישראל

    בחדר האוכל20:00בשעה מתחילים 

  .עם הצפירה לכניסת יום הזיכרון

  ".שרים לזכרם: "אחרי הטקס

  

  יום הזיכרון
   22.4.15, ה"באייר תשע' ג, ירביעיום 

    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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���  

 יואב אהרוני
  לוחם בגדוד הקומנדו של משה דיין , אחיו של עמוס ויגודסקי

 מלחמת השחרורמבצע דני בבקרב על כיבוש לוד בנפל 
  11.7.1948ח "בתמוז תש' ד
  

, בפעם האחרונה ראיתי אותו שבועיים קודם לכן. 'בכיתה בילד ,  כשעמוס אחי נהרג8הייתי בן 
 ,אל חבריואחרי זמן קצר הצטרף .  וחזר הביתה להחליםות עמק הירדןבקרבנפצע בכתפו כאשר 

  . שהחלו כמה ימים קודם לכן את אימוניהם בגדוד הקומנדו של משה דיין

.  והניחוה במרפאההביאו את גופתו הביתההם ש,  בני גבת שהשתתפו איתו בקרב, של עמוסחבריו
התעלמתי מהידיעה . א בוכה וצועקתאת אמליד המרפאה שראה בצהריים אחד הילדים סיפר לי 

אמר לי  מנוחת הצהריים י אחר.כהאף פעם לא התנהגה כשלי  אמא – שנראתה לי דמיונית ,הזאת
אחי היה גיבור ושהוא עמוס  סיפרה לי ששרה. קוראת לי, המורה שלנו, שקדשרה חברי חנן ליס ש

 איך יכול להיות ,יה גיבוראם הוא ה,  מה היא רוצה להגידלא הבנתי. נהרג במלחמה עם הערבים
,  לא קיבלתי, לא הבנתי. שלפעמים גם גיבורים נהרגיםאמרה שרה ?שהערבים הצליחו להרוג אותו

  . לא האמנתי

שרה לא . מתבאמת הוא אם  לראותרציתי מאוד ללכת להורים ורציתי לראות את עמוס כדי 
גם ש, אמו של חנן, ה ליסחסותה של זלטקמשך כל הערב ללנמסרתי . הרשתה לי אף אחד משניהם

  . השכיבה אותי לישון

היה חשוף לאש צלפים המשותף ון שבית הקברות ו כי,עמוס הובא למנוחות בחצות הלילה
. את ההוריםראיתי רק למחרת אחר הצהריים .  וחששו לערוך הלוויה באור יום יפעתשלמהגבעה 

  . הם חיבקו אותי ולא אמרו כלום

  . לא יכולתי להאמין שהוא באמת מתאבל שנים, ידעתי שעמוס נהרג

, אחים שכולים מספרים על הרגע שבו נודע להם על נופלו של האח

  .איפה, מתי, איך, מי סיפר :הרגע שבו השתנה עולמם

 .רגע אחד בזמן
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  עמליה אהרוני

  בת בית שערים

  אחותו של צבי בירמן

   בטירונות גולנינפל במילוי תפקידו

  20.9.1955, ז"בתשרי תשט' ד
  

 בבית מורה להיות כדי שערים לבית וחזרתי הצבא מן השתחררתי ז"תשט הלימודים שנת לקראת
, הלימודים שנת פתיחת אחרי בלבד שבועות שלושה . מולדתי כפר של הקטן היסודי הספר

 נכנסתי. נורא בכי של קולות  הבית מן שמעתי, הוריי לבית הספר מבית הצהריים בשעות כשחזרתי
 סגורה, מקומה על נטועה, אימי עמדה המטבח בפתח. אנשים מלא היה הבית. הביתה מבוהלת

 כשראה. לידה עמד אבי. מתוכה אותן עהשמי אחר מישהו כאילו, זעקות נפלטו מפיה. עצמה בתוך
 המשכתי. אוזניי את ואטמתי לחדרי רצתי. אחי של מותו על שמעתי כך".  מת צבי: "אמר, אותי

  .שפסקו אחרי גם אמי של זעקותיה את לשמוע

 חם ביום, המערבי בגליל הטירונות סיום של במסע התמוטט הוא. ובריא חזק בחור היה אחי צבי
  . מת אחדים ימים אחרי. ל"בצה מים משמעת עדיין היתה ההם בימים .אלול חודש סוף של

 יומם עד. השכנים של העזרה הצעות את ודחו הפרות את בעצמם לחלוב הוריי יצאו ערב באותו
 הבית קירות. בחייהם השתנה לא דבר כאילו לחיות והמשיכו הכבד בלםאֶ  את שתקו הם האחרון

  . צבי השם את יותר שמעו לא שלנו

 הכאב. דבר ירגישו לא שתלמידיי השתדלתי. ללמד חזרתי ההלוויה למחרת. כמותם נהגתי אני
  .כבדה כאבן בתוכי לרבוץ המשיך

  

���  

  שלומית אביאסף

  משמר השרוןבת 

  אסף פילראחותו של 

  נורה ממארב סורי בשדות קיבוץ גונן

  3.12.1958, ט"בכסלו תשי' כא
  

מדי יום נסעתי . בנס ציונה" נוער העובד"הדרכה ביצאתי לשנת שירות מוקדמת ב' אחרי גמר יב
  . בבוקר לתל אביב להתאמן בנגינה על פסנתר

חבריו נסעו בלילה . הידיעה על הירצחו של אסף אחי בגונן הגיעה למשמר השרון בשעה מאוחרת
אבל כשהגיע , חבר נשלח להביא אותי מנס ציונה. להורים סיפרו רק בבוקר. להביא אותו הביתה

  . לא היתה דרך ליצור קשר. כי כבר נסעתי לתל אביב,  אותילא מצא

ידיעה על רועה מקיבוץ גונן שנהרג " דבר"הספקתי לראות ב, ל אביבלפני שיצאתי לת, בבוקר
  .לא עלה על דעתי שזה הוא. אסף אחי לא היה רועה. אתמול מירי סורי

בעיתון הערב שאחד . יונהאחרי גמר האימון בנגינה עליתי בתחנה המרכזית על אוטובוס לנס צ
ירדתי מהאוטובוס . הייתי בהלם. מייד הבנתי. הנוסעים החזיק בידו ראיתי את התמונה של אסף

בדרך כלל . אז ניגשתי למונית, לא היה אוטובוס. והלכתי לרציף של האוטובוס למשמר השרון
  . ראבל מצאתי במקרה מונית שהסכימה לעצו, המוניות לא היו עוצרות במשמר השרון

 מה יהיה –המחשבה שלא עזבה אותי היתה . לא ידעתי מה קורה לי, בכיתי ללא הפסקה כל הדרך
  . עם אמא

  . הגעתי ממש ברגע שמסע ההלוויה עמד לצאת לבית הקברות
  .במקרה הצלחתי להגיע בזמן, לא יכלו לחכות, לא חיכו לי
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���  

  חנה זוהר

  טייס, אחותו של אביגדור יהלום

   הדרוםבשמי ריתה אווינפל בתאונ

  22.1.1959, ט"בשבט תשי' יג

  

ך הארצי "התקיים חידון התנ, 1959 בינואר 22, ביום חמישי. 13עוד לא בת ', הייתי בכיתה ז
, ך ארצי לילדי ישראל"שהחל כמבחן תנ, חיכינו מאוד לשידור החי של החידון. הראשון לנוער

הצטרפתי לחברתי מיכל לשמוע . גמר למבחן ה–בשלב האחרון , התקדם למבחנים מחוזיים ומשם
בבית שלנו שיחקו שני אחיי .  דבורה ואליעזר שושני–השכנים שלנו , את שידור הרדיו בבית הוריה

, התלמיד האהוב של דבורה, היה איתנו גם ניסים יצחק. הצעירים ואני לא רציתי שיפריעו לי
  .שעלה לשלב המבחן המחוזי אבל לא הצליח להעפיל לגמר

, חשבתי שהיא מרגישה לא טוב. שידור שמעתי מהחדר השני אנחות חנוקות של דבורהבאמצע ה
לפחות עד שהחידון , תישארי, בבקשה: "דבורה הפצירה בי. לא רציתי להכביד, קמתי ללכת

  ".ייגמר

. חיוורת כסיד, מצאתי את האחים משחקים ואמא איתם. הלכתי הביתה, כשהמשדר הסתיים
קרה . ואליעזר שושני קראו לאבא והלכו איתו למזכירות) המזכיר(ר ולטר אופי: "אמא אמרה לי

חיכה במזכירות עם , מפקד בסיס חצור, רק מאוחר יותר נודע לי שמוטי הוד". משהו לאביגדור
שמעתי את אמא צועקת כמו שלא . כך קראה דבורה לאמא החוצה-דקות ספורות אחר. ההודעה

  . מייד הבנתי. שמעתי אף פעם

ואני אספתי את הצעצועים שלהם כדי ) 3.5בן (ורונן ) 6.5בן (באה לקחת את אשר גוטה שוחט 
שגם היו ,  רוחמה וחיים גלעד–אחר כך הלכתי עם ימימה לבית הוריה . שהבית יהיה מסודר

רוחמה אמרה לי שאשן עם מיכל הלילה בביתם של . כל הערב לא ראיתי את ההורים. שכנינו
  .  וכך היה–ים לא בבית הילד, דבורה ואליעזר

ידעתי על חיילים ... לא היתה מלחמה, אבל איך זה יכול להיות: אני זוכרת שכל הערב חשבתי
לא שמעתי אף פעם שבצבא נהרגים גם . במבצע סיני,  במלחמת השחרור–שנהרגו במלחמות 

, רק מאוחר יותר נודע לי שהמנוע של מטוס האורגן שאביגדור הטיס כבה באוויר. בתאונות
שזאת לא היתה התקלה הטכנית , גדור ניסה להנחית את המטוס ופגע בקו מתח גבוהשאבי

  . אותה תקלה בדיוק–היחידה עם המטוס החדיש הזה 

  .רק בערב ראיתי שוב את ההורים. להלוויה ביום שישי לא הלכתי

  

���  

  חגי לביא

  בן כפר מסריק

  אחיו של אהוד לביא

  כים בגולני" בקורס מנפל במילוי תפקידו

  10.7.1959, ט"י תשמוזתב' ד
  

" אורנים"ב". אורנים"ללימודי הוראה ב, שלא ברצוני,  נשלחתי מטעם כפר מסריק1957בספטמבר 
. עוד באותה שנה נישאנו. שהתחילה ללמוד עוד קודם בקורס לגננות מטעם גבת, היכרתי את יעל

, נו הורים צעירים לרותםיעל כבר עבדה בגבת כגננת והיי.  סיימתי את לימודי ההוראה1959ביולי 
 לשני הקיבוצים היו –עוד לא היה ברור אם נישאר בגבת או נעבור לכפר מסריק . בתנו הבכורה

  ".החלטה נכונה"ציפיות מאיתנו ל
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אהוד אחי . "הודיעו מכפר מסריק שאהוד נפצע קשה": אינני זוכר מי היה החבר בגבת שמסר לי
הוא רצה מאוד . גם יעל נקשרה אליו בלב ונפש. דאהבתי אותו מאו.  שנים4-היה צעיר ממני ב

ההודעה נשמעה לי משונה . וערה'כים בג"אבל נשלח אחרי הטירונות לקורס מ, להגיע לסיירת גולני
החלטתי ? למה לא מסרו יותר פרטים? למה לא הודיעו באיזה בית חולים הוא מאושפז: וחשודה

   .מקור מוסמך מה קרה עם אהוד לברר מ–לנסוע לכפר מסריק דרך קצין העיר בחיפה 

. בת מחזור של אחי, מייד עם כניסתי למשרד קצין העיר ראיתי חיילת שהיכרתי משער העמקים
  !"...הוא התאבד: "נסערת מאוד, היא ענתה לי, "?אולי את יודעת משהו על אהוד: "שאלתי אותה

שהיה תמיד , הצעירכל הדרך ניסיתי להבין מה קרה לאחי . עליתי על האוטובוס לכפר מסריק
שחקן בעל , מנגן נפלא,  צייר מוכשר–גם בצבא , הרוח החיה בכל מקום שאליו הגיע, מרכז חברתי
אהוד נפצע : "ההורים אמרו לי. הגעתי לבית הוריי.  אבל היה גם רגיש ופגיע מאוד–חוש הומור 

  ". פליטת כדור. תאונה. אהוד נהרג: "אמרתי להם". קשה

מישהו האם אחי שם קץ לחייו בלי להשאיר הסבר ומבלי ש, ה היה שם באמתעד היום איני יודע מ
 בזמן ניקוי הנשק לקראת מסדר או שהיתה זאת תאונת ירי, ש ברמז כלשהו לכוונה אובדניתיהרג

  .עוד קודם שנודעו לי הפרטים, אמרתי להורייחושבים חבריו לנשק וכפי שכפי ש, המפקד

  ". אורנים"החזירה לגבת את הוצאות לימודיה של יעל בש, בעקבות האסון עברנו לכפר מסריק
  .התחלתי ללמד בבית הספר של קיבוצי, בתחילת שנת הלימודים, כעבור פחות מחודשיים

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

���  

  ברכה הדר

  לוחם סיירת חרוב, אחותו של אריה אגסי

   במלחמת ההתשהת הירדןבקעמרדף אחר מחבלים בנפל ב

  11.6.1969, ט"סיון תשכב' כה

  

ביום שני אחר .  יצאנו לעזרת הקיבוץ הצעיר שיפעת אימצה– היינו במשמר דוד 1969בקיץ 
בערב נסענו ! כל כך שמחתי. אחי האהוב אריה הגיע לביקור. הצהריים נשמעה דפיקה על הדלת

שמור : "כשנפרדנו בבוקר אמרתי לו.  ערב מקסים ומלא שמחה–יחד לחוג ריקודים בקיבוץ נחשון 
  ".הכול יהיה בסדר, אל תדאגי: " כמו תמיד–ואריה חייך , "על עצמך

בפתח עמדה . נשמעה שוב דפיקה על הדלת, אחרי שכבר הלכנו לישון, בשעת לילה, יומיים אחר כך
תצטרכי . אריה נהרג. אני נורא מצטערת, ברכה: "צפרירה אמרה לי. בת כנרת, חברתי צפרירה

  ". להוריםלנסוע ליפעת עוד הלילה כדי להודיע בבוקר

איך יוכלו לעמוד . איך אגיד להם. מה יקרה עם ההורים: בדרך ליפעת חשבתי רק על דבר אחד
  . בזה

. חיכה לנו בכניסה והלך אתי לבית ההורים, מרכז המשק, ישראל-יואב בן. הגענו לפנות בוקר
לקרוא מישהו רץ . הזעקות הגיעו עד לב השמים. ההורים כבר קמו כדי לצאת מהבית ליום עבודה

רק . החזקתי מעמד עד למחרת ההלוויה ואז התמוטטתי. לחנה אדר שתיתן זריקת הרגעה לאמא
  .העולם של כולנו השתנה לתמיד. הצלחתי לחזור לעצמי, ינון ונועם, כשהביאו ליפעת את ילדיי



 15

���  

  תמר בן ישראל 
  בת עין חרוד

  לוחם השייטת, אחותו של חיים שטורמן

   במלחמת ההתשה נפל בפשיטה על האי גרין

  20.7.1969, ט"באב תשכ' ה
  

אחרי השבוע הראשון . 80ל במחנה " יצאתי לשבועיים מילואים בהדרכה בנח1969באמצע יולי 
הזמזום של . ביום ראשון בבוקר התחלתי להתארגן לנסיעה חזרה לבסיס. חזרתי הביתה לשבת

בפתח עמד . דפקו בדלת. וגזמטוס ריסוס שחג מעל שדות הכותנה קלקל את השקט וגרם לי מין ר
 שנים אחרי שאבי נפל בגלבוע במלחמת 4זאב הקים משפחה עם אמא שלי . זאב איבינסקי

  .הוא היה לחיים אחי ולי אב כל חיינו. שבועיים לפני שנולדתי, השחרור
  ".חיים נפל: "זאב אמר לי

. שם התחילו להתקבץ משפחה וחברים, הלכנו יחד בסערת רגשות לבית של סבתא עטרה שטורמן
  . אני זוכרת מההליכה הזאת רק את הזמזום הבלתי פוסק של מטוס הריסוס שנמשך ונמשך

  

  

  

  

  

  

  

  

���  

  מרים אהרוני

  לוחם סיירת שקד, אחותו של ישראל הלפרין

  מלחמת ההתשהטוריה במבצע ויקבר לתעלת סואץ בעֵ נפל בקרב מֵ 

  11.6.1970, ל"בסיון תש' ח
  

באותם . היתה שנת לימודיי הראשונה בפקולטה לחקלאות ברחובות) 1970(ל "שנת הלימודים תש
יומיים אחרי חג , בבוקר יום שישי. ימים עבדו הסטודנטים בענפיהם במשק בימים שבהם לא למדו

נשמעה דפיקה על דלת החדר , דה בחממותבדיוק כאשר עמדתי לצאת לעבו, 6:00בשעה , השבועות
בבוקר הגיעו למזכירות נציגים ": אמר, מרכז המשק, יואב. ישראל- בחוץ עמד יואב בן. שלי בצריף

צריך להודיע . ישראל נהרג. היתה פעולה צבאית בלילה ממערב לתעלת סואץ. מקצין העיר
  ."לאמא

.  וכך נשאר עד היום–בפנים התאבן הכול . לא הרגשתי כלום, לא אמרתי כלום, לא שאלתי כלום
 והלכתי עם יואב יםנעליה ו העבודההחלפתי במהירות את בגדי": על אוטומט"פעלתי . בלתי נגיש

 9- פחות מ–ישראל לקומת המתפרות בבניין מחסן הבגדים לספר לאמא שישראל נהרג - בן
קות השבר של ת עד היום את הבכי וזעשומעאני . חודשים אחרי שאבא נספה בתאונת דרכים

  . שהתקבצו בתוך רגע בחדר שלה, חברותיה של אמא

  . לא הוציאה הגה, כמוני, אמא

   .ירדנו במדרגות החיצוניות של הבניין והלכנו הביתה
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���  

  מיכל דורון

  בת רגבה

  אחותו של אילן גרניט גרוטקרק

  בתאונת אימונים בטירונות גולנינפל 

  27.10.1970, א"בתשרי תשל' כז

  

  .אמי היתה כבר חולה בסרטן סופני.  כשהכול קרה12ת הייתי ב
  .בפתח עמדו אנשי צבא וביקשו לדבר עם ההורים. נשמעה דפיקה על הדלת

לוחם בסיירת שהיה ,  עמוס,חשבתי על אחי הבכור. אחי נהרג :לי היתההמחשבה הראשונה ש
באו הסתבר שאבל  . נפל שנתיים קודם אחיה הבכור של חברתי הטובהכי,  כשנתייםשקד מזה

וכל כך רצה ,  חודשים קודם לכן3-התגייס לצבא רק כש, אילן,  השניאחינופלו של להודיע על 
  .כשחזרו ממטווח, כדור שנפלט מרובה של חברו פגע בו. להגיע לסיירת גולני

,  שאליו הייתי מאוד קשורה, הרווחה שזה לא אחי הבכור–אני זוכרת את ערבוביית הרגשות 
  ...  הדאגה להורים, אילןההלם ממותו של 

 הצחוקים ."לנחם אותי"ילדי הכיתה שלי באו  .לוויההנמנע ממני להשתתף ב, בשל גילי הצעיר
  .נו הרגשתי שאני לא רוצה אף אחד מהם בבית.שלהם הפריעו ליוהשמחה 

  .המשפחה שלי התפרקה.  אמי נפטרה בייסורים חצי שנה אחרי שאחי נפל

הנושא , יייתה נר לרגלי הבטיחות באימונים ה.מפקדת טירוניםי היית, בשירותי הצבאי, לימים
   .לא נתן מנוח, ממש בער בעצמותיי

  

  

���  

  

 ותמי פרנסיס', עירית גורביץ, יעל לביא
  חובש קרבי, יובל ברזיליו של חיותיא

  רמת הגולן במלחמת יום הכיפוריםבקרב בנפל 

  13.10.1973, ד"בתשרי תשל' יז

  
  :יעל

הקיבוץ , מזכירת כפר מסריק, נכנסה אלי חוה רצון, בשעת אחר הצהריים, בעצם ימי המלחמה
גם . יש נפגעים מבני מיפעת, היו קרבות קשים ברמת הגולן: "חוה אמרה לי. שבו היינו חברים אז

  . המילים כאילו עברו דרכי, בקושי הבנתי מה היא אומרת לי". אחיך נהרג

מה יהיה עם , מה יהיה עם אבא החולה: "חשבהלא הרפתה ממני המ, כשהידיעה חלחלה להכרתי
מאז נופלו של , המשמעות של שכול היתה מּוֶּכרת לי מקרוב "...? שיובל הוא ָּבַבת ֵעיָנּה–אמא 

  ?איך נעבור את זה שוב .שכל כך אהבתי, אחיו של חגי, אהוד לביא

 את לילך בת הלכתי לבדי לאסוף. לא היתה דרך להודיע לו, חגי היה במילואים ברמת הגולן
גם לא חיפשתי את , בדרך לא אמרתי כלום לאף אחד. השנתיים מהפעוטון ואת עידן בן השש מהגן

  .ההלם שיתק אותי.  כדי לספר להם– ילדינו הגדולים –גל ורותם 

 לתחילתה של עוד התמודדות מלאת ּכֵאב של שנים –למשפחה , להורים, רק למחרת נסעתי ליפעת
  .ארוכות
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  :עירית

תוך שעות ספורות גוייסו כמעט כל .  באוקטובר6, שבת, מה פרצה בהפתעה ביום כיפורהמלח
בערב נחתו טילי הפרוג הראשונים בקרבת .  נשארו כמעט רק נשים וחברים מבוגרים–הבחורים 

היתה דאגה שאין .  שי בן ארבע וחצי וענבל בת שנה ורבע–היו לנו אז שני ילדים רכים . יפעת
והיה … בדרום,  בצפון–ענו שיחידותיהם לוחמות בקווי החזית הקדמיים לתארה לחברים שיד

וגם להחזיק את כל הענפים בלי , לתעסוקה ולשקט, לטיפול, צריך לדאוג לילדים לביטחון
בתוך התארגנות החירום של כל המערכות ביפעת ובתוך כל המתח והחרדה ללוחמים . המגוייסים

, ציעתו הקשה מפליטת כדור של חבר בשירותו הסדירעקב פ. לא חשבתי על יובל אחי, בחזית
  .שהם מוגנים, דים והחובשים הקרביים נמצאים בקו שני"חשבתי שהתאג. שירת יובל כחובש

גרנו אז קרוב מאוד . שבוע אחרי תחילת המלחמה, אני לא זוכרת מי הגיע להודיע לי שיובל נפל
איך ,  מה יהיה איתם–נה רק להם הדאגה שלי היתה נתו. הלכתי אליהם מייד. לבית ההורים

מלבד השאלה המעורפלת המעיקה , אני אפילו לא יכולה להגיד מה אני עצמי הרגשתי. יעמדו בזה
  . איך קרה שדווקא הוא–שהיה כמעט מחוץ למעגל החרדות שלי , איך קרה שדווקא יובל

  

  :תמי

נו בהיאחזות נמשכו חיי. ל מצפה שלם"כית בהיאחזות הנח" מ–כשפרצה המלחמה הייתי חיילת 
היתה . אבל הן היו רחוקות ולא ממש השפיעו עלינו, שמענו ברדיו את חדשות המלחמה. כרגיל

  .עוד כמה ימים ננצח והכול ייגמר, הרגשה שיהיה בסדר

  .אמרו שאבא שלי ממתין על הקו, קראו לי לטלפון הצבאי. עבר שבוע
אני לא יכולה , !אני בצבא, לא יכולהאני , אבא: "אמרתי". בואי הביתה, תמי: "אבא אמר לי

". תגידי שאת צריכה לנסוע הביתה: "אבא התעקש בצורה לא אופיינית". לנסוע מתי שמתחשק לי
  ".יובל נפל: "אבא אמר "?מה קרה, אבא: "שאלתי. הבנתי שקרה משהו רציני

  .הטלפון נשמט מידי

עולה עם רכב צפונה ויעבור , שהיה מגויס באילת, אמרו לי שעמיקם, אחר כך טלפנו שוב מיפעת
הכול היה . היו עוד אנשים, בבית של ההורים היה אור. הגענו ליפעת בשלוש בבוקר. לאסוף אותי

רק בקבורה של החללים בבית העלמין הזמני . משהו שקורה למישהו אחר, בשבילי כמו סרט רע
  .יסים והתפרקתי לרס–שיובל נהרג , קלטתי שזה באמת קורה, מול הבור, בנהריה

  

���  

  

  אפרת סלע

  טייס מסוק יסעור, אחותו של עופר איילי

  מלחמת יום הכיפוריםב סיניהאגם המר ב בשמי נפל

   24.10.1973, ד"תשרי תשל' כח

  

 התקבצו והחברים ההאפלה בוטלה. הוכרזה האש הפסקת. הכיפורים יום למלחמת האחרון היום
 וניסינו מתינו את ספרנו. וחצי יםשבועי מזה לראשונה וארשה, האוכל בחדר ערב לארוחת
  ".נגמר לא עוד זה: "לשולחן איתי למסבים אמרתי. זה בחברת זה להתנחם

 אמרה ,שנסעו יאחר. ישראלי פנינה אלינו הצטרפה, לבקרנו שהגיעו אורחים למכוניתם כשליווינו
, התשובה יתהה, "לא. ".."?פצוע הוא: "שאלתי. רגע לעוד בספק להיאחז ניסיתי". נפגע עופר: "לי
  ". נהרג הוא"

 מיהרנו. להתמוטט לא כדי במשה נאחזתי .פקו פשוט ברכי. 'ברכיים פיק' המושג את הבנתי אז
 את ששכלה, ביטמן צביה –" ביהצִ  את אלי הביאו: "ביקשה רק אמא .ההמומים ההורים לדירת

  .כן לפני ספורים ימים דודוהשני  בנה

  .הבכור בני, יראופ את ילדתי מכן לאחר שבועות שלושה
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  חיים-הדס וגלית בן, יורם

  לוחם השריון, חיים- של ניר בןםאחי

  באסון המסוקים בדרך ללבנוןפל נ

  4.2.1997, ז"בשבט תשנ' כח

  

  :יורם

אל המסך פרץ מבזק . ראיתי טלוויזיה, הייתי בבית עם המשפחה, 1997 בפברואר 4, ביום שני
למרות , הבנתי מייד שמדובר בטיסה של ניר. שלי צנחהלב . שני מסוקים התנגשו זה בזה: חדשות

  .שלא אמרו אם המסוקים היו בדרך ללבנון או בדרך מלבנון

תוך זמן קצר . כיבינו את הטלוויזיה. גם הם הבינו. גם הם ראו את המבזק. הלכתי לבית ההורים
  .י ששמעמי שראה את מ, מי ששמע ממי שידע, מי שידע. חברים,  משפחה–התמלא הבית אנשים 

, שהיתה מזכירת יפעת,  לפנות בוקר נכנסו אנשי הצבא מקצין העיר ואיתם מלכה מירום2בשעה 
. הם אמרו שלפי הרשימות ניר היה באחד המסוקים.  של ההורים שניהם חברים טובים–וחגי 

  .ושאין ניצולים

  .יינמן ערן ה–ואחר כך התקשרתי לחברי הקרוב מבית השיטה , הודעתי לאחות ולאח של אבא

שאת יום הולדתו ,  ומור בן השנתיים5- ספיר בת ה, 7- עומר בן ה– בבוקר הודענו לילדים 7בשעה 
מבחינתי זאת . אמרו לי שחשוב מאוד שאני אספר להם. חגגנו עם ניר שלושה ימים קודם לכן

  .לא יכולתי להתמודד עם זה,  זה היה אחד המעמדים הכי קשים בחיי–היתה טעות 

אינני יודע איך . מול יפעת, עסוק מטעם המשפחה בסדרי ההלוויה מול רשויות הצבאהייתי צריך ל
  . בחברּות, ביעילות, בשקט, שעזר בכול, הייתי עומד בזה בלי עזרתו של חגי מירום

אבל בקושי עמדתי על , כמו חברי יפעת, בהלוויה היה חשוב לי ללכת ברגל אחרי הרכב עם הארון
לעולם לא . ממש נשאו אותי, רם גלעד מזה וערן היינמן מזה תמכו בי –חבריי הטובים . הרגליים

  .אשכח להם את החסד הזה

אני ... וחברים שעזרו לנו בשקט בהמון פרטים, ומבקרים,  וכל כך הרבה אנשים–ואחר כך השבעה 
נכרתו כפות הרגליים , שהגוף נחתך מלמטה, זוכר מהימים האלה בעיקר את ההרגשה הפיזית

  . לא נוכל לעמוד יותר–לים ואנחנו נופ

עם ,  באותו מקום–מאותו הרגע התחילו חיים אחרים . החיים שהיו עד אותו היום נגמרו, ובאמת
  . אבל החיים הם אחרים–אותם שמות וָפנים מּוָּכרים 

 

  :הדס

. ידענו שניר עלה על מסוק בדרך ללבנון. חיכינו, בבית ההורים, כל המשפחה, שעות ישבנו כולנו
אולי לא היתה . ועדיין לא היתה ודאות גמורה.  שקרה אסון ושני מסוקים התנגשו והתרסקוידענו

  .ברבע לשתיים בלילה הגיעו מקצין העיר. אבל לא היתה ודאות, באמת תקווה

. רציתי שיעזרו לגלית. דאגתי רק לגלית. ראיתי את גלית מתפרקת מצער. לא צעקתי. לא בכיתי
  .מכל היתר נשאר לי חלל ריק

  

  :גלית

יודעת מה אני לא .  ליה נמחקהיכל מה ש.  כלום– ואחר כך –אני זוכרת את השעות שישבנו יחד 
  .דפים לבנים. נשאר ִריק. שום קול, אין לי בזיכרון שום תמונה או דמות. קרה איתי
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  גשמי אביב

הרבים שהבריקו את השמשות . פתאום היה שוב קר וגשום. חורףשוב במוצאי חג הפסח חזר 
למרות שגם הם יודעים שאת הניקיון הגדול כדאי לערוך לקראת חג , לקראת פסח התבאסו קצת

, מ" מ70במשך שלושה ימי גשם רצופים ירדו מעל , מכל מקום. השבועות ולא לקראת פסח
" המילה האחרונה", לפי החזאים. שנתי ביפעת-בר לממוצע הרבה אל מעֵ "בירו את שנת תשעשהע

  .  נחכה ונראה–עדיין לא נאמרה 

רק  בדרך כלל –גשמים גם במאי כאן שבכמחצית ממספר שנותיה של יפעת ירדו , כדאי לדעת
 133 (1971 של גשמים באפריל נרשם בשנתהשיא . אך בכמה שנים גם יותר, טרים ספוריםמילימ

  .מ" מ38 ירדו בחודש מאי שבה, 1963שמור לשנת והשיא של מאי ) מ"מ
  

  אורחים רצויים

  
המסורתי של שכבת מסע הנערך , במסגרת מפעלי פסח של נוער רמת הגולן בתנועת בני המושבים

 לקראת שנת ההדרכה שבה החניכים –עזרה ונתינה לזולת , המשלב גיבוש,  מדובר במסע רגלי.'ט
ראשיתו של המפעל החינוכי הזה . כים את הצעירים מהם ותורמים באופן רציף ליישוביםמדרי

פעילותו יוצאת הדופן של אסף . שהיה רכז בני המושבים בגולןמי  ,ל" זאסף רזהיתה ביוזמתו של 
  .מאז מתקיים המסע לזכרו. כאשר נספה בתאונת דרכים,  שנים8עם נוער הגולן נגדעה לפני 

ט קֶ לֶ 'קטיף בשדות במהגולן ' סע של שכבת טהמל חֵ השנה הֵ 
הוא ארגון המספק , למי שאינו יודע, 'לקט ישראל'.  בנהללל'ישרא

הארגון חכר שטח . מבוגרים וילדים, מזון מדי לאלפי משפחות
היבולים נאספים . שעליו מגדלים מגוון גדול של ירקות, בנהלל

 דות לנזקקים ומוס לעמותותיםמועברונקטפים על ידי מתנדבים ו
  .הללא תמור

 ששם 'ו-' הלמרכז בסמוך ,בערב .תהחניכים אל יפעניווטו משם 
למחרת יצאו . ל"שירה לזכר אסף רז זהחניכים ערב ערכו , ישנו

עבדו ביום האחרון . עלו בהר הקפיצה לנצרתודרך שדות העמק 
  .ת בשיפוץ דיור מוגן של קשישים בנצרת עיליבהתנדבות

רד וֶ במיוחד ב, אנשי החינוך המשלים ביפעתבמארגני המסע נעזרו 
 ילדי .שלב ההכנותכבר ב שסייעה בעצה טובה ותיאומים, שנפיק

לסחוב את התיקים של החניכים המטיילים יפעת התנדבו בשמחה 
עוברים , אנשי יפעת. )ראו צילומים משמאל (המרכזאל מהרכב 

  .עניינות רבה ונכונות לעזורגילו הת, ושבים

  :שבו כתבו בין היתר, רד וליפעת סוף המסע שלחו מארגניו מכתב תודה חם לוֶ שב, לא ייפלא

 שיהיה דאגתם, עבורנו הלב ואת כםישער את פתחתם .מקסים היה בקיבוץ האירוח...
 מוזמנים אתם. מאליו מובן זה ואין – אליו שנזקקנו ועניין דבר לכל מענה נתתם ,נוח לנו

 !אתכם לארח ישמחו הגולן ויישובי גולןה שבילי, אצלנו ולהתארח לגולן להגיע
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   מברכים את מדינת ישראל החמודים' גהילדי כית
  67-ליום הולדתה ה

  
  

  ירדן קולמר

אני ! מדינת ישראלמזל טוב 
, מאחל לך שתישארי עצמאית

שלא יהיו מלחמות ושאף פעם 
מקווה אני . לא יכבשו אותך

   .שכולם ישמרו עליך נקייה ויפה
  !חג שמח

  
  

  

  
  

  שושני-אוריה פורת

כת את המדינה שיחגגו לה ימי ראני מב
הולדת עוד המון המון שנים ושכל האנשים 

  .יאהבו אותה מאודויחיו 
  

  )תמרת(נוגה ברייטמן 

שנחיה בשלום עם כל העולם והאנשים בכל המדינות 
  !מזל טוב. יאהבו את מדינת ישראל שלנו

  

  גלי גולדמן
שלא יהיה בה פשע ולא , ותתקדםאני מברך את המדינה שתתפתח 

שהאנשים . שתהיה מדינה חברותית ומלאת שמחה. יהיו עניים
שלא יהיו מלחמות . שחיים כאן ישמרו על הארץ נקייה ויפה

  !יום הולדת שמח. ושנצליח לעשות הסכם שלום עם אירן
  
  

  נדב שכנר

אני רוצה לאחל למדינה שתישמר נקייה ושלא יהרסו 
  .ושלא יהיו מלחמות. אותה

  
  אביתר ויינבלום

,  לישראל שתישאר מדינה עצמאיתאני מאחל
    .שתהיה יפה ושיהיה שלום. שטוב לחיות בה

  שחר ביטמן

 –שלא יקרה למדינה שום דבר רע  .בהרבה מזל טוב את המדינה כתאני מבר
אבל , אני מאחלת שאנחנו ננצח, אם יתקפו אותנו. לא מחלות ולא מלחמות

  !  לישראליום הולדת שמח. הכי טוב שלא ינסו בכלל לתקוף אותנו
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  גל רייל

 שנעשה אני מאחל! מזל טוב למדינה
הסכם שלום עם המדינות השכנות 

  . וייגמרו המלחמות
  

  )מגדל העמק(פלג כהן 

אני מברך את המדינה שתצליח להגיע להבנה עם 
ושתצליח להגן על , המדינות שסביבה ועם כל העולם

אני מאחל שאלוהים ישמור על . עצמה מפני כל רע
 . של ששת מיליוני היהודים שמתו בשואהנשמותה

  
  אביב שכנר

  ! ת ישראלמזל טוב וחג שמח למדינ
שהאנשים , ה שתהיה טובה ונדיבהלאני מאחלת 

שכל העולם יהיה ו. אחד לשנייהיו טובים ויעזרו 
  .איתנו בשלום

  
  איתי רוט

  .שלוםרק שיהיה , שלא יהיו מלחמות
  

  עומר יעקובסון

שיהיו בה הרבה . תחיה לנצחתהיה מאושרת ושמאחל למדינת ישראל אני 
שמדינות העולם יאהבו . פארקים יפים של מים ושל טבע ושל שעשועים

  .מלחמות ויהיה שלוםבכלל שלא יהיו יותר . אותה
  
  

  אביתר שפרלינג

 לישראל שהטכנולוגיה אני מאחל! מזל טוב למדינה
. תתקדם והמדינה תתפתח ותגיע להישגים בינלאומיים

  . וירצה לעשות איתה שלוםולם יעריך אותהשכל הע
  

  חן אלבז

אני מאחלת למדינה . מזל טוב וחג שמח למדינת ישראל
  .כל העולם יחיה איתנו בשלוםש, שלא יהיו מלחמות

   

   פלג יוגב

לא יהיו לנו , נעשה הסכמי שלום עם כל המדינותאני מברך ש
  . רק שלום, מלחמותיותר יו האויבים ולא י

  
  ן הרמןָר אוֹ 

אני מאחלת למדינה שאף אחד לא יאיים עליה ולא ! מזל טוב מדינת ישראל
  !חג שמח. יפה ופורחת, צליח להגן עליה ולשמור עליה נקייהנש, יכבוש אותה
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