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  לזכר דורית
  

  . ברון ויובל דוריאורית, יזהר אבנין, צבי גלעד, דורית חורש: הי חמישיהיינו
אני זוכר את הטיולים עם מיתה .  לא רחוק מגבת, עיינותיד-על. השרוןקבוצת  היו ימי הימים

  . קנו עם האפרוחיםבאינקובטור של הלול ושיח,  אבא של יזהר,ןהלכנו לבקר את בנימין בוני. המטפלת
  

. גן עם כל החמישיות האחרות והילדים מגבת. יהיכבר לא חמיש. לגן של נעמי.  עברנו ליפעתךכ- אחר
. אורה ברקאי –ב "ועד י' תה ויפנינה הייתה המורה ודילי ואלישבע המטפלות ומכ. 'יחד עלינו לכיתה א

המשימות של בר . ם ונערות בוגרים בית הספר שמתחילים כילדים ונגמרים בנעריימי". קבוצת רימון"
,  השנתייםהטיולים, מחנות הקיץ של חטיבת בני המשקים. הפעולות עם צבי עמית ולאה קושט, מצווה

, ימי בית הספר היסודי עם מרדכי לוין.  שליווה אותנו עד הצבא ועד בכלל, עם רפאל אופירהפעולות
. י האגדיי פריעקב. יבר שהיה המחנך שלנומנחם ל. מאיר איילי. העמק המערבי. עמליה ונורה מילר

  . שלך ואמא לאבא דומה מבטא עםהמורים הפרופסורים שדיברו ,  ברזל ויוסף שפראלכס
  

 תמיד בסדר והרבה הרבה ,מאורגנת, מסודרת, ילדה ונערה שקדנית, הבת של חוה ושמחה, ואת
 סימן היה המתגלגל הצחוק . אמא חוה היה תמיד ברק בעיניים של גאווה כשהייתן יחדאצל. צחוקים

, שלמה. ית הנועריהצטרפו בני על' תה ייבכ .גידלת צמה. ושמחתך ליופייך, לשקדנותךהיכר נוסף 
  . שמאז לא נפרדתם, גם איציק,כן.  ואיציקאפרים,  אברהםראובן, יוסי, צבי, ברקוביץ

  
 .נורית לשדה בוקר.  סבאנמרוד לקן צפון ואני לקן כפר, את לקן בורוכוב.  כך הלכנו לשנת שירותאחר

  .  הלכו לצבא,גם איציק, השאר
  

ואני . את היית קצינה. ל"בעיקר בפיקוד הנח. ל" בנחנפגשנו בנוער העובד בהדרכה שנת שירות אחרי
לאחר שסיימת את , ר כךל ביפו ואח"היינו נפגשים בקומת חדר האוכל שבפיקוד הנח. ל"בלהקת הנח

היינו . ל לצחוקך המהדהד" הנחתי בלהקישם נחשפו חבר. ות שלנועלית לאולם החזר, ענייני הקצינות
רד היינו שומעים את צחוקך עכבר ב, כשהיינו יורדים לערבה. רתת כקצינהי שם ש,נפגשים גם בערבה

  .  ממוצב למוצב,היית נוסעת אתנו מהיאחזות להיאחזות. וידענו שאנחנו בכיוון הנכון
  .כתבנו ספר כיתה.  שישי היינו כולנו נפגשים אצל נירהבימי

  
ת יום מ מלחמת ההתשה ומלחימי.  את ואיציק קשרתם את חייכם זו עם זהבהם היו הימים האל

  .חללי המלחמות,  בני הכיתה שלנו,עופר ויהודה, קברנו את ישראל. כיפור
  

עשינו ערב ספונטני של .  תמיר לידתו שלאתאני זוכר .  ושוב אנחנו שכנים,התחתנתם ואיציק את
באותו לילה .  תמיר–ואת בבית החולים עם התינוקי . ד עברנו לתחתוניםומהר מא. יה ושירהישת

  .פחד לחזור הביתהמפני שאיציק בגלל הבלגן ורפאל . איציק ורפאל נשארו לישון אצלי
  

 את.  שלירכיך את חיי בד ואני ממשי,שירלי ונטעלי, אוריין את עודאתם מולידים .  עוברות השניםכך
את . גם לאחר שעזבנו את יפעת. היינו נפגשים, חתונות וכל אירוע אישי, מצווה בר. לומדת הוראה

 חזר מהטיול שלאחר יןכשאורי. נשארנו במין קשר מובן מאליו. ואיציק לכפר תבור ואני לעיר הגדולה
ידעתי . לא התלבטתי. ודהב וביקש שאסייע לאוריין למצוא עב"עמרי שלי התקשר מארה, הצבא

. אבא איציק ואמא דורית, כמו סבא שמחה. שאוריין הוא בן שלך ושל איציק ורק טוב יכול לצאת מזה
פליישר . עקבי ויפה תואר, יציב, נעים הליכות, ישר, נבון, חרוץ ,)וזאת בלשון המעטה(מסודר 
  . כך הפך אוריין לחלק מהקשר שלנו. לתפארת

  



 השנה עלסיפרת לי . בינינושירלי נתנה לנו לדבר .  בהוספיס בתל השומרלךאצ חודש ביקרתי לפני
סיפרת שאת מרגישה .  יודעת שאת בדרך שאין ממנה חזרהשאת אמרת. האחרונה שהייתה לך נפלאה

כך אמרנו אחד . שעה וחצי של אושר גדול. ונכדינו ילדינוסיפרנו על . תהיית בשלווה אמיתי. בגן עדן
, כשנפרדנו. נו לשיר לפני שלושה שבועות עם המון חברים טובים שלך ושל איציקעוד הספק. יהילשנ

  .אין יום שלא חשבתי עלייך מאז.  אבל לא באתי,ובנתתי לך נשיקה והבטחתי לבוא ש
  

  .  זכיתם– וכל שבט פליישר לינטע, שירלי, אוריין, תמיר, איציק
  

  . אחות שלי, שלוםהיי
  

  דורייובל

 


