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ברצוננו להודות
לכל הציירים והמשוררים שנרתמו למשימה
ליו“ר יד לבנים מר דני אברהמי שחיבר בין המשפחות לאומנים
למנהל בית יד לבנים נתניה מר רזיאל מרי שאירח את התערוכה
לגב‘ עלווית פרוינד ולעיריית נתניה שהפיקו את המיזם.

לזכרו של טוראי יהורם תמם ז“ל

מחיל טכנולוגיה ואחזקה .

בן למשה ואודט .נולד ביום ו' שבט תשי"ט( )15.1.51במושב ינוב בשרון.
נפל ביום ו' באדר תשל"ח (.)17.2.31

רק אהבה שורדת  /קלאודיה דבורקין
ְמכֹונַאי מֻכְ שָׁ ר

יַפְ עִ יל ְמכֹונָׁה
שָׁ עֹון ְמתַ קְ תֵּ ק
דַ יְ קָׁ נּות הַ ְב ָׁרגָׁה
תֹובבֹות
גַלְ גַלִ ּיֹות ִמ ְס ְ
אַ ְך ְשעָׁתֹו קְ צּובָׁ ה
אָׁ מָׁ ן ְמצַ ּיֵּר
עִ פָׁרֹון רֹוקֵּ ד ַרּכות
ִש ְרטֵּ ט אֳנִ ּיָׁה,
ְדיּוקְ נָׁאֹות מַ סֵּ כָׁה
הֲיִ ְש ְרדּו אֶ ת תַ ְהפּוכֹות הַ זְ מַ ן
אֹוהֵּ ב אֶ ת הָׁ ֲאדָׁ מָׁ ה
מַ ְתקִ ין טַ פְ טָׁ פֹות
שֹומ ָׁרּה
גְ דֵּ רֹות לְ ְ
ּוב ְשנַת בַ צֹּ ֶרת
ִ

הַ ִאם ִתתֵּ ן פִ ְריָּׁה
מָׁ סּור ,דֹואֵּ ג ל ִַמ ְשפָׁ חָׁ ה
ְבחֶ ְמלָׁהְ ,באַ הֲבָׁ ה
ְבלִ בֵּ נּו פְ נִ ימָׁ ה

ַרק אַ הֲבָׁ ה נִ צְ ִחית
אֹורּה ָׁל ַעד ל ֹּא יִ כְ בֶ ה
ָׁ

אורן בדוסה

לזכרו של רב סמל שגיא ארזי ז“ל

מחיל טכנולוגיה ואחזקה ,

בן משה ופלה .נולד ביום כ"ט באייר תשל"ד ( ) 21.5.1132בכפר יונה.

נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ז ()2.2.1113

גיבור הכפר  /מלכה סודרי
ִבכְ פַר ָׁיפֶה שֶ בַ שָׁ רֹון נֹולַד בֶ ן ְבכֹור
אֶ ת הַ שֵּ בֶ ט וְ הַ בַ יִ ת ִמלֵּא ְבאֹור.
גָׁדַ ל ּופ ַָׁרח וְ הָׁ יָׁה לְ עֶ לֶם חֲמּודֹות
אָׁ הּוב וְ אָׁ הּוד עַ ל ּכָׁל הַ ְב ִרּיֹות
בַ אֲצִ ילּותֹו ְבטֹוב לִ בֹו וְ ִש ְמחָׁ תֹו ִמגְ נֵּט אֵּ לָׁיו
נְ ע ִָׁריםַ ,נעֲרֹות ְבנֵּי ִמ ְשפַ ְחתֹו וְ אֶ ת הַ סָׁ ְבתֹות.
פֹורט וְ הָׁ יָׁה וִ ינֶר ִבכְ לָׁל
שָׁ ר צִ ּיֹון גֹולָׁן וְ זֹּ הַ ר ,אָׁ הַ ב ְס ְ

ַדּורסַ ל.
ְבכָׁל תַ חֲרּות אֹו ִמ ְשחָׁ ק ִב ְמיֻחָׁ ד ְבכ ְ
מַ נְ ִהיגּותֹו וִ יכָׁלְ תֹו לְ הֹורֹות שָׁ בָׁ ה לְ בָׁ בֹות
"בנֵּי עֲקִ יבָׁ א" הָׁ ִראשֹון בַ ּכְ פָׁר
הָׁ יָׁה לִ ְמיַסֵּ ד ְסנִ יף ְ
עֶרּכִ י ְבהַ פְ עָׁ לַת הַ נֹּ עַר.
ְבהַ ּכִ ירֹו אֶ ת הַ צֹּ ֶרְך הָׁ ְ
"סנִ יף שָׁ גִ יא אָׁ ָׁרזִי זַ"ל "
ּוכְ שֶ ֵּנפֶל קָׁ ְראּו אֹותֹו עַל ְשמֹו ְ

שָׁ גִ יא בָׁ חּור ּכָׁאֶ ֶרז ּכִ ְשמֹו הָׁ יָׁה ְמפַקֵּ ד שֶ ּכָׁל חַ ּיָׁל אָׁ הַ ב
ּובכָׁל מֻצָׁ ב.
שֶ דָׁ אַ ג לִ פְ קּודָׁ יו ְבאֵּ שְ ,במַ יִ ם ְ
ע ְֶרכֵּי הַ דָׁ ת ִמבֵּ ית אַ בָׁ א ל ֹּא ָׁזנַח בַ צָׁ בָׁ א
וְ הָׁ ַפְך מֹועֲדֹון לְ בֵּ ית ּכְ נֶסֶ ת עִ ם ִמנְ יָׁן ְבגַאֲ וָׁה.
גֹורלִ ית לִ לְ בָׁ נֹון ְבלֵּיל חֹּ ֶרף גָׁשּום
ִמ ִטיסַ ת ָׁ

וְ סֹועֵּר ל ֹּא שָׁ ב.
שָׁ גִ יא חַ י ִבלְ בָׁ בֹות שֶ ל ַר ִבים בָׁ הֶ ם הּוא ָׁנגַע,
הֹוריו ִהכְ נִ יסּו ְבכָׁבֹוד וְ הָׁ דָׁ ר.
תֹורה שֶ ָׁ
וְ הֻנְ צַ ח ְבסֵּ פֶר ָׁ
חֲלֹומֹו הַ גָׁדֹול הָׁ יָׁה לִ לְ מֹּ ד הַ נְ דָׁ סַ ת ִבנְ יָׁן
ּולְ ִה ְשתַ תֵּ ף ְב ִבנְ יַן הַ מֹולֶדֶ ת שֶ ּכֹּ ה אָׁ הַ ב.

יוסי ארדיטי

לזכרו של רב טוראי רמי עזר ז“ל

מחיל השריון ,בן רחל ואפרים.

נולד ביום י"ח בטבת תשי"א ( )23.12.1152בטבריה
נפל ביום י"א בתשרי תשל"ד ()23.12.1137

ְּביָד ָרמָ ה  /זֹ הַ ר אָ ִביב
ָׁר ִמי שֶ לָׁנּו אָׁ הּוב וְ יָׁקָׁ ר ,לְ אָׁ ן זֶה הָׁ לַכְ תָׁ  ,לְ אָׁ ן?
עִ ם חֻלְ צַ ת ִמ ְש ְבצֹות וְ גִ 'ינְ ס ,קִ בּוצְ נִ יק חָׁ ִתיְך
אַ ח ֲֵּרי הַ צָׁ בָׁ א ,ע ִָׁשיתָׁ ּכֶסֶ ף ְבקָׁ ִטיף
וְ יָׁצָׁ אתָׁ לְ הַ גְ ִשים חֲלֹום ,לִ ְטרֹּ ף אֶ ת הָׁ עֹולָׁם ְבגָׁדֹול.
רֹואים אֶ ת הָׁ עֹולָׁם ",אָׁ מַ ְרתָׁ .
"פַ ַעם אַ חַ ת בַ חַ ּיִ ים ִ

ְבאַ נְ גְ לִ ּיָׁה ִטּיַלְ תָׁ  ,שָׁ ם פָׁ ג ְַשתָׁ אַ הֲבָׁ ה
וְ נֹולַד ְבָך חֲלֹום נֹוסָׁ ף – חֲתֻ נָׁה.
ּולְ פֶתַ עְ ,ביֹום ּכִ פּורִ ,מלְ חָׁ מָׁ ה.
וְ לִ פְ נֵּי שֶ ּיָׁצָׁ אתָׁ לְ הָׁ גֵּן ְביָׁד ָׁרמָׁ ה עַ ל הַ ְמ ִדינָׁה,
בֹורים
הֹודָׁ עַת ְב ִבטָׁ חֹון שֶ ל גִ ִ
"נִ גְ מֹּ ר אֹותָׁ ם ְבפָׁחֹות ִמ ִששָׁ ה י ִָׁמים".
וְ ֶנעֶלְ מּו עִ קְ בֹותֶ יָך.
ְשלֹושָׁ ה שָׁ בּועֹות ִחפַ ְשנּו אַ ח ֲֶריָך
בַ דָׁ רֹום ִחפ ְַשנּו ,ה ֲֵּרי שָׁ ם שֵּ ַרתָׁ ְבנַחַ ל מֻצְ נָׁח,
לְ בַ סֹוף נֹודַ ע לָׁנּוְ ,ב ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן .עָׁ לִ יתָׁ עַ ל טַ נְ ק וְ נָׁפַ לְ תָׁ בַ קְ ָׁרב.
ּכְ מֹו שַ ְרשֶ ֶרת חֲרּוזִים אֲרֻ ּכָׁה הָׁ יִ ינּו...עֲשָׁ ָׁרה אַ ִחים,
וְ ָׁנפַל חָׁ רּוז מֵּ הַ שַ ְרשֶ ֶרת.
אֹוספִ ים אֶ ת הַ חֲרּוזִים,
אֵּ ל מָׁ לֵּא ַרח ֲִמיםּ ,כֵּיצַ ד ְ
ּכְ שֶ אַ תָׁ ה ְמטַ ּיֵּל ְבעֹולָׁמֹות אֲ חֵּ ִרים?

ענבל קרן מור

לזכרו של סמ"ר יגאל נביפור ז“ל

מחיל טכנולוגיה ואחזקה ,בן צילה ורוני.

נולד ביום ג' באב תש"ם ( )18.3.1112בנתניה.

נפל ביום כ"ה בסיון תשס"ב ()5.8.2222

וְּ הָ לַכְּ תָ  /דורון דאון
הַ קַ יִ ץ ִהקְ ִדים הַ שָׁ נָׁה ,אַ בָׁ א ִה ְשּכִ ים עִ ם בֹּ קֶ ר,
לִ קְ נֹות עַגְ בָׁ נִ ּיֹות יְ רֻ קֹות מֵּ הַ שּוקְ .מאֻ חָׁ ר יֹותֵּ ר אֶ ְרקַ ח אֹותָׁ ן לְ עָׁ ִסיס ,לְ הַ ְמ ִתיק
ְשפָׁתֶ יָך ,הַ לֹוחֲשֹות ַגעֲגּועַ לַבַ יִת ,יִגְ אַ לְ ג'ּון
ֲלֹומָך ,גּופְ ָך הַ תָׁ ִמיר רֹוכֵּן אֱ לֵּי,
אֲנִ י מַ ִביטָׁ ה ְבָך ,נֹושֵּ א נִ ְשקְ ָך ְבגַאֲ וָׁה ,נֶאֱ מָׁ ן ַלח ְ

נֹושֵּ ק ְב ִמצְ ִחי וְ יָׁדַ י ,וְ הָׁ לַכְ תָׁ .
בָׁ ַר ְדיֹו ִמ ְת ַנגֵּן ִשיר שֶ אַ תָׁ ה אֹוהֵּ ב.
אֲנִ י בֹוחֶ שֶ ת בַ קְ דֵּ ָׁרהְ ,מסַ דֶ ֶרת לְ ָך אֶ ת הַ חֶ דֶ ר.
אֹותָך בֵּ ין הַ הֹולְ כִ ים,
שָׁ כ ְַחתָׁ אֶ ת הַ ְתפִ לִ ין ,אֲנִ י יֹוצֵּ את לְ חַ פֵּש ְ

הַ ִש ָׁירה פֹוסֶ קֶ ת.
עַכְ שָׁ ו הַ חֲדָׁ שֹות,
"אֹוטֹובּוס ִה ְתפֹוצֵּ ץ ְבצֹּ מֶ ת ְמגִ דֹו".
ְשמַ ע יִ ְש ָׁראֵּ ל,
הַ ִמלִ ים נִ ְשמָׁ טֹות ִמפִ י,

ְדלָׁתֹות חַ ְד ֵּרי לִ ִבי רֹועֲדֹות,
הָׁ עֹולָׁם ִריק סָׁ ִביב,
אַ ֶּי ָׁך גְ ֻאל ִָׁתי ?

גלינה לוגיס

לזכרו של סמל טוביה פיינגולד ז“ל

מחיל השריון  ,בן לאנט ויצחק.

נולד ביום ט''ו בטבת תשט"ו ( )1.1.1155באשקלון.

נפל ביום י''ז באב תשל"ד (. ) 5.1.1132

השיר של טוביה  /חיה בנצל
הּוא הָׁ יָׁה ַנעַר חֲמּודֹות

יְ פֵּה עֵּינַיִ ם ,זְקּוף קֹומָׁ ה,
צַ בָׁ ר ֲא ִמ ִתי עם קֹוצִ ים
שֶ לַב זָׁהָׁ ב פֹו ֵּעם בְ קִ ְרבֹו.
הּוא הָׁ יָׁה ּכְ נִ צָׁ ן שֶ טֶ ֶרם נִ פְ תַ ח

הַ צֹופֵּ ן הַ ְבטָׁ חֹות ְבחֻבֹו,
סֹוכְֵּך עַל חֲלֹום ל ֹּא נִ ְשּכַח,
עַ ל הָׁ ֶרגַע שֶ ּיִ פְ רֹּ ץ ִמתֹוכֹו.
הָׁ יָׁה ְמשֹוש לֵּב נְ עָׁרֹות

מֻקָׁ ף תָׁ ִמיד בַ חֲבֵּ ִרים,
הּוא פ ַָׁרט ֲעלֵּי גִ יטָׁ ָׁרה,
עּורים.
ָׁרקַ ד ְבלַהַ ט נְ ִ
טּוב-יָּׁה יְ לִ יד אַ ְשקְ לֹון
הֶ ע ֱִריץ אֶ ת ִש ְמשֹון
בּורה ְבחַ ּיָׁיו ּומֹותֹו,
סֵּ מֶ ל גְ ָׁ
חָׁ לַם לִ ְהיֹות ּכְ מֹותֹו.
אַ ְך הּוא מֵּ ִאתָׁ נּו הָׁ לְַך
נִ שָׁ א ִבזְרֹועֹותָׁ יו שֶ ל מַ לְ אָׁ ְך.

אֹותֹו ָׁלנֶצַ ח נִ זְּכֹּ ר
ּולְ עֹולָׁם ל ֹּא נִ ְשּכַח.

גידי בר-און

לזכרו של סמל עמית-אליהו חן ז“ל

מחטיבת הצנחנים ,בן קלרה ומיכאל.

נולד ביום א' בשבט תשמ"ו ( )11.1.1118בנתניה.

נפל ביום י"ח תמוז תשס"ו ()17.3.2228

חלומות להגשים  /יצחק שנהב
צְ לִ ילֵּי הַ גִ יטָׁ ָׁרה ְבנַחַ ת נִ ְשמָׁ עִ ים
הַ ְזמַ נִ ים ִמ ֶלכֶת נִ ְשּכ ִָׁחים
ְמשַ נִ ים ִמ ְס ִביבָׁ ם אֲוִ ָׁירה
ּופֹוצְ ִחים ּכֻולָׁם ְב ִש ָׁירה
ַרעֲמֵּ י הַ תֻ ופִ ים ְבקֶ צֶ ב הֲלִ יכָׁה
מַ פְ עִ ילִ ים אֶ ת נִ ימֵּ י הַ נְ ִשימָׁ ה
ישים
לָׁהֶ ם ל ֹּא נִ ְשאָׁ ִרים אֲ ִד ִ
בֹור ִחים אֹו ִמצְ טָׁ ְרפִ ים
ְ
אַ ְך הַ פְ סַ נְ תֵּ ר בָׁ כִ יר ְמהֵּ ימָׁ ן
צְ לִ ילָׁיו פֹוגְ עִ ים אֹו ְמל ְַטפִ ים
ימים בַ בָׁ לָׁדָׁ ה לְ אַ ְדלַיְ ין
נְ עִ ִ
קִ צְ ִבּיִ ים בִ לְ חָׁ נִ ים אֲ חֵּ ִרים
לְ פֶתַ ע נִ פְ גְ שּו הַ מַ בָׁ ִטים

הָׁ ְרגִ ישּות ְמחַ פֶשֶ ת הֲבָׁ נָׁה
הָׁ ִאם לְ ֶעז ְָׁרה ְמצַ פִ ים
וְ הַ הֵּ יעָׁנּות הַ ְמ ִה ָׁירה מַ פְ ִתיעָׁה
חֲלֹומֹות יֹוצְ ִרים חָׁ זֹון

הַ מַ ְתוֶוה לִ ְמצִ יאּות דַ ְרּכֹון.
יאּותי
הַ חֲלֹום אֵּ ינֹו ְמצִ ִ
ּכִ י ל ֹּא ִה ְס ַפקְ ִתי

נעמי כרוך

לזכרה של סמל מיכל בן רעי ז“ל

מחיל האוויר ,בת פאני ומשה.

נולדה ביום ה׳ באב תשמ״ב )25.3.1112 (.בנתניה.

נפלה ביום י'ג בניסן תשס"ב ()28.7.2222

וַאלְּ ס הַ חַ יִ ים /דַ לְּ יָה אַ יָלֹון ִסינְּ קְּ לֶר
ּכְ מֵּ יכַל לְ ל ֹּא תַ ְח ִתית
ְמלֵּאַ ת נְ ִתינָׁה ַו ֲה ָׁכלָׁה

ָׁרקְ דָׁ ה אֶ ת וַאלְ ס הַ חַ ּיִ ים
ָׁרקְ מָׁ ה ְש ִבילִ ים ַלאֲחֵּ ִרים
ִה ְמ ִשיכָׁה לִ ְדלֹות נִ ִסים
ֹלהית
יַלְ דָׁ ה ָׁיפָׁה עִ ם פְ נֵּי מַ לְ אָׁ ְך וְ שַ לְ וָׁה אֱ ִ
ְמחֹו ֶננֶת וְ ִחנָׁנִ ית

ע ֲִדינָׁה וְ דַ עְ תָׁ נִ ית
עָׁ פָׁה ַעל הַ חַ ּיִ ים
שָׁ חֲתָׁ ה ֶנגֶד הַ ז ֶֶרם ּכְ בַ ת הַ ּיָׁם הַ נִ צְ ִחית
צָׁ לְ חָׁ ה ּכָׁל שֶ ְבדַ ְרּכָּׁה
לְ חֵּ יל הָׁ אֲוִ יר נִ קְ לְ טָׁ ה
חַ ֶּילֶת יְ ִחידַ ת ְס ֻגלָׁה
ּכְ טֶ כְ נ ִָׁאית מַ סֹוקִ ים ְבכִ ָׁירה
סֵּ מֶ ל ְב ֻסלַם הַ הַ צְ לָׁחָׁ ה
הַ ֲהכָׁנֹות לַחַ ג ְבעִ צּומָׁ ן
"קֹוב ָׁרה" ל ֹּא פָׁ סַ ח
ְ
מַ סֹוק הַ

יטי ְתאּונָׁה ְטעּונָׁה
בָׁ ֶרגַע הַ קְ ִר ִ
נִ פְ גְ עָׁה נָׁפְ לָׁה וְ נָׁדַ מָׁ ה
ֲבּורה'
הַ חֲבֵּ ָׁרה 'הֲכִ י חַ ּיָׁה בַ ח ָׁ
ִמיכַל הַ לְ ִביאָׁ ה ,הַ מַ לְ אָׁ ְך שֶ בָׁ ּה תָׁ פַ ס ְתאּוצָׁ ה
קֹול צְ חֹוקָׁ ּה ל ֹּא נָׁדַ ם ַרק מַ ְמ ִשיְך לְ ִה ְתגַלְ גֵּל
אֵּ י שָׁ ם בַ ְשחָׁ קִ ים בֵּ ין חֲלֹום שֶ ל יֵּש וְ אַ יִ ן
וְ ִהיא לְ נַצֵּ חַ מַ ְמ ִריאָׁ ה ִבלְ בָׁ בֹות הָׁ אֹוה ֲִבים אֹותָׁ ּה
הֹורים ,הָׁ אַ ִחים וְ הַ חֲבֵּ ִרים שֶ חָׁ יָׁה ְבקִ ְרבָׁ ם.
הַ ִ

יוליה אוסנת

לזכרו של רב סמל ראשון בנימין גידו

ז“ל מחיל טכנולוגיה ואחזקה ,בן מזל ושלום.

נולד ביום ז' באייר תשט"ז ( )11.2.1158בתל אביב.
נפל בליל כלולותיו ביום ל' באדר א' תשמ"ו.11.27.1118 ,

בנימין  /גלי אוליבקוביץ'
ִבנְ י ִָׁמין קָׁ ְראּו ִש ְמָך
ִבנְ י ִָׁמין שֶ ּכָׁל יְ מֵּ י חַ ּיָׁיו
ל ֹּא חָׁ טָׁ א

שֶ ָׁראָׁ ה דֶ ֶרְך חַ ּיִ ים
בַ ע ֲִשּיַת ִמצְ וָׁה.
ִבנְ י ִָׁמין שֶ הָׁ יָׁה אֹור ל ְַב ִרּיֹות
ּכְ פִ י שֶ נֵּרֹו
מֵּ ִאיר עַתָׁ ה

אֶ ת ּכָׁל הַ חֲלֹומֹות
שֶ ל ֹּא ִה ְספִ יק לְ הַ גְ ִשים
אֶ ת ּכָׁל הָׁ אֲהָׁ בֹות הָׁ ַרבֹות
שֶ עֹוד יכָׁל ַלחֲֹלק
אֶ ת הַ ּיְ ל ִָׁדים

שֶ ל ֹּא ִה ְספִ יק לְ הָׁ ִביא לָׁעֹולָׁם
אֶ ת קֹולֹות הַ ִש ְמחָׁ ה
שֶ ל ע ֶֶרב הַ ּכְ לּולֹות
שֶ נִ גְ דַ ע
וְ ָׁלנֶצַ ח נָׁדַ ם
אֶ ת הַ ְשמָׁ חֹות הַ ִמ ְשפַ ְח ִתּיֹות
שֶ אַ תָׁ ה
רֹומים
רֹואֶ ה ִמ ְמ ִ
אַ תָׁ ה אֵּ ינְ ָך
אַ ְך זִכְ רֹונְ ָך ִאתָׁ נּו
לְ עֹולְ מֵּ י עֹול ִָׁמים.

שרית איזנמן

לזכרו של טוראי נתן (נתנאל)אברהם ז“ל

מחיל השריון ,בן שרה ויעקב.

נולד ביום כ"ח בתמוז תש"ט ( )15.8.1121בעיר חלבג'ה שבעירק ,גדל בנתניה .

נפל ביום כ"ז בסיוון תשכ"ח (.) 27.8.1181

הדגל של נתנאל  /אסתר דגן קניאל
עֹוד ְּמעַ ט ִתשָ מַ ע הַ ְּצפִ ָירה
"ש ִירים ַעד ּכָׁאן" יְ פַ לְ חּו אֶ ת הַ שָׁ מַ יִ ם
ִ

מַ לְ אָׁ כִ ים ל ֹּא יּוכְ לּו ' ַלעֲצֹּ ר אֶ ת הַ ְדמָׁ עֹות'.
ֹּאמרּו :חַ ּיָׁיו נִ קְ ְטפּו ְב ִאבָׁ ם
אַ תֶ ם אֲהּובַ י אַ ל ִת ְבּכּו אַ ל ת ְ
תַ ְח ְשבּו שֶ אָׁ ַרז ְִתי ִמ ְזוָׁדָׁ ה לְ הֹולִ יוּוד ּכְ מֹו שֶ חָׁ ל ְַמ ִתי לְ עִ ִתים
לֹורן.
תַ ְח ְשבּו שֶ אֲנִ י מַ גְ ִשים אֶ ת הַ חֲלֹום לְ צִ דָׁ ּה שֶ ל סֹופְ יָׁה ֵּ

עֹוד ְּמעַ ט ִתשָ מַ ע הַ ְּצפִ ָירה
אֹותּיֹות חֲרּוטֹות עַל מַ צֵּ בֹות
ְדמָׁ עֹות שֶ ל מַ לְ אָׁ כִ ים יִ ְשטְ פּו ִ
ֹּאמרּו :נִ גְ ְדעּו חַ ּיָׁיו
אַ תֶ ם יַקִ ַירי אַ ל ִת ְבּכּו אַ ל ת ְ
דַ ְמיְ נּו שֶ אֲנִ י נִ ְמצָׁ א ִבצְ ִריף קָׁ טָׁ ן ִב ְרחֹוב צַ ר ִבירּושָׁ לַיִ ם
ְמ ַנגֵּר אֶ ת הַ ּכִ סֵּ א ,עַל ּכַפַי אֹותֹו אָׁ ִביא לְ אֵּ לִ ּיָׁהּו הַ נ ִָׁביא.
עֹוד ְּמעַ ט ִתשָ מַ ע הַ ְּצפִ ָירה
ּותפִ לַת 'אֵּ ל מָׁ לֵּא ַרח ֲִמים' ְתהַ ְדהֵּ ד ִמתֹוְך ּכַנְ פֵּי שָׁ מַ יִ ם
ְ
חַ ּיָׁלִ ים יַכְ ִתיפּו נִ ְשקָׁ ם הַ דֶ גֶל יּונַף ְבגַאֲ וָׁה עַ ל הַ תֹּ ֶרן
ּכְ מֹו ְבאֹותֹו הַ ּיֹום שֶ ל ִמלְ חֶ מֶ ת הַ הֲתָׁ שָׁ ה
ּכְ מֹו ְבאֹותֹו הָׁ ֶרגַע בֹו ִה ְתנַדַ ְב ִתי לְ הָׁ ִרים אֶ ת הַ דֶ גֶל
אֹותי.
לִ פְ נֵּי שֶ הַ ָׁפגָׁז ְב ִא ְסמָׁ אעִ ילִ ּיָׁה ִה ִשיג ִ
עֹוד ְּמעַ ט ִתשָ מַ ע הַ ְּצפִ ָירה
וְ ִד ְממַ ת מָׁ וֶת ִת ְזעַק ִמתֹוְך הַ לְ בָׁ בֹות,
אֲנִ י אֵּ ינִ י בֹוכֶה ,גַם אַ תֶ ם אַ ל ִת ְבּכּו

יתי שּוב ִמ ְתנַדֵּ ב לְ הָׁ נִ יף אֶ ת הַ דֶ גֶל
ִאלּו צָׁ ִריְך הָׁ יָׁה ,הָׁ יִ ִ
פָׁרים
ּומ ְת ַעטֵּ ף עִ מֹו ּכְ מֹו ְבטַ לִ ית 'אֹוחֵּ ז בֹו ּכְ מֹו ְבסֵּ פֶר הַ ְס ִ
ִ
ּובבִ ְטחָׁ ה עַ ל אַ ְדמַ ת הַ מֹולֶדֶ ת
ּכְ דֵּ י שֶ אַ תֶ ם תַ ַע ְמדּו ְבגָׁאֹון ְ
לְ ִתפְ אֶ ֶרת ְמ ִדינַת יִ ְש ָׁראֵּ ל.

שי כחלון

לזכרו של רב סמל אופיר שריג ז“ל

מחיל הים ,בן טובה וזאב.

נולד ביום י"ג בשבט תשל"ד(  )5.2.1132בחדרה גדל בנתניה.

נפל ביום כ"ד בסיוון תשנ"ז (.)21.8.1113

חֲלֹום ִב ְּמצּולֹות /נגה סוירי
ְשחָׁ פִ ים ִממַ עַל לִ ּוּו אָׁ ז

אֶ ת הַ סָׁ ִטי"ל הֲכִ י חָׁ ִדיש.
ְבר ֹּאש הַ תֹּ ֶרן הֹובַ לְ תָׁ ְבגַאֲ וָׁה
אֶ ת הַ ְספִ ינָׁה לִ ְמחֹוז חֶ פְ צָׁ ּה.
דֹולְ פִ ינִ ים בָׁ עֳמָׁ קִ ים לִ ּוּו
עֵּינֶיָך הַ נֹוצְ צֹות בֵּ ין נִ צְ נּוצֵּ י הַ גַלִ ים.
שֹוחים
מֵּ אָׁ ז וְ עַד הַ ּיֹום הֵּ ם ִ
עַל קִ ירֹות חַ ְד ְרָך.
שָׁ ִחים-אַ ּיֵּה אַ תָׁ ה?
חֲלִ יפַת צְ לִ ילָׁה ּומֹועֲדֹון

הֹותירּו חֲלֹום.
ִ
אֹור ָׁפנֶיָך ּכֹוכ ִָׁבים
וְ סֹונָׁאר ְשפַת הַ דֹולְ פִ ינִ ים
יִ גְ עּו בַ נְ שָׁ מֹות שֶ עַל פְ נֵּי הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה
לִ ְבנֹות ,לְ הַ גְ ִשים,
לִ צְ ֹלל שּוב ָׁלעֳמָׁ קִ ים
ָׁלעֳמָׁ קֶ יָך.

ילנה לוינסון

לזכרו של סגן משנה דניאל (חיים) מלכה

ז“ל ,מחטיבת הצנחנים .בן אהרן וסימה.

נולד ביום א' בשבט תשי"ג ( )13.1.1157בתל אביב ,גדל בנתניה.

נפל ביום כ"ו באדר ב' תשל"ג (.)21.7.1137

מן השמים  /חיים יחזקאל
ֱֹלהים.
בֹואים ,שֶ ִשחֲקָׁ ה עִ ם הַ מַ לְ אָׁ ְך הָׁ ַרע שֶ ל א ִ
ּכְ שֶ דָׁ נִ יאֵּ ל בָׁ א לָׁעֹולָׁם יַחַ ד עִ ם הַ שֶ מֶ ש ,בַ מַ עְ בָׁ ָׁרהְ ,שנַת  ,1157יָׁצְ אָׁ ה ִאמָׁ א ִמּכָׁל הַ מַ חְ ִ
הֹוסיף לִ ְשמֹו "חַ ּיִ ים",
יֹודעֵּי סֹוד ,שֶ הִ ְמ ִתיקּו לְ ִ
הָׁ יְ תָׁ ה ְמקַ דֶ מֶ ת פְ נֵּי הַ בָׁ ִאיםּ ,ובֵּ ינֵּיהֶ ם ְ
שֶ ּיִ ְרבּו יָׁמָׁ יו ְמאֹוד.
ּומכַבֶ סֶ ת גַעְ גּועִ ים,
וְ ִהיא שֶ טָׁ עֲמָׁ ה אֶ ת טַ עְ מָׁ ם הַ מַ ר שֶ ל נִ ְסיֹונֹות אֱֹלהִ ּיִ ים ,הָׁ יְ תָׁ ה יֹושֶ בֶ ת ְ
וְ תֹולָׁה עַל חֶ בְ לֵּי-לִ בָׁ ּה ִתקְ וֹות.
גַם הָׁ יְ תָׁ ה ְמטַ ּיֶבֶ ת חֲלֹומֹות ָׁרעִ ים ,וְ הָׁ יָׁה לִ בָׁ ּה ֶנח ֱַרד :דָׁ נִ יאֵּ ל ,דָׁ נִ יאֵּ ל ,שֶ ל ֹּא תֵּ לְֵּך לְ ָׁפנַי לְ עֹולָׁם.
וְ דָׁ נִ יאֵּ ל ,שֶ בָׁ א ִמן הַ שָׁ מַ יִ םְ ,ב ַרק עֵּינָׁיו ּכְ כֹוכָׁבִ ים הַ נֹוצְ צִ ים ,נַפְ שֹו הַ ּיְ חֵּ פָׁה ּכְ מֹו ִהלְ כָׁה בִ ְשדֹות קֹוצִ ים.
תָׁ ִמיד הָׁ יּו חֲלֹומֹותָׁ יו שֶ ל דָׁ נִ יאֵּ ל-הַ דֶ ֶרְך אֶ ל...
רּורים ,עֹוד גַעְ גּועַ,
עֹוד בּול נ ִָׁדיר לָׁאֹּ סֶ ף ,עֹוד ַרחַ ש לַיְ לָׁה וְ צַ ֲהלַת -פִ ְתאֹום ,עֹוד קֻ פְ סָׁ ה שֶ ל גַפְ ִ
ְשבָׁ ִרים שֶ ל יֹום.
וְ גַם חָׁ לַם לְ הַ כְ נִיס ְבתֹוְך ּכִ יסֵּ י בְ ג ִָׁדים-אֶ ת ּכָׁל הַ חֲסָׁ ִדים.
פֹורט הַ בָׁ א
לֵּאמֹּ ר ְמעַט ַועֲשֹות הַ ְרבֵּ ה לְ נַצֵּ חַ בְ ִמ ְשחַ ק הַ ְס ְ
לִ ְתפֹּ ס אֶ ת הַ הֹווֶה -אֵּ לָׁיו הַ ֶנפֶש ִמ ְתמַ סֶ ֶרת
ַלחֲזֹּ רָׁ ,ל ֶלכֶת עִ ם הָׁ אָׁ חֹות לְ סֶ ֶרט.
וְ עֹוד חֲלֹום גָׁדֹול הָׁ יָׁה לֹו

שֶ הִ ְרטִ יט חַ ְד ֵּרי-לִ בֹו הַ מּו ַפזִים
לִ קְ נֹות לְ ִאמָׁ א ,עִ ם מַ ְשּכֹּ ֶרת ִראשֹונָׁה,
מַ ְסחֵּ טָׁ ה שֶ ל תַ פּוזִים.
ּומתֹוְך שֶ ָׁרצָׁ ה עַל הַ ּכֹּ ל לְ הֹודֹות
ּומתֹוְך שֶ חָׁ ש ע ְֶרּכָׁם שֶ ל הַ ְדבָׁ ִרים ִ
ִ
הָׁ יָׁה ְמהַ ְרהֵּ ר לְ עִ ִתים ,שֶ ִאמָׁ א וְ אַ בָׁ א ְראּויִ ים לְ קַ בֵּ ל אֶ ת דַ ְרגֹות הַ קְ ֻצנָׁה.
ֲעלֵּיהֶ ן חָׁ לַם עֹוד ּכְ ֶילֶד בַ ְשכּונָׁה.

ִמן הַ שָׁ מַ יִ ם וְ אֶ ל הַ שָׁ מַ יִ ם שָׁ בֶ .נאֱסַ ף אֶ ל ּכָׁל אַ הֲבֹותָׁ יו.

דניאלה רודריגס

לזכרו של רב טוראי ראובן סולומון ז“ל

מחיל האוויר ,בן ישראל ז"ל ובלה.

נולד ביום א' באלול תשי"ח ( )13.1.1151בנתניה.

נפל ביום כ"ה באייר תשל"ח (.)1.8.1131

כַ חֲלֹום יָעּוף* ְּ /רפָ אֵ לָה ו ְַּר ִדי
בֵּ ין שַ יִ ט לְ ִטיסָׁ ה
ָׁנגַעְ תָׁ בַ גַלִ ים.

הֶ עְ נַקְ תָׁ לַאֲחֵּ ִרים
ִמ ְמצּולֹות לִ ְבָך
הֶ ָׁעמֹּ ק ּכְ מֹו הַ ּיָׁם.
הַ זָׁהָׁ ב ָׁנגַע ְביָׁדֶ יָך
ִתקַ נְ תָׁ  ,בָׁ נִ יתָׁ ,

קְ ָׁרעִ ים ִא ִחיתָׁ .
אֶ ת קַ ו חַ ּיֶיָך הַ קָׁ צָׁ ר,
שֶ ִחבֵּ ר ִמשֹואָׁ ה לִ ְתקּומָׁ ה-
ִמלֵּאתָׁ ְבהָׁ מֹון אַ הֲבָׁ ה.
ֲלּומים,
אֲוִ יר דָׁ חּוס נִ פֵּץ ע ִ

רֹומים
הֶ ֱעלָׁה נִ ְשמָׁ ְתָך ל ְַמ ִ
שָׁ ם נִ פְ ג ְַשתָׁ עִ ם אַ בָׁ א.
ּומתֹוְך הַ חֲלֹום שֶ ל ֹּא ִהגְ שַ ְמתָׁ
ִ
אַ תָׁ ה בֹונֶה ְמטֹוסֵּ י ֲענָׁנִ ים,
מַ ְד ִריְך אֶ ת אַ בָׁ א לְ הַ ְרּכִ יב מַ סֹוקִ ים.

ֲהיָׁדַ עְ תָׁ ?
ִמנּוי ּכְ מַ ְד ִריְך ּ-כְ בָׁ ר קִ בַ לְ תָׁ .
צֹולֵּל ִמ ַפ ַעם לְ פַ עַ ם לִ ְראֹות אֶ ת ִאמָׁ א
אַ תָׁ ה רֹואֶ ה אֹותָׁ ּה,
אַ תָׁ ה תָׁ ִמיד ִאתָׁ ּה
ּכְ מֹו שֶ תָׁ ִמיד דָׁ אַ גְ תָׁ לָּׁה
ְבנִ י יְ ִח ִידי
אַ ּיֵּה הַ שֶ ה לְ עֹולָׁה!?
* " ״אָׁ דָׁ ם יְ סֹודֹו מֵּ ָׁעפָׁר וְ סֹופֹו ֶל ָׁעפָׁר...וְ ַכחֲלֹום יָׁעּוף - "...מחזור יום כיפור ,מתוך ":ונתנה תוקף".

פאול סימו

לזכרו של טוראי יצחק קרפ ז“ל

מחיל השריון ,בן לשושנה וצבי הרש.

נולד ביום א' באלול תשי"ט ( )2.1.1151בנתניה.

נפל ביום י'ד בחשון תשל"ט (.)17.11.31

לחיות לנצח את החלום  /משה ויג
פּורי פּוגִ י
אָׁ ז אָׁ הַ ְב ִתי אֶ ת ִס ֵּ

עִ ם הַ גַשָׁ ש צָׁ חַ קְ ִתי
גַם יָׁדַ עְ ִתי ַלעֲשֹות שָׁ מֵּ חַ
ַדּורגֶל ִשחַ קְ ִתי
ּכ ֶ
וְ ִהגְ שַ ְמ ִתי אֶ ת הַ חֲלֹום
ִה ְת ַגּי ְַס ִתי ַלח ֲִטיבָׁ ה שֶ בַ ע שֶ ל הַ ִש ְריֹון

לִ ְהיֹות חַ ּיָׁל שֶ ל שָׁ לֹום
בַ גֹולָׁן אֶ ל מּול חֶ ְרמֹון
אֹוגּוסט מַ ּכֶה ִבי
ְ
חֹּ ם יּולִ י
אֶ ל מּול י ֵָּׁרחַ בַ טַ נְ ק שֶ לִ י שָׁ מֵּ חַ
עֹודי עַ ל הַ מֶ ְרּכָׁבָׁ ה
וְ כְָׁך ְב ִ
ֲלֹומי לְ נַצֵּ חַ ְבתֹוְך ֲע ָׁננָׁה.
נִ ְשאַ ר ח ִ

אניטה ארבע

