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 עלווית פרוינד ולעיריית נתניה שהפיקו את המיזם.‘ לגב



 מחיל טכנולוגיה ואחזקה .ל “טוראי יהורם תמם זלזכרו של 

 ( במושב ינוב בשרון.15.1.51בן למשה ואודט. נולד ביום ו' שבט תשי"ט)

 (.17.2.31נפל ביום ו' באדר תשל"ח )

 

 רק אהבה שורדת / קלאודיה דבורקין 
 

ר  ְמכֹוַנאי ֻמְכשָׁ

 ַיְפִעיל  ְמכֹונָׁה

ק עֹון ְמַתְקתֵּ  שָׁ

ה   גָׁ נּות ַהְברָׁ  ַדְיקָׁ

 ַגְלַגִלּיֹות ִמְסתֹוְבבֹות

ה תֹו ְקצּובָׁ  ַאְך ְשעָׁ

 

ן ְמַצּיֵּר מָׁ  אָׁ

ד ַרּכות רֹון רֹוקֵּ  ִעפָׁ

ט ֳאִנּיָׁה,  ִשְרטֵּ

ה כָׁ  ְדיּוְקנָׁאֹות ַמסֵּ

 ֲהִיְשְרדּו ֶאת ַתְהפּוכֹות ַהְזַמן

 

ה  מָׁ ֲאדָׁ ב ֶאת הָׁ  אֹוהֵּ

פֹות  ַמְתִקין ַטְפטָׁ

ּה רֹות ְלשֹוְמרָׁ  ְגדֵּ

ֶרת  ּוִבְשַנת ַבצֹּ

ן ִפְריָּׁה   ַהִאם ִתתֵּ

 

ה חָׁ ג ַלִמְשפָׁ סּור, דֹואֵּ  מָׁ

ה ה, ְבַאֲהבָׁ  ְבֶחְמלָׁ

ה נּו ְפִנימָׁ  ְבִלבֵּ

ה ִנְצִחית   ַרק ַאֲהבָׁ

ֹּא ִיְכֶבה ַעד ל ּה לָׁ  אֹורָׁ

 



 אורן בדוסה



 

 

 גיבור הכפר /  מלכה סודרי   

 

רֹון נֹוַלד ֶבן ְבכֹור  ִבְכַפר יֶָׁפה ֶשַבשָׁ

א ְבאֹור. ֶבט ְוַהַבִית ִמלֵּ  ֶאת ַהשֵּ

יָׁה ְלֶעֶלם ֲחמּודֹות ַרח ְוהָׁ ַדל ּופָׁ  גָׁ

ל ַהְבִרּיֹות הּוד ַעל ּכָׁ הּוב ְואָׁ  אָׁ

יו לָׁ תֹו ִמְגנֵּט אֵּ  ַבֲאִצילּותֹו ְבטֹוב ִלבֹו ְוִשְמחָׁ

ְבתֹות. י ִמְשַפְחתֹו ְוֶאת ַהסָׁ ִרים, ַנֲערֹות ְבנֵּ  ְנעָׁ

ל יָׁה ִויֶנר ִבְכלָׁ ַהב ְספֹוְרט ְוהָׁ ַהר, אָׁ ן ְוזֹּ ר ִצּיֹון גֹולָׁ  שָׁ

ד ְבַכדּוְרַסל. ק ִבְמיֻחָׁ ל ַתֲחרּות אֹו ִמְשחָׁ  ְבכָׁ

בֹות ה ְלבָׁ בָׁ ְלתֹו ְלהֹורֹות שָׁ  ַמְנִהיגּותֹו ִויכָׁ

ר ִראשֹון ַבְּכפָׁ א" הָׁ י ֲעִקיבָׁ ד ְסִניף  "ְבנֵּ יָׁה ִלְמַיסֵּ  הָׁ

ַער. ַלת ַהנֹּ ֶעְרִּכי ְבַהְפעָׁ ֶרְך הָׁ  ְבַהִּכירֹו ֶאת ַהצֹּ

ִזי ַז"ל " רָׁ ִגיא אָׁ ְראּו אֹותֹו ַעל ְשמֹו "ְסִניף שָׁ ֶפל קָׁ  ּוְכֶשנֵּ

ַהב ל ַחּיָׁל אָׁ ד ֶשּכָׁ יָׁה ְמַפקֵּ ֶאֶרז ִּכְשמֹו הָׁ חּור ּכָׁ ִגיא בָׁ  שָׁ

ב. ל ֻמצָׁ ש, ְבַמִים ּוְבכָׁ יו ְבאֵּ ַאג ִלְפקּודָׁ  ֶשדָׁ

א בָׁ ֹּא זַָׁנח ַבצָׁ א ל ית ַאבָׁ ת ִמבֵּ י ַהדָׁ  ֶעְרכֵּ

ית ְּכֶנֶסת ִעם ִמְניָׁן ְבַגֲאוָׁה. ַפְך מֹוֲעדֹון ְלבֵּ  ְוהָׁ

ֶרף גָׁשּום יל חֹּ נֹון ְבלֵּ ִלית ִלְלבָׁ  ִמִטיַסת גֹורָׁ

ב. ֹּא שָׁ ר ל  ְוסֹועֵּ

ַגע, ֶהם הּוא נָׁ בֹות ֶשל ַרִבים בָׁ ִגיא ַחי ִבְלבָׁ  שָׁ

ר. דָׁ בֹוד ְוהָׁ יו ִהְכִניסּו ְבכָׁ ה ֶשהֹורָׁ ֶפר תֹורָׁ  ְוֻהְנַצח ְבסֵּ

ַסת ִבְניָׁן ד ַהְנדָׁ יָׁה ִלְלמֹּ דֹול הָׁ  ֲחלֹומֹו ַהגָׁ

ַהב. ה אָׁ ף ְבִבְנַין ַהמֹוֶלֶדת ֶשּכֹּ  ּוְלִהְשַתתֵּ

  

 מחיל טכנולוגיה ואחזקה ,ל “רב סמל שגיא ארזי זלזכרו של 

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

 (2.2.1113נפל ביום  כ"ח בשבט תשנ"ז ) 



 יוסי ארדיטי



 

 

 מחיל השריון, בן רחל ואפרים.ל “ז רב טוראי רמי עזרלזכרו של 

 בטבריה ( 23.12.1152נולד ביום י"ח בטבת תשי"א  ) 

 (23.12.1137נפל ביום י"א בתשרי תשל"ד ) 

 

 

ָיד ָרָמה / ֹזַהר ָאִביב  בְּ
  

ן? , ְלאָׁ ַלְכתָׁ ן ֶזה הָׁ ר, ְלאָׁ הּוב ְויָׁקָׁ נּו אָׁ ִמי ֶשלָׁ  רָׁ

ִתיְך  ִעם ֻחְלַצת ִמְשְבצֹות ְוִג'יְנס,  ִקבּוְצִניק חָׁ

ִטיף ִשיתָׁ ֶּכֶסף ְבקָׁ א, עָׁ בָׁ י ַהצָׁ  ַאֲחרֵּ

דֹול. ם ְבגָׁ עֹולָׁ ף ֶאת הָׁ אתָׁ ְלַהְגִשים ֲחלֹום, ִלְטרֹּ  ְויָׁצָׁ

. ַמְרתָׁ ם," אָׁ עֹולָׁ  "ַפַעם ַאַחת ַבַחִּיים רֹוִאים ֶאת הָׁ

ה ַגְשתָׁ ַאֲהבָׁ ם פָׁ , שָׁ  ְבַאְנְגִלּיָׁה ִטַּיְלתָׁ

ף   ֲחֻתנָׁה. –ְונֹוַלד ְבָך ֲחלֹום נֹוסָׁ

ה. מָׁ  ּוְלֶפַתע, ְביֹום ִּכפּור, ִמְלחָׁ

ה ַעל ַהְמִדינָׁה, מָׁ ן ְביָׁד רָׁ גֵּ אתָׁ ְלהָׁ י ֶשּיָׁצָׁ  ְוִלְפנֵּ

חֹון ֶשל ִגבֹוִרים ַעת ְבִבטָׁ  הֹודָׁ

ה יִָׁמים." חֹות ִמִששָׁ ם ְבפָׁ ר אֹותָׁ  "ִנְגמֹּ

 ְוֶנֶעְלמּו ִעְקבֹוֶתיָך. 

בּועֹות ִחַפְשנּו ַאֲחֶריָך ה שָׁ  ְשלֹושָׁ

ַרתָׁ ְבַנַחל ֻמְצנָׁח, ם שֵּ י שָׁ רֹום ִחַפְשנּו, ֲהרֵּ  ַבדָׁ

ב. ַפְלתָׁ ַבְקרָׁ ִליתָׁ ַעל ַטְנק ְונָׁ ן. עָׁ ַמת ַהגֹולָׁ נּו, ְברָׁ  ְלַבסֹוף נֹוַדע לָׁ

ה ַאִחים, רָׁ ִיינּו...ֲעשָׁ ה הָׁ  ְּכמֹו ַשְרֶשֶרת ֲחרּוִזים ֲאֻרּכָׁ

ַהַשְרֶשֶרת. רּוז מֵּ ַפל חָׁ  ְונָׁ

יַצד אֹוְסִפים ֶאת ַהֲחרּוִזים, א ַרֲחִמים, ּכֵּ לֵּ ל מָׁ  אֵּ

ִרים? מֹות ֲאחֵּ ה ְמַטּיֵּל ְבעֹולָׁ  ְּכֶשַאתָׁ



 ענבל קרן מור



 

 

 מחיל טכנולוגיה ואחזקה, בן צילה ורוני. ל “סמ"ר יגאל נביפור זלזכרו של 

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

 (5.8.2222נפל ביום כ"ה בסיון תשס"ב ) 

ָת / דורון דאון ָהַלכְּ  וְּ

 

ֶקר, א ִהְשִּכים ִעם בֹּ נָׁה, ַאבָׁ  ַהַקִיץ ִהְקִדים ַהשָׁ

ִסיס, ְלַהְמִתיק   ן ְלעָׁ ר ֶאְרַקח אֹותָׁ ר יֹותֵּ ַהשּוק. ְמֻאחָׁ ִנּיֹות ְיֻרקֹות מֵּ ִלְקנֹות ַעְגבָׁ

ֶתיָך, ַהלֹוֲחשֹות ַגֲעגּוַע ַלַבִית, ִיְגַאְלג'ּון  ְשפָׁ

 

י,   ן ֱאלֵּ ִמיר רֹוכֵּ ן ַלֲחלֹוְמָך, גּוְפָך ַהתָׁ א ִנְשְקָך ְבַגֲאוָׁה, ֶנֱאמָׁ ה ְבָך, נֹושֵּ ֲאִני ַמִביטָׁ

. ַלְכתָׁ ק ְבִמְצִחי ְויַָׁדי, ְוהָׁ  נֹושֵּ

  

ב. ה אֹוהֵּ ן ִשיר ֶשַאתָׁ ַרְדיֹו ִמְתַנגֵּ  בָׁ

ה, ְמַסֶדֶרת ְלָך ֶאת ַהֶחֶדר. רָׁ  ֲאִני בֹוֶחֶשת ַבְקדֵּ

ין ַההֹוְלִכים, ש אֹוְתָך בֵּ את ְלַחפֵּ ַכְחתָׁ ֶאת ַהְתִפִלין, ֲאִני יֹוצֵּ  שָׁ

ה פֹוֶסֶקת.  ַהִשירָׁ

שֹות,  ו ַהֲחדָׁ  ַעְכשָׁ

ֶמת ְמִגדֹו." ץ ְבצֹּ  "אֹוטֹובּוס ִהְתפֹוצֵּ

ל, אֵּ  ְשַמע ִיְשרָׁ

טֹות ִמִפי,  ַהִמִלים ִנְשמָׁ

י ִלִבי רֹוֲעדֹות, תֹות ַחְדרֵּ  ְדלָׁ

ִביב, ם ִריק סָׁ עֹולָׁ  הָׁ

ִתי ?  ַאֶּיךָׁ ְגֻאלָׁ



 גלינה לוגיס



 מחיל השריון , בן לאנט ויצחק.ל “סמל טוביה פיינגולד זלזכרו של 

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

 ( . 5.1.1132נפל ביום י''ז באב תשל"ד )

 

 השיר של טוביה / חיה בנצל

 

יָׁה ַנַער ֲחמּודֹות  הּוא הָׁ

ה, יַנִים, ְזקּוף קֹומָׁ ה עֵּ  ְיפֵּ

ר ֲאִמִתי עם קֹוִצים  ַצבָׁ

ם ְבִקְרבֹו. ב פֹועֵּ  ֶשַלב זָׁהָׁ

  

ן ֶשֶטֶרם ִנְפַתח יָׁה ְּכִנצָׁ  הּוא הָׁ

חֹות ְבֻחבֹו, ן ַהְבטָׁ  ַהצֹופֵּ

ֹּא ִנְשַּכח, ְך ַעל ֲחלֹום ל  סֹוכֵּ

ץ ִמתֹוכֹו. ֶרַגע ֶשִּיְפרֹּ  ַעל הָׁ

  

רֹות ב ְנעָׁ יָׁה ְמשֹוש לֵּ  הָׁ

ִרים, ִמיד ַבֲחבֵּ ף תָׁ  ֻמקָׁ

ה, רָׁ י ִגיטָׁ ַרט ֲעלֵּ  הּוא פָׁ

ַקד ְבַלַהט ְנעּוִרים.  רָׁ

  

 יָּׁה ְיִליד ַאְשְקלֹון-טּוב

 ֶהֱעִריץ ֶאת ִשְמשֹון

ה ְבַחּיָׁיו ּומֹותֹו, ֶמל ְגבּורָׁ  סֵּ

ַלם ִלְהיֹות ְּכמֹותֹו.  חָׁ

  

ַלְך נּו הָׁ ִאתָׁ  ַאְך הּוא מֵּ

ְך. יו ֶשל ַמְלאָׁ א ִבְזרֹועֹותָׁ  ִנשָׁ

ר ֶנַצח ִנְזּכֹּ  אֹותֹו לָׁ

ֹּא ִנְשַּכח.                                     ם ל  ּוְלעֹולָׁ



און-גידי בר  



 

 

 מחטיבת הצנחנים, בן קלרה ומיכאל. ל “אליהו חן ז-סמל עמיתלזכרו של 

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

 (17.3.2228נפל ביום י"ח  תמוז  תשס"ו )

 

 חלומות להגשים / יצחק שנהב

  

ִעים ה  ְבַנַחת  ִנְשמָׁ רָׁ י  ַהִגיטָׁ  ְצִלילֵּ

ִחים  ַהְזַמִנים  ִמֶלֶכת  ִנְשּכָׁ

ה ם  ֲאִוירָׁ  ְמַשִנים  ִמְסִביבָׁ

ה ם  ְבִשירָׁ  ּופֹוְצִחים  ֻּכולָׁ

  

ה י  ַהֻתוִפים  ְבֶקֶצב  ֲהִליכָׁ  ַרֲעמֵּ

ה י  ַהְנִשימָׁ  ַמְפִעיִלים  ֶאת  ִנימֵּ

ִרים  ֲאִדיִשים ֹּא  ִנְשאָׁ ֶהם  ל  לָׁ

ְרִפים  בֹוְרִחים  אֹו  ִמְצטָׁ

  

ן ימָׁ ִכיר  ְמהֵּ ר  בָׁ  ַאְך  ַהְפַסְנתֵּ

יו  פֹוְגִעים  אֹו  ְמַלְטִפים  ְצִלילָׁ

ה  ְלַאְדַלְיין דָׁ לָׁ  ְנִעיִמים  ַבבָׁ

ִרים ִנים  ֲאחֵּ  ִקְצִבִּיים  ִבְלחָׁ

  

ִטים  ְלֶפַתע  ִנְפְגשּו  ַהַמבָׁ

נָׁה ְרִגישּות  ְמַחֶפֶשת  ֲהבָׁ  הָׁ

ה  ְמַצִפים ִאם  ְלֶעְזרָׁ  הָׁ

ה   ה  ַמְפִתיעָׁ נּות  ַהְמִהירָׁ יעָׁ  ְוַההֵּ

  

זֹון  ֲחלֹומֹות  יֹוְצִרים  חָׁ

 ַהַמְתֶווה  ִלְמִציאּות  ַדְרּכֹון.

ינֹו  ְמִציאּוִתי  ַהֲחלֹום  אֵּ

ֹּא   ִהְסַפְקִתי  ִּכי   ל

 



 נעמי כרוך



 

 

 מחיל האוויר, בת פאני ומשה. ל “ז סמל מיכל בן רעי לזכרה של

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

 (28.7.2222נפלה ביום י'ג בניסן תשס"ב ) 

ֶלר קְּ ָיה ַאָילֹון ִסינְּ ס ַהַחִיים/ ַדלְּ  ַואלְּ

ֹּא ַתְחִתית יַכל ְלל   ְּכמֵּ

ה לָׁ ַאת ְנִתינָׁה ַוֲהכָׁ   ְמלֵּ

ה ֶאת ַואְלס ַהַחִּיים ְקדָׁ   רָׁ

ִרים ה ְשִביִלים ַלֲאחֵּ ְקמָׁ   רָׁ

ה ִלְדלֹות ִנִסים  ִהְמִשיכָׁ

ְך ְוַשְלוָׁה ֱאֹלִהית י ַמְלאָׁ ה ִעם ְפנֵּ ה יָׁפָׁ  ַיְלדָׁ

  ְמחֹוֶנֶנת ְוִחנִָׁנית

ִנית  ֲעִדינָׁה ְוַדְעתָׁ

ה ַעל ַהַחִּיים פָׁ   עָׁ

ה ֶנֶגד ַהֶזֶרם ְּכַבת ַהּיָׁם ַהִנְצִחית ֲחתָׁ  שָׁ

ּה ל ֶשְבַדְרּכָׁ ה ּכָׁ ְלחָׁ  צָׁ

ה ֲאִויר ִנְקְלטָׁ יל הָׁ  ְלחֵּ

ה  ַחֶּיֶלת ְיִחיַדת ְסֻגלָׁ

ה  ְּכֶטְכנִָׁאית ַמסֹוִקים ְבִכירָׁ

ה חָׁ ֶמל ְבֻסַלם ַהַהְצלָׁ  סֵּ

ן נֹות ַלַחג ְבִעצּומָׁ  ַהֲהכָׁ

ַסח ֹּא פָׁ ה" ל  ַמסֹוק ַה"קֹוְברָׁ

ֶרַגע ַהְקִריִטי ְתאּונָׁה ְטעּונָׁה  בָׁ

ה ַדמָׁ ה ְונָׁ ְפלָׁ ה נָׁ  ִנְפְגעָׁ

ה' ה 'ֲהִכי ַחּיָׁה ַבֲחבּורָׁ רָׁ  ַהֲחבֵּ

ה ַפס ְתאּוצָׁ ּה תָׁ ְך ֶשבָׁ ה ,ַהַמְלאָׁ  ִמיַכל ַהְלִביאָׁ

ל ַדם ַרק ַמְמִשיְך ְלִהְתַגְלגֵּ ֹּא נָׁ ּה ל   קֹול ְצחֹוקָׁ

ין ֲחלֹום ֶשל יֵּש ְוַאִין ִקים בֵּ ם ַבְשחָׁ י שָׁ  אֵּ

ּה אֹוֲהִבים אֹותָׁ בֹות הָׁ ה ִבְלבָׁ ַח ַמְמִריאָׁ   ְוִהיא ְלַנצֵּ

ם. יָׁה ְבִקְרבָׁ ִרים ֶשחָׁ ַאִחים ְוַהֲחבֵּ  ַההֹוִרים, הָׁ



 יוליה אוסנת



 

 

 מחיל טכנולוגיה ואחזקה, בן מזל ושלום.ל “רב סמל ראשון בנימין גידו זלזכרו של 

 ( בתל אביב. 11.2.1158נולד ביום ז' באייר תשט"ז ) 

 . 11.27.1118נפל בליל כלולותיו ביום ל' באדר א' תשמ"ו, 

 

 בנימין / גלי אוליבקוביץ' 

 

ְראּו ִשְמָך  ִבְניִָׁמין קָׁ

י ַחּיָׁיו ל ְימֵּ  ִבְניִָׁמין ֶשּכָׁ

א טָׁ ֹּא חָׁ  ל

ה ֶדֶרְך ַחִּיים אָׁ  ֶשרָׁ

 ַבֲעִשַּית ִמְצוָׁה.

יָׁה אֹור ַלְבִרּיֹות  ִבְניִָׁמין ֶשהָׁ

 ְּכִפי ֶשנֵּרֹו

ה ִאיר ַעתָׁ  מֵּ

ל ַהֲחלֹומֹות  ֶאת ּכָׁ

ֹּא ִהְסִפיק ְלַהְגִשים  ֶשל

ַרבֹות בֹות הָׁ ֲאהָׁ ל הָׁ  ֶאת ּכָׁ

ל ַלֲחֹלק  ֶשעֹוד יכָׁ

ִדים  ֶאת ַהְּילָׁ

עֹולָׁם ִביא לָׁ ֹּא ִהְסִפיק ְלהָׁ  ֶשל

ה  ֶאת קֹולֹות ַהִשְמחָׁ

 ֶשל ֶעֶרב ַהְּכלּולֹות

 ֶשִנְגַדע

ֶנַצח נַָׁדם  ְולָׁ

חֹות ַהִמְשַפְחִתּיֹות  ֶאת ַהְשמָׁ

ה  ֶשַאתָׁ

 רֹוֶאה ִמְמרֹוִמים

יְנָך ה אֵּ  ַאתָׁ

נּו  ַאְך ִזְכרֹוְנָך ִאתָׁ

ִמים. י עֹולָׁ  ְלעֹוְלמֵּ



 שרית איזנמן



 

 

 מחיל השריון, בן שרה ויעקב.ל “טוראי נתן )נתנאל(אברהם זלזכרו של 

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

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

  

 הדגל של נתנאל / אסתר דגן קניאל

ִפיָרה ַעט ִתָשַמע ַהצְּ  עֹוד מְּ

ַמִים  אן" ְיַפְלחּו ֶאת ַהשָׁ  "ִשיִרים ַעד ּכָׁ

עֹות'. ר ֶאת ַהְדמָׁ ֹּא יּוְכלּו 'ַלֲעצֹּ ִכים  ל  ַמְלאָׁ

ם    ַאֶתם ֲאהּוַבי ַאל ִתְבּכּו ַאל תֹּאְמרּו: ַחּיָׁיו ִנְקְטפּו ְבִאבָׁ

ַלְמִתי ְלִעִתים ה ְלהֹוִליוּוד ְּכמֹו ֶשחָׁ דָׁ ַרְזִתי ִמְזוָׁ  ַתְחְשבּו ֶשאָׁ

ן.  ּה ֶשל סֹוְפיָׁה לֹורֵּ  ַתְחְשבּו ֶשֲאִני ַמְגִשים  ֶאת ַהֲחלֹום ְלִצדָׁ

  

ִפיָרה ַעט ִתָשַמע ַהצְּ  עֹוד מְּ

בֹות   ִכים ִיְשְטפּו אֹוִתּיֹות ֲחרּוטֹות ַעל ַמצֵּ עֹות ֶשל ַמְלאָׁ  ְדמָׁ

 ַאֶתם ַיִקיַרי ַאל ִתְבּכּו ַאל תֹּאְמרּו: ִנְגְדעּו ַחּיָׁיו

ַלִים ן ִבְרחֹוב ַצר ִבירּושָׁ טָׁ א  ִבְצִריף קָׁ  ַדְמְינּו ֶשֲאִני ִנְמצָׁ

ִביא. ִלּיָׁהּו ַהנָׁ ִביא ְלאֵּ א ,ַעל ַּכַפי אֹותֹו אָׁ ר ֶאת ַהִּכסֵּ  ְמַנגֵּ

  

ִפיָרה  ַעט ִתָשַמע ַהצְּ  עֹוד מְּ

ַמִים   י שָׁ ד ִמתֹוְך ַּכְנפֵּ א ַרֲחִמים' ְתַהְדהֵּ לֵּ ל מָׁ  ּוְתִפַלת 'אֵּ

ֶרן ם  ַהֶדֶגל יּוַנף ְבַגֲאוָׁה ַעל ַהתֹּ  ַחּיִָׁלים ַיְכִתיפּו ִנְשקָׁ

ה שָׁ  ְּכמֹו ְבאֹותֹו ַהּיֹום ֶשל ִמְלֶחֶמת ַהֲהתָׁ

ִרים ֶאת ַהֶדֶגל   ֶרַגע בֹו ִהְתַנַדְבִתי ְלהָׁ  ְּכמֹו ְבאֹותֹו הָׁ

אִעיִלּיָׁה ִהִשיג אֹוִתי. ז ְבִאְסמָׁ גָׁ י ֶשַהפָׁ  ִלְפנֵּ

  

ִפיָרה ַעט ִתָשַמע ַהצְּ  עֹוד מְּ

בֹות, ֶות ִתְזַעק ִמתֹוְך ַהְלבָׁ  ְוִדְמַמת מָׁ

יִני בֹוֶכה, ַגם ַאֶתם ַאל ִתְבּכּו  ֲאִני אֵּ

ִניף ֶאת ַהֶדֶגל ב ְלהָׁ ִייִתי שּוב ִמְתַנדֵּ יָׁה,  הָׁ ִריְך הָׁ  ִאלּו צָׁ

ִרים ֶפר ַהְספָׁ ז בֹו ְּכמֹו ְבסֵּ ף ִעמֹו ְּכמֹו ְבַטִלית 'אֹוחֵּ  ּוִמְתַעטֵּ

ה ַעל ַאְדַמת ַהמֹוֶלֶדת   אֹון  ּוְבִבְטחָׁ י ֶשַאֶתם ַתַעְמדּו ְבגָׁ  ְּכדֵּ

ל. אֵּ  ְלִתְפֶאֶרת ְמִדיַנת ִיְשרָׁ

 



 שי כחלון



 

 

 מחיל הים, בן טובה וזאב.ל “רב סמל אופיר שריג ז לזכרו של

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

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

 

צּולֹות/ נגה סוירי   ֲחלֹום ִבמְּ

 

ז ִפים ִמַמַעל ִלּוּו אָׁ  ְשחָׁ

ִדיש. ִטי"ל ֲהִכי חָׁ  ֶאת ַהסָׁ

ֶרן הֹוַבְלתָׁ ְבַגֲאוָׁה  ְברֹּאש ַהתֹּ

ּה.  ֶאת ַהְסִפינָׁה ִלְמחֹוז ֶחְפצָׁ

ִקים ִלּוּו ֳעמָׁ  דֹוְלִפיִנים בָׁ

י ַהַגִלים. ין ִנְצנּוצֵּ יֶניָך ַהנֹוְצצֹות בֵּ  עֵּ

  

ם שֹוִחים ז ְוַעד ַהּיֹום הֵּ אָׁ  מֵּ

 ַעל ִקירֹות ַחְדְרָך.

ִחים ה?-שָׁ  ַאּיֵּה ַאתָׁ

ה ּומֹוֲעדֹון  ֲחִליַפת ְצִלילָׁ

 הֹוִתירּו ֲחלֹום.

  

ִבים ֶניָך ּכֹוכָׁ  אֹור פָׁ

 ְוסֹונָׁאר ְשַפת ַהדֹוְלִפיִנים

ה מָׁ ֲאדָׁ י הָׁ מֹות ֶשַעל ְפנֵּ  ִיְגעּו ַבְנשָׁ

 ִלְבנֹות, ְלַהְגִשים,

ִקים ֳעמָׁ  ִלְצֹלל שּוב לָׁ

ֶקיָך. ֳעמָׁ  לָׁ

 

 



 ילנה לוינסון



 

 

 , מחטיבת הצנחנים. בן אהרן וסימה. ל“סגן משנה דניאל )חיים( מלכה זלזכרו של 

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

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

 

 מן השמים / חיים יחזקאל 

 

ה, ְשַנת  רָׁ ם ַיַחד ִעם ַהֶשֶמש, ַבַמְעבָׁ עֹולָׁ א לָׁ ל בָׁ ִניאֵּ ַרע ֶשל ֱאֹלִהים. 1157ְּכֶשדָׁ ְך הָׁ ה ִעם ַהַמְלאָׁ ל ַהַמְחבֹוִאים, ֶשִשֲחקָׁ א ִמּכָׁ ה ִאמָׁ , יְָׁצאָׁ

י סֹוד, ֶשִהְמִתיקּו ְלהֹוִסיף ִלְשמֹו "ַחִּיים",  ינֵּיֶהם יֹוְדעֵּ ִאים, ּובֵּ ה ְמַקֶדֶמת ְפנֵּי ַהבָׁ ְיתָׁ  הָׁ

יו ְמאֹוד.  ֶשִּיְרבּו יָׁמָׁ

ה יֹוֶשֶבת ּוְמַכֶבֶסת ַגְעגּוִעים, ְיתָׁ ם ַהַמר ֶשל ִנְסיֹונֹות ֱאֹלִהִּיים, הָׁ ה ֶאת ַטְעמָׁ ֲעמָׁ  ְוִהיא ֶשטָׁ

י ה ַעל ֶחְבלֵּ ּה ִתְקוֹות. -ְותֹולָׁ  ִלבָׁ

ם. ַני ְלעֹולָׁ ְך ְלפָׁ לֵּ ל, ֶשלֹּא תֵּ ִניאֵּ ל, דָׁ ִניאֵּ ּה ֶנֱחַרד: דָׁ יָׁה ִלבָׁ ִעים, ְוהָׁ ה ְמַטֶּיֶבת ֲחלֹומֹות רָׁ ְיתָׁ  ַגם הָׁ

 

ה ִבְשדֹות ה ְּכמֹו ִהְלכָׁ פָׁ ִבים ַהנֹוְצִצים, ַנְפשֹו ַהְּיחֵּ ינָׁיו ְּככֹוכָׁ ַמִים, ְבַרק עֵּ א ִמן ַהשָׁ ל, ֶשבָׁ ִניאֵּ  ִצים.קֹו ְודָׁ

ל ִניאֵּ יו ֶשל דָׁ יּו ֲחלֹומֹותָׁ ִמיד הָׁ  ַהֶדֶרְך ֶאל...-תָׁ

ה ְוַצֲהַלת ֶסף, עֹוד ַרַחש ַלְילָׁ אֹּ ה ֶשל ַגְפרּוִרים, עֹוד ַגְעגּוַע, -עֹוד בּול נִָׁדיר לָׁ  ִפְתאֹום, עֹוד ֻקְפסָׁ

ִרים ֶשל יֹום.  ְשבָׁ

ִדים י ְבגָׁ ַלם ְלַהְכִניס ְבתֹוְך ִּכיסֵּ ִדים.-ְוַגם חָׁ ל ַהֲחסָׁ  ֶאת ּכָׁ

א ַח ְבִמְשַחק ַהְספֹוְרט ַהבָׁ ה ְלַנצֵּ ר ְמַעט ַוֲעשֹות ַהְרבֵּ אמֹּ  לֵּ

ס ֶאת ַההֹוֶוה יו ַהֶנֶפש ִמְתַמֶסֶרת -ִלְתפֹּ לָׁ  אֵּ

חֹות ְלֶסֶרט. אָׁ ֶלֶכת ִעם הָׁ ר, לָׁ  ַלֲחזֹּ

 

יָׁה לֹו  דֹול הָׁ  ְועֹוד ֲחלֹום גָׁ

י  ִלבֹו ַהמּוַפִזים-ֶשִהְרִטיט ַחְדרֵּ

ֶרת ִראשֹונָׁה, א, ִעם ַמְשּכֹּ  ִלְקנֹות ְלִאמָׁ

ה ֶשל ַתפּוִזים. טָׁ  ַמְסחֵּ

ל ְלהֹודֹות ה ַעל ַהּכֹּ צָׁ ִרים ּוִמתֹוְך ֶשרָׁ ם ֶשל ַהְדבָׁ ש ֶעְרּכָׁ  ּוִמתֹוְך ֶשחָׁ

ל ֶאת ַדְרגֹות ַהְקֻצנָׁה. א ְראּוִיים ְלַקבֵּ א ְוַאבָׁ ר ְלִעִתים, ֶשִאמָׁ יָׁה ְמַהְרהֵּ  הָׁ

ַלם עֹוד ְּכֶיֶלד ַבְשכּונָׁה. יֶהן חָׁ  ֲעלֵּ

 

יו ל ַאֲהבֹותָׁ ב. ֶנֱאַסף ֶאל ּכָׁ ַמִים שָׁ ַמִים ְוֶאל ַהשָׁ  .ִמן ַהשָׁ



 דניאלה רודריגס



 מחיל האוויר, בן ישראל ז"ל ובלה. ל “רב טוראי ראובן סולומון זלזכרו של 

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

 (.1.8.1131נפל ביום כ"ה באייר תשל"ח ) 

ִדי ָפֵאָלה ַורְּ  ַכֲחלֹום ָיעּוף* / רְּ

ה ין ַשִיט ְלִטיסָׁ  בֵּ

ַגְעתָׁ ַבַגִלים.  נָׁ

ִרים  ֶהְעַנְקתָׁ ַלֲאחֵּ

 ִמְמצּולֹות ִלְבָך

ק ְּכמֹו ַהּיָׁם. מֹּ  ֶהעָׁ

ַגע ְביֶָׁדיָך ב נָׁ  ַהזָׁהָׁ

, ִניתָׁ , בָׁ  ִתַקְנתָׁ

. ִעים ִאִחיתָׁ  ְקרָׁ

ר, צָׁ  ֶאת ַקו ַחֶּייָך ַהקָׁ

ה ה ִלְתקּומָׁ ר ִמשֹואָׁ  -ֶשִחבֵּ

ה. מֹון ַאֲהבָׁ אתָׁ ְבהָׁ  ִמלֵּ

ץ ֲעלּוִמים, חּוס ִנפֵּ  ֲאִויר דָׁ

ְתָך ַלְמרֹוִמים ה ִנְשמָׁ  ֶהֱעלָׁ

א. ם ִנְפַגְשתָׁ ִעם ַאבָׁ  שָׁ

ֹּא ִהְגַשְמתָׁ   ּוִמתֹוְך ַהֲחלֹום ֶשל

ִנים, י ֲענָׁ ה בֹוֶנה ְמטֹוסֵּ  ַאתָׁ

א ְלַהְרִּכיב  ַמסֹוִקים.  ַמְדִריְך ֶאת ַאבָׁ

 ֲהיַָׁדְעתָׁ ?

. -ִמנּוי ְּכַמְדִריְך  ר ִקַבְלתָׁ  ְּכבָׁ

א ל ִמַפַעם ְלַפַעם ִלְראֹות ֶאת ִאמָׁ  צֹולֵּ

ּה, ה רֹוֶאה אֹותָׁ  ַאתָׁ

ּה ִמיד ִאתָׁ ה תָׁ  ַאתָׁ

ּה ַאְגתָׁ לָׁ ִמיד דָׁ  ְּכמֹו ֶשתָׁ

 ְבִני ְיִחיִדי  

ה!?  ַאּיֵּה ַהֶשה ְלעֹולָׁ

ר...ְוַכֲחלֹום יָׁעּוף..."  פָׁ ר ְוסֹופֹו ֶלעָׁ פָׁ עָׁ ם ְיסֹודֹו מֵּ דָׁ  מחזור יום כיפור, מתוך :"ונתנה תוקף".                   -* "  ״אָׁ



 פאול סימו



 

 

 

 מחיל השריון, בן לשושנה וצבי הרש.ל “טוראי יצחק קרפ זלזכרו של 
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 לחיות לנצח את החלום / משה ויג 

 

י פּוִגי ַהְבִתי ֶאת ִספּורֵּ ז אָׁ  אָׁ

ַחְקִתי ש צָׁ  ִעם ַהַגשָׁ

חַ   מֵּ  ַגם יַָׁדְעִתי ַלֲעשֹות שָׁ

 ַּכדּוֶרֶגל ִשַחְקִתי

 ְוִהְגַשְמִתי ֶאת ַהֲחלֹום 

ה ֶשַבע ֶשל ַהִשְריֹון  ִהְתַגַּיְסִתי ַלֲחִטיבָׁ

לֹום  ִלְהיֹות ַחּיָׁל ֶשל שָׁ

ן ֶאל מּול ֶחְרמֹון  ַבגֹולָׁ

ם יּוִלי אֹוגּוְסט ַמֶּכה ִבי  חֹּ

חַ  מֵּ ַח ַבַטְנק ֶשִלי שָׁ  ֶאל מּול יָׁרֵּ

 

ה בָׁ ְך ְבעֹוִדי ַעל ַהֶמְרּכָׁ  ְוכָׁ

נָׁה. ַח ְבתֹוְך ֲענָׁ  ִנְשַאר ֲחלֹוִמי ְלַנצֵּ
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