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 אילת ליבר -דברי פתיחה.1

 לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. היום, ב' באייר תשפ"א, יום הזכרון

לפני שנה בדיוק ישבנו איש איש בביתו והשתתפנו בטקס דרך המסך, בזום, מרחוק, ללא 

מגע, בלי סידור הישיבה המוכר של האמפי, עם שכנים וחברים מצדדינו. היינו כל אדם 

 לעצמו.  

ונן בעיניים, נוכחים כאן בכדי לחזק  והנה אנו פה נפגשים היום, זוכים לשבת זה לצד זו, להתב

 ולכבד את מי שיקיריהם ואהוביהם אינם פה והלכו לעולמם למען המדינה. 

להקשיב למי שהיה יחד איתם, וחזר אך חלק ממנו השאיר ברגעים ההם, ולמי שיום יום חווה  

 את האובדן והחסר שנוצר. ובעיקר הגעגוע. הגעגוע שלא מרפה. 

למען למדינת ישראל, אנחנו  כאן,   73 -הזיכרון, רגע לפני יום העצמאות ה בהתקדש עלינו יום 

עצמאות מי שאיננו, מי שחזר ומי שנשאר מישובינו ומהמדינה כולה, וכל זאת למען השגת 

 המדינה ולהבטחת קיומה, למען נחייה בה, כעם חופשי בארצנו.  

 במותם ציוו לנו את החיים. 

 מתבקש לעמוד."יזכור" הקהל ה ת לקריא

 שופי  -יזכור.2

ר ַעם ִיׂשָרֵאל ֶאת ָבָניו ּוְבנֹוָתיו  ,ִיְזכֹּ

 ,ֲהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל-ַהֶנֱאָמִנים ְוָהַאִמיִצים, ַחָיֵלי ְצָבא

 ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהַמְחָתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים 

 ְבַמַעְרכֹות ָהָעם, ְוָכל ַאְנֵשי ְקִהיִלַית ַהמֹוִדיִעין 

 ְוַהִבָטחֹון ְוַאְנֵשי ַהִמְשָטָרה ֲאֶשר ֵחְרפּו ַנְפָשם 

  ,ָבִמְלָחָמה ַעל ְתקּוַמת ִיְׂשָרֵאל

 ְוָכל ֵאֶּלה ֶשִנְרְצחּו ָבָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה

 .רִביֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהֶטרֹו
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ר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָבַרך ְבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים   ִיְזכֹּ

 ְוֶחְמַדת ַהְּגבּוָרה ּוְקֻדָשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶנֶפש

 .ֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲעָרָכה ַהְכֵבָדה

 

ָרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִנָצחֹון   ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִישְֹּ

ָרֵאל ְלדֹור ּדֹורֲחתּוִמים בְ   . ֵלב ִישְֹּ

 

 הקהל מתבקש לשבת: אילת ליבר

 דניאל הרניק  –"קחי אותי לטייל"  -שיר .3

 קחי אותי לטייל 

 לברוח מהצל 

 בשמש החמה 

 בחדר מחכה מלחמה 

 אימת הנפילה 

 הביטי בי 

 הנעילה זו שעת 

 פתחי לי שערך במחילה 

 

 קחי אותי לשחק 

 לרוץ להתפרק 

 נשכב בחול החם 

 נמצא מקום שאין בו עולם 

 מגע גופך החם 

 הילד שנרדם בחשכה 

 קורא לך שתביאי שמיכה 

 

 אני לא יכול לבד להסתדר 

 תראי איך הכאב הזה עובר 

 אלי, ואז אלייך 

 

 קחי אותי רחוק 

 למדי אותי לצעוק 

 כאילו אין מחר 

 לי שכלום לא נגמר הבטיחי 

 שאלוהים נשאר 

 אף פעם לא פחדתי מהים 

 היום כל גל הוא בלתי נסבל 

 

 אני לא יכול לבד להסתדר 

 תראי איך הכאב הזה עובר 

 אלי, ואז אלייך 

 

 אני לא רוצה שככה ייגמר 

 תראי איך שהעצב בי עובר 

 אלי, ואז אלייך 

 

 קחי אותי לטייל 
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 אלעד ווזאנה  -היישובדובר מן  .4

 

 )ילדי נטף מניחים זרים ליד שמות הנופלים( אילת ליבר - .הקראת שמות הנופלים5

  בפעולות ונרצחו הצבאי שירותם במהלך שנפלו וקרובינו ישובינו בני שמות ואלה

  :האיבה

 בהר לקיבוץ דרך  סלילת בעת , 1937 ח"תרצ בכסלו' בה, נפל אור  בן גל של סבו, מגדל יצחק

 בנפלו.  26בן  הרוח

 1948 ט" תש בתשרי ד" בי נפל, מגידו עודד של דודו ארנון יעקב סמל

 בנפלו.  20בן 

 ח" התש באייר ח" בכ נפל, בדיחי אבנר של דודו, בדיחי יהושע סרן

 . בנפלו 27בן  1948

בן   1956דויד, דודה של דליה גורדון, נפל בכ"ז בחשון תשי"ז  -גלזר בן טוראי יצחק אירבינג

 בנפלו.  21

    בנפלו. 22בן  1973 ד" תשל בתשרי' בכ נפל, כהן תמי של אחיה, רוזנבלום יגאל סמל

    בנפלו. 20בן  1973 ד" תשל  בתשרי א" בי נפל,  שץ יואל של אחיו , שץ אבנר ראשון סמל

    בנפלו.  21בן   1973 ד" תשל בתשרי ג" בכ נפל,  וייס בטי של הראשון בעלה,  גבורין אבנר סגן

    בנפלו. 31בן  1982 ב"תשמ בתמוז ט" בי נפל , נטף חבר, ערן גדי סגן

  בנפלו.  26בן  1982 ב" תשמ בסיוון ו" בט נפל,  הרניק רוני של אחיו, הרניק גוני סרן רב

   בהרצחו. 28בן   1983 ד" תשמ בחשוון' בי נרצח, מלץ אלה של אחיה, סילמן סטיבן

  21בן  1992 ב"תשנ באייר ז" בי נפל, אוטולנגי ומיכאל רות של בנם, אוטולנגי  יפתח סגן

    בנפלו.

    בנפלו. 20בן  2000 ס"תש בניסן ב" בכ נפל,  הרמן ותחייה נינו של בנם,  הרמן יאיר סמל

    בנפלו.  22בן  2002 ב"תשס באדר ט" בכ נפל, בדיחי ואבנר יעל של בנם, בדיחי  גיל סגן

 הפסקה קצרה

  18בן  1948נצר אחרון, טוראי ישראל זינגר, חבר משפחת פינגולד, נפל בי"א בתמוז תש"ח 

 בנפלו.

  1973נצר אחרון, סמל ראשון גדי סנדרס, חברו של איתן יעקובוס, נפל בי"ב בתשרי תשל"ד 

 בנפלו.  22בן 

 

 

   .ברוך זכרם יהי
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 הדסה יעקובוס" הספר המשוגע  -"היו לי חברים טובים../חיים גורי -קריאהקטע .6

 הפעם אוסיף כמה מילים לפני השיר שאקרא.

 חיים גורי היה אצלנו בתיאטרון פעמיים, בשנותיו האחרונות, כבר בזקנתו המאוחרת.

י שירים שלו, של אלתרמן, ערב עם גורי הוא ערב ספונטני, מלא סיפורים, הרהורים, צטוט

 ואחרים.. ערב קולח, זורם... וארוך.. 

לקראת סופו של הערב האחרון, השני, גורי ביקש לומר את מילות הסיום, את מילות 

הפרידה. הוא התרומם בקושי מהכורסא, הזדקף עד כמה שיכול היה, תוך שהוא נשען על 

פילה, בקול רם, בכוונה מלאה, בעל  השולחן שלפניו, וכמו בטקס שהוא משתתף בו, או אולי ת

 פה כמובן, בחרדת קודש הוא ציטט את השיר הבא:

 היו לי חברים טובים שאהבו לחיות 

 אך לא תמיד ידעו כיצד 

 לאלה היה זמן ללמוד 

 ואלה לא הספיקו כמעט.

  

 היו לי חברים שידעו למתוח, לצחוק 

 לספר בדיחות ולגלגל כזבים

 באגודת דוברי אמת, 

 החורף מתחת ליריעות או לסככותבלילות 

 ובלילות הקיץ למרגלות הכוכבים.

  

 וכן היו לי חברים חרשים. 

 כאשר ביקשו מתנדב אחד 

 באו עשרה, כי לא שמעו היטב,

 וכאשר אמרו להם לשוב 

 נשארו ליד אוהל המטה, כמו אוריה. 

  

 וכן היו לי חברים אילמים, 

 שלעיתים קרובות לא ידעו לדבר

 לדבר במקומם. וביקשוני 
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 לומר כמה מילים

 -אין דבר, זה בסדר -שאמרו

 וזזו לאחור

 ונשענו אל העצים או אל הכתלים.

  

 רבים מחברי היו שקרנים, 

 כאשר שאלת אותם אם הם מרגישים טוב, 

 או אם חסר להם משהו,

 מאה אחוז.  -היו אומרים

 והיו להם עיניים אדומות וזקן בן שבועיים 

 ובקושי יכלו לזוז. 

  

 יו לי גם חברים אלכימאים,וה

 שהצליחו להפוך מים ליין 

 ודרך לזמר

 ועייפות לברזל

 ונעורים לפצע פתוח. 

 היו לי חברים משוגעים, 

 אנשי רוח.

  

 היו לי חברים עשירים, 

 שכל הארץ הייתה ביתם 

 והם לנו בכרמי זיתים או בבתי אריזה שכוחים

 או במערות עשן או על פני רכסים שטופי רוח 

 במיטתם.כמו 

 שידעו כמו יעקוב, לחלום חלומות היוצאים מדעתם. 
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 רות אוטולנגי  -דובר מן היישוב .7

 נטף ב –על יפתח 

 . 21, משמע, היה אמור להיות היום בן חמישים, אבל הוא נשאר בן 1971יפתח נולד בשנת 

התחיל את שירותו הצבאי בקורס טיס וכשהוסב לנווטות הודיע: "אני, מספר שניים, לא אהיה" עזב  

את הקורס והתגייס לחה"ן צנחנים )הנדסה בצנחנים(. לימים אמר: "היום הכי גרוע בצנחנים, טוב  

 מהיום הכי טוב בקורס טיס". 

אלוף יוסי בכר( שיחזור כקצין  הסכים ללכת לקורס קצינים אחרי שהובטח לו על ידי מפקדו )היום 

לחה"ן. אכן חזר כקצין והיה מאד גאה כאשר גייס בבאקום לצוות שלו, על ידי מניפולציות קלות, את  

החיילים המבטיחים ביותר. נהרג בתרגיל בו היה אמור לפשוט בלילה עם חייליו על יחידת צנחנים  

שנאמר לו, וכששמע רחש פתח באש.   בגולן. השומר בכניסה למחנה הצנחנים לא פרק את נשקו, כפי

 רק יפתח נפגע ועוד הספיק לומר זאת לפני שנפטר. אלה העובדות היבשות. 

כאמו, בוודאי שאינני אובייקטיבית, אך כל מי שהכיר אותו קבע כמה כריזמטי היה. ואכן כשמיד אחרי  

ה. תמונתו נתלשה  היוודע בבית ספרו דבר נפילתו, חיפשו את תמונתו בספרי המחזור שנותרו בספרי

 עוד קודם, על ידי בנות ממחזורים צעירים יותר? 

 עוד כילד קטן היה "ממזר". ואספר שתיים מהממזרויות האלה. 

כשהיה בערך בן שש ישבתי מול שלושת ילדיי ואמרתי שאלו הייתי צריכה לבחור שלושה ילדים הייתי  

 ". בוחרת בהם. בלי להסס אמר: "ואני לא הייתי בוחר אמא שבוחרת 

יום אחד לא הגיע לגן, הגננת צלצלה בדאגה הביתה. אבא שלו שעבד מהבית קפץ במהירות לחפש  

אותו. מצא אותו ואת חברו גלעד יושבים בצל עץ ואוכלים את ארוחת העשר שלהם. כששאל אותם מה  

זה צריך להיות ענה יפתח: "היה יום כל כך יפה שלא רצינו לבזבז אותו על הגן" כשהאבא המשיך  

שאל של מי היה הרעיון, ענה יפתח: "הרעיון היה של גלעד, אבל אני ניחשתי שיש לו את הרעיון הזה,  ו

 אז הצעתי שלא נלך לגן". 

כשגדל הצטרף בהתלהבות לחוגי סיירות של החברה להגנת הטבע. לא מעט אתרים שבהם ביקר  

יה אמיץ מאוד ופעם  הלהיבו אותו כל כך שגם גרר את אבא שלו אליהם. הקשר בינו לבין אביו ה

, אמר: "הנה ועד יומו האחרון  16איתה היה בקשר מגיל כשהיה במקום יפה במיוחד עם חברתו, קרן,  

 אני רוצה לבוא עם אבא שלי". לא הרבה נערים בגיל הזה היו אומרים, או חושבים כך. 

בר הפך להיות  חלומו הגדול היה להקים חוות סוסים, הוא תכנן זאת בקפידה עם אחד מחבריו. אותו ח 

עורך דין מצליח, רחוק מאד מלהראות כבעל חוות סוסים. כבר אמרתי פעם, שבאופן בלתי מודע  

 עברנו הנה לנטף, כי המקום כל כך התאים ליפתח. 

בנוסף לכך אהב מאוד את אורות הבמה והופיע בכל הצגה אפשרית על הבמה בבית ספרו, כולל  

שר שירי בלוז. גם בצבא הופיע בהצגות שונות, לעתים   במסיבת הסיום של מחזורו שבה, בין השאר, 

 כ"דתי" עם כיפה ומשקפיים. 

היו לו הרבה חברים, מבית הספר ומשרותו בצבא. ביום שנהרג הועברו הודעות מיידיות בין בתי  

החברים האלה ומרביתם הגיעו ללוויה בהר הרצל. אני זוכרת שכשצעדנו אל מקום קבורתו אמר לי  

ה מבוגר מיפתח בשנתיים וחצי: "תראי איזה המון הגיע ללוויה של יפתח", קרן שבדיוק  בני, יותם, שהי

 הייתה בחו"ל לא הספיקה להגיע, אבל אבא שלה אמר בתום הלוויה: "הוא היה גדול מהחיים".  

ובעינינו בוודאי שהיה כך. אף על פי שעברו כל כך הרבה שנים מאז מותו, הוא מלווה אותנו בכל יום.  

הבת לספר עליו סיפורים, וגם אבא שלו, שגם הוא כבר איננו איתנו, לא פסק לחשוב, לספר  אני או

 ולדבר עליו. 

 תודה לאלינה על מתן ההזדמנות הזו. 
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 רמי פינצ'ובר -"לנשמת רע/ע.הלל" -. קטע קריאה8

הקדמה

 ,חיים
 ,הנה שבת אל אמך

 .אל האדמה הזאת אשר אהבת
רעיך עומדים ותוהים: הנה חיים  ואנחנו 

 .הלך
ואיש מאתנו איננו בוכה. אנחנו אנשים 

 .שאינם בוכים
אולי עיני רטובות מעט, מילא, אני הרגשן - 

 .שבחבורה
 

 ,חיים
 ,אתה שבת אל אמך

ואתה נכנס למעגל פריחותיה ותנובותיה,  
 .הנתח-למעגל

 .אבל אתנו לא תהיה
 ,לא תסב במסיבותינו

צחק, ולא תעשן לא תשמח עוד, לא ת
 .מקטרת

 
 ;ואנחנו נשוב ונשמח עוד שנים רבות

 !ואפשר שלא נזכור אותך תמיד
 

 !אל אלוהים
 !אפשר שנשכח אותך

 
כן. אתה לא תצחק עוד. ואנו לא נצחק 

 ;להלצותיך
 .הלא שבת אל אמך אשר אהבת

וכבר לא נאמר לך: בשבת בעשר נפגשים, 
 !ורק שלא ירד גשם

! שבת זה  ני-ואתה כבר לא תאמר: ני
 !שבת

 
 ,חיים

 ,אנחנו אהבנו אותך
 ,בשיר לא כותבים שהיית חבוב

 !אבל היית חבוב

 
 ,לא בכינו עליך

 .אבל נפשותינו היו בוכות
צבא, והן בוכות במות  -נפשותינו אינן אנשי

 .אחותן
 .הלא תסלח להן

הלא גם נפשך בכתה עליך, היא הכירה 
 ,אותך יותר מכולנו

 .כי היית שלה
 

נפשותינו אינן אנשי צבא, ואינן  הו, 
 :מלחמה-למודות

 ,הן בוכות בצר להן
 .הן ילדות קטנות

 
 ,חיים

 !אתה היית ילד יותר מנפשך 
 .אתה היית ילד

 ,היית פשוט: אדם
 !אהבת

 
האהבה שהלך  - ואפשר שלא ראית את ענן

 ;לפניך
 !אנחנו ראינו אותו

 .חבל שלא אמרנו לך זאת קודם
 .מרואולי אפשר שלא יכולנו לו

אנחנו אנשים פשוטים, ומקמצים  
 .במחמאות

 
 !ענן של אהבה

 !אש-מגן מפני-כן, זה לא מחסה
- היום אין מנצחים באהבה. אפשר שמחר

 .מחרתיים ינצחו באהבה
 

   !מי יתן
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ויעקב כהן בליווי רוני   רונית פיינגולד – "החולמים אחר השמש/ יורם טהרלב" -. שיר9

   + יואב פורת

 

 רמי מתן  -דובר מן היישוב .10

 

 לעמוד לשירת התקווה  הקהל מתבקש  :אילת ליבר

 הקהל בליווי דניאל הרניק  -התקווה.14

 

 אילת ליבר -סיכום, הזמנה לתפילת העצמאות ומתנות לחיילים.15

 הלוואי שנזכה להמשיך להחיות להצמיח ולנטוע בליבנו  

 את זיכרון אותם אלו שנגדעו טרם זמנם.  

 .נקשיב, נתחשב ונישא תפילה לשלום נאמין בשיתוף פעולה

 

 . 20:00תפילת יום עצמאות חגיגית תתקיים בבית הכנסת בשעה 

לקבל מתנה מנטף על שירותכם  והשירות הלאומי , הש"שחיילותם, החייליהאנו מזמינים את 

 , תודה.אצל שיפי שמר בכניסה לאמפי ונתינתכם

 

 תם הטקס, חג עצמאות שמח לכולם 

  
 


