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בסימן מלחמת   טטקס יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה תשע"
 ההתשה 

 כתיבה ועריכה אמיר לביא 

 

 )לפני הצפירה(  –דברי פתיחה  

 

 הורדת הדגל לחצי התורן אנו מבקשים מהקהל לעמוד.ל

 הורדת דגל 

ם  הקהל מתבקש להמשיך לעמוד ולהמתין לצפירה וכן לאמירת ה"יזכור" שתאמר ע
 הצפירה.  תום

 

 יזכור עם ישראל   -תפילת יזכור 

 ִיְזכֹּר ַעם ִיׂשָרֵאל ֶאת ָבָניו ּוְבנֹוָתיו, 

 ֲ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 ָלה 

 ִביֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהֶטרֹור. 

 ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָבַרך ְבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים ִיְזכֹּר

 ְוֶחְמַדת ַהְּגבּוָרה ּוְקֻדָשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶנֶפש 



2 
 

 ֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲעָרָכה ַהְכֵבָדה. 

ָרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִנָצחֹון   ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִישְֹּ

ָראֵ   ל ְלדֹור ּדֹור. ֲחתּוִמים ְבֵלב ִישְֹּ

הם לעולם יישארו ילדים, הם לעולם לא יהיו הורים, הם לעולם לא יוכלו יותר  

להגיד לאימא, אני אוהב אותך. הם לא ילמדו באוניברסיטה, ועוד מעט האח  

 הקטן כבר יהיה גדול מהם,  

 שארו ,לנצח, לא גדלים, לא משתנים, ולא מזדקנים. יככה  הם י

לעולם, ורק הזיכרון נשאר, אנחנו זוכרים את מי שהם   הם הלכו ולא ישובו יותר

 היו ,אבל הכאב האמיתי, הוא בגלל מי שכבר לא יהיו." 

 

 יהי זכרם ברוך, חללי בית ספרנו"  
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 רשימת הנופלים בית ספר צהלה

 

 אוהד שטנג 

 אורן מושין 

 אייל וויס 

 איל שחם 

 אריאל )ליבל( עודד 

 אריה קסלר מאיר 

 דן אוברלנדר 

 ידין טננבוים 

 מיכה שנן 

  

 עדי יוסיפוב 

 עודד ארבל

 קובי תירוש

 רון טל

 רן קמחי

 שמואל הררי

 גיל ליברך

 מיכאל ורדי
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  אנחנו שנינו מאותו הכפר

 נעמי שמר  מילים ולחן: 

 

 אנחנו שנינו מאותו הכפר 

 אותה קומה, אותה בלורית שיער  

 אותו חיתוך דיבור מה יש לומר  

 הן אנחנו מאותו הכפר  

 

 אנחנו שנינו מאותו הכפר 

 שדה ירוק חצינו עד צוואר 

 בערב שבנו יחד לכיכר  

 כי אנחנו מאותו הכפר  

 

 ובלילות שישי  

 כשרוח חרישי  

 בצמרות שחורות עובר  

 אז אני אותך זוכר  

 

 תמיד בפרדסים ובשדרות 

 אהבנו את אותן הנערות  

 אין דבר   -תמיד אמרנו  אבל

 זה הכל נשאר בתוך הכפר 

 

 ברחנו אל אותם המקומות 

 לחמנו בשלוש המלחמות 

 זחלנו על קוצים ועל דרדר 

 אבל שבנו יחד אל הכפר  

 

 ובלילות שישי...  
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 אני זוכר בקרב שלא נגמר 

 פתאום ראיתי איך אתה נשבר  

 וכשעלה השחר מן ההר  

 אז אותך הבאתי אל הכפר 

 

 אנחנו כאן בכפר   -אתה רואה 

 כמעט הכל נשאר אותו הדבר  

 בתוך שדה ירוק אני עובר 

 ואתה מעבר לגדר 

 

 

הגדול  השנה אנו מציינים חמישים שנה למלחמת ההתשה. שנתיים לאחר הניצחון 

 במלחמת ששת הימים מצאה ישראל את עצמה במערכה חדשה.  

ההתשה הייתה להפעיל לחץ על ישראל, על מנת שתיסוג    מטרתה של מצרים במלחמת

משטחי סיני שנכבשו במלחמת ששת הימים, או לפחות תיסוג מקו התעלה כך  

 שתתאפשר פתיחתה לשיט. 

מטרתה של ישראל הייתה להמשיך ולעמוד בגבולות שנקבעו ולהבהיר למצרים  

במינימום   – שבכוח לא תוכל להשיג דבר. תחילה פעלה ישראל בדרך של מגננה 

 נפגעים; ובשלב שני עברה למתקפה אווירית, שכללה פגיעות בעומק מצרים.

 

 דוד אייזן כתב 

שמים הקשים ביותר שהייתי אי פעם. אין כאן בכלל זמן לנוח  - אני נמצא באחד מהאי"

נו נאצר. הם  ד או לישון ובמקום זה באה לידי ביטוי מלא מלחמת ההתשה של ידי

תה לי חוויה יוצאת  ימשיבים וחוזר חלילה, ואין לזה סוף. השבוע הימפגיזים, אנחנו 

  עתי וקראתי הרבה על חיל האוויר שלנו אבל לא יצא לי לראות מקרוב ממן הכלל ש
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איך זה מתבצע במציאות והשבוע לאחר שידידנו ירו וירו ולא הפסיקו ירדו עליהם  

   "גדול כאן שקט.מטוסים שלנו ממש כמו בסרטים. אחרי זה בא השקט וזה דבר  

 

 שיר תנועה  -ריקוד 

 

 אמא, אבא וכל השאר  

 הפרויקט של עידן רייכל  

 מילים: ראובן פוליטי 

 לחן: עידן רייכל 

 

 את השיר כתב ראובן פוליטי שנהרג במלחמת יום כיפור 

 

 וכשהלילה תם והשמש מאירה  

 התדעי אמא מה לעינינו נראה?  

 עצים סביב, רמי צמרת אך חרוכי גזע  

 גדולים סביב אך הרוסים הם דהויי צבע  בתים 

 מהלך על הריסות אני, אמא  

 ותאמיני לי אין כאן שום אגס ואין כאן פרח  

 

 לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה  

 תשקע השמש, תבוא העלטה  

 ואז ננום בבגדנו במיטה  

 כן אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא  

 

 בחיי שזה קשה אך אני נשאר 

 אפורה האדמה ושחור האופק  



7 
 

 וכחול שמים כאילו משתהה והוא ממתין  

 ולא נוגע, הוא לא נוגע באופק השחור  

 ביניהם חלל, שום קשר וכל השאר  

 וזה קשה מאוד אך אני נשאר 

 יש כאן גדר תיל ואחריה חרב שלופה  

 אמא, אבא וכל השאר  

 

 ו שחורה  לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנ 

 תשקע השמש, תבוא העלטה  

 ואז ננום בבגדנו במיטה  

 כן אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא  

 

 וכשהלילה תם והשמש מאירה  

 התדעי אמא מה לעינינו נראה? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cUQGFZna8U 

שה כמעט ולא השפיעה על החיים בעורף והחיים בארץ נמשכו כסדרם  מלחמת ההת

אך מספר האבידות הרב והיעדר ההכרעה הולידו מספר גילויי מחאה. הזכורים מבין  

, שהציג ביקורת חריפה נגד מדיניות  המחזאיחנוך לוין  אלו שלגילויים אלה היו 

לפני גיוס כנגד מדיניותה  הממשלה, ו"מכתב השמיניסטים", בו מחו מספר צעירים 

 של הממשלה בנוגע לשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ואופן ניהול המלחמה. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9cUQGFZna8U
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 שחמט

 חוה אלברשטיין  

 מילים: חנוך לוין 

 לחן: אלכס כגן 

 

 לאן הלך ילדי  

 ילדי הטוב לאן  

 חייל שחור מכה חייל לבן  

 לא יחזור אבי  

 אבי לא יחזור  

 חייל לבן מכה חייל שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה  

 המלך משחק עם המלכה 

 

 ילדי שוב לא יקום  

 לעולמים יישן  

 חייל שחור מכה חייל לבן  

 אבי בחשכה לא יראה עוד אור  

 חייל לבן מכה חייל שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה  

 המלך משחק עם המלכה 

 

 ילדי שבחיקי עכשיו הוא בענן  

 חייל שחור מכה חייל לבן  

 אבי בחום ליבו  

 עכשיו ליבו בקור  

 חייל לבן מכה חייל שחור 
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 בכי בחדרים ובגנים שתיקה  

 המלך משחק עם המלכה 

 

 לאן הלך ילדי  

 ילדי הטוב לאן  

 נפלו חיל שחור וגם לבן  

 לא יחזור אבי  

 אבי לא יחזור  

 ואין חייל לבן ואין שחור 

 בכי בחדרים ובגנים שתיקה  

 על לוח ריק רק מלך ומלכה 

 

מלחמת ההתשה הסתיימה בהתשה של שני הצדדים לאחר הסכמה על הפסקת אש.  
המלחמה נמשכה כשנה וחמישה חודשים לאורך החזית המצרית, ובמהלכה הפגיזה  

של דבר, המלחמה  מצרים ללא הפסקה את המוצבים לאורך תעלת סואץ. בסופו 
מלחמה   נגמרה בתיקו אסטרטגי. אף צד לא הצליח להדביר את הכוחות של היריב. 

 . פצועים בכל החזיתות 3,730-הרוגים ו   968זו הסתיימה עם 

 

 הייתי נער    -ריקוד 

 הייתי נער 

 להקת הנח"ל  

 מילים: דוד עתיד 

 לחן: יאיר רוזנבלום 

 

 היעדים מטוהרים והרוסים  

 שלגים על החרמון מול שמש נמסים  

 ובעיירת רפאים על הרמה  

 חמור בודד תועה כבטרם מלחמה.  

 הקיץ שב למשלטיו הישנים  

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים.  

 

 הוילונות הוסרו והנייר גורד  
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 פקיד העירייה נעל את המקלט  

 שלוחות הדשא מטפסות ומעלות  

 ירוק טרי על צלקות התעלות.  

 הרימונים חזרו לשוק לדוכנים.  

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים.  

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים.  

 

 היה לי נער מאוהב היה לי נער,  

 צלול היה קולו צלולות היו עיניו  

 הקרב נדם ושוב קרב הוא אל השער  

 ות פניו  אך הילוכו כבד וחתומ

 

 גילחנו הזקן קיפלנו המדים  

 שתקנו סביב ספלי קפה עם ידידים  

 העניינים שבים אט, אט למסלולם  

 לומדים לא להזכיר את אלה שאינם.  

 לומדים לחזור להרגלים הישנים.  

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים.  

 

 שוב החשמל בוהק בלילה ברחובות  

 שלטי האור מוכרים פלאפל ותקוות  

 על מדרכות בין שולחנות בירידים  

 המיני שב להשתלט על המדים.  

 על גל האתר צועדים הפזמונים.  

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים.  

 אבל פניך, נערי, נותרו שונים.  

 

 היה לי נער מאוהב היה לי נער  

 צלול היה קולו צלולות היו עיניו  

 הקרב נדם ושוב קרב הוא אל השער  

 אך הילוכו כבד וחתומות פניו  
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 עימדי בשער נערה עימדי בשער  

 אני חוזר אלייך בדרכי עפר  

 הייתי נער, נערה, הייתי נער,  

 עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה.  

 

 אך הילוכו כבד וחתומות פניו..  

 חייכי אלי מוכרת ויפה... 

 

פני ארבעים שנה נחתם חוזה השלום בינינו  עשר שנים לאחר מלחמת ההתשה ול 

  למצרים. בדרך להסכם השלום עברנו מלחמה נוספת. האויב של אתמול הפך לשכן 

. חצי האי סיני הוחזר למצרים ואילו היום ישראלים רבים  שאנו משתפים אתו פעולה

ם בו. מנחם בגין שחתם על הסכם השלום עם אנואר סאדאת  נוסעים לסיני ומתארחי 

"אנחנו נלחמים היום על השלום. אשרינו שזכינו לזה. כן, יש   רים אמר: "נשיא מצ

קשיים בשלום, יש; יש מכאובים בשלום, יש; יש קורבנות למען השלום, יש; כולם  

 עדיפים מקורבנות המלחמה!" 

 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים.   –מקהלה   שיר 

 שלמה ארצי  

 מילים: אבי קורן  

 לחן: שמואל אימברמן 

 

 כבר יבשו עינינו מדמעות, 

 ופינו כבר נותר אילם בלי קול.  

 מה עוד נבקש, אמור מה עוד?  

 כמעט ביקשנו לנו את הכל. 
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 את הגשם תן רק בעיתו,  

 ובאביב פזר לנו פרחים,  

 ותן שיחזור שוב לביתו,  

 יותר מזה אנחנו לא צריכים.  

 

 כבר כאבנו אלף צלקות,  

 עמוק בפנים הסתרנו אנחה.  

   -בשו עינינו מלבכות כבר י

 אמור שכבר עמדנו במבחן.  

 

 את הגשם תן רק בעיתו,  

 ובאביב פזר לנו פרחים,  

   -ותן לה להיות שנית איתו 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים.  

 

 כבר כיסינו תל ועוד אחד, 

 טמנו את ליבנו בין ברושים.  

  -עוד מעט תפרוץ האנחה  

 קבל זאת כתפילה מאוד אישית.  

 

 את הגשם תן רק בעיתו,  

 ובאביב פזר לנו פרחים,  

   -ותן לנו לשוב ולראותו 

 יותר מזה אנחנו לא צריכים. 

 

תם טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. הקהל מתבקש לקום  

 לשירת התקווה.  


