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 טקס יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה תשע"ז 

 ששת הימים בסימן מלחמת

 כתיבה ועריכה אמיר לביא 

 

 )לפני הצפירה(  –  דברי פתיחה

 

המלחמה בה   זוהי  למלחמת ששת הימים. -יובל    –חמישים שנה  השנה אנו מציינים

השיג צה"ל את נצחונו המרשים ביותר בשדה המערכה והגדיל בשישה ימים את  

. יצחק רבין  פי שלושה מגודלה בתום מלחמת העצמאות שטחה של מדינת ישראל

"זו  זכרונו לברכה שהיה רמטכ"ל מלחמת ששת הימים ציין בדבריו אחרי המלחמה: "

שראל. עוד מוקדם לסכם את  תה המלחמה הגדולה ביותר שעמדה בה מדינת יי הי

מלוא משמעויותיה. חסרים לנו העומק בזמן והפרספקטיבה, וייתכן מאוד  

 " שלתוצאותיה תהיינה השפעות לטווח ארוך.

השלישית במספר אחרי מלחמת   - חמישים שנה אחרי אפשר לסכם כי מלחמה זו 

יחה  הפכה את ישראל לעובדה קיימת באזור. ישראל הוכ - העצמאות, ומלחמת סיני

את עוצמתה כאשר הביסה את צבא מצרים, סוריה, ירדן וכוחות ערביים נוספים  

שחברו למדינות אלו. ירושלים לבה הפועם של מדינת ישראל אשר הייתה מחולקת  

המערבי שהיה שריד    בין ירדן לישראל אוחדה ומתפללים יהודים חזרו לרחבת הכותל 

המרכז הרוחני היהודי בימי  לחומה המערבית החיצונית שהקיפה את בית המקדש 

 קדם. ישראל זכתה לעומק אסטרטגי שהגן על קיומה טוב יותר. 

  הצער על   השמחה האדירה והקלת הרווחה שבתום הניצחון הגדול לא טשטשו את

  3400- לצה"ל היו כ אובדן החיילים גם במלחמה הזאת. במלחמת ששת הימים  

 .פצועים 2590- כוהרוגים  780-נפגעים, מתוכם כ 
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ישראל הושיטה יד לשלום לפי הנוסחה: "שלום תמורת שטחים" אך  אחרי המלחמה 

נענתה בלאו מוחלט מצד מדינות ערב בוועידת חרטום בסודן, שלא יכלו להשלים עם  

המשיכו במלחמת התשה   הןהתבוסה וסרבו להשלים עם קיומה של המדינה. 

, עד להסכם  פצועים 3730- ו חיילים  968שנמשכה כשנה וחצי וגבתה את חייהם של 

 שביתת הנשק. 

עשר שנים לאחר מכן חתמה מצריים על הסכם השלום הראשון עם מדינת ישראל.  

וקבלה תמורתו את חצי האי סיני. וכחמש עשרה שנים אחר כך הצטרפה גם ירדן  

 שבפועל שמרה על שלום עם ישראל מאז שהסתיימה המלחמה. 

עזה ובשטחים החריפה עוד יותר   בד בבד שליטתנו על מיליוני פלשתינאים ברצועת

וגורל השטחים   את הוויכוח הפנימי בארץ באשר לפתרון "הבעיה הפלשתינאית"

ומצא את ביטויו   הקונפליקט הישראלי פלשתינאי התחדד יותר ביהודה ושומרון. 

האינתיפאדות ובפיגועי טרור,  שגבו קרבנות רבים   –בהתקוממויות הפלשתינאים 

 שראלים.  בקרב חיילים ואזרחים י 

יהי זכר חללי מערכות ישראל וקרבנות פעולות הטרור ברוך ותהי נשמתם צרורה  

 בצרור החיים.  

 

 להורדת הדגל לחצי התורן אנו מבקשים מהקהל לעמוד. מנחה:  

הקהל מתבקש להמשיך לעמוד ולהמתין לצפירה וכן לאמירת   מנחה:

 ה"יזכור" שתאמר עם תום הצפירה. 
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 יזכור עם ישראל   -פילת יזכור ת

 

 ִיְזכֹּר ַעם ִיׂשָרֵאל ֶאת ָבָניו ּוְבנֹוָתיו, 

 ֲהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל, -ַהֶנֱאָמִנים ְוָהַאִמיִצים, ַחָיֵלי ְצָבא 

 ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהַמְחָתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים 

 ְבַמַעְרכֹות ָהָעם, ְוָכל ַאְנֵשי ְקִהיִלַית ַהמֹוִדיִעין 

 חֹון ְוַאְנֵשי ַהִמְשָטָרה ֲאֶשר ֵחְרפּו ַנְפָשם ְוַהִבטָ 

 ָבִמְלָחָמה ַעל ְתקּוַמת ִיְׂשָרֵאל,  

 ְוָכל ֵאֶּלה ֶשִנְרְצחּו ָבָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלה 

 ִביֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהֶטרֹור. 

 

 לּוִמיםִיְזכֹּר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָבַרך ְבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהעֲ 

 ְוֶחְמַדת ַהְּגבּוָרה ּוְקֻדָשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶנֶפש 

 ֲאֶשר ִנְסּפּו ַבַמֲעָרָכה ַהְכֵבָדה. 

ָרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִנָצחֹון   ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִישְֹּ

ָרֵאל ְלדֹור ּדֹור.   ֲחתּוִמים ְבֵלב ִישְֹּ

 

 הקהל מתבקש לשבת  מנחה:  
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שפירא, חברת קיבוץ שפיים, לאחר  את השיר  "מה אברך". כתבה רחל   מנחה:

מלחמת ששת הימים לזכרו של בן כיתתה בקיבוץ, אלדד )דדי( קרוק,  

 . 22שנפל באותה מלחמה בקרב בשכונת שועפאט בירושלים, והוא בן 

om/watch?v=A8r0yispzDhttps://www.youtube.c    )להכנה בכיתה( 

 סרטון המראה תמונות מחייו של אלדד עם השיר 

 מה אברך 

 מילים: רחל שפירא 

 לחן: יאיר רוזנבלום 

 

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הילד? שאל המלאך.  

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הילד? שאל המלאך.  

 

 וברך לו חיוך שכמוהו כאור  

 וברך לו עיניים גדולות ורואות  

 לתפוס בן כל פרח וחי וציפור  

 ולב להרגיש בו את כל המראות.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8r0yispzD
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 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הנער? שאל המלאך.  

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הנער? שאל המלאך.  

 

 וברך לו רגליים לרקוד עד אין סוף  

 ונפש לזכור בה את כל הלחנים  

 ויד האוספת צדפים עלי חוף  

 ואוזן קשובה לגדולים וקטנים.  

 

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה העלם? שאל המלאך.  

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה העלם? שאל המלאך.  

 

 וברך כי ידיו הלמודות בפרחים  

 וצמת הפלדה  יצלחו גם ללמוד את ע

 ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים  

 ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.  
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 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הגבר? שאל המלאך.  

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הגבר? שאל המלאך.  

 

 נתתי לו כל שאפשר לי לתת  

 שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד  

 ויד מעודנת, ולב מרטט  

 ומה אברך לך עוד?  

 

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הילד? העלם הרך.  

 מה אברך לו, במה יבורך? 

 זה הילד? העלם הרך.  

 עכשיו הוא מלאך.    -הנער הזה 

 לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך.  

 אלוהים, אלוהים, אלוהים 

 . חיים  –לו אך ברכת לו  
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, בנם האמצעי של ז'ניה ומרדכי  1945בספטמבר    27-נולד ב  אלדד קרוק מנחה:  
ערב מלחמת ששת  חניק. אחותו הצעירה, וקרוק, אחיו הבכור, יובל  

  הימים גויסו שני הבנים למילואים, מה שהכניס מתח רב לבית ב
 אמו של אלדד ספרה שלפני המלחמה היא חלמה חלום.   שפיים.בקיבוץ  

הוא החזיק ביד שתי  נראה כמו אליהו הנביא  בחלום הגיע אלי אדם ש"   ז'ניה: 
הגדול יובל,  של הבן גדולה וקטנה. הנעל הגדולה הייתה  – נעליים 

לבחור   י, והוא ביקש ממנהאח הקטן יותר אלדד שלוהקטנה הייתה 
 .  בסוף בחרתי בנעל הקטנה, אבל הוא התעקש, מתילא הסכאני נעל.  

תמיד הרגישה שהיא הקריבה את אלדד והאשימה את   של אלדד אמא מנחה:
עצמה בכך שהוא נהרג. כל השנים היא חזרה לחלום הזה. זה חלק ממה  
שעובר על הורה שכול. קשה וכואב להמשיך לחיות עם זה, וזה ליווה  

 ."אותה כל חייה

 

 "הייתי נער"    –  ריקוד 

 

 ההקלטה על הפריצה להר הבית  

 להר הבית ושחרור הכותל  הפריצה

 

 )מה שיושר יהיה אולי רק הפזמון. בתי השיר ישוחקו(    שיר משחק

 

 אקאפלה( :   –קריין )אולי שירת מקהלה 

 

 אזוב ועצבת,   -הכותל  

 עופרת ודם.    -הכותל 

 יש אנשים עם לב של אבן,  

 יש אבנים עם לב אדם.  

 

 עמד הצנחן מול הכותל,   קרין: 

 מכל מחלקתו רק אחד  

 אמר לי:  

https://www.youtube.com/watch?v=__f3-j_2DN0
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   -"למוות אין דמות אך יש קוטר   חייל: 

 תשעה מילימטר בלבד..."  

 אמר לי: קריין: 

 "אינני דומע",    חייל: 

 ושב להשפיל מבטים,   קריין: 

 "אך סבא שלי, אלוהים היודע,    חייל: 

 קבור כאן בהר הזיתים". 

 

 אזוב ועצבת...   -הכותל 

 

 עמדה בשחורים מול הכותל   קריינית:

 אמו של אחד מן החי"ר.  

 אמרה לי: 

 "עיני נערי הדולקות הן     האם:

 ולא הנרות שבקיר".  

 אמרה לי:  קרין: 

 "אינני רושמת    האם:

 שום פתק לטמון בין סדקיו.  

 כי מה שנתתי לכותל רק אמש,  

 גדול ממילים ומכתב".  

 

 אזוב ועצבת...   -הכותל 

 

 עמד מול הכותל עימנו   קריין: 

 הרב הישיש בתפילה.  

 אמר לי: 

 "אשרי שזכינו כולנו"     הרב: 
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 ושב, ונזכר,   קריין: 

 לא כולם.   הרב: 

 עמד בדמעה מנצנצת   קריין: 

 יחיד בין עשרות טוראים. 

 אמר לי:  

 "מתחת לחאקי, בעצם,    הרב: 

 כולכם כוהנים ולווים  

 

 הכותל אזוב ועצבת... 

 

איחודה של ירושלים המשיך לגבות מאתנו מחיר בסכסוך הישראלי   קריין: 
 פלשתינאי המתמשך.  

יש אנשים עם לב של אבן ואבן  אחת בערב ראש השנה תשע"ה פגעה   קריין: 
באלכס לבלוביץ' כשנסע מארוחת הערב חזרה לביתו ביחד עם  

 משפחתו. 

אלכס איבד שליטה על רכבו ונהרג. הוא היה לנרצח הראשון בגל    קריין: 
כך כתב בנו ששהה בחו"ל   הטרור האחרון שפקד את מדינת ישראל.

 מיד לאחר הרצח 

אבן אחת שמשנה את המסלול שלי מניו יורק חזרה לארץ, שמשנה  " ניר: 
אני בהלם שאני כותב את זה אבל אבא שלי נרצח   את מסלול חיי.

י אבנים בשכונת ארנונה  אתמול בערב החג בדרכו הביתה מיידו 
 " בירושלים.

 אבא, אני אוהב אותך 

 יהי זכרך ברוך 
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 ריקוד

 לראות במקומך 

 ילים: נעם חורב מ

 לחן: איליה רוסילו 

 עיבוד: חן מצגר אדר 

 

 אתה כבר לא תראה סתיו ישראלי מהחלון 

 או שלג בחרמון או ת'גשמים הראשונים 

 כבר לא תראה ת'פועל שלקחה מקום ראשון 

 ואיך גדל פתאום הבן של השכנים 

 

 אתה כבר לא תראה בית כנסת מצוחצח ביום כיפור 

 ע או סירים יושבים על גז או עיתון של סופשבו 

 לא תראה ת'בית ששיפצתם כבר גמור 

 איך אמא שוב בוכה כשעולה בה געגוע 

 

 אתה כבר לא תראה, את היופי הפשוט,  

 תקליט ישן שרוט, ארוחות של משפחה 

 כבר לא תראה ציפור עפיפון קשור בחוט 

 אבל אני מבטיח לראות במקומך 

 אני מבטיח לראות במקומך

 האוראתה כבר לא תראה מטוס שממריא אל תוך   

 או תדבר שוב על פוליטיקה עם הפרלמנט 

 כבר לא תראה את המדינה שהשארת מאחור 

 את הבן שלך, שמשהו בו אז מת 

 

 אתה כבר לא תראה, את היופי הפשוט,  
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 תקליט ישן שרוט, ארוחות של משפחה 

 כבר לא תראה ציפור עפיפון קשור בחוט 

 אבל אני מבטיח לראות במקומך 

 אני מבטיח לראות במקומך

 

 תה כבר לא תקום באוהל מול כנרת בטיול א

 לא תראה את ארצי בקיסריה כל שנה 

 כבר לא תסיים ת'ספר שהשארת בו קיפול 

 לא תחבק אותי כי כלום לא השתנה 

 

 אתה כבר לא תראה, את היופי הפשוט,  

 תקליט ישן שרוט, ארוחות של משפחה 

 כבר לא תראה ציפור עפיפון קשור בחוט 

 לראות במקומך אבל אני מבטיח 

 אני מבטיח לראות במקומך

 

 

 שנה אחרי כתב ניר 

 טקסט זמני 

 .של אבא מילאנו את צוואתו

זאת הייתה השנה הקשה והמורכבת של חיינו. שנה של ירידות, עליות, מלחמות שלא  

נגמרות חיבוק אחד גדול מכל החברים, המשפחה ועם ישראל. השנה הזו מסתיימת  

השנים   27עם ניצחון אחד קטן, כשאין דבר יותר מספק מלהעניק לאחר. במשך 

טוטאלית ומתוך אמונה   האחרונות ניהל אבי את המעון של עמותת אילן במסירות

שלמה במטרה. מעון שהוא בית עבור עשרות דיירים שזאת סביבת החיים שלהם  



12 
 

בשנים האחרונות. אבא הוביל עשרות פרויקטים משמעותיים לשיפור איכות חייהם  

של הדיירים במעון והנכים בירושלים בכלל: כך לדוגמא יזם בפעם הראשונה נסיעה  

 אה כל כך טרוויאלי, אך להם לא.  דבר שלנו נר -של הדיירים לים

פרוייקט כל כך משמעותי שסיבת עצירתו בגדר    פרוייקט אחד הוא לא הספיק לסיים,  

אבסורד אחד גדול. שנתיים לפני רציחתו פעל אבי להקמת מחלקה חדשה במעון  

לטובת הנכים החיים בה. הכל כבר היה ארוז ומוכן אך התעכב בשל קשיי  

יי סופי, מיה ואני החלטנו להגשים את חלומו של אבא  הבירוקרטיה. יחד, אחיות

ולתמוך בצורך הכל כך בסיסי של הנכים להמשיך לקבל את הטיפול הטוב ביותר  

 אצלם בבית, במעון. 

בשנה האחרונה עבדנו קשה. התרוצצנו בין מסדרונות הבירוקרטיה, גייסנו משאבים  

אחד ולקבל החלטות.   ובסופו של דבר גרמנו למשרדי הממשלה השונים לשבת בחדר

באופן סימבולי וכמעט בלתי נתפס היום בדיוק כשנה להירצחו של אבא היא נפתחת.  

אותה מחלקה עליה כולנו נלחמנו תקרא על שמו של אבינו. רגעים ספורים לאחר  

חניכת המחלקה, כולנו מלאים בתחושת סיפוק והערכה גדולה לכל מי שסייע לחלום  

 של אבא להפוך למציאות. 

 ן דבר הממלא בנו אושר יותר מלראות את אותם דיירים עוד רגע בחיים מחייכים. אי

 

 יש אנשים עם לב של אבן   קריין: 

 יש אבנים עם לב אדם 

 יש אנשים עם לב אדם. 
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נכתב והולחן על ידי המשוררת נעמי שמר.   השיר "ירושלים של זהב" מנחה:  

בשם  ובוצע על ידי זמרת אלמונית  חובר לפני מלחמת ששת הימים    הוא  

שלושה שבועות לאחר הופעת הבכורה של השיר בפסטיבל,  שולי נתן. 

ונעמי שמר הוסיפה את הבית: "חזרנו אל   פרצה מלחמת ששת הימים

 בורות המים לשוק ולכיכר/ שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה" 

לשיר אתנו את   TIOHאנו מזמינים את חברי המשלחת של בית הספר  

 השיר. 

 

 מקהלה:

 ירושלים של זהב  

 

 לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד   מנחה:

 

 תם טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה תשע"ז   מנחה:


