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י היקרים, וחברי י  ל               חברותי   2015אפרי

  

ופריחה. ג  עות שגשו או שוב בפתחו של אביב, בפתחה של    הה 

פיה בדממה. ו מקבלים  א  , ו ז ה  עו בכל שה, בתחילת    וכמו 

  

ומוארת. פים חמה  זוכה האביב לקבלת    במשפחת העמים 

ל וה,  ותקו ן  ו ג י ושמחה,  העוה, מהלים עצב  עם תחילת   , ו עז, אך אצל רגשות  מפל 

ית,  ו ו הדמי  י חי   תמזג.משרק במציאות 

  

יטל  ן ש ובקיץ האחרו ו למלחמות תקומה,  עמ ן שואת  בי ק,  ו מספי עבר ודמה שלא 

והחלה  וכי המוחה  לכך שהמסע טרם תם  עגומה  ב בתזכורת  ו שו זכי מאתו בחטף, 

ן רחוק י   .ותובלתי מושג ותעדי

23 ו 320, ל  עגו ישראל. מספר  פשם חללי מערכות  תפס של קדושים, אשר מסרו  בלתי 

    למען תקומתו המחודשת.

גרים, אבות  ובו ואישה, צעירים  ועשרים איש  ושלושה אלף שלוש מאות  עשרים 

כולו ילדות של  ו ילדים  . .ואימהות,  ו ל כו ל    ובשבי

  

עבורם.  היא  ו  הז   והעת 

יות, מאו יריבו להיח בצד  לרגע את השגרה,  לזוח רק  זכרם,  עם  ויים להתייחד 

וה, בהכרת  ו בע ו מולם,  ן ראש ולהרכי  , ומי י ום  הי ות  י  י ים ואת מעטה הצ אישי

הייתה אחרת. ו   י גבורתם, מציאות חי   תודה, בהבה שלולא 

  

ו יואז  ופי י וספים שידגישו את  ים   ו ו ג ו רבדים  עומק  ת חדשה,  קבל האביב משמעו

ותו.   וארעי

ו  בשיר שכתב לב , גרוסמן ד  דו ל כפי שהיטיב לבטא הסופר  פ ז"ל, אשר  גרוסמן  רי  או

וזכה לאחר מותו בצל"ש הרמטכ"ל: ייה  ן הש ו לב   במלחמת 

  

יסן ל ן אדר  בי רגע קצר      "יש 

    שהטבע צוהל בכל פה

חיים     הוא שופע 

    - שיכור ומבושם 

לרפא יכול  פי  שיו   איך 
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ז ומתי ומשולהב      סער 

יצוצות  -  

ויצהיב ל  יבו י ע  רג עוד      אך 

יצת  ץ  כבר הקי ו  בשולי הה      - כי 

ב. כל כך האבי פה    קצר 

  

הלב ושובר את  ף  וחטו     קצר 

ידעך     לחשוב שהוא תכף 

פקח רק      מבטו 

ללבלב ל      - אך התחי

" לקח. ותכף  לי  יתן     רק 

  

ו תפילה. בליב ישאת  ו וה  ו תקו ל צומחת  ן  ו ג והי ך השכול    ומתו

עוה  ות  להי יחזור האביב  בו  ד  עתי וצמיחה,  תיד של שלום  ע  , ו לילד יותר  טוב  לעתיד 

כזו שקבל בברכה.חג גית,    י

  

ים. לקי ן האובדן  בי ע  ו ל ו ף  משיך להוסי תיים    ובי

תמקד  בסובלות.  והשוה  קבל את האחר  אחה את הקרעים,   . ן  ורצוי שתכו

סה לעשות את  ו יותר.  ות טובים  להי סה  ות.   ת הכישלו קבל בהבה א בהצלחות. 

יע. ג  לבסוף  לי כך  ואו ביותר      הטוב 

ל כבר  לי אז  לבלי שוב.ואו ות שעזבו  עו וה  חו   א 

  

פעל  ו ים  על הקי שמח  , הבה  ן , משפחת שמאי המקרקעי י רי יקי חג עצמאות שמח 

. ,כאחד וטיפוחו רו    לשימו

  

וס  ד ו"ר הלשכה –אוהד     י

         


