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המדינה.שלהולדתהיוםהעצמאותיוםאתלחגוגמתחילחדובמעבר

הישוביםראשיעםמיוחדבראיוןישראל,מדינתשלה-36העצמאותיוםלכבודמיוחדבפרוייקטוהגליל"העמק"אינדקס

ליוםהזכהןמיוםמהמעברבתחושותיהםהקוראיםאתהמשתפיםמצליח,תקשורתואיששריהביה״חמנהלבאזור,
6-7עמיהקוראים.לכלשמחעצמאותיוםהפרטיות.החגיגותעלומספריםהצבאישירותםבימינזכריםהעצמאות,
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חדובמעברהזההטעוןהיוםשלסיומועםומידהאיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזכרוןביוםכאבועםמתכנסישראלעםשנהכבכל

ישראל,מדינתשלה-86העצמאותיוםלכבודמיוחדבפרוייקטוהגליל"העמק"אינדקסהמדינה.שלהולדתהיוםהעצמאות-יוםאתלחגוגמתחיל
ליוםהזכרוןמיוםמהמעברבתחושותיהםהקוראיםאתהמשתפיםמצליחתקשורתואישפוריהביה״חמנהלבאזור,הישוביםראשיעםמיוחדבראיון

הקוראיםלכלשמחעצמאותיוםפרטיות.החגיגותעלומספריםהצבאישירותםבימינזכריםהעצמאות,

,,

mg

ישראלשמדינתמרות
צעירה,למדינהנחשבת

לאלעבורהספיקההיא
וגםהקמתהעדמעט

אתיששנהמדילאחריה.

עצבביןהמהירהמעבר

הואשלישייוםלחגיגה,מאבללשמחה,

ישראלמערכותלחלליהזכרוןיוםערב
יוםבערבוכברהאיבהפעולותולנפגעי

עירייתראשהעצמאות.יוםזהורביעי

המועצהראשפוריה,ביה״חמנהלטבריה,

התקשורתאישתחתון,גלילהאזורית
האזוריתהמועצהוראשמטבריההמצליח

מיוחדבפרוייקטהשתתפוהירדןעמק

התייחסוהיתרביןהעצמאות.יוםלכבוד

שלהםלחוויותהאירועים,ביןלמעבר
יוםלחגיגותוכמובןהצבאימהשירות

העצמאות.

ואתהטקסאתהיטבזוכר"אנידוד:בן

אותילראותמגיעזילמוטיהגדולאחי

הנכספתיהתעודהאתמקבל

שירתדודבןיוסיטבריהעירייתראש

בתפקידמחטיבה75בגדודכלוחם
מסלולכלאתשעברלאחרטנקמפקד

המי־בשירותהשריון.בחילההכשרה

לואים
$TS1$המילואים$TS1$

$DN2$המילואים$DN2$גדודשללוגיסטיקהכקציןכיהן

בטקסדודבןישתתףשלישיביוםשריון.
עליעמודבערברביעיביוםהזכרון,יום

הראשונההשורהמןהאמניםלצדהבמה

כמויחגוגחמישיוביוםלטבריהשיגיעו

המאושריםהימיםאחדאתישראלעםרב

בשנה.

העצמאות?יוםמבחינתךמסמלמה

החי־אתמבחינתימסמלהעצמאות"יום

רות

$TS1$החירות$TS1$

$DN2$החירות$DN2$רי־כמדינהלחיותבישראלהעםשל

בונית

$TS1$ריבונית$TS1$

$DN2$ריבונית$DN2$רקלאועוייןמורכבבאזורוחופשית
העצמאותיוםקרובה.גיאוגרפיתמבחינה

חוסנהואתישראלשלעוצמתהאתמבטא

מתפ־כמדינהוהביטחוני,כלכליהחברתי,

תחת

$TS1$מתפתחת$TS1$

$DN2$מתפתחת$DN2$התחומים".בכללומתקדמת

הצ־בשירותביותרלךהזכורהרגעמהו

באי?

$TS1$?הצבאי$TS1$

$DN2$?הצבאי$DN2$

היהלמעשהבצבאליזכורשהכי"הרגע

הלבנוןגבולאתשחצינוהראשונהבפעם
תע־לביצועק״מ20שללעומקטנקיםעם

סוקה

$TS1$תעסוקה$TS1$

$DN2$תעסוקה$DN2$חודשים,מספרבתארוכהמבצעית

לנוהיובזמנו.בצפוןהביטחוןברצועת
פני־כוחישנואךהדברים,מטבעחששות

מי

$TS1$פנימי$TS1$

$DN2$פנימי$DN2$שמופנתמטלהכללבצעאותךשמושך

ע״ישהוגדרהכפיבמשימהולעמודאליך

היהבמיוחדלישזכוררגעעודהמפקדים.

מספרעודעםיחדשנבחרתילישהודיעו

אניהשריון,חילשלמצטייןכחיילחיילים

מוטיהגדולאחיואתהטקסאתהיטבזוכר

התעודהאתמקבלאותילראותמגיעז״ל

הנכספת".

אחדביןהמעברעםמתמודדאתהכיצד

ליוםישראלמדינתשלהקשיםהימים

עםהלבנוןגבולאתשחצינודוד:בן

לביצועק״מ20שללעומקטנקים
מספרבתארוכהמבצעיתתעסוקה

חורימיכאלצילום:חודשים

ביותר?השמח

מעברהואהימיםשניביןהמעבר"אכן

עשרותזהוכברתפיסתית,קלולאחד

החדהמעברעללדוןשמנסיםבשנים

מכיראניהעצמאות.ליוםסמוךכךוהכל

יחדשכנגד.הדעותואתשבעדהדעותאת

מסוים.היגיוןישזולסמיכותגםזאתעם

במל־דרכהאתהתחילהישראלמדינת
חמת

$TS1$במלחמת$TS1$
$DN2$במלחמת$DN2$הישרדותמלחמותדרךהעצמאות

עוייןבאזורעלינונכפההגדולשחלקן
היע־והשגתבמלחמותהניצחוןומסוכן.

דים

$TS1$היעדים$TS1$

$DN2$היעדים$DN2$שלנולעצמאותביטויהםהצבאיים
עירכראשהתחומים.בכלחזקהכמדינה

הש־המשפחותאתמקרובמלווהאני

כולות
$TS1$השכולות$TS1$

$DN2$השכולות$DN2$אניהשנה,בכלכאבןאתורואה

במתןהמצדדיםאלהאתלהביןגםיכול
כאשרהאירועים.שניבןוהפסקההפוגה

צריךכזו,שאלהעללענותבאאתה
בדבר.הנוגעיםהצדדיםכלאתשתכיר

כמעטמתבצעתזושסמיכותלמרות

כביכולוהענייןרצופיםדורותלאורך

לאכללהתמודדותזועדייןלהרגל,הפך

השכולותהמשפחותציבורעבורקלה
ברמהבמיוחדהציבוריתרעבורואפילו

הרגשית".

העלמנהגלקיוםהאידיאליהמקוםמהו
אש?

מקוםאיןדברו:אתאמרישראל"עם
בטבע.הכנרתחופימאשריותראידיאלי

שמש־מישכללשכוחלארקדעתי.גםזו

תמש

$TS1$שמשתמש$TS1$

$DN2$שמשתמש$DN2$הלכלוךאתאחריולנקותיזכורבחוף
והפסולת".

העצ־יוםבערבמבלהאתהכיצד

מאות?

$TS1$?העצמאות$TS1$

$DN2$?העצמאות$DN2$

עםיחדאבלההעצמאותיוםערב"את

ועםורוןרועיילדייושניתמירעייתי

הבאיםוהאורחיםטבריהתושביאלפי

אמניםשלבמופעיםבצפיהבשעריה,

זיקוקיןמופעימחול,להקותמקומיים,
דודוהערבשלהמרכזיותוההופעות

אניזובהזדמנותדיין.ויובלאהרון

לכיכרלהגיעהתושביםלכללקורא

אתאיתנויחדולחגוגשלישיביוםרבין

ישראללמדינת68ה-העצמאותיום
טבריה".העירלשחרורשנה68וגם

בעיניימסמלהעצמאות"יוםאון:דייר

אדוניםשאנוהתובנהאתמכוליותר

ולרע"לטובלעצמנו,
ד״רפוריה,פדההרפואיהמרכזמנהל

,2013בשנתלתפקידונכנםאוןארז
סגןשניםבמשךשימשכןלפני

דיר)בילינסון(.רביןהרפואיהמרכזמנהל

בדרגתראשירפואהקציןכסגןשימשאון

משנה.אלוף

העצמאות?יוםמבחינתךמסמלמה

מכוליותרבעיניימסמלהעצמאות"יום
לטובלעצמנו,אדוניםשאנוהתובנהאת

כאומה,לנונפשחשבוןשליוםזהוולרע.
ללכת,רוציםאנולאןעצמנו,אתלשאול

המדי־שלהעתידומהשלנוהחזוןמה

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$.לאןבנו,רקתלוישלנוהעתידשלנו
נוכללאנגיע.לשםהמדינה,אתשננווט

שנראהמרגישאניאחרים.להאשיםיותר

מב־בעיקרהמצפן,ואתהחזוןאתשאבדנו

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$אותולמצואוחשובוערכית,חברתית

שוב".

הצ־בשירותביותרלךהזכורהרגעמהו

באי?

$TS1$?הצבאי$TS1$

$DN2$?הצבאי$DN2$

המ־בראשעמדתי,2002בנובמבר28״ב

שלחת
$TS1$המשלחת$TS1$

$DN2$המשלחת$DN2$אשרהישראליםלחילוץהצבאית

"פרדיידבמלוןהטרורבפיגוענפגעו

בוהרגעהואביותרליהזכורהרגעבקניה.

אתשבקניהבמומבסהחוליםבביתפגשתי

בפיגוע,קשהשנפגעואנטר,משפחת
שבאתילהםובשרתינהרגו,הבניםשני

לישראל".הביתהאותםלקחת

ביןהמעברעםמתמודדאתהכיצד
ישראלמדינתשלהקשיםהימיםאחד
ביותר?השמחליום

יוםשלהימיםביןמעבראין"מבחינתי

מהוויםהםהעצמאות,ויוםהזיכרון

לאומית.וגאווהזיכרוןשלאחתמקשה
העצמאות,ליוםהפתיחהואהזיכרוןיום

ששילמנוהכבדהמחיראתלנולהזכיר
כדישלנו,המשפחותובניחברינובחיי

לאשלנו.העצמאותעלולשמורלזכות

יוםהואהזיכרוןיוםמאליו.הדברמובן

מבחינתי.אבלשליוםאינואבלקשה,

לנופליםתודה!אומריםאנובויוםהוא
אנחנובזכותםמשפחותיהםולבני

פה".

מנהגלקיוםהאידיאליהמקוםמהו

אש?העל

וחברים".משפחהעם"בבית,

העצ־יוםבערבמבלהאתהכיצד

מאות?

$TS1$?העצמאות$TS1$

$DN2$?העצמאות$DN2$

אתלפקודואני,אשתינהגנו,"בעבר

הילדיםאתלראותכדיהבידורבמות
המ־ובלהקתבתזמורתמופיעיםשלנו

חול
$TS1$המחול$TS1$

$DN2$המחול$DN2$.כשהםהאחרונות,בשניםהמקומית

מפגששלחדשהמסורתהתחלנוגדלו,

צנוע".חברים

הנשקהכיפורים,יום"במלחמתדותן:
מצנ־עוזירוביהיהשליהראשוןאישי

חן

$TS1$מצנחן$TS1$

$DN2$מצנחן$DN2$הסינית*בחווהשנהרג

תחתון,גלילהאזוריתהמועצהראש
ולחםחי״רביחידתשירתדותןמוטי
עליהןמלחמות,משלושפחותבלא
יוםלפנירגעבהמשך.יספרהואהוא

מהע־התפנההואהעצמאותויוםהזכרון

שייה

$TS1$מהעשייה$TS1$

$DN2$מהעשייה$DN2$המיוחדבפרוייקטוהשתתףהרבה

"אינדקס".של
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העצמאות?יוםמבחינתךמסמלמה

אחריימיםעשרהמגיעהעצמאות"יום

טקסאתיששבאמצעהשואה,יוםטקס
איז־שזהתמידמרגישאניהזכרון,יום

שהו

$TS1$איזשהו$TS1$

$DN2$איזשהו$DN2$העםשלאפלההכימהתהוםתהליך

יוםדרךמגיעיםאנחנובשואההיהודי,

העצ־יוםלערבצה״ל,לחלליהזכרון

מאות,

$TS1$,העצמאות$TS1$

$DN2$,העצמאות$DN2$בתעצמאיתמדינהשלהשיארגע

והסכנותהאיומיםכללמרותשקמה68

עלחושבאניתמידשנים.3,000מזה
ימיצריכיםלאהםהשכולות,המשפחות

ולהםשעהשעהזהאתחייםהםזכרון,

נחמה".שוםאין

הצ־בשירותביותרלךהזכורהרגעמהו

באי?

$TS1$?הצבאי$TS1$

$DN2$?הצבאי$DN2$

בשירותהסדיר,מהשירותלא"דווקא

ביחידההייתיצעיר,חיילהייתיהסדיר

האחרת.הייתההאווירהאבלמובחרת,

יוםממלחמתהםאיתיסוחבשאניהרגעים

עםולחמתימילואיםחיילהייתיכיפור,

לראותבסדיר.ביחדששירתנוחבריירוב

ושהגע־בשאננותלמלחמהנכנסנואיך

נו

$TS1$ושהגענו$TS1$

$DN2$ושהגענו$DN2$הראשוןהאישיוהנשקהסיניתלחווה

שנהרגמצנחןעוזירובההואלי,שהיה

כלוםהיהלאשליביחידההסינית.בחווה
הצבאיבשירותשלנוהחוויהכשהגענו.

הכיהחבריםמכונן,אירועלהיותהפכה

אלאמהפוליטיקה,לאהםשליטובים
חב־קברנובפלוגה,איתיששירתוחבריה

רים

$TS1$חברים$TS1$

$DN2$חברים$DN2$להם.ויכלנודבריםהרבהועשינויחד
חי״רביחידותרקישוהראותהחוויותאת

עללשמורנצטרךאנחנולצערילדעתי.
הרבהלעודלצהיילונזדקקשלנוהמדינה

שאניבטוחהייתיהתגייסתיכשאנישנים.

לני־שנידוראניהאויבים,כלאתאשמיד
צולי

$TS1$לניצולי$TS1$
$DN2$לניצולי$DN2$.אר־האינתיפאדות.בוגראנישואה

בעת

$TS1$ארבעת$TS1$

$DN2$ארבעת$DN2$קצינים,היורובםבצבא,שירתוילדי
שהואשליהבכורהנכדעלמסתכלאני

צנחנים,אוגולניביןמתלבטוהוא14בן
אךמהחינוך,כתוצאהגאהאניאחדמצד
שעדייןפספוסאיזשהומרגישאניקצת

צריכיםאנחנו

המ־באווירה

טורפת

$TS1$המטורפת$TS1$

$DN2$המטורפת$DN2$במזרח

להמשיךהתיכון
לצבאלהזדקק

גיבורים".וחייליםחזק

אחדביןהמעברעםמתמודדאתהכיצד

ליוםישראלמדינתשלהקשיםהימים
ביותר?השמח

יוםערבלי,קשהמאורשזהמורה"אני

מציגאניאםגםקשה,עודהעצמאות

אנינחמץ.עדייןליביושמח,עלזשאני

זההעצמאות.יוםבצהריילהיפתחמתחיל

חושבאנילי.קשהדיוזהזמןלילוקח

משםהיהודי,העםאתלהשמידניסואיך

בצה״ל,ששילמנוהכבדלמחירעובראני
שעמםהשכולותהמשפחותעלחושבאני

צריךיחד.מתערבבוהכלטובקשרלייש
אומרתמידאנימשהו.פהשעשינולזכור

רקשנחשוברוצההייתיהזכרון,שביום
בצד.נשאירהמריבותכלואתהמאחדעל

שלמרותמדהימים,ונוערעםלנויש
עדייןלפעמים,המנהיגיםשלההתנהגות

דברזהמעצמו.ולתתלהקריבמוכןהנוער

למש־פונהאני.68בנירקואנחנומדהים
פחות

$TS1$למשפחות$TS1$
$DN2$למשפחות$DN2$,הקרבןאותם,מחבקאניהשכולות
לש־היהלאהואאךשילמו,הםכבדהכי

ווא,

$TS1$,לשווא$TS1$

$DN2$,לשווא$DN2$הכאבלצדמשגשגתמדינהלנויש

חווים".שהםהאנושיהבלתי

העלמנהגלקיוםהאידיאליהמקוםמהו
אש?

בש־המוניים,אירועיםעושיםהיו"פעם

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$לעשותאוהבותהמשפחותהאחרונות
העצמאותביוםבגינה.אצלםהאשעל

באתרלתערוכהבבוקרנכדיעםנוסעאני

בצהרייםצפון,בפיקודגולנישלההנצחה

ואזבטבריהטוביםחבריםעםמבלהאני

וגםלשמוחייןלשתותלעצמימרשהאני

למנגל".
העצמאות?יוםבערבמבלהאתהכיצד

חי־בכפרחוגגאניהעצמאותיום"בערב

טים

$TS1$חיטים$TS1$

$DN2$חיטים$DN2$להיווסדו".שנה80גםחוגגשהשנה

לח־יכולנולאהזיכרוןיום"ללאקומה:
גוג

$TS1$לחגוג$TS1$
$DN2$לחגוג$DN2$"עצמאות

בט־וגדלנולדקומהצחיהתקשורתאיש

בריה,

$TS1$,בטבריה$TS1$

$DN2$,בטבריה$DN2$מצליחעצמומצאמאודמהראך
מדורכותבהואהיוםעדהגדולה.בעיר

האחרונות,בידיעות"העלוקה"הרכילות
"שמו־טייםבפרייםתכניותשתיהנחה

עות,

$TS1$,שמועות"$TS1$

$DN2$,שמועות"$DN2$תכניתגםלווישו-״סלבריישך

יוםבימתעליעמודהוארביעיביוםרדיו.

האירועאתוינחהגדלבהבעירהעצמאות

המרכזי".

העצמאות?יוםמבחינתךמסמלמה

אחדותאתעבורימסמלהעצמאות"יום

לרגעלעצורלאומיתהזדמנותמעיןהעם,
הדרךכברתעלולהתבונןהמסע""את

להיותגאווהובאומה.כעםיחדשעברנו
להת־האתגרים,כלאתלשרודישראלי,

פאר

$TS1$להתפאר$TS1$
$DN2$להתפאר$DN2$כלולאורךהיוםכעם,שלנובהישגים
השנה".ימות

הצ־בשירותביותרלךהזכורהרגעמה

באי?

$TS1$?הצבאי$TS1$

$DN2$?הצבאי$DN2$

והידי־היטבלישזכוריםרגעיםהמון"יש

עה

$TS1$והידיעה$TS1$

$DN2$והידיעה$DN2$זיכרוןעלדווקאאספרמלהכיל.קצרה
אתהשמיעומפקדים,קורסבסוףרגשי.

חי־עוזישליהיה"שכךידע"מיהשיר

טמן

$TS1$חיטמן$TS1$

$DN2$חיטמן$DN2$השירשרעבי.בועזשלבביצועוז״ל

עםלצבא.וגיוסמאמאהניתוקעלמדבר

כדיישעברתיהמפרךלמסעהכבודכל

ילדהכמובכיתיהמפקד,סיכתאתלקבל
ואבאאמאעלשמדברשיראיןג׳.בכיתה

ורחלצביהוריי,לבכות.ליגורםולא

אחייובשבילבשביליהכלהםקומה,

בזכותם".שאני,מיאניואחיותיי.

אחדביןהמעברעםמתמודדאתהכיצד

ליוםישראלמדינתשלהקשיםהימים
ביותר?השמח

להנחותלייצאקשה.מעברהוא"המעבר
לחלליהזיכרוןיוםטקסאתהארץבמרכז

האיבהפעולותונפגעיישראלמערכות

עלעמדתיכברמכןלאחרשעותומספר
והכרזתימטורפותבאנרגיותאחרתבמה

למ־העצמאותיוםחגיגותפתיחתעל
דינת

$TS1$למדינת$TS1$
$DN2$למדינת$DN2$.החדהמעברפשוטלאזהישראל

הגיון,המוןבכךישאךלשמחהכאבבין
לחגוגיכולנולאהזיכרוןיוםללאשהרי

הכאברצופתהקשההדרךללאעצמאות,

כאןאנחנושהגענו.לאןלהגיעיכולנולא
שנו־כדיינפשםשחרפואלואותםבזכות

כל
$TS1$שנוכל$TS1$

$DN2$שנוכל$DN2$שקט".במעטפהלחיות

העלמנהגלקיוםהאידיאליהמקוםמהו
אש?

כמואיןבטבריה.שליההורים"אצל

אמאעלהקבב

רוש־רחל.שלי

פלד,
$TS1$,רושפלד$TS1$

$DN2$,רושפלד$DN2$כהן,חיים
ועודגרניטאסף

שפיםמאות

ממנהללמודיכוליםמעריך,מאודשאני

)בא־כולםעלמתעלההיאשניים.אודבר

חריות(

$TS1$)באחריות($TS1$

$DN2$)באחריות($DN2$אמאלבין.ביןטועמתלאואפילו

זההקולינרי.בתחוםהברשםהיארחל

ידוע".

העצמאות?יוםבערבמבלהאתהכיצד

בעיקראניהאחרונותהשנים"בעשר
ערבישלכמנחההארץ,הבמותעלמבלה

אניהאמיתי.הבילויזההעצמאות.יום

שלהעצמאותחגיגותעללהכריזנהנה
כך,כלחזקהזההמשפטישראל.מדינת

מיוםמתגברתהמשמעותכאשרעוצמתי,

אנטישמיותגילוייבשללצערי,ליום,

."2016בשנתגםאותנוהמלוויםואיומים

אחיהאתששכלהלאם"כבןגרינבאום:

החדבמעברהרבהקושיאתחשאני

לשמחה"מעצב
גרע־עידןהטרי,הירדןעמקמועצתראש

באום

$TS1$גרעבאום$TS1$

$DN2$גרעבאום$DN2$שלוהראשוןהעצמאותיוםאתחוגג

במצ״חשירתהסדירבשירותובתפקיד.

השניםב-02פלוס.שניםארבעבמשך

לאיתורביחידהמשרתהואהאחרונות
ובמסגרתרס״ן,בדרגתצה״לשלנעדרים

המ־מהאירועיםבכמהפעילחלקלקחזו

רכזיים

$TS1$המרכזיים$TS1$

$DN2$המרכזיים$DN2$כוללהאחרונות,בשניםשהיו
שלושתחטיפתאיתן,צוקבמבצע
ועוד.רבבהרצה״לחיילי

יוםמבחינתךמסמלמה

העצמאות?

מסמלהעצמאות"יום
שנ־הנסאתמבחינתי

קרא

$TS1$שנקרא$TS1$

$DN2$שנקרא$DN2$מדינתהקמת

לימזכירוהואישראל
שע־השניםשלמרות

ברו

$TS1$שעברו$TS1$

$DN2$שעברו$DN2$בדברמדוברלא

מאליו.מובןשהוא

העצמאותיוםבנוסף,

מצויינתהזדמנותהוא

ארו־במורשתלהיזכר

כת

$TS1$ארוכת$TS1$

$DN2$ארוכת$DN2$עמקשלהשנים

שלוהמעורבותהירדן
בהנהגתהשוניםהיישובים

הראשונותבשניםהמדינה

גבולותיהעלובשמירה
הקרבהתוך

דופן".יוצאת

הצ־בשירותביותרלךהזכורהרגעמה

באי?

$TS1$?הצבאי$TS1$

$DN2$?הצבאי$DN2$

הכואביםוגםביותרהמרגשים"הרגעים

חקי־במהלךהיוהצבאיבשירותיביותר
רות

$TS1$חקירות$TS1$
$DN2$חקירות$DN2$היחי־במסגרתמעורבהייתיבהן

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$זהמסוגבחקירותנעדרים.לאיתור

הקשיםברגעיםצה״לאתאחדמצדרואים
חייליםנעדריםשבגללולאירועשהובילו
ההקרבההמסירות,אתהשניומהצד

לניסיונותהקשורבכלהאדירהוההשקעה
בגורלם".עלהמהלברר

אחדביןהמעברעםמתמודדאתהכיצד

ליוםישראלמדינתשלהקשיםהימים
ביותר?השמח

)הטרקטוראחיהאתששכלהלאם"כבן
אשרותבשדותמוקשעלעלהעבדעליו

הקושיאתחשאני,(1968בשנתיעקב
מטקסלשמחה,מעצבהחדבמעברהרב
העצמאות.יוםשללזיקוקיםהזיכרוןיום

אותימלווההזיכרוןיוםשלהמועקהלכן,

מדימתעוררתאצליוגםהחגלתוךעמוק

האירועיםסדרזהוהאםהמחשבהשנה

והמתאים".הנכון

העלמנהגלקיוםהאידיאליהמקוםמהו
אש?

ודשאזורמיםמיםצל,בושישמקום"כל

מבחינתיהואלרוץיוכלושהילדיםכדי

כמהליישהעצמאות.יוםלחגיגתאידאלי

אנימובניםמטעמיםאבלכאלה,מקומות

לעצמי".אותםלשמורמעדיף

הע־יוםבערבמבלהאתהכיצד

צמאות?

$TS1$?העצמאות$TS1$

$DN2$?העצמאות$DN2$

בשנהכמוהשנה,"גם

חלקלוקחאנישעברה,
העצמאותיוםבחגיגת

קי־לשניהמשותפת
בוצי

$TS1$קיבוצי$TS1$
$DN2$קיבוצי$DN2$יעקבאשרות

איחוד
$TS1$איחוד$TS1$

$DN2$איחוד$DN2$.ומאוחד

בשנהההצלחהלאור

השנהגםשעברה

ממונהאהיהאני

הפלא־דוכןעל
פל

$TS1$הפלאפל$TS1$
$DN2$הפלאפל$DN2$ארוחתבמסגרת

חברה'עםביחדהחג

אתירח.מביתצעירים

השנהשלההצלחה

אפשראישעברה

להפסיק".
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