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לזכרו של מאיר הפלר
אפשר לכתוב על מאיר ספר עב כרס ,על מאיר כאיש מופת ,איש משפחה מסור ,מתנדב
ותורם בכל רמ"ח אבריו ,למדינה ולצה"ל ,לעיר חיפה אותה אהב ,לבית הספר בו למדו
ילדיו ,לחבריו מהצנחנים ,לכל החברים בכלל ,לאגודה ולעוד אין ספור גופים ואנשים
שאינני מכירה אבל אני יודעת שהם קיימים אי שם.
ליבי נקשר במאיר בזמן שהסכים להתנדב כיו»ר סניף חיפה של האגודה למלחמה
בסרטן ,הקשר היומיומי בינינו היה הדוק וקרוב זאת למרות שלעורך הדין המוצלח
והחריף הזה היו עוד  1001עיסוקים ומטלות ,אבל ,מאיר מעולם לא סרב לבקשתי וטרח
רבות לקידום הסניף.
מסירותו לחזון ולמטרה שהציב בפניו היו משהו מיוחד במינו ולא היה מישהו שמאיר
החליט להתרימו או לנדבו שהיו מסוגלים להגיד לו לא.
הארועים המקוריים והמיוחדים שמוחו רקח ויישם ,היו לשם דבר באגודה בחיפה ובכל
הארץ ,הפרגון האין סופי למתנדבים ולאנשים שאיתו ובמיוחד לי שתמיד נתן לי את
ההרגשה שבלעדי המשימה לא היתה מצליחה היו מעל ומעבר.
זו גדולתו של איש מיוחד ,גנטלמן אמיתי ואדם ויקר.
מאיר אתה חסר לי ואני בטוחה שלעוד רבים רבים.
אזכור אותך לתמיד
יפה קורן

6-7/8/2011
אבא
אני יושבת ליד המחשב ,מסתכלת על תמונתך הניבטת אליי מן השולחן ,על ברכיך
יושב הנכד הבכור איתמר ,כמו בכל כך הרבה תמונות מן השנים האחרונות .לא ניתן
להתעלם מחיוכך הרחב בתמונה.
נדירים התצלומים בהם אינך מחייך ,ותמיד החיוך בפה וגם בעיניים .מועטים היו
הרגעים בהם לא חייכת גם בחיים .כמו החיוך שלא עזב את שפתותיך ,כך גם השחוק
וההומור .ניחנת בהומור בריא וגם את עצמך לא לקחת ביתר רצינות .מכאן נולדה
גם חיבתך העזה לכובעים משונים ,שאותנו הילדים אמנם הביכה למדי כשהיינו בני-
עשרה ,אך סיפקה אין ספור רגעים משעשעים.
ואם ברגעים משעשעים עסקינן ,עולה בזכרוני מקרה שהיה – אתה ,אמא ,רותי ואני
נסענו לחופשה בהולנד .ביקרנו בכפר קטן ששכחתי את שמו (סביר להניח שייצרו שם
גבינה) .בעוברנו באחד הרחובות מצאת ,נשען על איזה קיר ,מטאטא כביש לגריפת
עלים .לקחת המטאטא לידיך והתחלת לגרוף עלים מן המדרכה .כעבור רגעים ספורים
חלפו במקום  2תיירים יפנים .מיד הסברת להם שהמסורת המקומית היא להעביר את
המטאטא מתייר לתייר וכי עליהם לטאטא את המדרכה עד שיגיע התייר הבא .וכך היה.
טוב ,לא נשארנו לראות מה קרה עד להגעת התייר הבא למקום ,אך היפנים בהחלט
לקחו המטאטא מידיך והתחילו במשימת טאטוא הרחוב...
מוזר לחשוב עליך ועל כל הרגעים בלשון עבר ,לחשוב שחלפה כבר שנה ובעצם יותר
– מאז הלכת מאיתנו .מוזר שהזיכרון הקולקטיבי שלי אותך כה מקושר לעצב כאשר
למעשה ,כמעט כל זיכרון ספציפי הוא זיכרון שמח ,שמנציח את אחד ממאפייניך
הבולטים – שמחת החיים.
אוהבים תמיד,
המשפחה שלך

דברים לזכרו של מאיר הפלר ז”ל
משה יעלון
את מאיר הכרתי בתנועת הנוער העובד והלומד :הוא מקבוצת “משואות” בקן נווה
שאנן ואני מקן קריית חיים .שתי קבוצותינו התאחדו ליצירת גרעין “יעלון” לגרופית.
מאיר החליט להתנדב לצנחנים ,ודרכינו נפרדו לזמן-מה .נפגשנו במפגשי נוסטלגיה
של קבוצת “משואות” (שרעייתי באה ממנה); נפגשנו בצה”ל – כאשר אני בתפקידים
שונים ומאיר בתפקיד מטה בדרגת סגן אלוף במפקדת פיקוד הצפון; ונפגשנו בדרך
רעיונית  -פוליטית משותפת ,כאשר כל אחד מאיתנו “התפכח” בדרכו.
מאיר שהכרתי היה ציוני בכל רמ”ח איבריו ושס”ה גידיו .הייתה בו מחויבות עמוקה
להגשמת הרעיון הציוני :בית לאומי יהודי בארץ ישראל.
באחד ממפגשי הנוסטלגיה של קבוצת “משואות” נשא מאיר את הדברים הבאים:
“הרעיון הציוני ,שאין בלתו לתקומת העם היהודי בארצו ,ההקרבה וההתנדבות,
הנחרצות והנחישות כמשא העול ההיסטורי על שכמנו ,הינה ,בעיקר ,מנגינת תנועת
הנוער של אז והמדריכים שלנו המאמינים בצדקת הדרך”.
מחויבות זו נטעה בו להט אשר הניע אותו בכל אשר החליט ועשה .מדינת ישראל,
ביטחונה ושגשוגה היו לנגד עיניו יומם ולילה .מצפנו האישי היה מחויבות טוטאלית
למפעל הציוני .לאור מצפן זה התנדב לשרות בצנחנים ,יצא לקורס קצינים ,התנדב
לשירות מילואים שנים רבות מעבר לגיל הפטור ,התגייס לפעילות ציבורית בעיר
חיפה ,וכך התנדב לפעילות באגודה למלחמה בסרטן.
כל מי שהכיר את מאיר ,לא היה יכול להתעלם מתעצומות הנפש שלו ,שהיו מנוע פנימי
אדיר ,מאישיותו הסוחפת ,מקולו הרועם וממנהיגותו.
חבל על דאבדין ולא משתכחין

השעות האחרונות שלי עם הפלר ז”ל
יום ראשון ה  09/05/10בסביבות השעה  17:30התקשרתי להפלר (כך קראתי לו) מבית הקפה
שלנו בעיר“ ,קפה שני” ואני....נו אתה יורד? והוא משיב לי ,בו עם הקפה למעלה...
עליתי למשרדו עם הקפה ביד ,וכרגיל מידי יום ביומו ,אלה השעות שישבנו והתקשקשנו עד שלפתע
אומר לי “יאללה לך כבר יש לי מחר בבוקר דיון הוכחות והוסיף בצעקה לחדר השני ,איתי ...תבוא
עם התיק” ,חייכתי נפרדתי ויצאתי בחזרה למשרדי.
בבוקר של ה  10/05/10בשעה  08:07שלח אלי הפלר דוא”ל הקשור לתיק שעבדנו עליו “לא
הצלחתי לפתוח את ההחלטה ,מכל מקום אני מבין שבצעת מסירה כדין ,מה הם הוצאותיך”?
שיגרה רגילה של מיילים יומיים.
השבתי על המייל באותו יום בשעה .........11:39כבר לא היה מי שיקרא!
באותו בוקר באותו דיון אחרי חקירת עדים נפל הפלר בבית המשפט ולא קם.
אישית ,קשה לי מאוד לכתוב על הפלר ולספר עליו ,עבורי הוא לא קיים בלשון עבר אלא משקף
בעיקר הווה רווי תוסס ,דעתני ,חברי ,שיקוף של תרבות פנאי העוסקת בציונות ,אהבת הארץ,
ספרים ,פוליטיקה ,צבא וחברות אמת לדרך אידיאולוגית ובעיקר ניסיון לפענח את עתידנו במקום
הזה בארץ הזאת.
לא בכל יום ,אם בכלל ניתן לפגוש באדם וחבר שמוכן לקחת על עצמו אישית משימות אידיאולוגיות
אמיתיות ולשים אותם כאילו היו הם עניינו האישי והפרטי ולהילחם עליהם גם תוך סיכון אישי
ממשי והכל ללא פחד וללא מורא גם אם הם טומנים בחובם השקעה בזמן ,משאבים ומחירים לא
קלים כדי לקדם את האמת שבה הפלר האמין ,וסביב נושאים אלה ברובם ניהלנו שיחות רבות מאוד,
כמעט מידי יום ביומו תוך הבנת השורשים היהודיים ,דרך המורשת הציונית ועד השיחות העוסקות
בצבא ופוליטיקה.
בד בבד ,הפלר היה מתנדב סדרתי תורם ומתרים לכל דבר שרק ניתן לסייע בו לאחרים ,זכור לי
יום הולדתו כשהוזמנתי וביקש שלא אביא מתנה אלא כסף כי זה נתרם לתלמיד בית ספר למימון
נסיעת התלמיד למצעד החיים בפולין.
כמעט כל שבוע הישיבות שלי עם הפלר עלו לי בכיסי בסגנונו המיוחד“ ,תבוא עכשיו לקפה ,ותביא
 500שקל” ולמה? ככה!
קודם הייתי משלם ,ואחר כך אגב ששילמתי ,היה מספר לי למה תרמתי.
כל כך בטחתי בו וידעתי שיש על מי לסמוך ולא טעיתי.
הפלר כל כך חסר לי ,הלך לי חבר ,פתאום הריק הזה החלל ,קולו המהדהד אישיותו הכריזמטית
והקורנת כל אלה אינם עוד.
אם יש לי נחמה בגזירת גורל זו ,היא הזכות שהייתה לי להיות לצידו כחבר ומשפחתו המופלאה
והחמה שלמדה מהפלר “סוס קרבות ותיק” איך ממשיכים וממשיכים נכון.

ספיר בן צוק ,עו”ד

המחזור שלנו יישאר “המחזור של מאיר הפלר” ,גם לאחר מותו.
בזכות מה היה מאיר דמות כה מרכזית בינינו ,ובעצם בכל הקבוצות החברתיות שלו?
אולי הודות לאכפתיות ,להזדהות ולנאמנות.
הנאמנות הייתה תכונה בולטת שלו :לאורך כל דרכו הוא נשאר נאמן לארץ ,לעיר,
לשכונה ,למקצוע ולמשרד של אביו ,לארגונים שבהם השתתף ,וכמובן למשפחה
ולחברים .היה חשוב לו להרגיש שייכות והזדהות עם כל המסגרות שבהן פעל ,שירת
והתנדב .בכל מקום רצה לקדם מעשים טובים מתוך תחושת אחריות ואכפתיות.
מאיר היה הציר המרכזי בארגון של אירועי המחזור שלנו ,מימי בית הספר והתנועה
ועד לוועד ההורים .הייתה לו יכולת לגייס אנשים ולרתום אותם לפעולה ,וכך היה גם
בצבא ובשאר המקומות .כשהוא ביקש -היה בלתי אפשרי לסרב לו .כשהוא התווכח
 היה קשה לכעוס עליו ,כי כל אחד חש את האכפתיות ,ההזדהות והנאמנות שלו.השילוב של כל אלה יחד  -זו אהבה .לכן היה מאיר אהוב כל כך ,ולכן גם נזכור אותו
באהבה.
קולודני

מאיר היקר,
אסא קדמוני ,שזכה לעיטור הגבוה ביותר (גיבור ישראל) על לחימה הרואית נגד עשרות חיילים מצריים בקרבות  ,73מצוטט
בספר שנכתב על דמותו“ :חברי לחוליה קופחו בכתב העיטור .אילולא עזרו זה לזה ,חיפו זה על זה ,היינו מושמדים כולנו
בידי המצרים”.
אתה מאיר היית אחד משלושת חבריו לחוליה של אסא כשנקלעתם למארב הנורא והפלאת להילחם למרות הפציעה שלך .הגיע
גם לך עיטור.
אגב ,המחקר הראה שתרומתכם לקרב היתה מאוד משמעותית.
בחרתי לפתוח בקטע מאותה מלחמה נוראה ,מלחמה שככל שחולפות השנים מתחוור לנו כמה עמוקה היתה השפעתה עלינו.
יש הרבה דברים שבגיל  23עדיין לא ידענו לעכל את חומרתם .האכזבה מכשלון חמור של המנהיגים ,המהירות בה התחלפה
השאננות היהירה באימה ,השכול הקשה על אלפי בני גילנו שאיבדו את חייהם ,החמלה על הנכים ובני המשפחות השכולות.
מה יכולנו אז להבין?
לדעתי ,באירוע המכונן מן המלחמה מגולמות התכונות האופייניות לך :ההתנדבות שלך לטוס ארצה מארה”ב כדי להצטרף
לצנחנים ,הטוטליות בה נהגת להגיב ,האומץ שלך ,הפעלתנות ונטילת הסיכונים ובעיקר  -תחושת האחריות החזקה שלך
לאחרים ,למי שנמצא לידך.
יתכן ובאותן שעות קשות בהן נלחמת על חייך ממערב לתעלה הקצינו ההשקפות הפוליטיות החזקות שלך (אף אחד מאיתנו לא
חזר לעצמו אחרי  .)73כשהיית מתווכח בלהט על פוליטיקה ,ניכר היה שאתה מופעל מתוך אותה תחושה של שליחות יוקדת.
כעסת על אלו שחלקו על דעותיך כי הרגשת שהם אינם חולקים אתך את תחושת החרום ,ראית בהם כמי שאינם דואגים כמוך,
שאננים .לא כמי שדואגים בגישה אחרת משלך .נסערת כשלא מצאת בנו את האכפתיות החזקה שפיעמה בך.
כשראיתי בלוויה ההמונית וב”שלושים” את כמות החברים והעמיתים שהרגישו קשורים אליך אישית ,נוכחתי שתחושת
האכפתיות שלך עברה אל כל אחד מאיתנו .הבנתי שסוד הקסם הבין אישי שלך היה ביחסי אנוש .לא ביחסי ציבור .ידעת לתת
לכל אחד הרגשה שהוא באמת יקר לך .שאתה זוכר ,עוזר ,שמח לפגוש ,מתעניין בפרטים ,מתאמץ לאסוף ולצרף ולגבש סביבך
את היחידים לקבוצה .כך נהגת עם חבריך לתנועה ,עם הצנחנים ,עם לקוחות ועמיתים לעבודה ועם שותפיך לפעילות הענפה.
תמיד תפסת מקום ,עשית רעש ,רעמת בקולך המיוחד כל כך ,התבלטת בהרבה צורות.
איש צבעוני שאוהב אנשים ,ששמח בשמחתם ,משתתף בצערם ומכבד מאוד את זכר הנופלים.
הצורך להתבלט לא הפריע לך לראות כל אחד ואחד ולמצוא עם כל אחד חוט משותף.
על שכמותך נאמר בספר משלי“ :אִיש ֵרעִים להתרֹועע וי ֵש אֹוהֵב דָבֵק מאָח” (פרק י”ח ,פסוק  .)24הפסוק רוצה לאמר
שלאנשים כמוך יש חברים שדבקו בך יותר מאשר באח!
יכולתך לטפח קשרים חמים במהירות סללה את דרכך בקריירה כעו”ד ,הובילה אותך לפעילות פוליטית ,אפשרה לך לגייס
תרומות בעזרתן תיכון עירוני ג’ שינה את פניו.
ידעת למנף את כישוריך גם לטובת האגודה למלחמה בסרטן ,למוזיאון ,לבית חולים “כרמל” ,לקליטת עולים ועוד ועוד.
בכל תחנה בחייך אספת נוסעים רבים ששמחו להמשיך איתך הלאה.
הכרתי אותך מגיל  .12היינו שכנים ,הייתי בן בית במשפחה שלך ,היינו חברים לכיתה ולתנועה .קבוצת ההשתייכות הזו
היתה יקרה לנו בנעורים .כולנו שמחנו מאוד להמשיך ולהשתייך אליה במשך עשרות שנים .הרגשנו שזכינו לגדול בין אנשים
מוכשרים ושנונים שמתלכדים בהם שני יסודות שאהבנו  -תוכן ופשטות.
כן מאיר ,לאורך כל פגישת המחזור שהפלאת לארגן בשדה בוקר ב ,2008 -ראיתי עד כמה הכל פשוט ובלתי אמצעי ועד כמה
הדגש בינינו היה תמיד על תוכן .התפקיד שלך בשמירת הלכידות שלנו היה מרכזי .אתה היית זקוק לקבוצה הזו ובלעדיך היא
מיותמת.
בברית המילה של נכדך הצעיר הזכרת לי פעם נוספת את ההזמנה לראות את פועלך המרשים ברחוב הנמל המתחדש (עוד סימן
לתעוזה ולפעלתנות שלך) .השבתי שאני באמת מתכוון להגיע ואתה הפצרת בי “מה אתה מחכה ,שנהיה בני שבעים? תגיע!”
לא יכולתי לדעת עד כמה אתה צודק.
עצוב מאוד שחייך נגדעו כך .כשעוד המתינה לך המון נחת מן המשפחה שהקמת.
עצוב שכל כך הרבה שמחת חיים ואהבת חיים לא יכלו לשמור עליך.
עבורנו אתה חי ונוכח וזכור בחום רב.

								

חיים קפלן

 ,28.5.2011שבת

הלילה חלמתי על מאיר .כל החבר’ה היו שם .אחד מאותם מפגשים .היה שולחן ארוך
מלא כיבוד ,וגם פרוסות עוגה בטעמים שונים .מעוגת הגבינה נשארו רק מעט .התחרינו
 הוא ואני  -מי מצליח לחטוף את הפרוסות האחרונות (הוא אהב עוגת גבינה?).מאיר היה חבר שלי בכיתה ח .חברות נעורים תמימה .בקיץ של אותה שנה הוא נסע
עם הוריו/משפחתו לחופשה ביוון (מי חלם אז לנסוע לחו”ל? )..והביא לי משם מתנה,
תיק צד מבד עם ציור רקום של דמויות מהמיתולוגיה היוונית .מאוד התגאיתי בו.
שנים רבות אחר כך כשנפגשנו יום אחד ביציאה מבית הקברות (?!)  -אני ואמי אחרי
לוויה של מכרה והוא בעניין דומה  -הוא התקרב אלינו ,לחץ בחמימות את ידה של
אימא שלי ואמר לה בגאווה“ :תדעי לך ,גברת וטנשטיין ,שאני הייתי הראשון שנישק
את הבת שלך!” אני מודה שלא ממש זכרתי את ה”ראשוניות” הזו ,אבל הביטחון
האולטימטיבי הזה – זה מאיר.
היה בו חן גברי מיוחד במינו ,נדיר למדי ,ושובבות כובשת לב והרבה חיּות (כמה
אירוני) ונשמה גדולה – ידו בכל ויד כל בו במובן הטוב של המילה.
הייתה לו נוכחות בולטת ודומיננטית ומראה ג’יימס קובורני בלתי נשכח (אני מקווה
שהוא היה רואה בזה מחמאה גדולה!).
ועכשיו הוא בטח יושב לו שם למעלה מתפוצץ מצחוק כאומר :סתם ...אני עוד מעט
חוזר .נראה לכם
שאתם נוסעים לפירינאים בלעדי???

חיה וטנשטיין-מאייר
בת מחזור מהתיכון (מחזור תשכ”ח ,עירוני ג בנווה שאנן)
ומהתנועה (הנוער העובד והלומד)

שיר השירים אשר למאיר
כתב :חברו מיום היוולדו עצי צור
מאיר (ממי) הפלר נולד בשנת  ,1950כבן בכור לראובן הפלר ולרות לבית סוקולוב .כבר משחר
ילדותו היה “מורם מעם” ,אהוב ומקובל על כל ידידיו ומכריו והצטיין בעיקר כאיש משפחה
למופת .כאוהב עמו וארצו ,הוא בחר לשרת ביחידות קרביות ,נלחם למען המולדת ועשה זאת
בנאמנות אין קץ עד יומו האחרון.
פסוקים אלו אשר לוקטו מספר “שיר השירים” ,מייצגים נאמנה את מאיר הפלר ,אישיותו
ומורשתו.
“לריח שמניך טובים ,שמן תורק שמך ,על כן עלמות אהבוך”:
תמיד נדף ממנו ריח טוב ועל כן ,הוא היה אהוד על הסובבים אותו ובעיקר ,על לא מעט נשים
ויעלות חן.
“הנך יפה ,רעייתי ,הנך יפה ,עינייך יונים”:
הוא ידע לפרגן לרעייתו ולהעניק לה חיים של מלכה.
“מדלג על ההרים ,מקפץ על הגבעות”:
כפי שעשה הציוני הדגול מאיר ,בעת שמחה באוסלו כנגד ההסכמים השערורייתיים שנחתמו
ולמעלה מעשור לאחר מכן ,בכפר-מיימון ,שם הקים קול זעקה כנגד ההתנתקות הלא מובנת
מרצועת עזה.
“דודי לי ואני לו ,הרועה בשושנים”:
הוא שימש כדוד למופת ולמעשה ,כרועה לכל אחייניו באשר הם והגדיל לעשות למען בני אחותו
אשר התייתמו מאימם בגיל צעיר וזכו ליהנות מבית חם ,בצל קורתו.
“השבעתי אתכם ,בנות ירושלים ,בצבאות או באיילות השדה ,אם תעירו ואם תעוררו את האהבה
עד שתחפץ”:
מאיר עלה ירושלימה כדי למצוא את אהבת חייו ועשה זאת בין כותלי האוניברסיטה העברית
שבאותה עיר.
“שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז ,מראהו כלבנון ,בחור כארזים”.
היה בנוי לתלפיות ,מאיר ובהדרו ,ידע להרשים את כל הסובבים אותו.
“אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל ,לראות הפרחה הגפן ,הנצו הרימונים”:
אוהב ארצו-מולדתו אשר הרבה לטייל בה ולחרוש אותה לאורכה ולרוחבה כאילו בבת עינו
הייתה.
“אביאך אל בית אמי תלמדני”:
אמו המורה והמחנכת הייתה לאורך כל השנים ,לאות ולמופת בעיניו.
“שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני”:
היות והלך בדרך הימין ,תחב מחד את תומכי השמאל תחת הראש כדי שלא יראה אותם מציעים
לאויב נתחים מן הארץ המובטחת ,אך הקפיד מאידך לחבק את כל מי שהיה שותפו לאמונה
שחלקת אלוהים הקטנה שלנו ניתנה בשלמותה לעם ישראל ולא לאחרים.
“אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ,ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז”:
מאיר בנה את ארמונותיו שבחיפה בעשר אצבעותיו ועשה כל שביכולתו על-מנת לשמור ולטפח
אותם.

השיר “אני מאמין” של שאול טשרניחובסקי ,בו השתמש מאיר הפלר ז”ל בחיבוריו.
שני בתים מהשיר מופיעים על קברו של מאיר הפלר ז”ל
אני מאמין
מילים :שאול טשרניחובסקי
לחן :עממי רוסי
שַ ׂחֲ קִ י ,שַ ׂחֲ קִ י עַ ל הַ חֲ לֹומֹות,
זּו ֲאנִי הַ חֹולֵם שָ ׂח.
שַ ׂחֲ קִ י ִּכי בָ אָ דָ ם אַ אֲמִ ין,
ִּכי עֹודֶ ִנּי מַ אֲמִ ין ּ ָבךְ .
ׁי דְ רֹור ׁשֹואֶ פֶ ת,
ִּכי עֹוד נַפְ ִש
ֶל-פז,
ֹלא מְ כַרְ ִּתיהָ לְ עֵ ג ּ ָ
ִּכי עֹוד אַ אֲמִ ין ּ ַגם ּ ָבאָ דָ ם,
ּ ַגם ְּברּוחֹו ,רּוחַ עָ ז.
ׁלִ יךְ ּ ַכבְ לֵי-הֶ בֶ ל,
רּוחֹו י ְַש
ְירֹומְ מֶ ּנּו ּ ָבמֳ תֵ י-עָ ל;
ֹלא ּ ָברָ עָ ב יָמּות עֹובֵ ד,
ְּדרֹור – ַל ֶנּפֶ ׁשַ ּ ,פת – ל ּ ַַדל.
שַ ׂחֲ קִ י ִּכי ּ ַגם ְּברֵ עּות אַ אֲמִ ין,
אַ אֲמִ ין ִּכי עֹוד אֶ מְ צָ א לֵב,
לֵב – ִּתקְ וֹותַ י ּ ַגם ִּתקְ וֹותָ יו,
יָחּוׁש אֹשֶׁר ,יָבִ ין ְּכאֵ ב.

אַ אֲמִ ינָה ּ ַגם ּ ֶבעָ ִתיד,
אַ ף אִ ם ִירְ חַ ק זֶה הַ יֹום,
אַ ךְ ּבֹוא ָיבֹוא – ְִּיש ׂאּו שָׁ לֹום
אָ ז ּובְ רָ כָה לְ א ֹם מִ ְּלא ֹם.
יָׁשּוב ִיפְ רַ ח אָ ז ּ ַגם עַ ִּמי,
ּובָ אָ רֶ ץ יָקּום ּדֹור,
ֶל-כבָ לָיו יּוסַ ר מֶ ּנּו,
ּ ַברְ ז ְּ
ִין-בעַ ִין ִירְ אֶ ה אֹור.
עַ ְּ
ִיחְ יֶהֶ ,יאֱהַ בִ ,יפְ עַ ל ,יַעַ ׂש,
ּדֹור ּ ָבאָ רֶ ץ אָ מְ נָם חָ י,
ׁמַ ִים –
ֹלא ּ ֶבעָ ִתידַ ּ ,ב ּ ָש
חַ ֵיּי-רּוחַ לֹו אֵ ין ּ ָדי.
ׁיר מְ ׁשֹורֵ ר,
ׁיר חָ דָ ׁש י ִָש
אָ ז ִש
לְ י ֹפִ י ְונ ְִש ׂ ּ ָגב לִ ּבֹו עֵ ר;
לֹו ,ל ּ ַָצעִ יר ,מֵ עַ ל קִ בְ רִ י
ְּפרָ חִ ים ִילְ קְ טּו ַל ּ ֵזר.

מרכז תמיכה “חזקים ביחד”
ע”ש קלייר ועמנואל ג’ רוזנבלט
בבית אולגה ואהרון רוזנפלד
רח’ רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה טל04-8511712/5/7 .
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