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גנרלי

 גדי אשכול, מועצת ראש
 לפני כשעה נפצע ירקוני,

 איתן׳ ׳צוק מבצע סיום
 ינאי • נקטעו רגליו ושתי

 מתנדב חובש רובינשטיין,
 התופת לתוך רץ במד״א,

 שלוש • בו לטפל כדי
 האירוע אחרי שנים

 נפגשים הם הטראומטי,
 הרגעים את ומשחזרים

 • חייהם את ששינו
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 נ\ל ני7קט פצמ״רים מטח נורה ,איתן ׳צוק מבצע סיום לפני כשעה
 היסס לא במד״א, מתנדב חובש ),22(רובישנטיין ינאי • נירים קיבוץ
 שכנו, היה הפצועים אחד • בנפגעים לטפל כדי התופת לתוך ורץ לרגע

 שלוש • )50(ירקוני גדי היום, אשכול מועצת וראש דאז הקיבוץ רכז
 עציון זאביק של חייהם את שגבה הטראומטי, האירוע אחרי שנים
 הגורליים הרגעים את משחזרים השניים לברכה, זכרם מלמד ושחר

בעקבותיו שנוצר המיוחד הקשר על ומדברים חייהם, את ששינו

x בר־מאיר ע״־ד x סף1י הרצל ם:1ציל

 26 שלישי, יום אותו את
ירקו גדי ,2014 באוגוסט

 בשנתיים המכהן נירים, קיבוץ חבר ני,
האזו המועצה ראש בתפקיד האחרונות

לעולם. ישכח לא אשכול, רית
 ׳צוק מבצע של האחרון יומו היה זה

 לתוקפה שנכנסה לפני וכשעה איתן',
 נורה וחמאם ישראל בין האש הפסקת

קי לעבר מרגמה פצצות של כבד מטח

 המשק מרכז אז שהיה ירקוני, נירים. בוץ
 זאביק הקיבוץ של הביטחון רכז ואיתו
 עובדים וכמה מלמד שחר סגנו עציון,

 באו חשמל, לתיקוני קבלנית חברה של
 בחצר חשמל כבל לתקן ערב לפנות

מרגמה. פצצת מפגיעת שנפגע הקיבוץ
 פילחה החשמל, את תיקנו שהם בזמן

 בתוך אדום. צבע אזעקת עוד האוויר את
 קטלני. פצמ״ר אליהם סמוך נחת שניות
 מלמד שחר במקום. נהרג עציון זאביק

 בהגיעו מפצעיו ונפטר אנושות נפצע
 באורח נפצע ירקוני גדי החולים. לבית
רגליו. שתי את ואיבד קשה
 בירקוני ולטפל לרוץ הראשונים בין

 כבן צעיר נער רובינשטיין, ינאי היה
 הקיבוץ בן לצה״ל, להתגייס שעמד 18

 למשפחת בשכנות מתגוררים שהוריו

ירקוני.

רובינשטיין: ינאי
 בשוט לא אירוע "זה

 החיים. בל איתי שהולך
 של סוג עברנו כולנו

 אז עשיתי ה.7ראןנ1ג
 צריך שהייתי מה בדיוק

 נהגתי גם בך לעשות.
 שלי. הצבאי בשירות

חונכתי" ובך גדלתי בך

 במד״א, מתנדב חובש רובינשטיין,
 בירקוני וטיפל האירוע לזירת נזעק

 חוט על שעה באותה תלויים היו שחייו

השערה.
 דרמטי ערב אותו אחרי שנים שלוש

 הפקאן עץ תחת השניים. את הפגשנו
 של לביתו בסמוך הקיבוץ, מדשאת שעל

 שהתהפכו מהמקום הרחק ולא ירקוני
 בפעם אולי ושיחזרו, ישבו הם חייו, בו

גור שעות אותן את ביחד, הראשונה
 ׳צוק מבצע של האחרון יומו של ליות

 כאילו בזיכרונם שנצרבו שעות איתן׳,
אתמול. היה זה

 מפריד שנה משלושים יותר של פער
 טראומטי אירוע אותו אבל השניים, בין

 עוד שנטווה ביניהם, הקשר את חיזק רק
השכנות. המשפחות שתי בין בעבר

מעשים של איש
 נוהג אינו שהוא מודה )50(ירקוני גדי

 מעיד הוא מזו, יתרה רגשות. להחצין
 דיבורים, של איש לא ש״אני עצמו על
 יכול הייתי אם מעשים. של איש אני

 מאוד לי קשה לי. עדיף היה זה לשתוק,
 בליבי זה את נושא אני שקרה. מה עם
 מביט גם אני בעת בה אבל הזמן, כל

עתיד". פני וצופה קדימה
 ואב נשוי ירקוני, של הביוגרפיה כל

ני בקיבוץ נטועה ילדים, לשלושה
 קילומטרים משני פחות הממוקם רים,

 הוריו, הקיבוץ, בן הוא המערכת. מגדר
 ראשוני עם נמנים פלוס, השמונים בני

מתגו אחיותיו משתי אחת גם המקום.
בקיבוץ. ררת

 שירת הוא רפואית מגבלה בשל
 של נהג והיה קרבי לא בתפקיד בצה״ל
 גדול שבר אז היה "זה חטיבה. מפקד
 לא ואני 97 פרופיל לי אין קיבוץ שכבן
 נזכר, הוא ולוחם", קרבי למשהו הולך

עברנו אבל קטנה, לא מכה הייתה "זו

זה". את גם
 לטיול נסע הוא מהצבא שחרורו לאחר

 הברית. בארצות חודשים ארבעה של
גידו בענף עבד לקיבוץ, חזר כך אחר

 וניהול תעשייה ללימודי יצא השדה, לי

 יותר מאוחר ושימש רופין, במדרשת
קי של המשק מרכז שנים עשר במשך

 דומה בתפקיד שנים ארבע גם בהן בוצו,
השכן. כיסופים בקיבוץ
 הצה־ אחר באותו שנים, כשלוש לפני

 התהפכו אוגוסט, חודש סוף של ריים
לח לו קל שלא ניכר ירקוני. של חייו
 שאירע. את ולשחזר הזמן במנהרת זור

 אותנו שאופפת והפסטורליות השקט

 עומדים איתו משוחחים שאנחנו בזמן
 כאן שהתחולל למה גמור בניגוד

 כשיר- שנים. שלוש לפני רק

 ממקום מבטו את מסיט קוני
 שבו המקום לעבר מושבנו

 כשהוא חייו, על נלחם הוא
ומ פצוע הקרקע על שרוע
 בפניו זז לא שריר שום דמם,

בו. ניכר חבריו אובדן על והכאב

הכל זוכר
 עד האירוע כל את כמעט זוכר "אני
 ׳סו־ החולים בבית הורדמתי שבו לרגע

 "חוויתי ירקוני, השבוע מספר רוקה"׳,
שהג עד בהכרה הייתי האירוע. כל את

טראומה". לחדר עתי

 היה ירקוני 2014 באוגוסט 26 בבוקר
 ינאי, של אביו רובינשטיין, דדי עם

 הנגב׳, ׳משקי ארגון מנכ״ל אז שהיה
 בנגב הקיבוצים ראשי של חירום בכינוס

 הקיבוצים שבכוונת הפיצויים בנושא
המלחמה. נזקי על רכוש ממס לדרוש

 ידעו לא וחבריו ירקוני שעות באותן
 שעתידה האש הפסקת על דבר וחצי דבר

 "במהלך ערב. לקראת מוכרזת להיות
בנירים החשמל שכבל התבשרתי הכנס

ושא פצמ״ר מפגיעת כתוצאה ניזוק
 לקיבוץ", בדחיפות להגיע מתבקש ני

 קבלנית חברה "הזעקנו מספר, הוא
 ועשיתי שכאלה בתיקונים שמתמחת

 בחדר פגיעה זוהתה לקיבוץ. דרכי את
 מהבית הרחק לא הקיבוץ, בחצר גנרטור
בתו למקום הגיע עציון זאביק שלנו.

 הקיבוץ של הביטחון כרכז תפקידו קף
 הגעתי ואני מלמד שחר סגנו עם יחד

 היקף על מקרוב לעמוד המשק כמרכז

הפגיעה".
 תיקון על לעבוד התחילה החבורה

 נשמעה 18:00 השעה ולקראת הכבל
הספקתי "לא אדום. צבע אזעקת עוד

 עף שאני הרגשתי למחסה. להגיע
הכביש. על ונוחת לבן ענן בתוך
שנפג ספק של צל לי היה לא

ירקוני. משחזר עתי",
 באותם בראש לך עבר מה

רגעים?
 באותן בראש לי שעבר "מה

 שבמבצע העובדה הייתה שניות
 לב התקף חטפתי יצוקה׳ ׳עופרת

 ומצד דם, לדילול תרופה לוקח ושאני
שנפ שלי למשפחה מודיעים איך שני,

אותי". שעניין מה זה שוב. עכשיו געתי
 במקום", נהרג שזאביק זוכר עוד "אני

אז נשמעה שוב "פתאום ממשיך, הוא
 הקרקע על שרוע אני אדום. צבע עקת
 וכולם שכפ״ץ עליי זרקו ומדמם. פצוע

 רק בליבי חושב אני מחסה. לתפוס רצו
 לא כשאני עליי ייפול לא שהפצמ״ר

 אנושות, שנפצע שחר, לזוז. מסוגל
פוני בהמשך ממני. הרחק לא שכב

 לא למנחת הקיבוץ של באמבולנס תי
 המסוק לי המתין שם מהקיבוץ, הרחק

 נאנקתי החולים. לבית אותי שפינה
 עניין לא תופת. כאבי לי היו מכאבים.

 רציתי רק שלי, לרגליים קרה מה אותי
 הכאבים להפחתת כדורים לי שיתנו

האיומים".



הכרה שבועיים ירקתי. גדי
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 "המציאות ני:1ן7יר גדי
 לנו הביא שהמבצע היא

 שקט של שנים שלוש
 פיתוח יש ופריחה.

 קליטה ביישובים, עצום
 משפחות של מאסיבית
 פורח. האזור צעירות.
 שעבר שלנו, הקיבוץ

 במבצע קשה טראומה
 בשנתיים קלט הזה,

 משפחות. 22 האחרונות
הכל" אומר זה
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יוסף ישראל צילום: | בנירים האירוע מזירת לסורוקה פצועים פינוי

ליצידו נשאר
 בירקוני, לטפל שחשו הראשונים בין

רובינש ינאי היה האירוע, בזירת עוד
 את סיים לכן קודם אחדים שימים טיין,
 שמן. בן הנוער בכפר שלו השירות שנת

 היה במד״א, מתנדב חובש רובינשטיין,
 באמבולנס ירקוני את שליווה מי גם

החו לבית בדרך למסוק אותו שפינה
לים.

 כיום ),22( רובינשטיין ינאי סמ״ר
בתותח שמיים׳ ׳רוכב ביחידת לוחם

 האחרון העצמאות ביום זכה שאף נים,
המדי נשיא מטעם מצטיין חייל להיות

מהמפ התרגשותו את מסתיר אינו נה,
שלו. ה״פציינט" עם המיוחד גש

במ שמן בבן המלחמה במהלך "הייתי
 מספר, הוא שלי", השירות שנת סגרת

 חזרתי השירות שנת את "וכשסיימתי
 תום לפני אחדים ימים היה זה לקיבוץ.

 שאפשר. במה לעזור ביקשתי המלחמה.
פה". גדלתי שלי, הבית זה כאן

 את רובינשטיין פגש היום באותו
הפ על מהם ושמע מלמד ואת עציון
 פגיעות בגלל שנגרמו החשמל סקות

הרגי "הם בקיבוץ. שנחתו הפצמ״רים
 אמא עם נסעתי יתוקן. שהכל אותי עו

 קצת להתאוורר כדי לאופקים שלי
 בדרך ערב. לארוחת משהו ולקנות

 ברדיו שמענו בערב, שש לקראת חזרה,
 צבע אזעקות על פוסקים בלתי דיווחים

 שמענו לפתע השונים. ביישובים אדום
מקיבו באחד פצמ״ר נפילת על דיווח

 היה לא נפגעים. שלושה ועל האזור צי
 הגענו שלנו. בקיבוץ שמדובר ספק לי

לפ מהר ונכנסתי לקיבוץ במהירות
 הפצמ״ר, נפילת למקום רצתי עילות.
 כל שדימם תחילה שחר את חבשתי

 אותו חבשתי בגדי. לטפל ופניתי הזמן
 אותו והעברנו הזמן כל לידו והייתי

 שגדי ודאגתי לידו ישבתי לאמבולנס.
 כל איתו דיברתי בהכרה. הזמן כל יהיה

 תוך בהכרה אותו לשמור כדי הנסיעה
 ׳גדי, לו קורא אני בו. שוטף טיפול כדי

 את מכאבים. צורח והוא איתי׳ תישאר
לעולם". אשכח לא הזו הנסיעה

 את כמוך צעיר כחור שואב מהיכן
 לרוץ הנפש תעצומות ואת הבוהות

 בך בל באדם ולטפל התופת תוך אל
אליך? קרוב

 לברכה זיכרונם שחר גם זאביק, "גם
 הם ארוכים, לחיים שייבדל גדי, וגם

 החיים כל לאורך אותי שליוו דמויות
היו הם שלנו. שכנים היו גם הם שלי.

 באירוע אבל לחיקוי. מודלים עבורי
הדב מכל עצמך את מנטרל אתה כזה
 ובהצלת בטיפול רק ומתרכז האלה רים

 מה ואת שלמדתי מה את עשיתי חיים.

ממני". מצופה שהיה
 בזמן אותך שליוו התחושות היו מה

האירוע?
 ברגעים שחשוב מה תחושה. "שום
 עשיתי חיים. להציל איך הוא כאלה

 לא במד״א. אליו שהוכשרתי מה כל את
לעצ שאמרתי רגעים היו לזה. מעבר

 את לאבד לא כדי הכל אעשה שאני מי
 לו אמרתי באמבולנס הדרך כל גדי.

 איתי׳. תישאר גדי עיניים, תפקח ׳גדי,
 אותו מכיר שאני זה על חשבתי לא

שא שכנים, שהיינו שנולדתי, מהיום
 כמו בו טיפלתי הקיבוץ. מאותו נחנו

אחר". אחד בכל לטפל ממני שמצופה

במחשבות תמיד
שג הפצמ״ר, של הקטלנית הפגיעה

 קיבוץ חברי שני של חייהם את בתה
ופצ מלמד, ושחר עציון זאביק נירים,

התרח ירקוני, גדי את מאוד קשה עה
 האש הפסקת הוכרזה בטרם כשעה שה

איתן׳. ׳צוק מבצע את שסיימה
 דווקא שנפצעת מתסכל לא זה גדי,

המבצע? של האחרונות בדקות

 האלה המחשבות זה. על חושב לא "אני
 הנופלים למשפחות בראשי. עוברות לא
 איבדו הן לי. מאשר קשה יותר הרבה זה

האפש את יש לי מכל. להן היקר את
 המי הכוס חצי על להסתכל רות

 שיש הגדול היתרון זה לאה.
 אשמים מחפש לא אני לי.

 זה למה בשאלה מתחבט ולא
 אני היום שלי בתפקיד קרה.

 ואני אדם לחיי אחריות חש
 אם לקרות יכול מה יום כל זוכר

 לא דומה. אירוע יתרחש וחלילה חס
ידינו". על נשלט אירוע כל

 הכרה מחוסר ירקוני גדי שכב יום 13
 סדרת עבר הוא ׳סורוקה׳. החולים בבית

 הועבר כך ואחר מורכבים ניתוחים
 שנמשך ׳שיבא׳ החולים בבית לשיקום

שנה. כחצי
שכמ הוא לי שקרה הגדול "הדבר

 אומר הכרה", ללא הייתי שבועיים עט

 בימים אבסורדי, שזה "כמה ירקוני.
 אחרי שלי הקיבוץ על שעברו הקשים
 שם. הייתי לא אני הזה, הנורא המקרה
והקו הסבל כל את אחר. בעולם הייתי

על האבל ימי של ההלוויות, של שי

 ממני. נחסך זה כל שנפלו, החברים
 אותך. מחשל זה זה, על חושב כשאתה

 גודל את הבנתי לא כשהתעוררתי
 שגם העובדה את קלטתי לא האירוע.

 תחושה זוכר אני נהרגו. שחר וגם זאביק
 נוראיים. ימים עברתי בפרצוף. מכה של
שמ חברים על וחלומות סיוטים לי היו

 הבנתי קצת כשהתאוששתי לידי. תים
 מציאות שונה, למציאות שהתעוררתי

בעי עליי הקל שזה להיות יכול אחרת.
האירוע". כול

 יש שחר? ועל זאביק על חושב אתה

געגועים?
 געגועים. על לדבר קשה הזמן. "כל

 ושל זאביק של שלמשפחות בטוח אני
 אין לגמרי. אחרים געגועים יש שחר

 ועל זאביק על חושב לא שאני שבוע

חו את שהטביעו חברים היו הם שחר.
 בהם. נזכר הזמן כל אני בקיבוץ. תמם

 געגוע בקיבוץ. פעילים אנשים היו הם
זי בעייתית. קצת מילה זו הזה במקרה

אמיתי". יותר זה כרון

אחת משפחה
ורובינ ירקוני המפגש, כל במהלך

 מבטיהם לזה. זה מבט מיישירים שטיין
 קשר היה "תמיד אחת. לא מצטלבים

המ לבין ביני ינאי, לבין ביני מיוחד
 שלו "ההורים ירקוני. מציין שפחה",

 שלו אבא מאוד. קרובה בשכנות גרים

 שנים. עשרות זה טובים חברים ואני
 יכולנו ביחד. נוסעים ביחד, עובדים

שונים, נושאים על להתווכח
 מתוך אהבה, מתוך הכל אבל

 עם הקשר הדדית. חברות
לגמרי. אחר משהו הוא ינאי

 אבל בינינו, גילים פער יש
 בן זה מהמשפחה. חלק הוא

 שהוא זה מאוד. טוב חבר של
 אוהד ואני ירושלים בית״ר אוהד

 זה כהוא פוגע לא תל־אביב הפועל את

בחיוך. אומר הוא בינינו", בקשר
יר לבין ומשפחתו ינאי בין הקשר

 אחדים שבועות קיבל ומשפחתו קוני
 החולים בבית ירקוני של אשפוזו לאחר

 של אביו מיוחדת. משמעות ׳שיבא׳
 מבצע שבמהלך רובינשטיין, דדי ינאי,

 בא נירים, קיבוץ דובר היה איתן׳ ׳צוק
החו שבבית בחדרו ירקוני את לבקר
 באירוע לקה הוא הביקור כדי ותוך לים,
 החולים בבית הוא אף ואושפז מוחי

 ויכוח לנו היה הביקור "במהלך ׳שיבא׳.
שניזו האזור ליישובי הפיצויים בנושא

 קצר וזמן איתו הסכמתי לא במלחמה. קו
 יד על מוחי אירוע חטף הוא מכן לאחר

 "האירוע ירקוני, מספר שלי", המיטה

 בינינו. הקשר את יותר עוד חיזק הזה
 בשיקום ביחד היינו חודשים ארבעה

אחת". משפחה היינו השומר. בתל

 מוסיף הקשר", את חיזק שזה "ברור
 שתי שם, היינו הזמן "כל רובינשטיין,

 ועם אבא עם החולים בבית המשפחות,

 בסופי רק הביתה חוזרים היינו גדי.
 מאוד זה דומים. דברים חווינו שבוע.

מקרב".
 הזה הקשר בכל רואה אתה גדי,

 קשה הכי ברגע בך שטיפל ינאי, עם
מעגל? סגירת של סוג בחייך,

 קלישאתי. משהו זה מעגל "סגירת

בק הנה, החיים. עם זורמים אנחנו
 של אבא עם לנסוע מתכוון אני רוב

 של העתק הוא ינאי לאוסטרליה. ינאי
 ולטיפול לעזרה הקשור בכל שלו אבא

באחר".

עדו גו
אופ ירקוני גדי אחרי, שנים שלוש

 בכובעו וגם האישי בהיבט גם טימי
 במהלך שספגה אזורית מועצה כראש

המ פצצות מירב את האחרון המבצע
 מרצועת שנורו הקסאם ורקטות רגמה
 הביטחוני־ להיבט נכנס לא "אני עזה.

המ "אבל ירקוני, מדגיש מבצעי",
 שלוש לנו הביא שהמבצע היא ציאות
 מסתובב אתה ופריחה. שקט של שנים

 עזה עוטף יישובי ובשאר נירים בקיבוץ
 יש עדן. בגן נמצא שאתה חושב ואתה

 מאסי־ קליטה ביישובים, עצום פיתוח
 פורח. האזור צעירות. משפחות של בית

 של מהגדר מטר לחיות מוכנים אנשים

 נהדרת, חיים איכות תוך עזה רצועת
ספו ירי לספוג מוכנים יהיו לא אבל
 יסכים. לא איש לזה פצמ״רים. של רדי

 צוק מאז גדל באשכול שלנו האזור
 שלנו, הקיבוץ תושבים. 1,500ב־ איתן

 קלט הזה, במבצע קשה טראומה שעבר

 זה משפחות. 22 האחרונות בשנתיים
הכל". אומר
שמ משבית להיות רוצה לא אני
 והפסטור־ השקט זאת, בכל אבל חות
 עלולים הפקאן, לעץ מתחת כאן, ליות

 בשקט מדובר הרי מתעתעים, להיות
רגע. בכל להתנפץ שיכול שברירי

 עדן בגן אנחנו אחוז 99 לא. ״בכלל
 לפעמים בגיהנום. אנחנו אחד ואחוז
99 כל על משתלט הזה הבודד האחוז



מצטיין חייל רובינשטיין. ינאי

רובינשטיין: ינאי
 שאמרתי רגעים "היו

 אעשה שאני לעצמי
 את לאבד לא כדי הכל
 באמבולנס הדרך כל גדי.

 תפקח ׳גדי, לו אמרתי
 תישאר גדי עיניים,
 על חשבתי לא איתי׳.

 אותו מכיר שאני זה
 שהיינו שנולדתי, מהיום

 מאותו שאנחנו שכנים,
 כמו בו טיפלתי הקיבוץ.

 לטפל ממני שמצופה
אחר" אחד בכל

לעץ מתחת כאן יושב כשאני האחוז.

n י ן* * 1 f מאשר בטוח יותר הרבה מרגיש אני
a. dtkf*״ * m.׳ בתל־אביב דיזינגוף ברחוב הולך אני

 אין אנג׳לס. בלוס או בירושלים או

פחד". שום
 מנהרות על הדיווחים לגבי ומה

לק חמאם התחמשות ועל התופת
הבא? הלחימה סבב ראת

 שגם סומך אני אבל נכון, "הכל
 ושמתכו־ בשקט יושבים לא אצלנו

בנו צה״ל על סומך אני כראוי. ננים
 על יש הזה. בקטע שקט אני הזה. שא
 מלחמה, עלינו תכפה אם לסמוך. מי

 אחד אף להתנהג. איך יודעים אנחנו
 לא וגם אנחנו לא מלחמה, רוצה לא

לגדר". מעבר שלנו השכנים

ביתם כאן
 סמ״ר היה האחרון העצמאות ביום

 חיילים 120מ־ אחד רובינשטיין ינאי
 על הוקרה אות שקיבלו מצטיינים

 מידי הצבאי בשירות הצטיינותם
 ריבלין, ראובן(רובי) המדינה, נשיא

 אייזנקוט. גדי רב־אלוף והרמטכ״ל,
 שלי שהמפקדים טובה מאוד "תחושה

 שעברתי מה ואת הקושי כל את ראו
 אומר כלוחם", ולשרת להמשיך כדי

 אימון במהלך "נפצעתי רובינשטיין,
לשח ורצו ניתוח עברתי הפרט,

 להישאר נאבקתי מהצבא. אותי רר
 לשרת חזרתי דבר של ובסופו בצבא
המניין". מן כחייל

 ביומו באירוע נזברת הזה וברגע
איתן׳? ׳צוק מבצע של האחרון

 הזמן. כל בי שנצרב אירוע "זה
 איתי שהולך פשוט לא אירוע זה
 של סוג עברנו כולנו החיים. כל

 מה בדיוק אז עשיתי טראומה.
 נהגתי גם כך לעשות. צריך שהייתי
 וכך גדלתי כך שלי. הצבאי בשירות
 לשבת יכול שאני שמח אני חונכתי.

לצ ולצחוק. קפה לשתות גדי, עם
 זאביק את להציל הצלחנו לא ערי,

שחר". ואת
 האחרון, העצמאות יום במוצאי

הנ בבית הטקס לאחר אחדות שעות

 רובינשטיין את ירקוני הזמין שיא,
 מועצת של המרכזית החגיגות לבמת

 הוקיר התושבים אלפי מול אשכול.
רובינ של הצטיינותו את ירקוני

 חשבתי הזה "ברגע הנרגש. שטיין
 של הבן ינאי על הילד, ינאי על יותר

 בי", שטיפל מי על לא שלי, החבר
למ שומר אני זה "את ירקוני, אומר

אישיים". יותר עמדים

השיקום בתקופת וירקוני רובינשטיין

 רובינשטיין מחדד בינינו", "הקשר
 שאני במקום חונה "לא הסוגיה, את

 הרבה כך כל התקרבנו אותו. הצלתי
 מספיק לנו ויש שלנו החיים במעגלי

אירוע". באותו להיזכר הזדמנויות
לי חייב שאתה מרגיש אתה גדי,

חייך? את נאי
 זה אם קשה. שאלה זו פתאום. "מה

 כמוהו? נוהג הייתי לא הפוך, היה

התחנכנו". ככה
 עוטף בשמי לשקוע עומדת השמש

 בתי נראים הקיבוץ לגדר מעבר עזה.
 עזה־ בגזרת עבאסן הפלסטיני הכפר

 יום של בערבו קרירה רוח יונס. חאן

 גמור בניגוד הרצועה, מכיוון נושבת
 לפני כאן שנשבו המלחמה לרוחות

 שתי קטוע שהוא אף שנים. שלוש
ונ פרוטזות בעזרת ומתנייע רגליו

 שומר ירקוני גדי הליכה, במקל עזר
החלו את "הגשמתי אופטימיות. על

 ובבריאות", בשמחה חי אני שלי, מות
 לו חסר אז שמח, שלא "מי מציין, הוא

 חיי שמח. אני לי כשקשה גם משהו.
 באהבה חי אני אבל התהפכו, אמנם

 חיים. שמחת לי יש לי. שיש מה עם
 מגבלה. לא זה ללכת, קשה קצת אז
 מה לא זה קשות. יותר מגבלות יש

אותי". שישבור
כא בעוד יפשוט רובינשטיין ינאי
 "אני צה״ל. מדי את חודשים רבעה
 יהיה תמיד נירים שקט. על חולם
 אגור אם יודע לא אני שלי. הבית

 לנירים אבל שלי, החיים כל כאן
 רק שלי. בלב ענק מקום יהיה תמיד

 כמו עדן גן להיות ימשיך שהקיבוץ

שהוא".
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