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“אנו נשכבים על האדמה גופותינו צמודות אל האדמה, 

אנו משלבים ידיים וזרועות ושרים “התקווה” בשירה 

אדירה. יהודה - האחראי על המחנה שלנו, נמצא במרכז 

השורה הראשונה. שלושה חיילים עם מקלות רצים 

קדימה לתפוס אותו. הם מנסים לשחרר את זרועותיו 

המשולבות, הם משתמשים במקלותיהם ויהודה נופל על 

האדמה. הם צועקים ומצווים עליו לקום, אבל הוא נשאר 

לשכב שם ובקול שקט, אבל מלא כאב הוא מסביר מדוע 

הוא מסרב לוותר על זכותו האחרונה בעולם: להתיישב 

בארץ אבותיו. במקלותיהם מנסים החיילים להכריחו 

לקום וללכת, המכות יורדות בחוזקה ועלינו לדכא את 

לחברינו. כל רגשותינו האנושיים כשאנו רואים איך מרביצים 

לבסוף גוררים את יהודה שלנו למרחק של כחמישים 

מטר, כשהוא צועק: “לא אעזוב את הארץ הזאת...”

ביום רביעי בחצות הלילה, אור ל- יא’ באדר ב’ צעדו, בגשם 

שוטף ובברד, אלפי בני נוער חניכי הגדנ”ע אל עבר ביריה. 

עם שחר הגיעו למקום, מבלי שהבחינו בהם, והקימו ביריה 

חדשה בסמוך לנקודה הכבושה. הוקמו כעשרה אוהלים, 

נמתחה גדר ואף הוחל בשתילת אילנות. מישהו טרח להניף 

דגל עברי במרומי הגבעה. לא היה קץ להתלהבות, והמסר 

הגיע עד קצה הארץ: “ביריה שוב בידינו!”
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 המחירים לא כוללים תשלום חברות  ביטול ובקשה להחזר כספי או זיכוי יתקבלו בהודעה במייל/ פקס למחוז עד 3 ימי עסקים לפני האירוע-יום שלישי ה' אדר 20/02  )לא יינתן החזר/זיכוי לאחר מועד זה( יש לוודא הגעת המייל/פקס, החזר כספי יתבצע בתוך 3 חודשים מיום האירוע 
בניכוי 40 ₪ דמי טיפול ורישום, על בקשת זיכוי לא ייגבו דמי טיפול.  בני עקיבא שומרת את הזכות לבטל הרשמה של חניך גם לאחר התשלום  אין להביא חפצים יקרי ערך, בני עקיבא אינה מבטחת או אחראית במקרה של אובדן/גניבה של ציוד.  נוהל אבדות קיים באתר התנועה.

במזג אויר גשום - יש להתעדכן באתר התנועה ובפייסבוק

 תנועת בני עקיבא בישראל
הדף הרשמי
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סיום הרשמות בסניפים: מוצ"ש משפטים  כ"ה שבט 10/2
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או בטל': 04-6226420
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