כחיילים אתחייו
נתן
חותו של דרורהנין ,תושב בית אריהוההו־וג הראשון במבצע צוקאיתן ,הותיר את היישוב
״הוא היה נשחה חופשית,אלוהים בחר אותובפינצטה״ ,אוחריםקרוביו

השקט כואב והחוט

יעקב

נצחיה
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si$1ST$יגרה $1ST$הרגי־
מחסום ארז .מייד
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בזמן

ששמעה

בחדשות

ילדיה,

דרור.

ואבי

שלושת

כשלא

ענהלטלפוןהסלולרי
התקשרה לראש המועצה ,אבינעים,

שלו,
ולקב״ט

כשהש־
$TS1$כשהשניים$TS1$
היישוב ,שרוןאלפסי.

ים $DN2$ניתקו
ניים

לה

שוב ושוב

אתהטלפון,

חששה גבר .היא כבר ידעה

קרה ,אך טרם ירעה עד

שמשהו רע

כמה נורא הוא.

זמן מה לאחר מכן ,כשנעים הגיע לבית
להודיע לה
המשפחה ודפק בדלת כדי
שדרור נפצע

אנושות

ומאושפז

החוליםברזיליבאשקלון ,עוד

בבית
האמינה

שהוא ייצא מזה.

הוכנסו רחלי ונעים

כשהערב ירד,

לזהות את הגופה .״הוא היה כל כךשלו״,
עליו ואמרתילו
מתארנעים,״הסתכלתי
׳דרור,קום׳.

ממש חיכיתי שיקום .איבדתי

הרבה חברים ,אבל
מאוחר יותר,

דרור היה כמו

סמוך לשעה

אחשלי״.
בלילה,

הוא שב מביתהחולים לבית
יחד עםרחלי ,כדי לבשרלילדים שא־
$TS1$שאביהם$TS1$
שקר ,שאלה,
יהם $DN2$מת .״בתו בת ה־
ביהם
׳אבי ,מה התאריךהיום?׳ ,עניתילה15 ,
ביוני׳ .היא אמרה שבעוד שבועיים יש לה
יוםהולדת ,ובתמימות שלילדה הוסיפה,
׳אבל אבא איננו ,אז אני לא אשמח׳ .היא
כולנו״.
קרעה את הלב של
כשהשבעה העוטפת תיגמר ,רחלי
והילדיםייאלצו להתמודד עם מציאות
חרשה .״שום דבר כבר לא יהיה אותו
הדבר״ ,אומרת לי דורית ,חברתה הטו־
$TS1$הטובה$TS1$
המשפחה

בה
ה$DN2$

וצוחק צחוק מתגלגל ,כמו שלילדים.
ואומרת
מתקרבת אלי
השכנות
אחת
בעצב:״לכיתה א׳ הואיעלה בלי אבא״.
אחר הקרובים שומע גם הוא את צחוקו

השי ,״כנראה

המבקרות בשבעה .״הוא היה

ואחת

דבר נדיר״.
חנין ,בן  37במותו,
קטנים,
ההרוג

אודותיו,

אב לשלושהילדים

תושב בית אריה

$TS1$למחסום$TS1$
למ־
מותו,החלו אתרי החדשותלדווח כי חנין הגיע
ום $DN2$ארז עם חבר ,איש הביטחון של היישוב ,כדי
חסום
המשרתים באזור .אך
לחלקחבילות שילחיילים
אף אחד מקרוביו לא הופתע שהמעשה האחרון של
חנין

טרם מותו היה

חייו .זו לא הפעם

קשור בנתינה ,תוך כדי סיכון
הראשונה

הם סיפרו בשבעה .רק בשבוע האחרון נזרק

נראה

שאין

תכונה

שמייצגת

הבחנתי

ברכב

בשני חבר׳ה צעירים,

עמוס באוכל

ובחטיפים.

שמחים

ותוססים,
שהתברר

אחד מהם,

העשרה ,כי מסוכן שם .הם אמרו שזה בסדר ושהר־
$TS1$ושהרכב$TS1$

$DN2$ושהרכב $DN2$שלהם ממוגן .נפרדנו
כב
יותר את דרור מאשר נדיבות .החםשלו,
לחמ״ל ,התקשרולרווחלי
שאלתיאלשמואל ,סיפר השבוע ש״דרור
נותרלי להתנחם בזה שלפחותצילמתי אותו כשהוא
לעזורלכולם .הוא לא
היה אישגדול של חסד שאהב
ועליז .זו תהיה מזכרת למשפחה״.
שמח
היהיכול לראות מישהו שנזקקבלילהושיטלויד״.
היישובהקהילתי המעורב בית אריה הוקם בתחי־
$TS1$בתחילת$TS1$
לשיחה מצטרף אביב כץ ,שכן וחבר של המשפחה,
משפחות .״זה היישוב
004,1
$DN2$בתחילת $DN2$שנות ה־  80ומונה כ־
לת
הואפעל״ ,הוא
כשהוא ישן
ומוסיף כי״אפילו
שאפיינה את דרור .הוא היה
מספר על הדינמיות
שהכי בטוחלחיותבו״ ,טועןנעים.״מתחילת המבצע
לצערי ,זו הטרגדיה הש־
$TS1$השנייה$TS1$
לא נשמעה פה אזעקה אחת.
בפעולה כל הזמן ,תמיר חשב איפה אפשר לתרום
גיל־ער שערז״ל היה
נייה
$DN2$השנייה$DN2$
עוד טיפה.אלוהים בחר אותו בפינצטה״.
שמתרחשת ביישוב .הנער
כשחזרתי

שהשנייםנפגעו .עכשיו

הראשון במבצע צוק איתן .לאחרהיוודע דבר

שהוא

אותו.

״במסגרת תפקידי נסעתי עם אחד העובדים

לסיור באזור עוטף עזה .כשהגענו לנתיב העשרה,

מהם בידידות.

שבשומרון ,הוא

נתקל

ביקש ממנו

לצלם

הילד ,ומספר
של
את שקר לחלוקתחבילות
ממשיכים למחסום ארז
אחר כך כדרור ,סיפר שהם
משהו בתוכו הרגיש לא בטוח״.
לחיילים .הסברנו להם איך מגי־
$TS1$מגיעים$TS1$
כדי לתת אוכל
שקרובים לנפטר יש
אף שלאנשים
לנסוע עם רכז הביטחון של נתיב
$DN2$מגיעים $DN2$והצענו להם
עים
נטייה לגלוש לאמירות בנאליות על
שדרור אמור

היה לקחת

שנתקל בדרור כחמש רקות לפני
סגל מספר שדרור,בהתלהבותו,

האירוע הטרגי.

בסכנה,
בקבוק

מדריך בבני עקיבא ביישוב ,ועכשיו דרור״.

כץ ,אב לשלושהילדים,
תבערהלעבר רכבו .הוא לחץ בתושייה על דוושת
כמשפחה
מזכרת
תקווהליישוב השקט .גם עבורו הימים האחרונים
הגז,ולמעט נזק קללרכבו לא קרה לוכלום .״הוא
טייפקאסט
הוא
אהב את האקשן .כל מקום שהיה בו סיכון
הם סוג של התפכחות .״נהוגלייצר מעין
לאנשים שגרים ביהודהושומרון״ ,הואטוען.׳״אה,
אליעד ,מתערב בשיחה ,ומ־
$TS1$ומשתף$TS1$:
היה שם .בלי מורא .הזהרנו אותו שמסוכן ללכת
גם בן דודו ,גלעד
אתםהמתנחלים ,יושבים על הגבעות עםעוזי וס־
$TS1$וסנדלים׳$TS1$,
$DN2$ומשתף $DN2$:״דרור היה מלח הארץ .שנון .מצחיק .היתה
שתף:
לשם ,אבל זה דרור״ ,אמר אחד מחבריו שהגיע
$DN2$וסנדלים׳ $DN2$,אבל העובדה היאשהאוכלוסייה פה היא
נדלים׳,
לו נשמה חופשית .הוא תמיד דאג לתת,
המשפחה.
לנחם את
ולצערנו,
ומשרתים ביחי־
$TS1$ביחידות$TS1$
מלח הארץ ,אנשים פה מתנדבים
נתן אתחייו .היום שהוא מת היה יום קשה .אחותי
גם נעים מעיר על חיבתו של דרור לאקשןולאנ־
$TS1$ולאנשים$TS1$.
$DN2$ביחידות $DN2$קרביות״.
דות
בישרה לי את הבשורה .היא ידעה שהוא נוסע למ־
$TS1$למקום$TS1$
ם $DN2$.״כבר שלושה ימים שאני שומע אותו מדבר רק
שים.
לובן ,יישוב הסמוך לבית
השכנים הערבים מכפר
$DN2$למקום $DN2$מסוכן ,לכן הזהירה אותו ,אבל הוא אמר לה:
קום
לחיילים שבמחסום.
הממתקים והצ׳ופרים
על ארגון
אריה,
לעצמי ,מי ידאג לשאר
׳אם אני אדאג רק
הוא כל כך שמח על ההזדמנות״ ,הוא אומר בכאב.
מתקשרים ובאים לנחם .״יהודים ,ערבים,
העולם?׳״
כולם חיים פהבשלום״ ,אומר עבד ,תושב הכפר.
עניין מיוחד מעורר מעוזיה סגל ,מנהל האגף
״דרור היה נשמה ענקית ומלאת נתינה״.
כולנו״.
״חיים של בן אדם אחד זה שכול של
לשירותים חברתיים במועצה האזורית חוףאשקלון,
משחק עם חברים באופניים
בחצר,
יואב בן ה־
עבר עם הוריו

מפתח

