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התנדבתי לחלץ חב־
$TS1$חברים$TS1$

בתוך אזור מוקף סורים ,ובתום

הקרב הנוראי

דקלים

מוטל בשטח ,על קוצים ,ללא
השריפה ,ללא הכרה ,כמת.

השתיים,

זה אני כמעט מריח אתזה״.

כספי

על

עבודה
נווה

עבודתן של

מצטיינת

בשירותלאומי ,זכתה בת־
$TS1$בתחרות$TS1$

חרות
בתחרות $DN2$שנתית להנצחת זכרו של השרלשעבר
רחבעם זאבי .העבודה עסקה בקרב על תל

השופטים קבעו
השתיים

שטח

טובה

את כל

שהשתתפתי בו איבדתי

השחר םפוקויני מירוחם זכו

כשלמדו באולפנת
משרתות

רחבעם זאבי

החברים מלבד אחד .נפצעתי

שבגבעת וושינגטון.
שכיום

מהיישוב

ניצן

מדם

השר

סיפרפרג׳ון .״מרצון

$DN2$חברים$DN2$כלואים
רים

בפרס

העקוב

בתל

קשה

מים ,בריח אבק
כשאני

בנימוקיהם כי

מאוד

ונשארתי

ומתבססת

מדבר על

עבודתן של

על

נרחבת ,״שהיא גם עבודה

עבודת

מרגשת״.

התלמידות
םאקי במהלך מלחמת יום כיפור ,בהנלחם,
בכוחהחילוץ למוצב ואיבד  17איש .״הת־
$TS1$״התלמידות$TS1$
בין היתר ,ראש מועצת חוףאשקלון ,יאיר
מהססות לגעת בסיפור כואב
$DN2$״התלמידות $DN2$אינן
למידות
שהתרגש מהעבודה והגיע במיוחד
פרג׳ון,
עם כל הבעיות שנבעו כתוצאהמהלחימה בו.
לטקס קבלת הפרס.
שילוב טוב מאוד של עבודת שטח עם חומר
המגמה .התלמידות ,כיום
סיור לתלמידי
הפרסיםהוענקו בטקס חגיגי שנערך במו־
$TS1$במוזיאון$TS1$
כתוב״ ,קבעו השופטים.
לאומי,קיבלו פרסים כספיים.
בנות שירות
וזיאון $DN2$ארץ ישראל בתל אביב ,בנוכחות ד״ר
זיאון
המשרתות כיום בשירות
ואיילת השחר,
הקרב בתל םאקי נחשב לאחד מסיפורי הג־
$TS1$הגבורה$TS1$
זילבר ,מפמ״ר המקצוע ,בכירי המש־
$TS1$המשרד$TS1$
אפרת
עדי
$TS1$פרג׳ון $TS1$הלאומי ,סיפרו שהכל התחילבטיול השנתי;
$DN2$הגבורה $DN2$בחזית הצפונית ביום הכיפורים .פר־
בורה
משרד $DN2$ובני
רד
משפחת זאבי .הפרס על שם רחבעם
והתרשמנו מאוד מהפן
״ביקרנו בתל םאקי
$DN2$פרג׳ון $DN2$נפצע אנושות ונותר בודד בשטח במשך
משרד החינוך ,משרד ג׳ון
בשיתוף
זאבי מוענק
הערכי שהלוחמים הפגינו במהלך הקרב,
ראש הממשלה ועמותת מור׳׳ג (מורשת
יותר מיממה ,בין אלפיחיילים סורים .בעבר
התמקדה
ערבות הדדית ,הקרבה ואומץ ,ובזה
סיפר כי גם כיום ,אחרי  40שנה ,המראות לא
גנרי) .אולפנת נווה דקלים בגבעת וושינ־
$TS1$וושינגטון$TS1$,
נגטון $DN2$,בה למדו השתיים ,זכתה בחמישה ימי
גטון,
עוזבים אותו .״אתה נמצא עם זה כלהזמן״ ,עבודתנו״.
ראיינו את
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שהיה

