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צילום:

גדי

יד־מרדכי

קבלו

 65שנה אחר בייבי
הם היוילדים קטנים כשפונו מקיבוץ יד־מרדכי על משוריינים ערב מלחמת
כשהם כבר סבים וסבתות ,ישחזרו עם משפחותיהם את המסעהלילי ההוא שהציל

השחרור

מתן

את

משחרר

 srccותיקי קיבוץ יד־מרדכי

מתאמנימ היטב במ-

? %טרה לשפר את הכושר הגופני לקראתאירוע
היסטורי מרגש :מסערגלילילי לשחזור ״מבצע

את חייהם

ילדי הקיבוץ,מלוויםבלוחמיפלמ״ח,חלפו
בין יישובים ערביים בדרכם למקום
בקיבוץ רוחמה .בהמשר הםהגיעולקיבוץ גב־
$TS1$גברעם$TS1$

נה,
$DN2$שמונה $DN2$,בנים ובנותלהורים צעירים
פינויילדי הקיבוץ ערב פרוץ מלחמת
תינוק״
קיבוץ יד־מרדכי שקרוי על שמו של
השחרור .כעת ה״תינוקות״ המ כבר מביט וםבתות.
אנילביץ׳ .עם פלישת הצבא
גטו ורשה ,מרדכי
ביופ חמישי הקרוב הפ ישחזרו את המסע שהציל
$DN2$גברעם $DN2$הסמור ושם נשארו במשר חצי שנה.״אני
המצריהחלו הפגזותוירי מטוסים על קיבוץ יד־
$TS1$ידמרדכי$TS1$
משפחותיהמ.
את חייהם ,הפעמ עמ בגי
רעם
זוכרת שעמדנו על הגבעות בקיבוץ רוחמה ומ־
$TS1$ומרחוק$TS1$
$DN2$ידמרדכי$DN2$ועל שאר יישובי הדרום.לחברי הקיבוץ
מרדכי
בגילים אפס עד שמו־
$TS1$שמונה$TS1$,
הם היו קבוצה של 100ילדים
רחוק
הפלמ׳׳ח היה ברור שקיבוץ יד־מרדכי
וללוחמי
$DN2$ומרחוק $DN2$ראינו את העשן מיתמר מאזוריד־מרדכי.
מספרת
הקיבוץ שלנו פשוט עלהבלהבות״,
עתידלספוגמהלומה צבאית חזקהושהילדים
) ,שהייתה אז בת שמונה.
נעמיזיידמן 73
יכוליםלהישאר בחזית.וכך,למרות
והנשים לא
כעבור חצי שנה חזרו חברי הקיבוץליישוב
התנגדות הצלב האדום ,יצאלדרר ״מבצע תי־
$TS1$תינוק״$TS1$
שלהם .הרבה לא נשאר ממנו .הלק מהתינוקות
$DN2$תינוק״ $DN2$שאותו הנהיג סרן גרשוןדובנבויום ,מפקד
נוק״
הפלמ״חבאזור.
נותרו יתומים כי ההורים נהרגו בקרב .מסע
השחזור שיתקיים ביום חמישי הוא חלק מפ־
$TS1$מפרויקט$TS1$
בליל  19במאי הוצאוילדי הקיבוץ מהמק־
$TS1$מהמקלטים$TS1$
רויקט
והועלו על משוריינים במטרה לסלקם
לטים
$DN2$מהמקלטים$DN2$
$DN2$מפרויקט$DN2$״טיול ליל ירח מלא״שמובילומדריד
ראש המועצה האזורית חוףאשקלון ,יאיר
מקו האש .״אני זוכרשכולנו התכנסנו בחור־
$TS1$בחורשה$TS1$
ליד־מדרכי .״חשובלנו
ולציון  70שנה
אקליפטוסים בקיבוץ עם אבא ואמא ,פרג׳ון,
$DN2$בחורשה $DN2$של
שה
שכלילדוילדה יכירו את סיפור הגבורה של
עלינולהיפרד מהר ככל האפשר״ ,מספר
והיה
$TS1$״התחבקנו $TS1$יד־מרדכי״ ,אמרה ענת פיס ,מנהלת התיירות
דובי שטרנברג  72שאז היה בן שבע .״התח־
של הקיבוץ שיזמה אתהאירוע.״בכוונתנולה־
$TS1$להפור$TS1$
וקיבלנו נשיקה .חלק מהאמהות הצטרפו.
בקנו
$DN2$״התחבקנו$DN2$
למסורת״.
$DN2$להפור $DN2$את זה
הקיבוץ״.
לשמור
נשארו
האבות
על
פור
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