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  סניף חיפה" צוות" "גבורות"טקס 
  

                 המביטים אחורה בזעם יש
  ם מה הטעםושואלי

  נזכרים איך היינו פעם
  כואב דואב –והלב 

  
  אך יש הרואים את החיים כנהר

  החורט בסלע וחוצב בהר
  מימיו זורמים בשצף גדול
  שואפים להגיע לים הכחול

  
  וגם אנחנו כאותו נהר

  כבר חצינו את קטע ההר
  בערגה לאחור מביטים אליו

  וזורמים בניחותא במרחבי המישור
  

  הרכמו נ –כי החיים 
  חלקם גועשים וחלקם שקטים

  רק אתמול הייתי נער
  והיום בן שמונים

  
  כרונותינזכרים בעבר וחולפים ז

  כאילו דפדפתי באלבום התמונות
   1944עליתי ארצה בשנת 

  וזה היה בזמן המלחמה
  

  ברחתי מהגטו והגעתי לרומניה
  ניהוומשם לאיסטנבול בא

  "משמר השרון"עלית הנוער ב
  דים את הלשוןעובדים בחקלאות ולומ
  התאקלמות ראשונה

  במולדת החדשה
  

  בלילות על הכביש ריקודים
  צעדה לחדרה לצפות בסרטים

  עימות עם חיילים" שבת השחורה"ב
  נכלאים ברפיח במחנה עצורים

  
  "מעלה החמישה"ב" גרעינים"איחוד 

  לשם נשלחנו לתקופת הכשרה
  מ על הקמת המדינה"הכרזת האו

  חמהפורצת מל –ריקודים ברחובות 
  
  



  
  מפגיזים" ראדאר"מה, ירושלים במצור

  מלווים שיירות ובלילות שומרים
  היה עלי להשלים את השירות
  הגעתי לשייטת בהתנדבות

  
  הייתה זו תקופה רצופת אתגרים

  כוח רצון ומאמצים עילאיים
  לוהוכחת לעצמך מעל הכ

  אתה יכול –שבתנאים קיצוניים 
  

  לא אשכח את הבוחן הראשון
  "אשקלון"ל" ראש הנקרה"המסע מ

  ריצה מטורפת של שלושה ימים
  עם כל הציוד לאורך החופים

  
  האימונים הייחודיים, הצניחות לים

  לתקיפות מטרות בתוך הנמלים
  ניווט וצלילות –באיי יוון 

  יציאה מצוללות –במפרץ טולון 
  

  מעל המים ובמעמקים
  הן בשחי או על גבי כלים

  ואיםכלום לא ר –חושך מצרים 
  מידי פעם עולים ומציצים

  
  הזוג קשור בחבל אליךבן 

  ניצוצות זרחן מסביב
  מצפן ומד עומק עליך, מוקש, מכשיר נשימה

  להתוות בעלטה הכיוון והנתיב
  

  בהמשך תרגילים מורכבים
  של חדירות לנמלים
  פשיטות קומנדו ימי
  ויריוופינוי במסוקים א

  
  "כנפיים"וקבלת " סמל"דרגות 

  כעבור שנתיים והסמכה ללוחם
  מלאי סיפוק וגאווה

  והלכנו לקצונה" קבע"חתמנו 
  

  הניסיון והידע הועברו לחניכים
  שחושלו והפכו ללוחמים

  אחוות לוחמים וההווי, השייטת
  מהווים אחת התקופות היפות בחיי

  
  
  
  



  טרם הגיעה עת הסיכומים
  על קורותינו במהלך החיים
  אך נכון להיום ובלי נדר

  בסדר המאזן הכללי נראה
  

  מה עוד אפשר מהגורל לבקש
  וינו באשוטבלנו בדם ונכ

  ניצלנו מתופת השואה
  חווינו על בשרנו הקמת מדינה

  
  בתחתית הבור –היינו בחושך 

  יצאנו אל השמש ואל האור
  השתלבנו בחברה מכל הבחינות

  בכבוד תרמנו למדינה וחיים 
  

  הקמנו משפחות וגידלנו צאצאים
  יםובכך הגשמנו את משמעות החי

  "החזרת הציוד"בבוא שעתי ל
  רצוי במאוחר ועם קצת בריאות

  יהיו לי טענות לבורא אל
  "עולם הזה"על חלקי ב
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