שישה
יתומים
ובכפי שני
 nunבלפ בעלחנתן ,בלפ ארבעתילדיהם

דפנה מאיד שפעה

עד קו ח״ המחבל גדעח אתחייהוריסקה את המשפחה

חח! חאומנה

שלי״ ,חת״פחה בתה חבבורה
לרסיסים ״איבדתי את חחברח וש טובח
פורשר

אפרת

$TS1$דר$TS1$$
דר־
דפנה מאירז״ל רק היפשה

טובהשלי״ ,בכתה ,״תראי אמא לכמה
בהלוויה
דהות עם המשפחההשכולה.
בעל ,נתן ,את
דפנה הותירה אחריה
אנשים אכפת ממך .השארתלנו חלל
הפולי־
$TS1$הפוליטית$TS1$,
נכחו גם כמה מאנשי המערכת
הילדים רננה  ,)17עקיבא  ,)15נעה
עצוםבלב .קשה לי לחשוב שלא תל־
$TS1$תלווי$TS1$
$DN2$הפוליטית $DN2$,ובהם שרת התרבות מירי רגב ,שר
טית,
 ,) 5.11אהבה  10ושניילדי אומנה,
ווי
החינוךנפתלי בנט ,שרהחקלאות אורי
מסעההלוויה שלה
ו־
אחים בני
$DN2$תלווי $DN2$אותי לבקרם,לחופה ,לחדרלידה.
איבדתי לא רק אמא ,אלא גם את הח־
$TS1$החברה$TS1$
עתניאל ,שבו ספרו אריאל ,סגן שר הביטחון אלי בן דהן,
ביישובה
החל
$DN2$החברה $DN2$הכי טובהשלי״.
ברה
יו״ר האופוזיציה יצחק הרצוג והח״כים
לה חברותיה הטובות,ובעלה ובנה

$DN2$דר $DN2$$כים להמטיר אהבהעל
כנראה בשל חוויות הילדות שלה,
הר
שכללו נדודים בין בתי אומנה ,הבינה
תים
$DN2$בצמתים$DN2$
כמה חשוב לספק מקלט לאלה שלא
אהרימ.

זכו
לו;

כנראה מסיבה זוהעניקה

בית

התייפחו

ואמרועליה

מוטי יוגב
ואלעזר

קדיש.

משם יצאה שיירת כלי
חים:
$DN2$הנוכחים$DN2$:
בירושלים .בדרך ,בצמ־
$TS1$בצמתים$TS1$
המנוחות
הרכב

אל

הספד
זה

שטרן.

אחד פילח את לבבות הנוכ־
$TS1$הנוכחים$TS1$:
שנשאה רננה,

האהבה

האדירה הזו,

לששתילדיה

שכה

גםהבעל

הבת הבכורה,

שראתה כיצר המחבל
מרכזיים בכביש  60עמדו עשרות
pj$1ST$זה$1ST$הז־ למוות .״אימוש יפהשלי,
אנשים ונופפובדגלי ישראל לאות

דקר

את

לבנון״,
כחיילים עלגבול דרום
גשנו
$DN2$״נפגשנו$DN2$
החברה הכי
ספד להכשלצידו בנם עקיבא,״רגע
היתה אחת₪יליון
לקחלנו להתאהב .כפי שאז אמרתי
'ברוךבואך׳ ,עכשיו אני אומר ׳ברוכה

לעולם .שישהאוצרות השארתלי ,אשמורעליהם בשבילך

שנותרו יתומים.

 ro:>1r.xpבדגל
].

ישראל

בצאתך׳.

לבית העלמין

צילום:אי.אף.פי

twkuליוו

את

דפנה

בדרכה

שישה

האחרונה

השארתלי.

אוצרות

אשמורעליהםבשבילך.
במינם,

בדרך

נתן בקושי נאבק בדמעות

כשסיפר כיצר הכיר את אשתו .״נפ־
$TS1$״נפגשנו$TS1$

אמה

לשניילדי אומנה ,מלבדילדיה שלה.
pj$2ND$זה $2ND$הבעל" :דפנה שלי
pj 1nrcnr
אתמול ,יום לאחר
שנרצחהבפיגוע
בבית־לא־בית וחצלשש
חנויליון שגדלש
בעתניאל ,מאותליוו  inzcmniאחת
דקירה בביתה
לה
ניסו
הם
למנוחות.
אותה
לגמול
על
לגדולולהשתקם.לכןהחליטהלהחזיר חםד
תחסר

"התאהבנו ברגע״

הם יחידים

טבועיםבחותמו".

צילום:

אוון בן חקון

\\\

רננה בהלוויה,

אתמול

רננה מאיר,
מתוך

ur^ni

inn

באבחת סכין.

המשפחה

האבלה,
צילום;

שלי ,תורה על

כל רגע

איתרוסליחה על

כל הפעמים
חזקה מכרילהיות דברחולף.
נוחיבשלום״.

שבהם פגעתי בך.

אהבתנו

במסגרות

החינוכיות

הםנלחמו על

היישלום,הביולוגיים ,וזו
שירות

שמירת

mv^iv
אתמול

בת 17

ההספד

אימוש,מליחה
יכולתי
שלא

וויטוס

ובמקומות אחרים.

קשר עם

צילום :אורן בן חקון

ההורים

לעזורלד
אימוש

יפהשלי,

החברה הכי

טובהשלי,

באמתגדולתם״.

האומנה

במכון

סאמיט עדיין

לא החליט באשרלגורלם של שניילדי
במתענ״נים באומנה
Tin
האומנה .ההחלטה תתקבל בהתאם לר־
$TS1$לרצון$TS1$
והמטרה
המשפחה ולטובתהילדים,
צון
$DN2$לרצון$DN2$
המספידים האחרים חשפו טפח נוסף מנ־
$TS1$מנסיבות$TS1$
העיקרית היא
$DN2$מנסיבות $DN2$חייה המיוחדות של דפנה .הם סיפרו
סיבות
שמירה על יציבות והמ־
$TS1$והמשכיות$TS1$
$DN2$והמשכיות $DN2$בחייהם.
שכיות
עלילדה שגדלה בבתי אומנה ובפנימיות,
מאז פרסום סיפורה של דפנה מאיר ,מד־
$TS1$מדווחים$TS1$
שרצתה בבגרותהלהגשיםחלום
ולהעניק
$DN2$מדווחים $DN2$במכון עלהתעניינות אדירה בנושא
ווחים
ביתלילדים חסרי בית ,כפי שהיא עצמה
טלפונים מצד סקרנים,
האומנהועל גל של
שבחרה לאמץ לא אחר,
היתה .זו הסיבה
שמבררים כיצר מתנהלהתהליך .״יש כל
אלא שניילדים זוג אחים
ובכך מנעה
שמחכיםלבית״ ,סיכמה
כך הרבהילדים
את הפרדתם.
״אולי החשיפה הזאת ,מתוך הטרג־
$TS1$הטרגדיה$TS1$
אורית,
עמיאל ,מנהלת שירות האומנה
אורית
המשפחה
דפנה ז״ל עם
$DN2$הטרגדיה $DN2$הנוראית של משפחת מאיר ,תביאלה־
$TS1$להרחבת$TS1$
דיה
שבאמצעותונקלטו הש־
$TS1$השניים$TS1$
במכון סאמיט
לילדים״.
$DN2$להרחבת$DN2$הלבבותולפתיחת דלתות
רחבת
$DN2$השניים $DN2$בבית משפחת מאיר נזכרה אתמול
ניים
המשיךהבעל ,״היא
״דפנה שלי״,
אחתממיליון שגדלים בתהליך המפרך שעבר על המשפחה.״לש־
$TS1$״לשמחתנו$TS1$,
אחתממיליון
נמשו המצוד אמר המחבל
$DN2$״לשמחתנו $DN2$,הם הסכימו לקחת שני אחים שלא
מחתנו,
בבית־לא־ביתומצליחים לגדול ולהש־
$TS1$ולהשתקם$TS1$.
בינתיים ,מערכת הביטחון ממשיכה במ־
$TS1$במצוד$TS1$
רצינולהפריד ביניהם ,וזה נדיר ביותר״,
$DN2$ולהשתקם $DN2$.לכן החליטהלהחזיר חסר
תקם.
לעולם,
$DN2$במצוד $DN2$אחר המחבל הרוצח ,שנראה נמלט
צוד
אמרה ,״אחרהילדים הוא גםבעל צרכים
והיא השיבה״ ,אמר.״לדפנה היה גם כתר
מיוחדים ,והקושי היהכפול .הם עשו הכל לתור אחד הכפרים הסמוכים
גדול ,כתר האמת .היא היתה ישרה מאוד,
לעתניאל.
זהותו שלהמחבל ,שכעת נבדק כיצד נכנס
באהבה ,ובכל מקום אפשרי השמיעו את
מדויקת ,חדה כתער .לא הכל אהבו את
להעריך.דפנהל׳ה
קולם שלהילדיםונלחמו עבורם ,אם זה לתור היישוב,עדיין אינהידועה.
זה ,אבל כולם ירעו

שאמרתלי.

ניסיתי
להיזכר
להיזכר ,במשפט אחד
בדבר אחדהצלחתי
שיחה שהיתה
שילווה אותי לכל החיים
בינינו שעהלפני שהכל קרה .ישבתי
במטבחלאכול ,ופתאום התחלת
להעלות
כל מיני זיכרונות מדברים שהתייעצתי
לי,׳איזה כיף שתמיד אכפת
איתך .אמרת
לך מה אני חושבת /ובחצי אוזןעניתי לך
שכשלמישהו אכפת ממך ,אז אכפתלו

בדברים

עד הסוף ,תמיד היית מופתעת

מתייעצת איתר על
שנערות

מזה שאני

דברים

מתבגרות חוות,

תראי ,אמא ,לכמה
השארתלנו חלל עצוםבלב .קשהלי
לחשוב שלא נצחק יותר ,שלא נריב
יותר ,שלא נשב לשתות תה בשתים
תלווי אותי
עשרהבלילה .שלא
לבקו״ם,
לחופה,לחדרלידה.
אנשים

איבדתי לא

רק

אמא ,אלא

אכפת ממך.

גם את החברה

הכי טובהשלי.סליחה שלא
יכולתי
הערכנו אותך.סליחה שלא
לעזור לך ברגעים הכי קשים.
תמיד

■^־*

s?e
קברה

של

דפנה.

"אהבה

חזקה

מכדי

שתחלוף"צילום:

אורן

חקון

