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GivingacrossBorders 

Areligious,right-wingkibbutznikandaleft-wingkibbutznikwhoseson
waskilledbya mortarbombonthelastdayofOperationProtective
Edge,bothofwhomliveintheGazaEnvelope,driveasickPalestinian
girl,togetherwithherfather,fromtheGazaStripfortreatmentinan
Israelihospital.Astoryoflove,dedication,andaveryspecial
friendship. 

ByBat-ChenEpsteinElias,IsraelHayom,July18th,2019 

8:20am,Monday,ErezCrossing: YairNoy,askullcap-wearingmemberof
KibbutzAlumimintheGazaEnvelope,standsamongthosewaitingon
theIsraelisideofthecrossing,andpeersthroughthedarkglasswindows
atthelongqueuefromGaza.There,amongsttheadultsandchildren
waitingforasecuritycheckatthebordercrossingintoIsrael,waitsNur
Hadj. 

Sheiselevenyearsold,wearingashortwhiteblouseandblacktrousers,
herhairgatheredintohalfapony-tail,herfacesunburned,andwaving
hellotoYair.HerfatherIbrahim(39)standsnexttoher,smilingwithtired
eyesandattendingtothesecuritychecks. 

Onceeverythreeweeks,NurandIbrahimcomehere.Theyleavetheir
houseinNuseirat,inDeiral-Balah,andtravelforanhourandahalfto
theErezcrossing.Afterwards,theywaitforafewhoursuntiltheycross
overtoIsraeliterritory.Nur,whoselifewassavedbecauseofkidneyand
liverlobetransplantsatShneiderHospitalinPetachTikva,hastocross
intoIsraelforcheckupseverythreeweeks. 

AttheErezcrossing,sheandherfathermeetthevolunteersfrom"Road
toRecovery",whodrivesickPalestinianchildrenfromtheborder
crossingstohospitalsthroughoutIsrael.Forthelastoneandahalfyears,
YairNoyisthepersonwhohastakenthemtomostoftheirhospital
visits.Theyusuallyspendthenightatthehospital,completeallthe
requiredtests,andgobacktotheStripthenextday.Theconnection
withYairhasbecomestrongereachtimetheymeet,somuchsothathis

adultchildrencallNurthe"Gazagrandchild"andIbrahimcallshim
"Dad". 

Twodifferentworlds,waitingforeachotherinthevestibuleofthe
bordercrossing,withabigglasspartitionseparatingthem.Ononeside
isareligiousman,right-winginhispoliticalviews,fromakibbutzinthe
GazaEnvelope,whichinthelastfewmonthshasbeenthebuttofmany
incendiaryballoons.Itwasonlyafewweeksagothathehimselfsatina
shelterbecauseofrocketslaunchedfromtheGazaStrip.Butwhenhe's
here,atthecrossing,heonlyseeshowhecanhelpsickchildren,no
matterwheretheycomefrom. 

Ontheothersideoftheglasspartitionisaneleven-year-oldPalestinian
girl,whoselifewassavedthankstomedicalservicesinIsraelandthe
goodpeoplewhohavebeencaringforher.Herfather,whoformany
yearshasbeenescortingNurforhertreatments,repeatedlysaysthat
"Politicsdoesn'tinterestus;we'reallsimplepeoplewhowantnothing
morethanpeace."WhenthealarmssoundintheGazaEnvelope,he
makessuretogetintouchwithhisfriendontheothersideoftheglass
partition,tomakesurethatheandhisfamilyaresafeandwell. 

Duringthelastfewmonths,MosheEtzion(86)hasbeenaccompanying
Yair.He,too,livesintheGazaEnvelope,onKibbutzNirim.Moyshe,ashis
friendscallhim,becameabereavedfatherwhenhissonZevik,aged55,
washitbyamortarbombonthelastdayofOperationProtectiveEdge.
InthatsameincidentinAugust2014,ShacharMelamedwascritically
injuredanddiedlateron;GadiYarkon,currentlychairmanoftheEshkol
regionalcouncil,lostbothhislegs. 

MoshealsosatintheshelterforafewdaysbeforemeetingNurand
Ibrahim.HealsoreceivedatelephonecallfromIbrahim,askingif
everythingwasalright.Analmostimpossibleconnectionbetweentwo
differentworlds,stemmingfromtheimpossiblesituationofthe
Israeli-Palestinianconflict. 

LikeacupofwaterforaboyintheHolocaust 

Yair(74)comestothecrossinginabigseven-seaterkibbutzvehicle.He
usuallytakesNurandherfather,andanotherpatientwithhisescort.He
holdstwobags,onewithchocolatesnacksthathegivestothechildren,

andtheotherfilledwithfourapplesandtwobananasforhispassengers
duringtheday. 

HeandMosheEtzionhavebeenwaitingatthecrossingforalongtime.
IbrahimandNuraredelayed."Sometimestheycomeoutafterafew
minutes,andsometimesafterseveralhours,"saysYair.OnMondays,
whichhedevotestodrivingthepatients,waitingtimeisnotso
important.Theabilitytohelpsickchildrenisagreatprivilegeforhim,a
privilegewhichhecomparesto"acupofwaterforachilddyingofthirst
intheHolocaust". 

Anhourandaquarterlater,thesecuritychecksareover,andNurand
Ibrahimareallowedtocross.NurrunsintoYair'sarms,whoenvelopsher
inawarmandlovinghug.Hesmilinglygivesherthechocolatesnack,just
likeagrand-dadsneakingachocolategoodietohislittlegrandkids.
IbrahimjoinsthemamomentlaterandshakesYair'shandwarmly,
apologizingforthedelaywhichwascausedbyamorestringentsecurity
check. 

Ibrahimtakesouttwocrochetedskullcapsfromhisbag,oneblueand
onegreen."Oneofmyrelativescrochetedthisespeciallyforyou,"he
said.Yairquicklytookoffhisownskullcapandputonthenewgreenone.
"Whocouldbelieve,"hesaysemotionally,"thataPalestinianfromGaza
wouldmakeaskullcapforaJewasasignofgratitudeforalift." 

"How'syourwife?"IbrahimasksMoshe,knowingthathiswifeisnot
feelingthebest.Mosheanswersthattherehasbeennochange.

"Yair,Dad,lookafterthemtoo,OK?"hesays,turningtoYair,and
immediatelyexplainsinexcellentHebrew:"IcallhimDad,becausethat's
howIreallyfeel.He'slikeafathertome,agoodpersonwhodoesgood
deeds. 

"Allthevolunteersaregood.Theyallhavework,children,activities,but
theymaketimetohelpsickchildrenandadults,inordertomakethem
feelgood.Andweseethatit'simportanttothemthatthepatientssmile.
Theydon'twantanyrewardorthanks.Onlygoodpeoplecandothis." 

Ondaysofhightension,suchasthelastfewmonths,Ibrahimregularly
checksonhisfriendsneartheborder."Iknowthatbothliveverycloseto

theborder,andIworryaboutthem.Iaskhowthey'refeeling,how
they'regettingon.Iknowit'snoteasy.Also,whenthereareproblemson
ourside,demonstrationsontheborderorshellingofbombs,theygetin
touchtoseewhetherI'malright.Theytellmetolookafterthechildren,
tolookaftereveryone.Justasifthey'reworryingabouttheirown
families." 

Forayearandahalf,Ibrahimaccompaniedhisdaughtertovarious
hospitalsinIsrael.TenmonthsinRambam,inHaifa,whereshewasfirst
treated,andanotherhalfayearinShneider,whenNur'smother,Maha,
donatedaliverlobeandakidney.Inthemeantime,Nur'sgrandmother
lookedaftertheotherchildreninDeiral-Balah.Manystaffmembersfell
inlovewithNur'swinningsmileandgoodeyes,andalsowiththe
unendingdedicationofherparents. 

Everythingtohelpourchildren 

Nurwasbornwithoxalosis,adiseasecausingdysfunctionoftheliver,
potentiallyaffectingthekidneys,ears,lungsandheart.Fiveyearsago,
herconditiondeteriorated,andherkidneysandheartwereaffected.
AfterfourhospitalsinGazawereunabletodetecttheproblem,Ibrahim
askedforpermissiontobringhisdaughtertoahospitalinIsrael. 

"TherewasnoonetotreatherinGaza.AndeveryoneknowsthatIsraeli
hospitalsarethebestinEurope,ifnotinthewholeworld.Foreight
monthsIbeggedtobegivenapermittocometoIsrael.Thedoctorsin
GazasaidthatshemightdieonthewaytoIsrael,butthatIcouldtry. 

"InIsraeltheyagreedtoacceptus,andwewereabletoobtaina
paymentcommitmentfromtheGazaauthorities.Wereceivedareferral
toRambamhospitalinHaifa.Nur'skidneyshadalreadyceased
functioning;shewasextremelyweakandthin.ThedoctorsatRambam
putherondialysisimmediatelyandsavedher.Theycarriedoutallsorts
oftests,andtwomonthslatertoldusthatshehadtohavealiveranda
kidneytransplant." 

NurwashospitalizedinRambamfortenmonths,andafterwardswas
transferredtotheShneiderchildren'shospital.Hereshewastreatedby
DrMichaelGurevich,headofchildren'slivertransplants,andbyDrYael
Moser,headofthedepartmentforchildrenwithlivertransplants.The

medicalstaffexplainedtotheparentsthatthetransplantswereNur's
finalchanceofstayingalive. 

BloodtestscarriedoutonNur'smotherMaha(34)showedthatshewas
themostsuitablepersontodonateboththeliverandthekidney."We
weren'tafraid,"saysIbrahim."Wekneweverythingwasbeingdoneto
helpourchild,andthattheoperationwouldbesuccessful. 

"Weneededhelptofinancethetransplantoperation,andthestaffat
Rambam,whohadbecomelikefamily,openedacrowd-fundingpageon
theinternet.Theyallgaveuseverythingtheycould.It'sverygratifyingto
knowthattherearegoodpeopleintheseplaces." 

Helooksathisdaughter,whointhemeantimehasfallenasleepinthe
backseatofthevehicle."Usually,assoonasYairstartsupthecar,she
fallsasleep.Usinghertimewell." 

Nur'smother,Maha,hadtoappearbeforetheorgantransplant
committeeatthehospital,whichconfirmedthatthedonorwasfitboth
mentallyandphysically,andthatshewasdonatingherorganswillingly
andwithaclearmind. 

"Thedoctorsonthecommitteeexplainedtoherthattheoperationcould
endindeath,"saidIbrahim."Shelookedatme,andatthem,andsaid
thatifshediedintheoperation,theycoulddonateherliverandkidneys
toNur,andtodonatetheremainderofherorganstoanyonewho
neededthem,JewsorArabs.ThankGodsherecoveredandisstrong." 

13pillsaday 

OnthefirstofFebruary,2016,whenshewaseightyearsold,Nur
underwentthelivertransplant.Itwasinitselfaveryintricateand
dangerousoperation,complicatedbytheheartdefectthatwas
threateningherlife.Hermotherwasrecoveringinthetransplant
departmentofneighboringBeilinsonhospital,andafterafewdayswas
transferredtoShneider,tobenearherdaughterandhusband. 

Fourmonthslater,NurunderwentthekidneytransplantinShneider
hospital.Thistime,too,hermotherstayedforafewdays'recoveryat
Beilinsonhospital,andafterwardswasmovedtobewithherdaughter.

WhilethetwoparentswereinIsrael,Nur'sgrandmotheronherfather's
sidestayedattheirhomeintheGazaStriptocareforNur'ssiblings–
fourteen-year-oldSaad,nine-year-oldDimaandthree-year-oldSuba. 

Severalweeksafterthekidneytransplant,Nurandherparentsreturned
home."Atfirstwewouldcomeforcheck-upsatShneidereveryten
days,"saysIbrahim."Twomonthsago,theytoldusthatwecouldcome
everythreeweeks.Nurhasthechecksandgetsmedicalprescriptions.
WebuysomeofthemedicinesinIsrael,andsomeintheStrip." 

LastFebruary,whenNurcontractedchickenpox,shewashospitalizedin
Shneiderforaweek,herfatheratherside.Yairwasincontinual
telephonecontactwithIbrahim.Hedidn'tvisitthehospitalforfearof
infection,butaweeklater,whenNurhadrecovered,hemadesurehe
wouldbetheonetodrivebothbacktotheStrip. 

"TodayNurlearns,plays,andfeelsreallywell,thankGod,"saysIbrahim.
"Sheisgrownup,looksafterherself,knowsthatshehastodrinkalot
andtotakehermedicine.Inthebeginning,shetookalmostfortypills.
Todayit'sthirteenpills,sothatthebodywon'trejectthetransplanted
organs." 

YairtellsusthatonHanukkah,ayearandahalfago,hisdaughterAyala
donatedakidneyatSorokahospitalforaltruisticreasons,without
knowinginadvancewhotherecipientwas."WhenItoldthistoIbrahim,
hekeptremindingusthatshehadtodrinkalotinordertolookafter
herself.Heisasortofgood'Polishmother'. 

"AtonepointIfellandwashospitalizedmyself,andwasn'tabletodrive
them.WhenIbrahimheardthatIwasinhospital,hestartedtocry,
thinkingIwasgoingtodie.OneofthetimeshewasinIsrael,Iasked
themtobringmespeciallytoYadMordechai,sothathecouldseethatI
wasOK.Bythenextvisit,Ihadalreadyresumeddrivingthem." 

Inthenameofthedaughter 

YairNoywasborninTelAviv;hegrewupintheBneiAkivayouth
movementandstudiedattheyeshivaofthereligiouskibbutzmovement.
HewasoneofthefoundersofKibbutzAlumimin1966,togetherwithhis
wifeTammy,whoisoneyearyoungerthanhim.Theyareparentstofive:

Ayala(50),Yael(49),Michal(48),Ofer(42)andDavid(39),and
grandparentstotwenty-fourchildren.Mostoftheiradultliveshavebeen
spentonthekibbutz,exceptfortwoyearsinEngland,whenYairwasan
emissaryfortheJewishAgency,andemissaryforanothersixmonthsin
Uzbekistan. 

Hebecameassociatedwith"RoadtoRecovery"throughhisdaughter
YaelNoyBen-Dror,whocoordinatestheactivitiesoftheorganization."In
thebeginning,shedidn'ttellmeshewashelpingPalestinianscometo
Israel.Butaftersometimeintheorganization,shesuggestedthatI
myselfjoin.Intruth,Iwasafraidofcriticismthatmightariseinthe
kibbutz–membersofwhicharereligious,right-wing,andwhohave
spentquiteabitoftimeinsecurityrooms. 

"Iwasafraidthattheywouldbecriticalofthisvolunteeringactivity.But
aftertwoconversationswiththekibbutzrabbi,AmitKola,Idecidedtogo
withit.WeagreedthatIwouldnotdothisattheexpenseofother
activitiesI'minvolvedwith,suchasvolunteeringwiththeDepartmentof
Defencetohelpbereavedfamilies.IknewthatIwouldseeasickchild
beforemyeyeswhomIwasabletohelp,anditdidn'tmatterwhohis
motherorfatherwas. 

Thefounderof"RoadtoRecovery",YuvalRoth,isalsoamemberofa
bereavedfamily:hisbrother,EhudRoth,areservesoldier,was
kidnappedandmurderedbyterroristsin1993togetherwithanother
reservesoldier,IlanLevi.Despitethetragedy,hetriedtofindapointof
sanity,andfounded"TheRoadtoRecovery". 

Yairbeganworkingfortheorganizationtwoyearsago.Onthenight
beforehefirstdrovepatientstoIsrael,hedidn'tsleepatall."Idon't
rememberwhoIdroveorwhere,butIdoremembermyheartbeating
fastandthefeelingofbeingonameaningfulmission. 

"WhenIarrivedatthecrossingandheardthesecuritypeoplecallingme
'Yael'sfather',therewasnobodyprouderthanme."Hewipesatearof
emotionflashingthroughhisglasses."IthinkthattothisdayI'm
recordedonthecommander'scellularphoneas'Yael'sfather'." 

"DespitethefactthatYaelandIdon'tmeetveryoften,Iwishevery
personofmyagetoworktogetherwithoneofhischildrenatthissortof

work.Itgivesgreatsatisfaction.Youcometoaplace,andbecauseof
yourdaughter,youaredistinguished.Ofcourse,Iwouldinanycasehave
stoodoutbecauseIamjustabouttheonlypersonwearingaskullcap." 

Everyweek,YairturnsupattheErezcrossinginordertohelpsick
children.Theorganization,whichisfundedentirelyondonations,pays
hispetrolcosts."Idon'tusuallyknowwhoIwillbedrivinguntilthenight
before;it'sonlythenthatI'mgivenanameandthetimethey'llbe
arriving.Idon'tspeakArabic,andnotallthePalestiniansItakeknow
Hebrew,somanyofthedrivesaresilent,withoutanypersonal
communication.ButwhenitcomestoIbrahimandNur,Iasktobethe
persondrivingthem. 

"Therewasaperiodwhentheywouldnotcomeatregulartimes;they
wouldbeheldupforallsortsofreasons.BecauseIliveaquarterofan
hourawayfromthecrossing,YaelsuggestedthatIwaitathome,and
thattheorganizationcoordinatorwouldgetintouchwithmewhenthey
arrivedsothatIcouldcomeandpickthemup.That'sthewaywe
started. 

"ThefactthatIbrahimhadlivedhereforayearandahalfandknows
Hebrew,andalsoknowsthecustomsandthefactthatI'mreligious,
helpedestablishtheoriginalconnection.Icallthatacycleofpeace.
Obviously,apersonwhositsinmycarandreceiveshelpfrommeisnot
goingtosayanythingderogatory.ButwhenIsitinthesecurityroomand
heringsuptoaskhowIam,thenIknowthathiswordsringtrue." 

Weconnectedimmediately 

It'sbeenfifteenyearssinceYairNoyhasvolunteeredtohelpbereaved
families.In2014,severalmonthsaftertheendofOperationProtective
Edge,hebegantovisitMosheandBatyaEtzion,wholosttheirsonZevik
whenhewashitbyamortarbombanhourbeforetheceasefire. 

"Weconnectedimmediately,"saysMoshe."Fromtheideationalpointof
view,bothofusaregoodkibbutzniks.Itdoesn'tmatterthatthe
kibbutzimholddifferentworldviews.Afterhisfirstvisit,peopleasked
mehowitwent,andIansweredthat'heleftfeelingquiteencouraged'".
Wemanagedtoestablishafriendlyconnection,andthefactisthathe
broughtmeheretovolunteer." 


MoshehasbeenaccompanyingYaironhisdrivesforseveralmonths,out
ofafeelingofmission.Hewasoneofthe"childrenofTeheran"(about
onethousandchildsurvivorsoftheHolocaustwhoreachedIsraelfrom
theUSSRviaPersiain1943),andhegiveslecturesonhischildhoodin
theHolocaust."Asapersonwhoexperiencedrealhungerasachild,I
knowhowimportantitistorelatekindlyandextendlittleactsofhelpto
whoeverneedsit,"hesays. 

"Itdoesn'tmatterthatI'mabereavedfather,orthatIliveinakibbutz
whichisraineduponbyrockets.Iseebeforemesickchildren.Tohelp
childrenisimportant." 

SoMoshegoestoYair'splaceinAlumim,andtheygetinthecar
together."Ican'talwayscommittodrivingtothecrossing,soIamuse
Yair,andheamusesme. 

"Twomonthsago,wewerewaitingatthecrossing,whenanoldman
wholivesinRafiahapproachedus.Helookedatme,shookmyhandand
huggedmeveryhard,withhiswholeheart.'Thatwasn'tforyou;itwas
forZevik.' 

"Ididn'tknowhim,buthetoldmethatherememberedmefromthe
past.HeknewthatIwasthekibbutzelectrician,andthatZevikwasin
chargeofthecowshed,anditturnedoutthatheusedtocomeandbuy
calvesfromus.HeheardaboutZevik'sstory,wassaddenedbywhat
happenedtohim,andwhenhesawmehewassomovedthatitwas
importantforhimtoapproachme.Iwasverysurprisedbythis,butI'm
beginningtounderstandthisconnectionbetweenusandthem. 

"AsamemberofKibbutzNirim,whosemembersdemonstratedinfavour
ofthedisengagement,and,ontheotherhand,areatadistanceof
fifteenseconds'alertinadvanceofmortarbombs,Ididn'tdoubtthatthe
kibbutzwouldlookfavourablyuponmyvolunteeringfor"TheRoadto
Recovery".WhenIwasaskedonceifIeverthoughtthatthefatherof
oneofthechildrenIwasdrivingcausedZevik'sdeath,IansweredthatI
sawbeforemeasickchild,andatthatmomentitdidn'tmattertome
whothefatherwas." 


Hetookadeepbreath,andsmootheddownhishandswhichwere
tremblingwithemotion."IknowthatifZevikwereinmysituation,he'd
alsogoandhelpchildren.Zevikwasanambulancedriver,andhesaved
manypeoplefromdeath.HewascapableofgettingangryaboutArabs,
butwouldhelpArabswhenevertheyneededit.SoIhavenodoubtthat
hewouldbedoingthesamething.Thatiswhatguidesme;notthe
questionofwhofiredtherocketwhichkilledhim." 

Thechilddidn'tsin 

"Theremightstillbeachangehere,"saysYair,"andthat'swhatdrivesus,
allthevolunteers."Hishandstrembleasherelatesthatonedayhis
daughterrangupandaskedhimtowaitatYadMordechaijunctionin
ordertotakeapatienttoIchilovhospital.Itturnedoutthatoneofthe
childrenfromGazahadbeenhospitalizedforalongtimeinIchilov,while
hisfatherwasasecurityprisonerinNafhaprison,nearMitzpehRamon. 

"Thatdaytheytoldtheboythathecouldvisithisfather.Oneofthe
volunteersdrovehimandhismother,whowasescortinghim,inthe
directionoftheprison,butonthewaytheyweretoldthatthevisithad
beencancelled.Youcanimaginehowmuchpainandcryingtherewas. 

"TheboyandhismotherhadtobetakenbacktoIchilov,andYaelasked
metodrivethem.IpickedthemupfromYadMordechaiandbought
themanice-creamtomakethemhappy.Wewereallveryupsetfor
them.Becausewhenyouseeachildcry,itdoesn'tmatterwherehe's
from.He'sacryingchildwhofeelsbad. 

"Inretrospect,thisisasituationthatonlyaright-wingvolunteercould
experienceasadilemma.Aleft-wingextremistwouldsaythatthecourt
whichjudgedthefatherandpreventedhimfrommeetinghissonisevil,
andwouldhavearguedinfavourofthemeeting.Aright-wingextremist
wouldsaythatifthechild'sfatherisbeingheldinaprisonsuchasthis,
thechancesarethathecommittedaseriousoffenceandthatwe
shouldn'tbehelpinghischildatall. 

"ButI,YairNoy,saythathereisasickchildwhowantstoseehisfather."
Hiseyeswateronceagain."Ireallydon'tknowwhathisfatherdid.Butit
doesn'tinterestme.Thechilddidn'tsin.Thechildwantedtoseehis

father,andhecouldn'tseehim,andifwecancomfortandhelphim,
thenthere'snoreasonwhyweshouldn't. 

"Andthat'swhathappened.Theyweregivenice-cream,andakind
word,andatIchilovthestaffwaitedforthemwithsweetsandpresents
inordertomakethemhappy. 

"AsecularfriendtoldmethatthefactthatIvolunteeralsogiveshim
strength.Iaskedhimwhy.Hesaidthatwhenheisaskedwhyhehelps
Arabs,heanswersthatheknowsaskullcap-wearingright-wingerwho
doesthis,sowhyshouldn'thehelp.Ireallythinkofmyselfasasimple
person,lookingforawaytomakeachangebymeansofgooddeeds. 

Wedon'twantpolitics 

AnhourandtenminutesafterleavingtheErezcrossingwe'realreadyat
theentrancetoShneiderhospital.MosheandYairlaughthatthistime
theywon'tmakeitbacktolunchatKibbutzAlumim,andYairaddsthat
"atNirimthere'snothingformetoeatbecauseit'snotkosher." 

IbrahimgentlywakesupNur."Wefeelathomehere,"hesays."The
doctorsandthemedicalstaffhavebecomefamilyforher,caringand
embracing.Threeyearsago,aftertheoperation,DrGurevichstayedat
thehospitalovertimeinordertolookafterher. 

"Wehaveourownroominthehospital,andthemedicalstaffhave
becomelikefriends.Weknowthatthey'lltakecareofus.That'swhyNur
isn'tsadwhenwecomehere.Sheknowsthatsheiscomingtoaplace
wherepeopleloveher." 

Yairstopsthecarattheentrancetothehospital,hugsNurandIbrahim
warmly,andgivesthemthebagoffruit."Thisisouropportunitytosay
thank-youtoallthevolunteersandtoeveryonewhowantstomake
peace,"saysIbrahimamomentbeforeweseparate."Toallthosewho
careaboutourchildrenbeinghealthy." 

"We'reallhumanbeings,andwe,thesimplepeople,don'twantpolitics.
Wewanttoreturntothegoodsituationthatwasherethirtyyearsago,
andthenwe'llhaveabigpartywithbothJewsandArabs.Inshallah." 


YairandMoshesetoutonthelongroadsouthwards,totheGaza
Envelopeandtothesmellofincendiaryballoons,whichrefusesto
dissipate.IbrahimandNurwillgobacktotheStripthenextday.Tillthe
nextvisit. 

(batchene@israelhayom.co.il) 
------------------------------- 
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תלשלוש 
בפתחתקווה,חייבתלעבורבדיקותאח 

הפוגשיםאתמתנדב יעמותת"בדרךלהחלמה",
אואבי 
במעבראר זהי 
לאלבתי
םלילדיםפלשתיניםחוליםלהגיעממעבר יהגבו 
המסייעי 
לביקורבבית
הוחציהאחרונות,כמעטבכ 
החוליםברחביהארץ.בשנ 
םלילהבבית
םשוהי 
עאותם.לרובה 
אשמסי 
החולים,יאירנויהו 
םלרצועה.
תחוזרי 
להבדיקותהנדרשות,ולמחר 
החולים,משלימיםאתכ 
דשילדי והבוגרים
םנפגשו,ע 
ךוהתהדקבכלפעםשה 
םיאירהל 
הקשרע 
אלו"אבא" .
םקור 
ר"הנכדההעזתית",ואיברהי 
כברקוראיםלנו 

רהגבול,כשמחיצת
םזהלזהבאולםמעב 
שניעולמותשונים,שמצפי 
דאדםדתי,ימני
ההאח 
תגדולהמפרידהביניהם.מציד 
זכוכי 
םעשרות
םהאחרוני 
ףעזה,שספ גבחודשי 
בהשקפותיו,מקיבוץבעוט 
בבעצמובמקלטבעקבות
בלוניתבערה.רקלפנ ישבועותאחדיםיש 
הלנגדעיניו
ארוא 
אכאן,במעבר,הו 
שיגוררקטותמהרצועה.אבלכשהו 

איכוללהעניקלילדיםהחולים,לאמשנהמהיכ ןהם
תהעזרהשהו 
קא 
ר 
מגיעים .

הניצלו
ת,11שחיי 
תב 
הפלשתיני 
תילד 
תהזכוכי 
רשלמחיצ 
ההאח 
מציד 
םלשלומה.אביה,
םשדואגי 
לואנשיםטובי 
תשירותיהרפואהבישרא 
בזכו 
רחמששנים,חוזר
םבארץכב 
להטיפוליםהרפואיי 
שמלווהאותהבכ 
םפשוטים,שבסך
תאותנו,כולנואנשי 
רש"הפוליטיקהלאמעניינ 
ואומ 
חהעוטף,הואמקפיד
תבשט 
תהאזעקו 
הכלרוציםשלום".כשנשמעו 
אובנ ימשפחתו
אשהו 
רלחברושמעברלמחיצתהזכוכית,לווד 
להתקש 
םושלמים .
בריאי 

אתושב
םהו 
העציון(,)86ג 
רגםמש 
בחודשיםהאחרוניםמתלווהאליאי 
למהיום
בשכו 
קמנירים.מוישה,קוראיםלוחבריו,א 
העוטף,קיבוצני 
קאית ן,כשבנוזאביקעציוןנהר גמפגיעתפצמ"ר,בן
עצו 
למבצ 
האחרוןש 
השחרמלמד,שנפטר
ט2014נפצעקש 
עבאוגוס 
55במותו.באותואירו 
תאשכול,איבד
רמועצהאזורי 
ריותרמפצעיו.גדיירקוני,כיוםיו" 
מאוח 
תשתירגליו .
א 
אומשהעציוןממתיניםבמחסוםבמשךשעהארוכה.איברהיםונור
הו 
םאחריכמה
הדקות,לפעמי 
םהםיוצאיםאחריכמ 
מתעכבים".לפעמי 
תהחולים,הזמן
שעות",אומריאיר.בימישני,שאותםהואמקדישלהסע 
העבורו,זכות
םהיאזכותגדול 
רלילדיםחולי 
תלעזו 
חשובפחות.היכול 
עבצמאבשואה" .
הל"כוסהמיםלילדשגוו 
שאותההואמשוו 

רואיברהים
אחרישעהורבעהבדיקותהביטחוניותמסתיימות,ונו 
קחם
לזרועותי ושליאיר,שאוסףאותהלחיבו 
ררצהא 
מורשיםלעבור.נו 
באוהב
אמחליקלידיהאתחטיףהשוקולדבחיוך,כמ ושס 
ואוהב.הו 
ףאחר ידקה
םמצטר 
דלנכדי והקטנים.איברהי 
מגניבחפיסתשוקול 
םבשלבדיקות
תיד ושליאירבחום,מתנצלעלהעיכוב,שנגר 
ולוחץא 
תיותר .
קפדניו 

תכחולהואחת
םמוציאמתיק ושתיכיפותסרוגותגדולות,אח 
איברהי 
במשפחהשליהכיןבמיוחדבשבילך",הואמגישאותן
ירוקה".קרו 
הבכיפה
רלהורידאתהכיפהשעלראש וולהחליפ 
הממה 
ליאיר,וז 
רבהתרגשות,
ההחדשה".מייכוללהאמי ןלדברכזה",הואאומ 
הירוק 
קכאותהוקרהעל
הליהודי,ר 
"שפלשתינימעזהיכי ןבעבודתידכיפ 
הסעה" .

עשרעייתואינה
לאיברהיםאתמשה,יוד 
"מהשלוםאשתך?"שוא 
השאיןשינוי .
העונ 
במיטבה.מש 

רבעברית
דמסבי 
האליאיר,ומיי 
"יאיר,אבא,תדאגלהםגם,כן?"הואפונ 
אכמ ואבא
אלואבא,כיככהאניבאמתמרגיש.הו 
מצוינת":אניקור 
בשעושהטוב .
בשבילי,ב ןאדםטו 

להם
להמתנדביםהםטובים.לכולםישעבודה,וילדים,ועיסוקים,אב 
"כ 
םטוב.ורואים
תלה 
מתפניםלעזורלילדיםולמבוגריםחולים,כדילעשו 
םשהחוליםיחייכו,בל ילרצותכסףאותודה.ואתזהיכולים
בלה 
שחשו 
םטובים" .
קאנשי 
תר 
לעשו 

םהאחרונים,
להחודשי 
תגבוהה,כמובכ 
בימיםשבהםהמתיחו 
השלוםחבריוהסמוכיםלגבול".אנייודע
קבתכיפותמ 
איברהיםבוד 
דהגבול,ואנ ידואגלהם.שואלאיךהבריאות,איך
שלי 
םגריםממ 
ששניה 
שבלאגן,הפגנותעל
םמסתדרים.אנייודעשזהלאקל.גםכשאצלנוי 
ה 
תשאניבסדר.אומריםל ילשמור
םלראו 
הגדרא והפגזות,הםמתקשרי 
םלמשפחה" .
לכולם.כמ ושדואגי 
רע 
להילדים,לשמו 
ע

תבשםאוקסלוזיס,הגורמתלליקו יבתפקודי
נורסובלתממחלהמולד 
הובלב.לפני
ללגרוםלפגיעהבכליות,באוזניים,בראיי 
הכבד,שעלו 
הבכליותובלב.אחרי
המפגיע 
םהידרדרמצבה,והיאסבל 
ששני 
כחמ 
שאיברהים
תהבעיה,ביק 
הלאהצליחולאתרא 
הבתיחוליםבעז 
שארבע 
תחוליםבישראל .
אאתבת ולבי 
להבי 

להם
עשבת יהחוליםבישרא 
"לאהיהמ ישיטפלבהבעזה.וזהידו 
םהתחננתי
רבאירופה,אםלאבעולם.במשךשמונהחודשי 
םביות 
הטובי 
האמר ושיכול
דשאישר ולי.הרופאיםבעז 
לקבלאישורלהגיעלישראל,ע 
ללנסות .
לשאנ ייכו 
אתמותבדרךלארץ,אב 
להיותשהי 


תלתשלום
להתחייבו 
"בישראלהסכימולקבלאותנו,והצלחנולקב 
םבחיפה.הכליות
םרמב" 
תבעזה.קיבלנוהפניהלביתהחולי 
מהשלטונו 
םברמב"ם
אתפקדו,היאהיתהחלשהורזה.הרופאי 
רכברל 
לנו 
ש
למינ יבדיקות,
העודכ 
המיידלדיאליזה,הצילואותה.עש ול 
הכניס ואות 
לכליה" .
דוש 
תהשתלהשלכב 
ואחריחודשייםאמרולנ ושהיאחייב 

םעשרהחודשים,ואחריהםהועברהלבית
נורהיתהמאושפזתברמב" 
לגורביץ',האחראי
הד"רמיכא 
רלילדים.כאןטיפלוב 
םשנייד 
החולי 
תמושתל יכבד
למוזר,מנהלתשירו 
ריע 
להשתלותכבדבילדים,וד" 
תהרפואיהסבירלהוריםשההשתלותהןהסיכו יהאחרון
בילדים.הצוו 
רבחיים .
רלהישא 
לנו 
ש


לנור,מהא(,)34גיל ושהיאהמתאימה
הש 
םשנערכולאמ 
תד 
בדיקו 
ראיברהים.
אפחדנו",אומ 
ביותרלתרוםלהאתהכבדואתהכליה".ל 
םעזרהבמימו ןשלניתוחההשתלה,והצוות
ה"היינוצריכי 
"ידענ ושנעש 
לתרומות
ףש 
חלנוד 
תכמ ומשפחהשלנו,פת 
ברמב"ם,שהפךלהיו 
דמשמחלדעת
המאו 
למהשהםיכולים.ז 
םנתנ ולנוכ 
באינטרנט.כול 
תהאלה" .
םבמקומו 
םטובי 
שישאנשי 
להרכב".בדרך
הואמביטבבתו,שנרדמהבינתייםבמושבהאחור יש 
תאתהזמן" .
רמתניעאתהרכב,היאנרדמת.מנצל 
כלל,ברגעשיאי 

םמטעם
תאיברי 
אמהשלנור,מהא,נדרשהלהופיעבפניועדהלהשתל 
ררפואיתונפשית,ונות ןאת
תשהתורםכשי 
ביתהחולים.הוועדהמוודא 
הצלולה .
המרצו ןובדע 
התרומ 
םלהסתייםבמוות",
לג 
חעלו 
"הרופאיםבוועדההסביר ולהשהניתו 
אתמות
םהי 
אהסתכלהעלי,ועליהם,ואמרהשא 
אומראיברהים".הי 
תשאר
םא 
תהכבדוהכליהלנור,ולתרו 
םיכוליםלקחתא 
בניתוח,ה 
םהיאבסדר,ברוךהשם.
האיבריםלכלמישצריך,יהודיםוערבים.היו 
אחזקה" .
אהתאוששהוהי 
הי 

םליום 
13כדורי 


חמורכב
תהכבד.ניתו 
תהשתל 
ב־1בפברואר,2016בגיל,8עברהנורא 
לחייה.אמה
םע 
עפגםלבב יהמאיי 
ומסוכ ןכשלעצמו,כשברק 
תהחוליםבילינסו ןהסמוך,וכעבור
תבבי 
תההשתלו 
התאוששהבמחלק 
הובעלה .
דבת 
הלשניידר,להיותלצ 
ימיםספוריםהועבר 

תהחולים
הבבי 
תהכלי 
תהשתל 
רא 
הנו 
רמכןעבר 
ארבעהחודשיםלאח 
תבבילינסון,
םבהתאוששו 
םאחדי 
הימי 
םשהתהאמ 
שניידר.גםהפע 
םבתה.בעתששניההוריםהיובישראל,
הלשהותע 
רמכןעבר 
ולאח 
ר-
השלנו 
לבאחי 
הבבית,ברצועה,לטפ 
השלנורמצדאביהנשאר 
סבת 
תה ־ .3
תה ־9וסובאב 
דב ןה ־,14דימהב 
סעא 

ההביתה".בהתחלה
רהשתלתהכליהחזרונורוהורי 
כמהשבועותלאח 
ראיברהים".לפני
הימים",אומ 
היינובאיםלביקורתבשניידרבכלעשר 
השבועות.היא
לשלוש 
אבכ 
םלבו 
םאמרולנושאנחנוצריכי 
חודשיי 
קמהתרופותאנחנו
םלתרופות.חל 
תמרשמי 
עוברתבדיקותומקבל 
קברצועה" .
םבישראל,וחל 
קוני 

הבשניידר
אאושפז 
תרוח,הי 
הבאבעבועו 
רחלת 
בפברוארהאחרון,כשנו 
ףעםאיברהים.הוא
הבקשרטלפונירצו 
לשבוע,כשאביהלצידה.יאירהי 
לאחר ישבוע,
םמחששמזיהומים,אב 
תהחולי 
לאבאלבקרבבי 
הלרצועה .
כשהחלימה,דאגלהיותזהשיסיעאתהשנייםבחזר 

ךהשם",מספר
רלומדת,משחקת,מרגישהממשטוב,ברו 
םנו 
"היו 
תשהיאצריכה
םילדהגדולה,דואגתלעצמה,יודע 
איברהים".היאג 
ט40
תכמע 
המקבל 
תהכדורים.בהתחלההית 
תא 
הולקח 
לשתותהרב 
תהאיברים
הא 
אידח 
ה13כדורים,כד ישהגוףל 
םז 
כדורים.היו 
המושתלים" .

תהחולים
הבבי 
התרמ 
יאירמגלהשבחנוכה,לפנישנהוחצי,בתואיל 
תזהות
שא 
תשלכליה,בל ילדעתמרא 
סורוקהתרומהאלטרואיסטי 
רלנושהיא
אכלהזמ ןהזכי 
תזהלאיברהים,הו 
הנתרם".כשסיפרתיא 
הטובה .
לפולניי 
אסוגש 
תהרבה,כדילשמורעלעצמה.הו 
הלשתו 
צריכ 

עאותם.כשהוא
השנפלתיוהייתימאושפז,לאיכולת ילהסי 
"היתהתקופ 
בשאנ יהולך
רושמעשאניבביתהחולים,הואהתחיללבכות,חש 
התקש 
למות.באחתהפעמיםשהואהגיעלישראל,ביקשתישיסיע ואותי
רהבאכבר
השאנ יבסדר.בביקו 
דמרדכי,שירא 
דלפגושאות ובי 
במיוח 
עאותם" .
חזרתילהסי 
םהבת 
בש 


דבישיבתהקיבוץ
אולמ 
תבנ יעקיב 
לבתנוע 
דבתלאביב,גד 
רנוינול 
יאי 
דעםאשת ותמי,
ת,1966יח 
םבשנ 
הדתי.היהממקימיקיבו ץעלומי 
ל(,)49מיכל
ה(,)50יע 
םלחמישה:איל 
הממנובשנה.הםהורי 
שצעיר 
םהבוגרים
בחייה 
םל ־24נכדים.אתרו 
ד(,)39וסבי 
ר()42ודו 
(,)48עפ 
היאירשליחשל
םבאנגליה,שבהןהי 
טשנתיי 
העבירובקיבוץ,למע 
השלשליחותבאוזבקיסטן .
הסוכנותהיהודית,ועודחצישנ 

לנו יבן־דרור,
ךבתו,יע 
ת"בדרךלהחלמה"התוודעדר 
תשלעמות 
לפעילו 
הלישהיא
אסיפר 
תאתפעילותהעמותה".בהתחלההיאל 
שמרכז 
הזמןבעמותה,היא
עלישראל.אבלאחריכמ 
עוזרתלפלשתיניםלהגי 
הלהתעורר
תשעלול 
הציעהלילהצטרף.למעןהאמת,חששתימהביקור 
אמעטבממ"דים .
בל 
בקיבוץ.קיבוץדתי,ימני,שיוש 

"חששתי שיתייחסו להתנדבות כזאת בביקורתיות .אבל אחרי שתי
שיחותעםרבהקיבוץ,עמיתקולא,החלטתישאניהולךעלזה.הסיכום
היהשזהלאיהיהעלחשבוןדבריםאחריםשאניעושה,כמוההתנדבות

במשרד הביטחון כמלווה משפחות שכולות .אני ידעתי שאני רואה מול
אא ואמאשלו .
המ יאב 
אמשנ 
רלו,ול 
ללעזו 
דחולה,שאנ ייכו 
עיני ייל 

"גם מייסד העמותה ,יובל רוט ,הוא אח שכול (אחיו ,חייל המילואים
אהוד רוט ,נחטף ונרצח על ידימחבליםב־1993עםחיילמילואיםנוסף,
אילןלוי;ב"א).למרותהרקעהקשה,הואניסהלמצואנקודהשלשפיות
והקיםאתהעמותה" .
יאיר החל את פעילותו בעמותה לפני שנתיים .בלילה הראשון ,לפני
הפעם הראשונה שבה הסיע חולים ,הוא לאעצםעין".אנילאזוכראת
ת שלי ,ואת
ב המהירו 
ת הל 
ת דפיקו 
ר א 
ל אנ י זוכ 
מ י הסעת י ולאן ,אב 
לשליחותגדולה,עםמשמעות .
ההרגשהש 

"ואזאנימגיעלמעבר,ואנשיהביטחוןקוראיםלי'אבאשליעל',ואיןגאה
ממני" ,הוא מוחה דמעהשלהתרגשותשמנצנצתמבעדלמשקפיו".אני
ליעל' .
אש 
להמעברכ'אב 
עבסלולרשלמנה 
םאנימופי 
בשעדהיו 
חוש 

"למרות שאני ויעל לא נפגשים שם הרבה ,אני מאחל לכל אדם בן גילי
לעבוד עם אחד מילדיו בעבודה מהסוג הזה .זה נותן סיפוקאדיר.אתה
ם מיוחס .מוב ן שהיית י גם
ה ב ן אד 
ד שלך ,את 
ת היל 
א למקום ,ובזכו 
ב 
שכיפה" .
דשחב 
דבולט,אוליהיחי 
מאו 

בכל שבועמתייצביאירבמעברארזכדילסייעלילדיםחולים.העמותה,
שמתקיימת מתרומות בלבד ,מממנת לו את הדלק להסעה" .בדרך כלל
ל שם
ק א ז אנ י מקב 
ב שלפני ,ר 
ד הער 
ע ע 
ת מ י אנ י מסי 
ע א 
א יוד 
אנ י ל 
ושעתהגעה.אנילאמדברערבית,ולאכלהפלשתיניםשאנימסיעדוברי
ת מתנהליחסיתבשקט,בליקשראישי.
ל מהנסיעו 
ק גדו 
עברית ,לכ ן חל 
עאותם .
השיסי 
תז 
אבלכשמדוברבאיברהיםובנור,אנ ימבקשלהיו 
"היתה תקופה שבה הם היו יוצאים בשעות לא קבועות ,התעכבו מכל
מיני סיבות .בגלל שאני גר במרחק של רבע שעהמהמעבר,יעלהציעה
ל לבוא
ר אל י ואוכ 
ה יתקש 
ל העמות 
ם יגיעו ,רכ ז ש 
ה בבית ,וכשה 
שאחכ 
ההתחלנו .
ףאותם.ככ 
לאסו 

"העובדה שאיברהים חי פה שנה וחצי ודובר עברית ,וגם הכיר את
המנהגים וידע שאנידתי,תרמהליצירתהקשרהראשוני.אניקוראלזה
ה לא
ל ממנ י עזר 
ב ומקב 
ב אצל י ברכ 
ם שיוש 
ר שאד 
ל שלום .ברו 
ל ש 
מעג 
ל מה
ר לשאו 
א מתקש 
ד והו 
ב בממ" 
ל כשאנ י יוש 
ד על י משה ו רע .אב 
יגי 
םשלו" .
שמשהואמיתיבדברי 
שלומי,אנייודעשי 
רבינינ וקשרמיידי" 
"נוצ 


זה 15שנהשיאירנוימתנדבבליווימשפחותשכולות.בשלהי,2014כמה
חודשים לאחר תום מבצע צוק איתן ,הוא החל ללוות את משה ובתיה
תהאש .
הלפניהפסק 
עציון,ששכלואתבנםזאביקמפגיעתפצמ"רשע 

"נוצר בינינו קשר מיידי" ,אומר משה" .מבחינה רעיונית ,שנינו
קיבוצניקים טובים ,לא משנה שכל אחד מהקיבוצים הוא בעל תפיסת
ר אצלנו ,שאל ו אותי
א לבק 
א ב 
ה שהו 
ם הראשונ 
ם שונה .אחר י הפע 
עול 
ר חברי.
ר קש 
א ד י מעּודד' .כ י הצלחנ ו ליצו 
א יצ 
ך היה ,ועניתי' :הו 
אי 
ךאותילכא ןלהתנדב" .
אמש 
עובדהשהו 

כבר כמה חודשים שמשה מתלווה אל יאיר בנסיעות ,מתוך תחושת
שליחות .הוא נמנה עם ילדי טהרן (כאלף ילדים ניצולי שואה שהגיעו
ל ילדותו
ת ע 
ר הרצאו 
ס ב ־ ;1943ב"א) ,ומעבי 
ך פר 
מ דר 
ל מבריה" 
לישרא 
בשואה".כאדםשחווהרעבאמיתיבילדותו,אנייודעעדכמהחשובלתת
אאומר .
הלכלמישזקוקלהם",הו 
ההקטנ 
תהיחסהאוהבוהעזר 
א 

"זה לא משנה שאני אב שכול ,או שאני חי בקיבוץ שחוטף טילים .אני
רחשוב" .
הדב 
םז 
רואהלנגדעיני יאתהילדיםהחולים.לעזורלילדי 

אז משה נוסע אל יאיר לעלומים ,והם עולים ביחד לרכב" .אני לא יכול
ממש להתחייב שאוכל תמיד לנהוג עד המעבר ,ולכן אני משעשע את
אאותי .
יאיר,והו 

"לפני חודשיים המתנו במעבר ,כשאדם מבוגר תושב רפיח ניגש אלינו.
הוא מסתכל עלי ,לוחץ לי את היד ומחבק אותי חיבוק חזק כזה ,מכל
אבשבילך,זהבשבילזאביק' .
הל 
הלב.וא זהואאומרלי':ז 

"לא הכרתי אותו ,אבל הוא סיפר שהוא זוכר אותי מהעבר .הוא ידע
שהייתי החשמלאי של הקיבוץ ,ושזאביק היה אחראי לרפת ,ומתברר
ל זאביק,
ר ש 
ת הסיפו 
ר א 
א הכי 
ה אצלנ ו עגלים .הו 
א וקונ 
ה ב 
א הי 
שהו 
ש כלכך,שהיהחשובלו
ה אות י התרג 
ה לו ,וכשרא 
ה שקר 
ל מ 
ר ע 
הצטע 
לגשתאלי.אותיזההפתיעלגמרי,אבלמכאןמתחיליםלהביןאתהקשר
הבינינ ולבינם .
הז 

"כחבר קיבוץנירים,שחבריוהשתתפובהפגנותבעדההתנתקות,ומנגד
נמצאיםבמרחקהתרעהשל 15שניותבמקרהשליריפצמ"רים,לאהיה
ת של י בעמותה.
א ההתנדבו 
ת נוש 
ה א 
ק שבקיבו ץ יקבל ו באהד 
ל י ספ 
ד שאני
ל היל 
א ש 
ה שאול י האב 
ל ז 
ב ע 
ם אנ י חוש 
ם א 
כששאל ו אות י פע 
ד חולה,
ל עיני י יל 
ה מו 
ל זאביק ,ענית י שאנ י רוא 
ם למות ו ש 
ע גר 
מסי 
אשלו" .
עלאמעניי ןאות ימ יהאב 
ובאות ורג 

הוא לוקח נשימה עמוקה ומסדיר את ידיו ,שרועדות מהתרגשות" .אני
יודע שאילו זאביק היה במצב שלי ,גם הוא היה הולך לעזור לילדים.
זאביקהיהנהגאמבולנסוהצילרביםממוות.הואהיהמסוגללכעוסעל
ם שנזקק ו לעזרה .א ז אי ן ל י ספק
ל פע 
ם בכ 
ר לערבי 
ל לעזו 
הערבים ,אב 
שהואהיהעושהאתאותוהדבר,וזהמהשמנחהאותי.לאמישלחאת
לשהרגאותו".
הטי 
דלאחטא" 
"היל 


"עוד יכול להיות כאן שינוי" ,אומר יאיר" .ולשם אנחנו חותרים ,כל
המתנדבים" .ידיו רועדות כשהוא מספר שבאחד הימים התקשרה אליו
ה לאיכילוב.
ף חול 
ד מרדכ י כד י לאסו 
ת י 
ה בצומ 
ה שיחכ 
בת ו וביקש 
ך באיכילוב,בעודאביו
ה באשפו ז ממוש 
ה הי 
ם מעז 
ד הילדי 
ר שאח 
התבר 
דמצפהרמון .
אנפחא,לי 
הואאסירביטחוניבכל 

"באותויוםהודיעולילדשהואיכוללבקראתאבאשלו.אחדהמתנדבים
הסיעאותוואתאמאשלו,שמלווהאותו,לכיווןהכלא,אבלבדרךהודיעו
ךכמהכאבובכ יהי ושם .
הלשערבנפש 
םשהביקורמתבטל.אתיכול 
לה 
"היהצריךלהחזיראתהילדואתאמאשלולאיכילוב,ויעלביקשהממני
להסיע אותם .אספתי אותם מיד מרדכי ,וקנינו להם גלידה ,כדי לשמח
אותם.לכולנוכאבהלבעליהם.כיכשאתהרואהילדבוכה,זהלאמשנה
עלו .
השר 
דבוכ 
איל 
מאיפההוא.הו 
"לכאורה ,זו סיטואציה שרק מתנדב איש ימין יכול להרגיש בה דילמה.
איששמאלקיצונייאמרשביתהמשפטשדןאתהאבלמאסרומנעממנו
ח כד י לקייםאתהמפגש.איש
ה מתווכ 
ל רשע ,והי 
ת די ן ש 
א בי 
ש הו 
מפג 
ימיןקיצונייאמרמראששאםאבאשלהילדיושבבכלאכזה,סבירשעבר
דשלו .
רליל 
ךלעזו 
אצרי 
הובכללל 
עבירהחמור 

"אבל אני ,כיאיר נוי ,אומר שיש כאן ילד חולה ,והוא רוצה לראות את
אבא" .עיניו שוב דומעות" .אני באמתלאיודעמהאותואבאעשה.אבל
א שלו,
ת אב 
ת א 
ה לראו 
ד רצ 
א חטא .היל 
ד ל 
א מעניי ן אותי .היל 
ם ל 
ה ג 
ז 
והואלאהיהיכוללראותאותו,ואםאנחנויכוליםלנחםאותוולעזורלו,
לשאלה .
א זאי ןבכל 
"וכך היה .הם קיבלו גם גלידה ,וגם מילה טובה ,ובאיכילוב חיכו להם
עםממתקיםומתנותכדילשמחאותם .

"חבר חילוני אמר לי שעצם העובדה שאני מתנדב ,מחזקת גם אותו.
שאלתי אותו מדוע .הוא אמר שכאשר שואלים אותו איך הוא עוזר

לערבים,הואעונהשהואמכירחובשכיפהימנישעושהאתזה,אזלמה
שהוא לא יעזור .ואני באמת מחשיב את עצמי אדם פשוט ,שמחפש את
תשינו יעלידימעשים" .
הדרךלעשו 
לארוציםפוליטיקה 


שעה ועשר דקות אחרי היציאה ממעבר ארז ,אנחנו כבר בכניסה
לשניידר .משה ויאיר צוחקים שהפעם הם לא יספיקו להגיע לארוחת
ם אי ן ל י באמת
ף ש"בנירי 
ר מוסי 
ל בעלומים ,ויאי 
ר האוכ 
ם בחד 
הצהריי 
להכשרות" .
הלאכול,בגל 
מ 

איברהים מעיר בעדינות את נור" .אנחנו מרגישים פה כמו בבית" ,הוא
אומר" .הרופאים והצוות הרפואי הפכו עבורה לבני משפחה ,שדואגים
ר שעות
ר גורביץ' נשא 
ש שנים ,אחר י הניתוח ,ד" 
ומחבקים .לפנ י שלו 
תהחוליםכדילשמורעליה .
תבבי 
נוספו 

"יש לנו חדר משלנובביתהחולים,והצוותהרפואיכברהפךלהיותכמו
חבריםשלנו.אנחנויודעיםשידאגולנו.לכןנורלאעצובהכשבאיםלכאן,
םאותה" .
םשאוהבי 
אמגיעהלאנשי 
יודעתשהי 

יאיר עוצר את הרכב בכניסה לבית החולים ,מחבק בחום את נור ואת
איברהים ומגיש להם את שקית הפירות" .זאת הזדמנות בשבילנו לומר
ר איברהים
ת שלום" ,אומ 
ה לעשו 
ל מ י שרוצ 
ם ולכ 
ל המתנדבי 
ה לכ 
תוד 
םשלנ ויהי ובריאים .
םנפרדים".לכלמ ישדואגשהילדי 
עלפנ ישה 
רג 

"כולנובניאדם,ואנחנו,האנשיםהפשוטים,לארוציםפוליטיקה.אנחנו
רוצים שנחזור למצב הטוב שהיה לפני  30שנה ,ואזנעשהנשףגדולשל
יהודיםוערבים.אינשאללה" .
יאירומשהיוצאיםלנסיעההארוכהדרומה,אלעוטףעזהואלריחהעשן
של בלוני התבערה ,שממאן להתפוגג .איברהים ונור ישובו לרצועה
דהפגישההבאה.
למחרת.ע 
 ------------------------------------
העציו ןבמעבר
םחאג'ומש 
תמונה:1מימיו:יאירנוי,נורואיברהי 
ראיברהים
ךהכלרוציםשלום",אומ 
םפשוטים,שבס 
ארז".כולנ ואנשי 
 //
םצחי 
צילום:מרי 

ההולך
אהי 
םהו 
הבמצבשלי,ג 
עשאיל וזאביקהי 
תמונה":2אנייוד 
םצחי 
ר//צילום:מרי 
רלילדים".משהעציוןונו 
לעזו 


תשהיאמגיעה
איודע 
הכשבאיםלכאן,הי 
אעצוב 
תמונה":3נורל 
ההנפרולוגית
םאותה".איברהים,נורויאירבמחלק 
םשאוהבי 
לאנשי 
םצחי 
בשניידר//צילום:מרי 

תמונה ":4עודיכוללהיותכאןשינוי,ולשםאנחנוחותרים".יאירנוי
בשטח שנשרף כתוצאה מבלוני תבערה ליד קיבוץ עלומים  //צילום:
םצחי 
מרי 





