
 שנה14אב אפנר נהרג באסון המסוקים לפני : טלי ליפקין שחק

אמא שלו רעיה ואבא שלו יוסי התחילו.  מחבריו72יחד עם 

,טיולים בשבילי הארץ לאורכה. מפעל יפהפה אבי בשביל ישראל

אהבת הארץ. מלמעלה עד למטה , לרוחבה מדן ועד אילת

שלום. את אבי ואת חבריו. ברגליים ולזכור את אבי בדרך הזאת

.חברתי היקרה. רעיה אפנר

.שלום טלי: טלי ליפקין שחק

.שלום חמי רודנר. נגיד למען הגילוי הנאות: רעיה אפנר

.אהלן: חמי רודנר

- 28והשנה הזאת במסע השישי שהתחיל ב : טלי ליפקין שחק

זה נעשה, חמי אתה התגייסת.  שבועות8בפברואר כמדומני ונמשך 

.פנו אליך וביקשו שיר... גם בין יתר הספונסרים 

היה לנו איזה. פנתה אלי ענת ברזילי מצו פיוס . נכון: חמי רודנר
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כתב שיר בנושא שביל- חמי רודנר 
בנה נהרג באסון,רעיה אפנר. ישראל

תוכנית:
:תאריך
:שעה
:רשת

:כותרת

3702758 מתוך   7עמוד  1



היא אמרה. שהוא שיתוף פעולה קודם שהיא היתה מבסוטית ממני

טוב... שהיא רוצה שאני אכתוב שיר והיא נתנה לי ככה כמו , לי

הסתכלתי ככה. יש לינקים למה שהם עושים מה זה שביל ישראל

אני אוהב אנשים שהולכים ואני.  קצת מצא חן בעיני הרעיון 

.אני גם מרגיש את עצמי כבנאדם מיושן. אוהב אנשים ישנים 

.מפעם: טלי ליפקין שחק

הם. אנשים שהם לא מפעם , ישנים. לא מפעם : חמי רודנר

.אנשים שיש בהם אהבת הארץ ודרך ארץ ומצאו חן בעיני אנשים

.פשוט השיר יצא לי ככה

גם המילים. אתם הולכים ושרים. בוא נראה קטע: רונן ברגמן

.לאדמה, חיבור לארץ

שלשלום נפגשתי פעם ראשונה עם רעיה, אתה יודע: חמי רודנר

.ועם כל האנשים הצועדים קרה לי דבר שלא קרה לי בחיים

בפעם השניה. ביצעתי את השיר בשביל שלך ולמדתי אותם לשיר

.הם כבר פשוט שרו את זה בצורה מושלמת

כל בוקר בתחילת המסע שרים את. ועדיין שרים: רעיה אפנר

.השיר

?רעיה מי האנשים שהולכים בשביל אבי: טלי ליפקין שחק

זה פשוט מדהים כמעט כל המגזרים של, כולם כולם: רעיה אפנר

יש לנו אנשים שהולכים את כל המסע הזה. החברה הישראלית
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יש צעירים ומבוגרים בעיקר צעירים. יומיים או לשבוע שבועיים

אנשים, אחרי צבא ופנסיונרים שיוצרים חבורה אחת מאוד מעניינת

מכל באמת יש הולכים איתנו. שלוקחים יום חופש או שבוע חופש

הולכים איתנו אנשים דתיים ואנשים. אנשים מהמגזר הדרוזי

.עולים חדשים נוער בסיכון. כל מגוון הדעות הפוליטיות. חילוניים

.פשוט ארץ ישראל

?למה הם באים: רונן ברגמן

שאנחנו, הסיבה אחת. שמכמה סיבות, אני חושבת: רעיה אפנר

באמת מאפשרים מסע לאורך הארץ הזאת שהוא מסע שאתה יכול

הוא. להצטרף אליו וללכת בו בכיף ואתה יכול לעשות את זה

אבל למסע הזה. אנחנו מגייסים תרומות למסע הזה. ללא עלות

.שמדברים מאוד לאנשים, יש גם שלוש אבני יסוד שאני חושבת

אנחנו מאפשרים במסע הזה למשפחות. זה עניין ההנצחה, אחד

שכולות שמכל החללים שנפלו במערכות ישראל ובפיגועי טרור

עכשיו מי שקצת מכיר. להנציח את יקירהם דרך המסע הזה

צריך בשביל. שההנצחה זה דבר לא פשוט , משפחות שכולות יודע

זה אנרגיה גם כלכלית דברים שעולים כסף וגם התגייסות נפשית

מאוד לא פשוטה ובמסע שלנו האנשים האלה יכולים אפילו רק

לרשום את שם יקירם באינטרנט ואנחנו נזכיר אותם ונלך לכבודו

חמולה,  איש 250ביום שישי האחרון  הלכו . יכולים לבוא. ולזכרו

,משפחה. שנפל במלחמת לבנון השניה, ענקית של הטייס דני גומז 3702758 מתוך   7עמוד  3



דיברו עליו הלכו לכבודו זה דבר שהוא, אנשי צוות, חברים

כי, מתאפשר ואנחנו מרגישים המון זכות שהוא ככה קרה במקרה

.התחלנו את זה כמסע משפחתי

?אמרת שלוש אבנים. והאבנים האחרות:  טלי ליפקין שחק

זה האבן שאנחנו קוראים לה, האבן השניה. נכון: רעיה אפנר

לאורך כל המסע אנחנו. התחדשות זאת האבן שעוסקת בלימוד

אני. מקיימים סדנאות לימוד שעוסקות בזהות יהודית ישראלית

כי הנושא, שזה גם הקשר היום שלנו עם חמי, רוצה להגיד

 שנות קיבוץ והשפעתו על החברה100שבחרנו השנה הוא 

אנחנו קראנו לנושא. כידוע לכם הוא קיבוצניק, חמי. הישראלית

מה היו השפעות, שלנו במשעולים בין דגניה לימינו ואנחנו בודקים

.בכל יום יש לנו סדנת לימוד. הקיבוץ על החברה הישראלית

 איש- 300 ו  250צריך לראות , יושבים, אנשים מתחברים

במעגלים קטנים יושבים על אם הדרך במדבר או על שפת הנהר

מדברים והאבן השלישית היא, או על יד הים ויושבים ולומדים 

שמאפשר קצת, השיח שנוצר בין האנשים השונים האלה, הדיאלוג

קצת הכרה של אנשים מעבר, קצת ניפוץ סטיגמות, הפלת חומות

יש מתנחל. לסיסמאות ולמילים הגדולות שאנחנו מדביקים להם

ויש כזה ויש דתי ויש חילוני ואנחנו קצת לומדים להכיר את

.האנשים מעבר לסיסמאות ולמילים
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אני,  ואומר לי תשמע50בא אלי איזה בחור בטח בן : חמי רודנר

א לא זה ואתה מדבר בגובה"אני לא מכיר את מדינת ת. פלח

.למה לא. העיניים

.שזה חלק מהעניין הגילויים ההדדיים  האלה: טלי ליפקין שחק

אני רוצה גם להגיד אנחנו התחלנו את. נכון נכון: רעיה אפנר

החליט על, יוסי האיש שלי. המסע הזה באמת כמסע משפחתי

לא חשבתי שאני אעשה. המסע הזה לא בהתחלה הסכמתי עם זה

היום זה באמת. אבל התחלנו את זה כמשהו משפחתי. את זה

המדרשה. צו פיוס שגם פנו לחמי ותומכים בנו, קודם כל. מסע

באורנים שאני חלק ממנה וחברה להגנת הטבע ועוד הרבה אנשים

שאנשים כשהולכים בדרך, אני חושבת. טובים בדרך שעוזרים לנו

.זוכים באמת להכיר את החברה הישראלית שלנו בצורה קצת שונה

שדרך הדברים האלה אפשר, יכול להיות חמי: טלי ליפקין שחק

?לעשות שינוי

אני לא יודע אם זאת המילה. תמיד מדברים על שינוי: חמי רודנר

שזה כבר, אפשר לעשות לדבר ולהתקרב ולחייך ולהקשיב. הנכונה

סוג של שינוי במציאות שהיא נוצרת בצורה מאוד צעקנית ומאוד

אני נוסע המון... רוב האנשים שאני מכיר , מאוד בוטה ואני חושב

רוב האנשים שאני. מכיר המון אנשים מכל מיני מקומות. בישראל

אנשים נורא נורא נעימים ונחמדים וזה, מכיר הם אנשים פשוט
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א סליחה על"ואתה רואה גם אנשים ממדינת ת: רונן ברגמן

?ההכללות שהצטרפו

שיש דבר כזה מדינת, אני לא חושב. בטח למה לא: חמי רודנר

.א"ת

.א"שמצטרפים כל מיני גם מת, רעיה תגיד לך: טלי ליפקין שחק

.מצטרפים בהחלט: רעיה אפנר

א כי זה"אני לא אוהב את הביטוי הזה מדינת ת: חמי רודנר

זה כמו שאני לא מוכן להגיד מדינת. ביטוי שהוא לא נכון בעיני

חולקים היסטוריה, אנחנו חולקים שפה. יהודה אין דבר כזה

.כל העניין של היצוגים האלה בא לי כבר לשבור אותם. ומורשת

.הנה יש הזדמנות: טלי ליפקין שחק

.נכון: רעיה אפנר

?עד מתי אתם צועדים רעיה: טלי ליפקין שחק

. באפריל שאז נגיע לשאר הישוב- 28עד ה : רעיה אפנר

.שצריך להגיד ששם התרסקו המסוקים: טלי ליפקין שחק

נכון נכון ויש שמה היום אתר נפלא ומדהים: רעיה אפנר

שלאחרונה קצת פגעו בו ואם אני יכולה לצאת מפה בקריאה

לאנשים שיפסיקו לזרוק כסף ומטבעות לתוך האתר שלנו לתוך

שאנשים לא יצטרכו בשביל זה, הבריכה שלנו זה מאוד יעזור לנו

.לקלקל
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אבי בשביל ישראל וודאי: יכנס לאתר שלנו שנקרא: רעיה אפנר

.תלכו איתנו זה כיף אדיר. ואני פונה לכל עם ישראל תבואו

.כל יום: רונן ברגמן

,נכנסים, אתם נכנסים לתוך האתר יש לוח זמנים. יש: רעיה אפנר

.חניה, תבואו. מקישים על היום מקבלים מדויק 

?אתה מהצועדים חמי: רונן ברגמן

.אני מאוכזב מההליכה. לא: חמי רודנר

.אוקיי: רונן ברגמן

.אנשים מגיעים אלינו באמת ואנחנו יכולים לבוא ליום: רעיה אפנר

.כולם מוזמנים

.רעיה אפנר תודה רבה על הדברים האלה, חמי רודנר: רונן ברגמן

.תודה רבה לכם: רעיה אפנר
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