
 להתפלל לרפואת

 אהרו� יהושע ב� חיה שושנה
 

  משנה אהרו	 קרוב לחזור ליחידתו�כמה שעות לאחר שהתחת	 נקרא סג	
  הלילה הוא נפצע אנושות בבניי	 ממולכד בצפו	 הרצועה

  
A paratroops officer was critically injured Monday night after an explosive device blew up inside a 

booby-trapped building in northern Gaza 
  

תושב קרני שומרו	 ולשעבר תלמיד 
' נצר מטעיי'הישיבה הגבוהה 

החודשי�  הכי	 בשלושת, בנצרי�
האחרוני� את חיילי המחלקה 

שבפיקודו לקראת כניסה קרקעית 
הצבאי הצפו�  ז''אלא שבלו. לעזה

�: השתלב אירוע משמעותי נוס
בת היישוב , נישואיו ע� צביה מרדכי

פ שנפצע ''שאחיה היה מ ,קדומי�
קשה בלבנו	 ועבר תהלי  שיקו� 
 ד''ארו  עד ששב לפיקוד קרבי כמג

נחגגה בקרני שבת החת	 . ט''וסמח
בשבת פרשת , שומרו	 לפני שבועיי�

החל חיל  במהל  השבת. 'מק!'
, האוויר להפצי! מטרות בעזה

ומפקדיו של קרוב החליטו להזעיקו 
להיכנס לעזה  מחשש שיהיה צור 

החת	 הספיק עוד . מוקד� מהצפוי
א  זמ	 קצר לאחר , לעלות לתורה

הוקפ! , הידיי� לסעודה נטילת
בת החת	 חגגה את המש  ש. לבסיסו

  .המשפחה ללא החת	
  

המבצע היה . במהל  השבוע שלפני החתונה נשאר החת	 הצעיר בצבא

לבסו� הוחלט לשחררו הביתה ביו� שלישי  .צפוי להתחיל בכל רגע
בברית הנישואי	 ע�  שכ	 יומיי� לאחר מכ	 היה אמור לבוא, בערב

 ביו�. החתונה אכ	 התנהלה למישרי	 ביו� חמישי בערב. בחירת ליבו
, שישי בבוקר הספיקה צביה קרוב להכי	 ארוחת בוקר ראשונה לבעלה

מחשש , הוא הוקפ! שוב לצבא: לטעו� ממנה אבל אהרו	 לא הספיק
מעל שבת שבע  סימ	 השאלה הכבד שריח�. לכניסה קרקעית צפויה

הברכות שתוכננה לזוג הצעיר בקדומי� התפוגג רק עשר דקות לאחר 

� אבל הזוג הצעיר לא זכה אפילו ל. אז שב החת	 במפתיע ,כניסת שבת

קיבל קרוב הודעה ,  בקירוב�23:00ב ,בליל שבת:  שעות של חסד24
במוצאי שבת  ל עומד להיכנס לעזה''שכ	 צה, שיתכונ	 להגיע בבוקר

ואת שבוע , קרוב נסע. וחיילי המחלקה זקוקי� לו לצור  תדרי 

  .לעדיועשתה הכלה ב 'שבע ברכות'ה
 

  ,לאחר שחזר ליחידתו, לפני שבוע
בה , דרישת שלו�" ידיעות אחרונות"שלחה לאהרו	 אשתו צביה דר  

  :כתבה
 

  
 לקרב למע	 ע� מאמינה בהחלטה לצאת. מכת ומתפללתתו, מחזקת, אית  מרחוק! לאהרו	 בעלי האהוב והגיבור"

  .שמור על עצמ  ועל חיילי . ישראל למחרת יו� חתונתנו
 ".ת  צביהאש, מתגעגעת ואוהבת


