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 ..." ל עשרים" בכורה למחזה ערב
 .ל"לנדסמן ז) נירצי( ניר ט" רבש"ע"  לנצחצעיר "עמותת פרויקט

 
 –  היה  במותו  שנים  19בן  .  בתאונת  דרכים  קטלנית)  נירצי  (ניר    ט"  הצעיר  רב  איבדנו  את  בננו2003  בנובמבר  7    ביום

 . פת הקטל בדרכיםיקרבן שווא נוסף של מג
 

  -  עליהםאחריות  ונטילת  אהבת  החיים    -    והצער  ומתוך  אמונה  במימוש  צוואתו  הרוחנית  של  נירהכאב  ממעמקי
  לירידה  משמעותית  במספר  קורבנות להביאטרה    במ–עקבי  ומתמשך  ,  ממשי  –  בלבנו  ההחלטה  לעשות  מעשה  גמלה

 . ארצנוהמלחמה הבלתי מרוסנת המתנהלת בכבישי
 

אשר  שמה  נר  לרגליה  את  הפניה  הישירה  והבלתי  אמצעית "    לנצחצעיר"  זו  הקמנו  את  עמותת  להשגת  מטרה  קדושה
  בצורה ,  קהל  יעד  זה  בפני  הצגנו    נהוהאחר  השנה  במהלך.  ל"חיילי  ומפקדי  צה,  בני  נוער,    תלמידים–אל  דור  העתיד  
  ולפתחם  של  בני מנפגעי  תאונות  הדרכים  ואחד  אחדנטית  את  גודל  השבר  העומד  לפתחו  של  כל  תמוחשית  ואו
  זהירות ולנקיטת  ליתר  מודעות  להביא  על  מנת    ופעלנו  בדרכים  שונות  ומגוונות  בקרות  הנורא  מכל,משפחותיהם

 .או מאחוריו,  חברם האוחז בהגהשל או יושבים לצידו ,בהגההם אוחזים כל אימת ש, מירבית מצד הצעירים
 

 : התרכזנו בשלושה פרויקטים מרכזיים, הראשונה לקיומה של העמותה השנה במהלךבמסגרת פעילותנו הענפה 
 

,   ספר  שונים  ברחבי  הארץבבתי  הוצגה    תערוכהה    .הדרכים  צילומים  ומייצבים  בנושא  תאונות  תערוכת    -האחד  
 .   רב ועוררה  התרגשות רבה ותגובות חמותבפני קהל תלמידים

 
 . ארגון וקיום מיפגשים עם בני הדור הצעיר–השני 

 
   עיני  חשיבותלנגד  רואה  אני    ,    בנסיבות  המצערות  שבגינן  הוקמה  העמותהוכמי  שאיבדה  את  בנה,    העמותהר"כיו

וממשאבי   מכוחי    ,ר  מזמנישאני  מקדישה  חלק  ניכויותר    שנה  זה   .צעיריםה  המפגש  האישי  עם  מרכזית  לקיום
  גם  במקומות  מרוחקים  ביותר –  ל"בבסיסי  צההן  בבתי  ספר  והן    ,  כאלו  בכל  רחבי  הארץמפגשים  לקיום  ,  הנפשיים

   והצגת  האישיי  והידיעה  כי  בהבאת  סיפורמהצעירים  שפגשתיהתגובות  שקבלתי  .  לרבות  ישובי  ספר,  ממרכז  הארץ
 ותמחזק,  הגה  בפרטובהתנהגותם  ליד  ה  בכלל  בתפישת  חייהם  לשינוי  יאול  גורמת  אני    בפניהם"  החייםקדושת"מסר  

  . היא הדרך הנכונה–כמו גם בהכרה כי הדרך אותה התוויתי לפעילות העמותה , אותי בהמשך דרכי
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 -השלישי 
 

  והשפעתן  של   דרכיםבתאונות  מעורבותם  של  בני  נוער  וצעירים  שעלילתו  המרכזית  נסובה  סביב  מקוריהפקת  מחזה  
לקרובים   משמעות  האובדן    ואת  ברגעאובדן  החיים  ת  את  תחושהמחזה  משדר.  אלה  עליהם  ועל  חיי  הסובבים  אותם

יום -ומצבים  בחיי  היום  רגעים  של  מורכב  מפסיפס  המחזה    .נחמה  חבולים  ומוכים  באין  –  מאחוראשר  נותרו    ביותר
ליל  שבת בילויי    ,  ים  משפחתייםסוינכ,  וארועים  ימי  הולדת  ,ופעילויות  ם  משחקי  -של  כל  צעיר  וצעירה  באשר  הם  

הכל כאשר  ,  ומאמללים  לנצח  את  קרובי  ההרוגים  והפצועיםאחד  אומלל    ברגע  ושאר  מנעמי  החיים  אשר  נקטעים  
  .הולדת הוא גם נר זכרוןהנר יום ו,  זה בזה ומוות מתערבביםחיים ,זכרון מתרחקהופך ל

 
 

  בבסיסים ל"חיילי  צה  ולהעלותו  גם  בפני      ומוסדות  החינוך  להביא  את  המחזה  לכל  בתי  הספרבכוונת  העמותה
לקן  של שיטביע  בהם  את  חותמו  וימנע  מהם  ומבני  משפחותיהם  את  האובדן  והסבל  שהם  מנת  ח  בתקווה  ,השונים

 .הכואבת" הסטטיסטיקה"המשפחות אשר לא שיחק להן מזלן והפכו לחלק מן 
 

למלחמה  בתאונות למותו  ויוקדש  במלאת  שנתיים  אשר  יתקיים  ,  ל"ז  של  ניר  לזכרו    בערב  יועלה  לראשונה  המחזה
 .הדרכים

 
סניף  בית ,  בחיפה"  הריאלי"  בבית  ספר  18.00  בשעה    2005  בנובמבר  7-  יתקיים  בהארוע
 ". פבזנרבית"אולם , םביר

 
יקל ,  אנו  מצפים  להשתתפותכם  בארוע  האמור  ואנו  בטוחים  ומשוכנעים  כי  ככל  שיהא  שעור  ההשתתפות  גבוה  יותר

המכירים ,  בידיעה  כי  מאחורינו  ניצבים  רבים  וטובים,  כ  להמשיך  בעבודת  הקודש  אותה  קיבלנו  על  עצמנו"עלינו  אח
 ! הצלת נפשות–ליונה אחת ומוקירים את פעלנו ולכולם גם יחד מטרה ע

 
 
 
 
 

                                                                                         בברכת גמר חתימה טובה 
                                                                            ומועדים לשמחה 

 ר העמותה " יו–טלי לנדסמן 
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