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רון ארד
רון ארד (נולד ב-ט"ו אייר תשי"ח) היה נווט קרב בחיל האוויר הישראלי שנפל בשבי ארגון "אמל"

בלבנון ב-י"ג תשרי תשמ"ז .נחשב כנעדר מאייר תשמ"ח ,אחרי שהועבר למקום לא ידוע ,באיראן או
בלבנון .במסגרת שירות בטייסת "( 69טייסת הפטישים") ,ב-י"ג תשרי תשמ"ז ,טס ארד כנווט מטוס
פנטום במסגרת מבצע "בית אבא  ,"12לגיחת תקיפת מטרות מחבלים באזור צידון שבלבנון .תמרון
השלכת חימוש שגוי גרם לפיצוץ תחמושת בקרבת המטוס ושני אנשי הצוות נטשו ,ביוזמת ארד.
שרית פולק

הטייס ישי אבירם חולץ על ידי מסוק קוברה ,והנווט ארד נפל בשבי ארגון "אמל" השיעי.

כשתבוא
בועז שרעבי
מיילם :אהוד מנור
לחן :בועז שרעבי

לחצו כאן לשמיעת השיר
"כשתבוא"

וענו על השאלות הבאות:
התבוננו בשיר:
 .1מהי המילה שחוזרת על עצמה מספר פעמים בשיר?
 .2מה משמעות החזרה הזו לדעתכם?
 .3הדובר בשיר מתפלל לחזרתו של רון ארד .העתיקו מתוך השיר דוגמאות המתארות את
הפעולות שיינקטו עם חזרתו של רון הביתה.
" .4נגיש לך פרחים שנפתחים ללא מילה" -למה התכוון הדובר בשיר?
 .5הדובר בשיר מתאר מצב בו רון יחזור עייף ועצוב .כיצד יקבלו אותו האנשים?
העתיקו את המילים המתארות את תגובת האנשים.
" .6ואז נשאיר ברון" -הדובר מזכיר את רון בביטוי":נשיר ברון" -למה התכוון הדובר?
מדוע לדעתכם הוזכר שמו של הנווט הנעדר בשיר?
 .7תבחין באותיות לחופש נולד" -אתרו במקורות מידע שונים מידע על עמותת"לחופש נולד".
כתבו בקצרה על פעילות העמותה.
 .8מדוע לדעתכם הוזכר שמה של העמותה בשיר?

כשתבוא
ביום מן הימים,
ימים שנחתמים
בקצה תפילה.

כשתבוא
הביתה מן הקור
הביתה אל האור
הלב ירעד.

כשתבוא
נגיש לך פרחים,
פרחים שנפתחים
ללא מילה.

כשתבוא
מבעד לדמעות
תבחין באותיות
לחופש נולד.

ואם תהיה עייף
ואם בעצב תתעטף
נשיר לך בשקט
נשיר לך ברוך -
ונחכה ,ונלטף
עד שתצטרף
ואז נשיר ברון
נשיר ברון.

ואם תהיה עייף
ואם בעצב תתעטף
נשיר לך בשקט
נשיר לך ברוך -
ונחכה ,ונלטף
עד שתצטרף
ואז נשיר ברון
נשיר ברון.

כתבה מתוך עיתון
שפורסם יום
לאחר המקרה.
הנכם כתבים צעירים הנדרשים

לסקר את האירוע.
כתבו כתבה עיתונאית ובה נסו לתאר
את שארע באותו יום.
מידע על רון ארד

שרית פולק

העזרו במידע הנמצא בקישור הבא-

“אני לא מפוזר .מתי תבינו .אתם פשוט לא מבינים את הסדר שלי” רון ארד
לפניכם מחברתו האישית של הנווט הנעדר
רון ארד.
היא נשמרה במשך עשרות שנים ,עד שחבר
לקורס טיס החליט לפרסם את שבתוכה.
מחברת צה"לית חומה בה כתבו כמה פרחי
טיס את חוויותיהם בקורס טיס מספר .87
אחד מהם :הנווט הנעדר ,רון ארד.

סרטון -רון ארד
שרית פולק

עליכם לחבר מכתב אישי לרון ארד.
בכתיבתכם התייחסו לשאלות אותן
הייתם רוצים לשאול את רון ,לרגשות
שצפו אצלכם לאחר קריאת המידע
על רון.
השתדלו לכתוב במשלב לשוני גבוה תוך
התייחסות לסימני פיסוק וכתב קריא.

אם היו רשתות חברתיות באותם ימים ,מה לדעתכם
היה מפרסם רון ארד?
לחצו על הקישור המצורף -עמוד הפייסבוק לש רון
הוסיפו את שמכם ואת התאריך שבו אירע המקרה
16.10.1986
פרסמו פוסט ובו הביעו את תחושותיו של רון,
את תפילתו .נסו לתאר בקצרה מה עובר עליו.

שרית פולק

