
ב שירן גבאי"רכזת מעורבות חברתית חט



אלן,יעקבלמומיאחות.ויצמןושמעון(שמחה)מימיבת
.ואיתילעמיתואימאלאורןאישה.לי,חיים,מוניק,אלי

ולמדהבאשדודגדלה.(3.6.1973)ג"תשלבסיון'בגנולדה
בגרהמזל.'המקיףובתיכון"הראל"היסודיהספרבבית

לבטובת,אינטליגנטית,חכמה,יפהלצעירהוהייתה
1998יוליבחודש.מרציאנולאורןנישאההיא.וחייכנית

מזלכשהייתה.איתיהבן2002ובאפרילעמיתהבןנולד
.אשדודבנמלבשריבואןבמשרדלעבודהחלהעשריםכבת
לשעהסמוך,(14.3.2004)ד"תשסבאדרא"כראשוןביום

אשדודלנמללהיכנסמתאבדיםמחבליםשניהצליחו16:30
אתפוצץהמחבליםאחד.מכולהבתוךמוסתריםכשהם
בפיצוץ.ותיקוניםחלפיםמחסןלידגופושעלהנפץחומר
מכןלאחרספורותדקות.עובדיםשבעהונרצחורביםנפצעו
,מזלשלמשרדהמאחוריהנפץחומראתהשניהמחבלפוצץ

הייתהמזל.מזלביניהם,אנשיםשלושהנרצחוזהמפיצוץ
.באשדודהעלמיןבביתלמנוחותהובאההיא.במותה30בת





קשה להיפרד מאדם  

.שאוהבים

קשה להתנתק  

כשהלבבות כל כך 

.קרבים

אי אפשר ולא צריך  

.לעצור את הדמעות

אתכם באבלכם ביחד  

.עם כולם

בתקווה שלא תדעו עוד 

צער לעולם



כאב של לוחמים, עידן עמדי



ז"תשמבסיווןא"בכנולדה.לויקיואחותואולגהלוולריבת
לארץהמשפחהעלתה,שבעבתבהיותה,1994בשנת.(18.6.1987)

מצחיקה,מצטיינתתלמידההייתהטניה.באשדודוהתיישבה
התיכונייםלימודיהאתסיימההיא.חייםשמחתומלאת

לאחר.הסוהרבתיבשירותחובהכסוהרתצבאילשירותוהתגייסה
הסוהרבתיבשירותקבעלשירותלהתגייסטניהבחרההשחרור
מספרביצעהשם,ביטחוןכסוהרתנפחאסוהרבביתוהוצבה

.הייעודיבמסלולהמשולבהקציניםלקורסוצורפהתפקידים
ה"כחמישיביום.בקרימינולוגיהראשוןלתוארלמדהבמקביל

יערשריפתהתלקחה,(2.12.2010)א"תשעחנוכה'א,בכסלו
כבדחששבשל."הכרמלאסון"המכונההשריפה.הכרמלבהר
כלאולאחריו"דמון"כלאאסיריפינויעלהוחלטאדםלחיי

שלקציניםקורסומדריכיצועריחברוזולמשימה,"הכרמל"
ביןהצועריםאוטובוסנע15:30בשעה.טניהכשבניהםס"השב

כיוונהאתהרוחשינתהלפתע.אורןלביתקדומיםמחצבות
שכילו,לשונות,האוטובוסעבראלאשלשונותשולחתוהחלה

גבריםוארבעהארבעיםנספובשריפה.חייםשמץכלבמהירות
הובאההיא.בנפלהושלושעשריםבתהייתהטניה.ונשים

.באשקלוןהצבאיהעלמיןבביתעולמיםלמנוחת





כאב של לוחמים, עידן עמדי





באלולד"בכנולד.ונועםלבראח,ואילןלאורנהבן
במקביל.באשדודוגדלנולדטל(21.9.1984)ד"תשמ

למדטל.רביםבפרסיםוזכהטניסשיחק,ללימודיו
הוא.טכנאיםבמגמת'יגבכיתה'הובמקיף'דבמקיף

תמיד.הליכותונעיםחביב,ורגיששקטנפשעדיןהיה
התגייסטל.חיוךכדיתוך,עתבכללזולתלעזורנכון
כטכנאיהאווירבחילושירת16.7.2002בתאריךל"לצה
קבעלשירותהמשיךהחובהשירותבתום.אווירצוות

לבנוןבמלחמתהקרבותפרוץעם.יחידהבאותה
אשר,"חנית"היםחילבספינתטלהוצב,השנייה

בתמוזט"יבתאריך.ביירותחופימולהתמקמה
לעברהשנורהמטילהספינהנפגעה(14.7.2006)ו"תשס

מאנשישלושהעודעםנהרגטלראשוןסמל,מלבנון
עשריםבןהיהטל.ביירותחופימולבקרבהספינה
העלמיןבביתלמנוחותהובאהוא.בנפלוושתיים
.באשדודהצבאי



, למשפחת אמגר היקרה

אני מצטער על אובדנכם

על הילד החרוץ

שגדל להיות לוחם אמיץ  

.                                                                                                  והגן על מדינת ישראל
ואני בטוח  ' גם אני לומד בבית הספר מקיף ה

שהוא תרם המון לאווירת בית הספר ששוררת  
.                                                            שם עד היום

ל צריך  ''שצהאם היה בחיים הייתי אומר לו 
חיילים שנכונים לשרת  , חיילים נחושים כמוהו

גם בנוכח ההשלכות שהחשיבה עליהם מכניסה  
אני רק יכול לחשוב  .   אנשים מסוימים לחרדה

איזו דוגמא למופת השאיר לאחיו לאחר מותו  
.  ואיזו דמות נפלאה של אח טוב הניח להם לזכור

את יפי , ביום הזיכרון אנו זוכרים את כולם
באמת  , זכרונו לברכה, וטל, הבלורית והתואר

.  גבוה עם בלורית מסודרת בהקפדה, היה כזה
שלא תדעו  , תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

.צער יותר לעולם

,  חבריו של טל כתבו והלחינו שיר לזכרו
לקראת יום ההולדת הראשון שלו לאחר  

נפילתו

"  בוקר בלי טל"

מחפשים  / לפעמים זה נראה שהרמנו ידיים "
חסרה / פה לבד את הכוח בינתיים 

,  התייתם המפרש/ התמימות והשקט בבית 
כמה לילות של בוקר  / כבר שנה ללא שיט 

/  מה מותר , מנסים להבין מה אסור/ בלי טל 
,  מתגעגע/ מתברר שלנצח זה בעצם שנה 

כבר יותר משנה בן עשרים  / מביט בתמונה 
אולי / כולם מחכים שתצא מהמים / ושתיים 
ולב מתחנן / אני לא פותח עיניים , זה סיוט

/ ? למה עכשיו? למה/ ושואל את השמים 
אין תחליף / עכשיו זה שונה ומוזר בלעדיך 

לא/ בעולם לניצוץ בעיניך 

לא רוצה / מוצא את החיוך שהבדיל מהיתר 
".  נשאר בי רק זכר, להיות כאן

בביצוע איציק ביטון ואדיר  " בוקר בלי טל", השיר
.יוטיובניתן להאזנה באתר . חברי ילדות, אמסלם



,למשפחתו היקרה של טל

אני משתתף בצערכם                

אני  , ומקווה לכם רק טוב

,  בטוח שטל היה ילד מיוחד

מוצלח בלימודים ושתמיד  

.  עזר לאחרים

אני מאחל לכם רק שמחה  

ונחת ושהאבל לא יפגוש  

אתכם  



בעל,ומיקייעללאתיאח,ויוסףלמזלבן
ט"בכנולד.ושחרלליאורואבא(מזי)למזל

והתחנךגדלמאיר.(21.2.1974)ד"תשלבשבט
"שילה"היסודיהספרבביתלמד,באשדוד

אתהמשיךהוא.והדתמסורתערכיעל
הוא."המקיף"התיכוןהספרבביתלימודיו

שהכול,בחברהמאודמקובללתלמידהיה
אתכיבד.חייךתמיד,בחברתולהיותאהבו

אתהציעותמידמהוכעסידעלא,הזולת
נוערבתנועתחברהיההוא.והתנדבעצמו
עללרכובמאודאהב.צים"מדקורסועבר

ונמשךוטרקטורוניםאופנייםעל,סוסים
ל"לצההתגייס1993באוגוסט.ימילספורט

עםהתחתן2001ב,התובלהבחילכנהגושירת
:ילדיםשנינולדוולשנייםמזל-ליבובחירת
ו"תשסבאבא"בכנפלמאיר.ושחרליאור

.השנייהלבנוןבמלחמת,(15.8.2006)



,משפחת יוסף היקרה
אני  . צר לי לשמוע את סיפורכם

ל  על "רוצה להודות למאיר ז
,  תרומתך הרבה למדינה שלנו

בזכותך וזכות רבים אחרים שנתנו  
אנחנו , את חייהם למען המדינה

.  תודה. פה
,  אני משתתפת בצער המשפחה

.שלא תדעו צער

מאיר היה אדם חכם וטוב שהגיע לו 
אבל  , קשה להמשיך הלאה. לחיות

כי הוא בטח  , צריך לאזור אומץ
,  מחבק, מסתכל עליכם מלמעלה

תהיה  . תומך ותמיד אתכם , אוהב
יהי זכרו  , נשמתו צרורה בצרור החיים

.ברוך

,משפחה יקרה
האובדן  . אני משתתף בצערכם

ועולות בי שאלות  , לא נתפס
?  רבות כמו איך אתם מרגישים

האם הייתם רוצים להשיג 
?נקמה

ומהיכן אתם שואבים את הכוח 
?להמשיך את השגרת החיים

משפחה יקרה לפני שיתקדש עלינו יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ראינו לנכון 

לשלוח לכם מכתב זה שהינו סמל להבעת  
מכתב זה הינו פאזל של  . התייחדות שלנו עמכם

רעיונות ושאלות אשר , רגשות, תהיות, מחשבות
י תלמידי חטיבת הביניים  "הועלו על הכתב ע

אשדוד בעקבות סיפור נפילתו של בנכם  ' במקיף ה
הדברים מועלים על הכתב כפי . בעת מילוי תפקידו

י התלמידים"שנכתבו ע

תמיד עזרת לקהילה והיית ספורטאי  
הייתי רוצה להיפרד ממך  . ומחונן 

.בתודה גדולה נזכור וננצור אותך

כמה עצוב  
לשמוע על 

אובדן בן בגיל  
כל כך צעיר  

ולדעת שהיה 
מוכשר  

והצטיין  
בהרבה  
.  תחומים
הנתינה  

וההתנדבות  
שלו בקהילה 

ראויות  
להערצה 
וצריכות  

להיות דוגמא  
.לכולנו



שמישהוהרעיון,פיגועיםעלכשדיברוצמרמורותליהיותמיד
.להזדעזעליגרםחייםאיתולקחתוהחליטנשקלקח,קם

אנשים,להביןיכולהעודאניזהאת,למלחמהיציאהכמולאזה
אבל.נוראזה,עצובזה.חוזריםלאוחלק,בעולםמקומםעלנלחמים
במקיףלמד,ל"זשלכםמאיר.ברירההרבהאיןשלנוכמובמדינה

בקהילההתנדבהוא,טכנולוגיתעתודהבכיתתעכשיובולומדתשאני
שוםבלי.אחתבבתשנקטעומלאיםחייםלוהיו,ספורטאיוהיה

,בשנהיוםמכליותר,כאלהבימים.קרהפשוטזה,סימןאואזהרה
הרבהאין.אהבהלהראות,תמיכהולהביעלנחםצורךמרגישיםכולנו

אין,ולנחםלכתובאמורהכשאניעכשיודווקא,לעזורשיוכלומילים
מקריבהיהקרובמישהושאיבדאדםשכלבטוחהאני.לומרמהלי

.ליטוףאפילו,נשיקה,אחרונהשיחה,וחיבוקאחרוןמבטבשבילהכול
ושהואאיתךשהואלדעת.מגיבאותולראות,קרובאותולהרגישרק

דקותבכמהלדחוסולנסותהאחרונההשנייהעדהזמןאתלנצל,בסדר
שלומדיםיודעתאני,בלבהחורעםביחדיישארהכאב.שלמיםחיים

שלהמשיךחשבתיתמיד.מתרגליםנוראשזהכמהעם,איתולחיות
חשבתכי,בזיכרוןלבגוד,בשבילךהיההואמהלשכוחזהקדימה

נהיהשזהמגליםשניםכמהאחריופתאוםהדבראותולאזהשבלעדיו
,אותולחיותלכםמאחלתאני.קטניםאושררגעיעודיש,בסדריותר

אני.והרגשותהזיכרונותעלולהישעןעליולחשוב,רגעבכלאותולזכור
האלההנוראיםלאנשיםלתתולאדמעהכלאחרילחייךלכםמאחלת

בריאותרקשתדעו.ונחתשלווה,אמתיאושרלכםמאחלתאני.לנצח
רקלראותלותנו,מלמעלהעליכםצופהשלכםהמלאך,ואופטימיות

.ברוךזכרויהי,החייםבצרורצרורהנשמתותהיה.טוב



-בנולד.ומיכלשימרית,לאוריתאח,ויחיאללתמיבן
כבר.מלאכיבקרית(27.1.1980)ם"תשבשבט'י

(כלבפישנקראכפי)דידיהתגלהצעירמגיל
אתלטיקהבתחרויותהשתתףהוא.מצטייןכספורטאי

נעוחייו13ומגיל,וכדורגלרגל-קטשיחק,קלה
וכשופטכמאמןמכןולאחר,כשחקן-הכדורסלסביב

,א"ובמדלקשישיוםבמרכזס"במתנהתנדבהוא.
להמשיךמנתעלהיוהגיוסבדחייתמשיקוליווחלק

טרוםללימודיםהתקבלדידי.בקהילהלהתנדב
.הטכנולוגיתהעתודהבמסגרת,הצבאישירותו
ל"בצהקצרהלטירונותהתגייס1998יוליבחודש
מצטייןכדורסלןהיותובזכותבהצטיינותאותהוסיים

לימודיואתבהצטיינותסייםהואשנתייםוכעבור
א"תשסבשבטא"בכ.'הבמקיףלהנדסאיםבמכללה

ובחר,לבסיסוההסעהאתדידיאיחר(14.2.2001)
דוד.בחייולושעלהאיחוראזורלצומתבטרמפלנסוע
שנהג,פלסטינימחבלי"עטרורבפיגוענרצח,אילוז

נדרסואזורבצומתבתחנהשעמדונוסעים,באוטובוס
.במותו21בןהיהדוד.למוות



משפחה יקרה לפני שיתקדש עלינו יום  
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות  

האיבה ראינו לנכון לשלוח לכם מכתב זה  
.  שהינו סמל להבעת התייחדות שלנו עמכם

,  תהיות, מכתב זה הינו פאזל של מחשבות
רעיונות ושאלות אשר הועלו על הכתב  , רגשות

אשדוד  ' י תלמידי חטיבת הביניים במקיף ה"ע
בעקבות סיפור נפילתו של בנכם בעת מילוי  

הדברים מועלים על הכתב כפי  . תפקידו
י התלמידים"שנכתבו ע

,משפחת אילוז היקרה
.  צר לי לשמוע את סיפורכם

ל  על  "אני רוצה להודות לדידי ז
,  תרומתו הרבה למדינה שלנו

בזכותו ובזכות רבים אחרים  
שנתנו את חייהם למען  

.  תודה. אנחנו פה, המדינה
,  אני משתתפת בצער המשפחה

.שלא תדעו צער

,משפחה יקרה
ועולות בי שאלות  , האובדן לא נתפס. אני משתתף בצערכם

האם הייתם רוצים להשיג  ? רבות כמו איך אתם מרגישים
?נקמה

?ומהיכן אתם שואבים את הכוח להמשיך את השגרת החיים

דוד היה אדם חכם  , משפחה יקרה
אבל  , קשה להמשיך הלאה, וטוב 

כי הוא בטח  , צריך לאזור אומץ
,  מחבק, מסתכל עליכם מלמעלה

תהיה  . תומך ותמיד אתכם , אוהב
יהי  , נשמתו צרורה בצרור החיים

.זכרו ברוך



.קשה להיפרד מאדם שאוהבים

קשה להתנתק כשהלבבות כל כך 

.קרבים

אי אפשר ולא צריך לעצור את 

.הדמעות

.אתכם באבלכם ביחד עם כולם

בתקווה שלא תדעו עוד צער 

לעולם

דוד היה גבר מוכשר  
עניו וצנוע מקור , מחונן

גאווה למשפחתו  
נקטף  , ולסובבים אותו

בדמי ימיו והשאיר  
אחריו חלומות שלא 

,יכול להגשים
!  לנצח20הוא נישאר בן 
תהיה  , יהי זכרו ברוך

נשמתו צרורה בצרור  
!החיים אמן



ביוםנולד.ואלירןמאור-למאיראחודודדינהבן
ספרבביתלמדהוא(13.9.1990)ן"תשבסיוון'כ

,'הבמקיףבחטיבה,באשדוד"דביר"יסודי
.באשדוד"אביב-תלתיכון"בלימודיואתוסיים

הוא.כריזמהומלאאמיץ,מוכשרנערהיהשחר
.גיטרהעלונגינהקומיקסציורי,קאפוארהאהב
משעשעטיפוסגםאך,וחרוץרציניבחורהיההוא

ממנוקרןיופיו.ולבלותלצחוק,ליהנותשאהב
מרסבחודש.כוללעיניבלטהשלוהחייםושמחת

שלכפירבחטיבתשמשוןבגדודוהוצבהתגייס2009
,בהצטיינותהטירונותאתסייםהוא.הרגליםחיל

ומלאנחושלוחם,משקיע,רציניחיילהיותובזכות
אנושותשחרנפגע2009באוגוסט29-ב.מוטיבציה

באשדודהתעשייהבאזוראזרחיתדרכיםבתאונת
לביתפונהשחר.רכבועלשליטהאיבדכאשר

ט"רב.מפצעיונפטרלמחרתאך,במסוקהחולים
באלול'יביוםשירותובעתנפלאזולאישחר
נטמן,בנפלועשרה-תשעבן.(30.8.2009)ט"תשס
.באשדודהצבאיהעלמיןבבית



ואתהמחשבותאתבמיליםלהביעאצליחלאכיאנייודע
שמעברמהאתגםקראואנאכן-על,פנימהשבתוכיהרגשות
.לברכהזכרונו,שחרבנכםשלבהלוויתוהשתתפתי.למילים

כאח,יהודיכאדםבלוויההשתתפתי.בתפקידללוויההגעתי
רציתיהלוויהבתום.ממנוחלקאניושגםובצערבכאבלגורל
אתבכךאבטאאולי,יחדולשבתלחדרכםאתכםלבוא

רציתילא.באבלכם,בצערכםאתכםהשותפותאת,האחדות
מילדעת,לשמוערק...לשתוקרק,אליכםבבואידבריםלומר
ביהתחוללהמוכרת-בלתימיוחדתתחושה.הזההבןהיה

אנישמתמלאחשתי,הצער,האבלמתוך:הלוויהבשעת
להשתמשמעזואיני,שייכותשל,קירבהשלפנימיתבהרגשה

הכאב,הכאב.אהבהשל-נכוןשהואלינדמהאבל,בביטוי
תהיהאומריםאנשים.זמן"הרבה"אחריגםעוברלאהוא
אתלהביעלבכותאומראניאבל,גיבוראתהתבכהאל,חזק

.לזכורותמידשלךהרגשות



.קשה להיפרד מאדם שאוהבים

קשה להתנתק כשהלבבות כל כך 

.קרבים

.אי אפשר ולא צריך לעצור את הדמעות

.אתכם באבלכם ביחד עם כולם

בתקווה שלא תדעו עוד צער לעולם



באיירח"בינולד.ושיאורן,לסימוןאחודודליליאןבן
בביתבאשדודולמדגדל,מוריס.(1974.10.5)ד"תשל

צעירמגיל.'גמקיףובתיכון"שקמים"היסודיהספר
.רבבכישרוןכדורגלשיחקבעיקר,בספורטלעסוקהרבה

שלשלמסוראוהדוהיה,כחובבלשחקהמשיךמשבגר
,חימושבחילהצבאישירותולאחר.אשדוד.ס.מקבוצת

כךאחרבאגד,אוטובוסוכנהגמוניתכנהגמוריסעבד
דמותהיהמוריס.אשדודבנמלכמכונאילעבודההתקבל
דוד,אביומותולאחר,משפחתולבנילחיקויומודללמופת

באדרא"ל,חמישיביום.בביתהאבאתעבורםסימל
פיצוציםשניהחרידו,20:16בשעה,(14.3.2004)ד"תשס
מהרהעד.העיראתאשדודנמלמכיווןשהגיעועזים

מתאבדיםמחבליםשני.כפולבפיגועמדוברכיהתגלה
בתוךהיההפיצוציםאחד.הנמלבשטחעצמםפוצצו

נפצעובפיצוץ.בגדרוהשניאחורימשרדיםבבנייןהמתחם
הימיםברבות.מוריסביניהם,עובדיםעשרהנהרגו,רבים

ס.מ"באשדודהכדורגלמועדוןשלהנעריםקבוצתנקראה
29בןהיהמוריס.טובולמוריסשמועל,"אשדודמוריס
.באשדודהעלמיןבביתלמנוחותהובא.במותו



טובוללמשפחת 

,היקרה

,  מוריס היה ילד מיוחד

מוצלח בלימודים  

.  ושתמיד עזר לאחרים

אני מאחל לכם רק  

שמחה ונחת ושהאבל  

אני  . לא יפגוש אתכם

משתתף בצערכם                

.ומקווה לכם רק טוב



שיהיו  טובולהייתי רוצה לכתוב למשפחת 
רוב האנשים  , "החיים"קיבלנו מתנה , חזקים

.  הם פשוט קיימים ולא חיים את החיים שלהם
בוא נחייה את החיים שלנו וביחד עם זאת תמיד  

.נזכור את הקרובים והיקרים שלנו

ואף פעם לא  , תמיד זוכרים
!שוכחים

!!!מתגעגעים מאוד

דוד היה אדם חכם וטוב שהגיע לו  
אבל  , קשה להמשיך הלאה. לחיות

כי הוא בטח  , צריך לאזור אומץ
,  מחבק, מסתכל עליכם מלמעלה

תהיה  . תומך ותמיד אתכם , אוהב
יהי  , נשמתו צרורה בצרור החיים

.זכרו ברוך

,משפחה יקרה
ועולות בי שאלות  , האובדן לא נתפס. אני משתתף בצערכם

האם הייתם רוצים להשיג  ? רבות כמו איך אתם מרגישים
?נקמה

?ומהיכן אתם שואבים את הכוח להמשיך את השגרת החיים



הרעיון,פיגועיםעלכשדיברוצמרמורותליהיותמיד
חייםאיתולקחתוהחליטנשקלקח,קםשמישהו

.להזדעזעליגרם
נלחמיםאנשים,להביןיכולהעודאניזהאת,למלחמהיציאהכמולאזה
כמובמדינהאבל.נוראזה,עצובזה.חוזריםלאוחלק,בעולםמקומםעל

בולומדתשאניבמקיףלמד,ל"זשלכםמוריס.ברירההרבהאיןשלנו
חייםלוהיו,מצטייןספורטאיהיה,טכנולוגיתעתודהבכיתתעכשיו

.קרהפשוטזה,סימןאואזהרהשוםבלי.אחתבבתשנקטעומלאים
ולהביעלנחםצורךמרגישיםכולנו,בשנהיוםמכליותר,כאלהבימים

עכשיודווקא,לעזורשיוכלומיליםהרבהאין.אהבהלהראות,תמיכה
אדםשכלבטוחהאני.לומרמהליאין,ולנחםלכתובאמורהכשאני
שיחה,וחיבוקאחרוןמבטבשבילהכולמקריבהיהקרובמישהושאיבד

.מגיבאותולראות,קרובאותולהרגישרק.ליטוףאפילו,נשיקה,אחרונה
האחרונההשנייהעדהזמןאתלנצל,בסדרושהואאיתךשהואלדעת

החורעםביחדיישארהכאב.שלמיםחייםדקותבכמהלדחוסולנסות
תמיד.מתרגליםנוראשזהכמהעם,איתולחיותשלומדיםיודעתאני,בלב

,בזיכרוןלבגוד,בשבילךהיההואמהלשכוחזהקדימהשלהמשיךחשבתי
שזהמגליםשניםכמהאחריופתאוםהדבראותולאזהשבלעדיוחשבתכי

,אותולחיותלכםמאחלתאני.קטניםאושררגעיעודיש,בסדריותרנהיה
אני.והרגשותהזיכרונותעלולהישעןעליולחשוב,רגעבכלאותולזכור

האלההנוראיםלאנשיםלתתולאדמעהכלאחרילחייךלכםמאחלת
בריאותרקשתדעו.ונחתשלווה,אמתיאושרלכםמאחלתאני.לנצח

.טוברקלראותלותנו,מלמעלהעליכםצופהשלכםהמלאך,ואופטימיות
.ברוךזכרויהי,החייםבצרורצרורהנשמתותהיה



נולדה.וגלשחף,לימיתאחותומיכאלרותבת
חטיבתלימודיאת.ו"תשלבשבטג"כביום

.באשדוד'הבמקיףלמדהוהתיכוןהביניים
וקהילתיתחברתיתבפעילותבלטה,מילדותה

זכתהפעמיים,נוערבתנועתהדריכה.ענפה
ובכיתות,צעיריםנואמיםבתחרותראשוןבפרס

ביולי.תלמידיםמועצתר"יוהייתה'יב–'אי
הטירונותולאחרל"לצהחופיתהתגייסה1994

לשכהכפקידתשימשהשםדרוםבפיקודהוצבה
סמכויותעצמהעלנטלההיא.האוגדהמפקדשל

תפקידהאתומילאהקצינהשלומטלות
על,שירותהסוףלקראת.ובאחריותבמסירות

.מבצעיםאגףקציןכפקידתשירתה,בקשתהפי
באדר'הביום,שחרורלחופשתליציאתהסמוך

בפיגועחופיתנרצחה,(25.2.1996)ו"תשנ
עשריםבת.אשקלוןבצומתמחבלשלהתאבדות

העלמיןבביתעולמיםלמנוחתהובאה,במותה
.באשדודהצבאי





ל  "אני הייתי רוצה לכתוב למשפחת של חופית אייש ז

אך ביחד עם זאת עדיין לא ינסו לשמור  שיהיו חזקים

את הרגשות שלהם אצלם בבטן ולא להראות אותם או 

זה בסדר להביע עצב  , זה בסדר לבכות. להוציא אותם

קצת מקולקל  " הזמן יעשה את שלו"המשפט . ויגון

בסיטואציות כאלו כי זה לא מכה פיזית כמו שריטה  

זה חור שקשה  , זו מכה בנשמה, שיכולה להתרפא

מאוד להשלים ואפילו לא אפשרי אבל תמיד לזכור 

קרובשאלוקים רוצה את האנשים שהוא אוהב קרוב 

,  "החיים"קיבלנו מתנה . בידוהכלובסופו של דבר . לידו

רוב האנשים הם פשוט קיימים ולא חיים את החיים  

בוא נחייה את החיים שלנו וביחד עם זאת  . שלהם

.תמיד נזכור את הקרובים והיקרים שלנו



לקח,קםשמישהוהרעיון,פיגועיםעלכשדיברוצמרמורותליהיותמיד
.להזדעזעליגרםחייםאיתולקחתוהחליטנשק

עלנלחמיםאנשים,להביןיכולהעודאניזהאת,למלחמהיציאהכמולאזה
איןשלנוכמובמדינהאבל.נוראזה,עצובזה.חוזריםלאוחלק,בעולםמקומם

בכיתתעכשיובולומדתשאניבמקיףלמדה,ל"זשלכםחופית.ברירההרבה
.אחתבבתשנקטעומלאיםחייםלווהיובקהילההתנדבההיא,טכנולוגיתעתודה

,בשנהיוםמכליותר,כאלהבימים.קרהפשוטזה,סימןאואזהרהשוםבלי
מיליםהרבהאין.אהבהלהראות,תמיכהולהביעלנחםצורךמרגישיםכולנו

אני.לומרמהליאין,ולנחםלכתובאמורהכשאניעכשיודווקא,לעזורשיוכלו
אחרוןמבטבשבילהכולמקריבהיהקרובמישהושאיבדאדםשכלבטוחה
לראות,קרובאותולהרגישרק.ליטוףאפילו,נשיקה,אחרונהשיחה,וחיבוק

האחרונההשנייהעדהזמןאתלנצל,בסדרושהואאיתךשהואלדעת.מגיבאותו
אני,בלבהחורעםביחדיישארהכאב.שלמיםחייםדקותבכמהלדחוסולנסות
חשבתיתמיד.מתרגליםנוראשזהכמהעם,איתולחיותשלומדיםיודעת

חשבתכי,בזיכרוןלבגוד,בשבילךהיההואמהלשכוחזהקדימהשלהמשיך
יותרנהיהשזהמגליםשניםכמהאחריופתאוםהדבראותולאזהשבלעדיו

אותהלזכור,אותהלחיותלכםמאחלתאני.קטניםאושררגעיעודיש,בסדר
לחייךלכםמאחלתאני.והרגשותהזיכרונותעלולהישעןעליהלחשוב,רגעבכל

אושרלכםמאחלתאני.לנצחהאלההנוראיםלאנשיםלתתולאדמעהכלאחרי
עליכםצופהשלכםהמלאך,ואופטימיותבריאותרקשתדעו.ונחתשלווה,אמתי

זכרהיהי,החייםבצרורצרורהנשמתהתהיה.טוברקלראותהתנו,מלמעלה
.ברוך



באלול'יבנולד.למקסיםאח,ונטליהלמיכאלבן
משפחתועםעלה1997-ב.(27.8.1993)ג"תשנ

.ומחשביםכדורגל,ספורטאהביבגני.מאוקראינה
בהצטיינותמדעיתבכתהלימודיואתסייםהוא

.וחייכןביישןתלמידעלסיפרומוריו.2011בשנת
מלימודימאודונהנההמדעיםבלימודיהצטייןיבגני

היםאתאהביבגני.הביוטכנולוגיתהמגמה
היההים,באילתהביוטופאתלבצעוהתעקש

מהבסיסבשובושבועכללחזורציפהשאליוהמקום
.קרבימודיעיןאיסוףבחילוהוצבהתגייסהוא.

לאהוא,ל"לצהשהתגייסשמרגעסיפרוקרוביו
אביו,בצבאלשרתאוהבהואכמהלספרהפסיק

טובילדהיהיבגני":האסוןהיוודעעםאמר
אותושאהבוחבריםהרבהלוהיו.אהבושכולם

בחוףלמוותטבע,חילבהיותו2012בקיץ"מאוד
.חבריועםליליבילוילאחראשדודבעירמוכרזלא

אתשלקחכ"כעליוהאהובהמקום,היםזההיה
(30.6.2012)ב"תשעבתמוז'בינפטר.חייו









אמרהשלואימא,אבאעםכדורגלשלשעהביקשהכולבסךהוא
"ושאלהביןלאהילד.למלאךהפךאבאכייכוללאשאבאלו

כלהאמיןלאהילד."למעלה"ענתהאימא"?הלךהואלאיפה
."?למעלהזהאיפה?נמצאהואאיפה,אימאאבל"ושאלכך

לילדוהשיבהשלההקולמיתריעללנגןלדמעותנתנהאימא
שאימאחשבהילדראשונהבמחשבה."בשמייםזהלמעלה"ש

גבהיםפחדישולאבאגבוהיםהשמייםאבל"אמתדוברתלאשלו
,אימאסליחה"התחרטהואשנייהבמחשבה"!משקרתאת

עםכדורגלשלדקהרקכדורגלשלשעהבמקוםהיוםאפשראולי
כלאתיראהשלאכדי,ילדהאלגבהאתהפנתההאימא"?אבא

התעשתההיארגעיםכמהלאחר.שלהבפניםלגורשעברהשכול
הילדאבל.שלההזרועותאתשאפשרחזקהכיומתחהעצמהעל

נאנחילדיםשלתמימותועםידייםשילבהוא.אותהלחבקסירב
."?מלאךולהיותלשמייםלעוףיכוללאאנילמה,אוף"

כלועלמהמצחנוזלתשהזיעהכמומהעינייםלונזלוהדמעות
שלובגוףנשארווכשלאשתייםירדושלולאימא,לושירדהדמעה

,מדמעותשעשויחיוךעצמועללבשהואלבכותטיפותעודכבר
ואמרלתתיכולותשידייםאוהבהכיהחיבוקאתשלולאימאנתן

."?אימאנכון,בכדורגללילהפסידפוחדהואכילמעלהאבא"
,שלובחלומותללכתהתחילהילדלענותהספיקהשהאימאלפני

לאבארוןהמפלצתשבהמציאות,בשבילולאהזאתהמציאותכי
.הגעגועאלא,מפחידה



אבל הסיפור שלו מציאותי להמון ילדים שרק  , הילד הזה הוא דמיוני 
שמשאירים את החלון בלילה למקרה שהרוח של  , רוצים את אבא לדקה 

האדמה שלנו ספוגה בדם של גיבורים בדמות אדם שמתו  . אבא תגיע 
-והיום הזה גורם לי להתגעגע ל , כדי שאנחנו נחיה פה בשלום , בשבילנו 

,  יותר מידי יתומים ויתומות . בני אדם שמעולם לא הכרתי בעצם 23,812
הנשמות  , שמקוות שבחלומות אמהותיותר מידי אבות מתים ויותר מידי 

,  של הילדים שלהן משחקות כדורגל עם הנשמה של אבא עד שהן נופלות 
.מעייפות או מגעגועים 

Elyasaf ,Instangram: Elyasaftw



-עיצוב ועריכה
חנדדשנדב 


