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–הנצחה –משפחות –ערב בו חוברים בו בוגרים 
ותרומה לקהילייה 



ל  "ז" מלמל",  מלגה ראשונה על שם סרן מנחם רייך
מוענקת לשלום ימיני על ידי זאב גוטליב   

,  בקריית חיים(6.10.1961)ב"ז בתשרי תשכ"נולד ביום כ, ל בן יהודית ומאיר"מנחם רייך ז

,  בקריית חיים" ארלוזורוב"הספר היסודי -בביתמנחם החל ללמוד

. ל"כך בעת שירותו בצה-שהתפתח אחר, הספר היסודי גילה מנחם כושר מנהיגות-כבר בבית. בקריית ביאליק" הבונים"הספר -עבר לבית' בכיתה ג

.  קריית ביאליק השתתף בתחרויות שחייה רבות" מכבי"ומטעם אגודת הספורט , סניף קריית ביאליק" המחנות העולים"מנחם היה חבר בתנועת הנוער 
.  הספר בקריית ביאליק-הביניים בבית-את לימודיו הוא המשיך בחטיבת

הוא היה אהוב  . מנחם פרח במסגרת חיי הפנימייה. בחיפה" הריאלי"הספר -כאשר התקבל לפנימייה הצבאית שליד בית, חל מפנה בחייו' בסיום כיתה ח
לאחר תקופת  , גם כאשר נפגשנו. דמות המנהיג הטבעי המוכשר והמצליח בכל: "וכך כתבה עליו אחת החונכות. ומפקדיו, מחנכיו, מוריו, על חבריו
". למלמל אותה קרינה שרק אנשים מיוחדים זוכים לההיתה, הפנימייה

ראש הוועדה לקשרי חוץ של יושב ראש מועצת השוחרים בפנימייה ויושב;היה יושב ראש ועד הפלוגה: מנחם תפש מקום מרכזי בחיי החברה בפנימייה
הרבה לבקר בהצגות תיאטרון ובקונצרטים וניסה  , היסטוריה ופוליטיקה, בעיקר ספרות יפה, הוא מצא לו זמן לקרוא, עם זאת". הריאלי"הספר -בית

.יד והניווט-פעילותו הספורטיבית התרכזה עתה בתחומי הכדור. למשוך אחריו לתחום זה את חבריו לפנימייה

עם הסיירת  . ר"ר וקורס קציני חי"כים חי"קורס מ, הוא סיים בהצלחה קורס צלפים". גולני"והתנדב לסיירת , 1979ל במחצית אוקטובר"מנחם גויס לצה
תוך  , בנוסף להקניית הידע המקצועי, השתדל מנחם גם לחנך את פקודיו, כאשר מונה למפקד צוות. הוא השתתף בפעולות רבות ופשיטות מעבר לקווים

,  יותרככל שהכרתיו"";ממלמל למדתי את האמונה בעתידם של העם והארץ שלנו: "וכך אמרו עליו פקודיו. הוא הצליח בכך, ואכן. נתינת דוגמה אישית
כי  , הייתה בו התכונה הגורמת לך להוציא את כל הטוב שבך. אהבת האדם באשר הוא אדם, המסירות ומעל לכול, את היושר. והערכתי אותוחיבבתי

מקצוען הנותן לחייליו דוגמה אישית אפילו מעל לסטנדרטים  , קצין למופת: "ואילו מפקדיו אמרו עליו". כיצד תעמוד אחרת מול טוב ליבו השופע
".מכיר ומחנך לצדקת הדרך, דבק במשימה. המקובלים

,  כמפקד הצעיר ביותר עד כה, בעתיד את הפיקוד על הסיירתותוכנן שיקבל, נתמנה מנחם לתפקיד סגן מפקד הסיירת, שנים21עוד לפני שמלאו לו
.הדבריםנתגלגלואלא שלא כך 

.הקברות הצבאי בחיפה-נפל סגן מנחם בקרב בלבנון במלחמת שלום הגליל והובא למנוחת עולמים בבית, (19.4.1983)ג"באייר תשמ' ביום ח

.הוא הועלה לדרגת סרן מנחם השאיר אחריו הורים ואחות, לאחר נופלו



ל"ז" מלמל"–סרן מנחם רייך 

https://youtu.be/MtLK1S_sHz0

בן יהודית ומאיר
נולד בקריית חיים

6/10/1961, ב "ז בתשרי תשכ"בכ
התגורר בקרית ביאליק

שרת בחטיבת גולני
בנופלוקפלינסקיסיירת גולני של פ"סמ, סיירת גולני : יחידה

1979התגייס באוקטובר 
נפל בקרב

19/4/1983, ג "באייר תשמ' בח
מקליסבמלחמת שלום הגליל יחד עם צביקה 

בענאמגדל , לבנון :  מקום נפילה
חיפה: מקום קבורה

https://youtu.be/MtLK1S_sHz0


ל  "ש סגן אלוף אמיר מיטל ז"מלגה שניה ע
מוענקת לדודי קליין על ידי שחר בן מאיר  

למד , בן בכור להוריו. בחדרה(23.10.1959)ערב שמחת תורה, ך"תשא בתשרי "נולד ביום כ. בן רבקה ודוד
. בעיר הולדתו' העם-אחד'הספר היסודי-בבית

הספר  -עשרה בחר במסלול לימודים ובאורח חיים צבאי ונרשם לפנימייה הצבאית שליד בית-בהיותו בן ארבע
.הריאלי בחיפה

אחר סיים  , את מסלול הטירונות עבר בסיירת גולני. ל"גויס לשירות חובה בצה, 1977באוקטובר, בתום לימודיו
,  מפקד מחלקה: בכל תפקידי הפיקוד, את כל מסלולו הצבאי עשה בגולני. ר"קורס מפקדי כיתות וקורס קציני חי

,  סגן מפקד גדוד, פים"ממחונך , מפקד פלוגה, קצין מבצעים

. 12גדוד \' ברק'מפקד סיירת גולני ומפקד גדוד 

.  שספגה אבדות כבדות במבואות ביירות', ברק'הגליל היה מפקד פלוגה מסייעת של גדוד -במלחמת שלום
. במהלך מלחמה זו החליט להמשיך את דרכו בשירות צבאי

סיירת  'נתמנה לשרת כמפקד בשובו.הברית-יצא לקורס מתקדם של מפקדי חיל הרגלים בארצות1985בשנת
, יצא לשנת לימודים באוניברסיטת בר אילן1988-ב. תפקיד שאהב ביותר ומיצה בו את מיטב יכולתו', גולני

.בגולני' ברק'בשובו נתמנה למפקד גדוד . בינלאומייםבחוגים להיסטוריה וליחסים

ל על יעדי  "צהבפשיטת כוחות, בלבנוןדמורבאזור (9.12.1988)ט"בטבת תשמ' אמיר נפל בקרב ביום א
. כמפקד אחד הכוחות, מחבלים

.מיכל ושי-אחות ואח , הותיר אחריו הורים. העלמין הצבאי בחדרה-עולמים בבית-הובא למנוחת

https://youtu.be/_BQs_y65R4M

https://youtu.be/_BQs_y65R4M


תיכון פסגת אמיר  



גוטרמןר רז "ש סמ"מלגה שלישית ע
מוענקת לאור הכוהן על ידי יובל הראל   

בן רות ויעקב
נולד בחדרה

28/1/1961, א "א באדר תשכ"בי
התגורר בקיבוץ העוגן

שרת בחטיבת גולני
סיירת גולני: יחידה

23.10.1979התגייס ב 
3343482. א.מ

בנפלו21בן , נפל בקרב 
6/6/1982, ב "ז בסיון תשמ"בט

במלחמת שלום הגליל בלבנון  
הבופורהחלל הראשון שנפל בכיבוש : מקום נפילה
קיבוץ העוגן: מקום קבורה

ר"סמ: דרגה



ל "זגוטרמןר רז "סמ

. בחדרה( 28.1.1961)א "א באדר תשכ"נולד ביום י

והוא עבר לקיבוץ העוגן עם אביו  , נפטרה אמו רות, בעוד רז בן ארבע שנים
.  ואחיו הקטן טל

הילד היפה  , ועד מהרה הפך רז, שני הבנים השתלבו יפה בחברתם החדשה
סוחף אחריו את בני גילו אל , לראש חבורתו, בעל הקסם האישי הרב, והבהיר

מעשי קונדס

. ומיכלרניתונולדו האחיות , לאישהאנניכעבור שנים מספר נשא יעקב אביו את 

יחסים שהלכו והעמיקו עם , יחסי אהבה אמיצים נרקמו בין האחים והאחיות
שקרנה  , כבר בשחר ילדותו ניתן היה להבחין בנחישות אופיו של רז. השנים

. ממנו במין עוצמה שקטה ומאופקת

מרקם ססגוני , ציורי ילדותו הצבעוניים. רז התברך גם ברגישות ובעדינות נפש
.  מפליאים בעושר דמיונם, מצויר ביד אמן בוטחת

שם  . חפר-עלה רז למוסד החינוכי רמות, "שקמה"קבוצת , עם קבוצתו הקטנה
. רז אהב את חיי המוסד. ואישיותו הלכה והתגבשה, גדל והתרחב חוג ידידיו

.חינווהכול הלכו שבי אחר , הוא היה אהוד ומקובל על הכול



ל"פרץ זאוליאלש סגן "מלגה רביעית ע
על ידי יעל טבת  אדלמוענקת לאביעד 

בן מרים ואליעזר

(שייך-שארם א)נולד באופירה 

24/11/1976, ז "בכסלו תשל' בב

התגורר בגבעת זאב

התחיל בסיירת גולני  , שרת בחטיבת גולני 

(51" )הבוקעים הראשון"חזר כקצין לגדוד : יחידה

מ"מ–מפקד מחלקה : תפקיד

18.10.1995התגייס ב

25/11/1998, ט "בכסלו תשנ' בז

ואדי כרוש, קבעה-לבנון גזרה מערבית תל: מקום נפילה

הר הרצל–ירושלים : מקום קבורה

ובת אלאליסף, אליחי, הדס, אלירז: הורים וחמישה אחים ואחיות: הותיר

סגן: דרגה



בהמתנה לגיבוש המיוחל עבד  . 'גולני'להתקבל לגיבוש לסיירת , לאחר שהתעקש ועמד על דעתו, הוא הצליח. ל"התגייס אוריאל לצה1995בחודש נובמבר 
, ובמהלך המסלול אף הצליח, אוריאל עבר בהצלחה את הגיבוש ואת מסלול הלוחם. העיקר להצטרף ליחידה המובחרת, ולא היה מאושר ממנו-במטבח 

ולו בדבר  , אוריאל לא נפל: "סיפר, אסי, מפקדו. מ בפחות מארבע שעות וחצי"ק25הם גמאו מרחק של -לרשום שיא בניווט על שמם , עם חבר לצוות
את אוריאל  . שלום ורעות לכל הסובבים אותו, אחווה, וכל זאת מתוך אהבה, תבונה עמוקה, כוח, זריזות, מהירות, תושייה. משאר הלוחמים בצוות, אחד

.גדל והתחזק פיזית ונפשית, והוא הלך והתפתח... מעולם לא שמעתי מרים קולו או רב עם אחד מבני הצוות

נשלח אוריאל לקורס 1997בסוף ". שלא פגעה כהוא זה ביכולתו המרשימה, בושהיתהמתוך הנעימות הגדולה , בעיני, הוביל את הצוות להישגים נדירים
את כל  שאיפיינוומהאהבה ודרך הארץ , מנכונותו לעזור לחברים, מהדוגמה האישית שנתן תמיד, חבריו לקורס התרשמו מאוד מכושר מנהיגותו. קצינים

נשנה את המדינה הזאת אם נרצה  , אנחנו ראויים לכך, נבחרנו לחנך, לא בכדי נבחרנו להיות קצינים: "אמר אוריאל, בסיום הקורס, 1998במרס . הליכותיו
.'גולני'של חטיבת 51אוריאל מונה לפקד על מחלקת הסיור בגדוד ..." או לא נרצה

לפני כל יציאה לחופשה היה מדבר עם חייליו על . הן ברמה המקצועית והן ברמה האנושית, האמין ביכולתו להשפיע על חייליו להיות טובים יותר, קצין
את חוויותיו  . ן. לסדר עבודה לחיילים בחופשה כדי שיוכלו לחסוך מעט כסף, כשהיה צורך בכך, הכיר את בעיותיהם האישיות ואף דאג, סובלנות ודרך ארץ

.ששמר בביתו, בשירות אהב להנציח בצילומי וידאו רבים

' ביום ז. ל כולו"ושל צה' גולני'תרם אוריאל מזמנו הפנוי ולימד את תלמידי הישיבה התיכונית בקרית ארבע את מורשת הקרב של חטיבת , במסגרת שירותו
ובדרך הופעלו  , סמוך לכפר מרכבה בדרום לבנון, הוא יצא בראש חייליו למארב באזור ואדי כרוש. נפל אוריאל בקרב בלבנון( 25.11.1998)ט "בכסלו תשנ

.בלדרןר ניצן "נהרג סמאיתו. נגד הכוח כמה מטעני חבלה

את אותה רמה מקצועית שנתנה  , הזה' אחרי'היה בך את ה. בך קורצו כל אותם חומרים שמהם צומח מפקד גדול: "ספד לו, סרן יואב, מפקדו של אוריאל
כל מה שביקשת  . הייתה בך אותה הדוגמה האישית. ולנו המפקדים לשלוח אותם למשימות, ללוחמים תחושת ביטחון לנוע אחריך גם במצבים הכי קשים

".  'נאה דורש נאה מקיים'כשכול על תקן , עשית

,  להשקיע תמיד, להיות טוב יותר, לא לוותר, כל פעם אמרת להמשיך, אוריאל, אתה: "כותב, אלירז, אחיו של אוריאל
תמיד הקרבת  . את מחיר החיים. ולפעמים משלמים עליה מחיר, קשה, האמנת שהדרך הזו נכונה... להיות הכי טוב

,  הכי טובים, הכי דרוכים, גם לחיילים שלך דאגת שיהיו הכי מוכנים. בכל דבר, הכלתמיד השקעת ממש מגופך , הכל
,  לא זיכרונות של תמונות, בצורת החיים הזו, ככה אותך נזכור-עצובים ומבטיחים , כואבים... השרית עליהם ביטחון

"אלא דרך חיים ויחס אוהב לכל פרטי החיים

ל"פרץ זאוליאלסגן 



ל"ן אלירז פרץ ז"ש רס"מלגה חמישית ע
מוענקת לאביב נקש על ידי יעל טבת  

,  בן שני לזוג הורים שכולים שאיבדו את בנם הבכור. 11/8/1978, ח"באב תשל' נולד בח, בן מרים ואלעזר

.  אל-ובתאליאסף, אביחי, הדס, אחריו נולדו אלירז-ל"אוריאל ז

לטיולים  , ומתקופה זו ינק את אהבתו לטבע, בנוף הפראי של מרחבי המדבר והים בילה את שנות ילדותו-שם( שיח-שארם)אלירז נולד באופירה 
.ולים

.  עברה המשפחה להתגורר בגבעת זאב הסמוכה לירושלים ואלירז החל את לימודיו במקום, עם חתימת הסכם השלום עם מצרים, 1982בשנת 
צבאית  -ל וללכת ללמוד במכינה הקדם"הוא בחר לדחות בשנה את גיוסו לצה, בירושלים" הימלפרב"כשסיים אלירז את לימודיו בבית ספר התיכון 

.ואכן בתקופה זו עוצבה אישיותו הרוחנית והצבאית, שבגוש קטיףעצמונהביישוב " עוצם"

.ילד שכל שעה משעות חייו הקדיש לעם ישראל, ילד ששאף לחיים משמעותיים בחייו, ילד מחבק, אלירז היה ילד אוהב

את מקבלת היום לחיקך את  , זעקי ארץ אהובה, מלאך הלך מן הארץ, הנסיך הקטן מת, שמיים בכו על אלירז פרץ: "שלום ספד-יהודה איש-חברו
".היקר באדם

על קברו של  . ל בלבנון"וכמה חודשים לאחר גיוסו נהרג אחיו אוריאל ז, התגייס אלירז לסיירת גולני, לאחר שסיים את לימודיו במכינה1998בשנת 
.12וסגן מפקד גדוד , מפקד מחזור, מפקד פלוגה, מפקד מחלקה: ומילא תפקידים כגון, ויצא לקורס קצינים, אוריאל הבטיח אלירז ללכת בדרכי אחיו

:  נולדו לו ארבעה ילדים, אלירז הקים משפחה". ורק חיוך של שמחה היה נסוך על פניך, אלירז שלא ידע פחד: "ל"כך אמר מפקד החטיבה על אלירז ז
.שיר וגילי בת עמי אשר לא תזכה להכיר את אביה, הלל מרים, אור חדש

וכדור  , חוליית מחבלים הפתיעה בטווח קצר, הוא יצא בראש חייליו. נפל אלירז בפעילות מבצעית ברצועת עזה, 26.3.2010, ע"התשא בניסן "בי
.נהרגו ועוד שני חיילים נפצעוסביאטובסקיר אילן "ן אלירז פרץ וסמ"רס, כתוצאה מכך. שפגע ברימון אשר היה באפודו של אלירז התפוצץ

אישה וארבעה  , ושתי אחיות, שני אחים, אמאהותיר אחריו . ל"אלירז הובא למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בהר הרצל סמוך לקבר אחיו אוריאל ז
ילדים



ל"ן אלירז פרץ ז"רס
בן מרים ואליעזר•

בן היישוב עלי•

(שייך-שארם א)נולד באופירה •

11/8/1978, ח"באב תשל' בח•

שרת בחטיבת גולני•

(12" )ברק"גדוד : יחידה•

17.3.1998-התגייס ב•

נפל בפעילות מבצעית בגזרת עזה •

26/3/2010, ע"א בניסן תש"בי•

רצועת עזה: מקום נפילה•

באזור רצועת עזה•

הר הרצל-ירושלים : מקום קבורה•
.11: קבר, 3: שורה, 9: חלקה, ד: אזור

,  ושתי אחיות, שני אחים, אמא: הותיר•

אישה וארבעה ילדים•



ל"זהורוויץש עומר "מלגה שישית ע

ץהורווימוענקת לדן הלפרין  על ידי משפחת 
1978-2000הורוויץעומר 

.נועה ועידו, גדל ברמת השרון והיה ילד בכור לרוני ואירית ואח לעדי, 17.6.78עומר נולד ב 

,  לקפריסין, יצא למסיבות ולטיולים אין ספור עם החברים לאילת, תמיד היה מוקף בחברים, עומר אהב את החיים

אהב  . וכן הלאה" 2אילת ", "1אילת "אלבומיו מלאים בתמונות המתעדות את החוויות תחת הכותרות . לאמסטרדם

.וסיים את התיכון בהצטיינות, כדורגל וגלישה, קרב מגע

במטרה להתקבל ליחידה מובחרת ואכן " איציק כושר"בתקופת התיכון החל עומר להתאמן יחד עם קבוצת חברים ב

במהלך המסלול החליט לשנות כיוון ועשה מאמצים בכדי להתקבל לסיירת גולני שם שירת עד  . התגייס לשייטת

הוא הפך לחבר נפש  . עומר היה אוהב אדם ואסף סביבו חברים קרובים החל מתקופת בית הספר ועד לצבא.שחרורו

.של חבריו לסיירת ותמיד היה אוזן קשבת לסובבים

עומר נהנה מאוד . נפאל ואוסטרליה, תאילנד, יצא עומר לטיול הגדול שאחרי הצבא להודו2000בתחילת שנת 

נהרג עומר  29.7.00-ב. היה בקשר רציף עם המשפחה ובשיחות הטלפון עמו ניתן היה לחוש את גודל אושרו, מהטיול

.בעת שנהג התדרדר הרכב לתהום ועומר נהרג במקום. בתאונת דרכים באוסטרליה

החברים מהסיירת  . מדי שנה אנחנו מקיימים אירוע לכבוד יום ההולדת של עומר בחלקת יער על שמו ביער הנשיא

באחד  . חברים ובני משפחה מגיעים ונבחר נושא סביבו אנחנו חולקים זיכרונות ותמונות200-כ, "על האש"מארגנים 

:מהמפגשים סיפר חברו לצוות

-( צ"המפק)דוגמא לזה הוא המשפט הידוע שלו אחרי שהוא בירר עם הילל , עומר היה תמיד אופטימי"

למרות שכולם ידעו שבאותה שבת לא נצא  , "בטוח יוצאים שבת אבל אולי יש סיכוי קטן שנישאר"

הוא תמיד חיבר ביננו והוא  , עומר היה הגרעין של הצוות. והילל בעצם אמר לו שיש סיכוי קטן שנצא

אם משהו יקרה לי  "לפני כל מבצע אני ועומר היינו אומרים אחד לשני . עדיין עושה את זה מלמעלה

"עומר אוהב אתכם, אירית ורוני". תגיד להורים שלי שאני אוהב אותם

עם חבר לצוות( משמאל)עומר 



ל"ש סיוון בר נתן ז"מלגה שביעית ע

מוענקת ל על ידי משפחת בר נתן והאימא אירית  



ל  "סיוון בר נתן ז

.  אח בכור להדר ואביב, זיוון-עיןבקיבוץ(19.6.1978)ח"ד בסיוון תשל"נולד ביום י. בן אירית ועודד

.  אביו, שם בילה ושיחק עם חניכיו של עודד, הנוער מאיר שפיהבגיל שנה עבר עם הוריו לכפר

',  סיון הצטרף לילדי גן ב. נתן המורחבת-כדי לחיות בחיק משפחת בר, עבר סיון עם הוריו לקיבוץ מעגן מיכאל, בהיותו בן חמש

.הספר והיה לאחד מבני כיתת דולפין השובבים והתוססים-עבר עם הבוגרים לבית

.הנלחם על מקומו בקבוצה, ועירניחברותי , הספר היסודי התגלה כילד סקרן-בבית

.עוררו לעתים עימותים קשים עם בני דולפין, הרצון לשלמות והשאיפה להשיג כמיטב יכולתו, מצפונו יוצא הדופן, חוש הצדק שניחן בו

היה , נוסף לכך. 14הוא היה שחיין שהשקיע הרבה ממרצו וזמנו בספורט זה והשתתף בתחרויות שחייה עד גיל. סיון היה ילד פעיל מאוד בתחום הספורט
הוא השתתף במשחקי כדורסל עם קבוצתו עד גיוסו לצבא ובלט בעיקר בכושר הלחימה שלו . 'הפועל מעגן מיכאל'שחקן כדורסל ושחקן כדורגל בקבוצת 

.על כל כדור

.עת קבוצתו נזקקה לחיזוק מקומי, כשחקן כדורגל המשיך לשחק גם בשבתות שבהן הגיע מהצבא

גילה עניין  , טכנולוגיה מוכללת ומחשבים, פיסיקה, לצד המקצועות האהובים עליו. השקיע רבות בלימודיו, שבמעגן מיכאל' חוף הכרמל'הספר התיכון -בבית
.ללמוד מחשבים בטכניון לאחר שירותו הצבאיתוכניותיולצד , ההשקעה בלימודים נבעה מסקרנותו הרבה ומצימאונו לידע. גם בתחומים ההומניים

עם בואו  . 'ד"המג'במדגה זכה לכינוי . חזר לעבוד בו' רגילות'הוא לא ויתר על אף יום עבודה ואף ב. ענף שאהב מאוד, החל סיון לעבוד במדגה' בכיתה ז
מעולם לא התבייש  , מתת אל ויחד עם זאתהיתה, בני כל הגילים, יכולתו ליצור קשר עם המבוגרים. בבקרים נהג סיון לארגן את החבורה לעבודת היום

.לתבוע מאחרים ולארגן אותם לביצוע המשימה

בחופשות נהג לארגן קורסים ימיים לכיתות צעירות  . הוא היה מפקד סירה ומדריך קבוצות נערים לאורך השנה. סיון היה פעיל מאוד בימייה ואהב אותה
.החלום המשפחתי היה להפליג יחדיו ביאכטה באזור הים התיכון לאחר שירותו הצבאי. ועזר בתחזוקת הימייה

בכל עיסוקיו השקיע  . בתחומים הרבים שאהב ולקיים פעילות חברתית ענפה, לצד לימודיו, לו לעסוקאיפשרה, יכולתו המופלאה של סיון לארגן את הזמן
.בהתלהבות וברצינות שאפיינו אותו



ל  "סיוון בר נתן ז
העבירו קווי חשמל  , שם בנו שולחנות ומקומות למנגל-ביניהם הטיפול בחוף הים , אט הפך סיון לאמרגן של דברים רבים שבני דולפין עסקו בהם-אט

.ומים ואף בנו צריף על שפת הים לרווחת המתרחצים

כפי ', החדש'. שם השתלב במהירות רבה', גולני'עבר לסיירת לאחר קרוב לשנה בסיירת. ל"בסיירת מטכ1996בנובמבראת שירותו הצבאי החל סיון 
. עד שמפקדיו ציינו כמה היה להם לעזר, הוא התגלה במלוא כוחותיו הארגוניים. וחייליה' גולני'נקשר אל סיירת , שכונה תחילה בפי חברי הצוות המגובש

יכולת ארגון  , חוש ההתמצאות בלילה-בניווטים התגלה סיון כנווט מצוין . לארגן ולסדר דברים, הם ידעו שאפשר להסתייע בו כדי להצעיד את הקבוצה
ולאחר לבטים הסכים לצאת , סיון נבחר לצאת לקצונה. שסחף אחריו את כיתתו, אמיתיעשו אותו בניווט הלילה למנהיג , הזמן והתביעות שתבע מחבריו

.ולאחריו קיבל חופשה ושב לביתו, את קורס ההכנה לקורס הקצינים סיים בהצטיינות יתרה. לקורס קצינים ולשוב ליחידה כמדריך ללוחמה בטרור

נחבל , שישן מאחור, סיון. בדרכם חזרה נרדם הנהג והתנגש ברכב שהגיח מולו. ביום חמישי נסע סיון לבלות עם חבריו בדיסקוטק בקיבוץ רמת דוד
נתרמו אבריו של  , לאחר שנקבע כי מת מוות מוחי, (19.9.1998)ח"ח באלול תשנ"כ, וביום שבת, הוא נאבק על חייו במשך כל יום שישי. קשות בראשו

.להצלת חמישה אנשים שהמתינו לתרומת איברים', אדי'שהיה חבר ב, סיון

.ר"לאחר מותו הועלה לדרגת סמ. אחות ואח, הותיר אחריו הורים. העלמין במעגן מיכאל-הוא הובא למנוחות בבית. בן עשרים היה סיון במותו

עיניו הגדולות והמבריקות המביעות סקרנות ואהבה לא  . אופיו ואישיותו האצילית והצנועה הלכו לפניו והאירו את דרכו המיוחדת: "מדברי מפקד יחידתו
סיון התבקש  . ללא כל קשיי קליטה והסתגלות ליחידה חדשה הבין סיון מהר את הנעשה והחל להוביל בדרכו המיוחדת והחיובית. חדלו מהתרוצצויותיהן

מצב שהעמיד אותו בהתלבטות קשה בדבר המשך דרכו הצבאית ובטוח הייתי כי יהיה קצין מבטיח , לצאת לקורס הקצינים קודם לסיום מסלולו בסיירת
רקם סיון מערכות יחסים ייחודיות  , בשל אישיותו הנוחה. וזמנו החופשיתוכניתועל חשבון , אהב סיון לעזור ולהתנדב, כמו גם שאר הדברים, כך. בסיירת

חיוכו וארשת פניו אינם  , צניעותו, מבטו החכם, אישיותו ויכולתו של סיון. עבורם היווה דוגמה ומופת ללוחם שיכול ומוכן לכל משימה, עם מפקדיו וחבריו
..."מותירים ברירה אלא לאהוב אותו

כך הרבה אנשים  -רוצה להראות לך כמה אושר נטעת בכל, כך-אני רוצה להודות לך כל: "שריאותיו של סיון העניקו לה חיים, מתוך דברים שכתבה דפנה
האנשים שבמותך  , אני מקווה שאכן אתה מסתכל עכשיו מלמעלה על כולנו, סיון... כאשר ציווית עוד בחייך כי במותך אתה מוכן להעניק חיים לאדם אחר

אני שואפת עכשיו נשימה  . נזכור אותך ונודה לך לעד, עמוק בכולנו-אתה נטוע עמוק. ומרגיש איזו שהיא תחושת סיפוק וגאווה על כך, ציווית להם חיים
ספר זיכרון שהוציאה המשפחה  : מפעלי הנצחה הוקמו לזכרו של סיוןמספר."לכבודך, ארוכה ועמוקה וממלאה הרבה אוויר בריאותינו המשותפות

לשייט  'גביע נודד . בית קפה הממוקם בצריף שבנה סיון עם בני כיתתו-' סיויהצריף של 'הקימו את ' דולפין'בני כיתת . הקרויה על שמו' בוסטון'והספינה 
.וכן גביע נודד בכדורגל בטורניר הנערך לזכרו, בשדות ים' הפועל'ניתן באליפות ' אופטימיסטי המצטיין

https://youtu.be/gXUY6JtMlAI

https://youtu.be/gXUY6JtMlAI


ל"ש סגן איל ישי ז"מלגה שמינית ע
1981מוענקת  לאור מוצרי  על ידי צוות אוגוסט 

ל"איל ישי ז
בן רחל ומאיר

נולד במשמר אילון

2/10/1962, ג "בחשוון תשכ' בה

התגורר במשמר איילון

שרת בחטיבת גולני

סיירת גולני: יחידה

1981התגייס בינואר 

נפל בקרב

10/6/1982, ב "ט בסיון תשמ"בי

במלחמת שלום הגליל

זחלתאעין : מקום נפילה

באזור לבנון

הר הרצל–ירושלים : מקום קבורה

.02: קבר, 05: שורה, 21: חלקה, א: אזור
טוראי: דרגה



:קורות חיים

.  במשמר אילון שבעמק אילון( 2.10.1962)ג "בחשוון תשכ' נולד ביום ה

.  ומגיל צעיר הצטיין בלימודיו ובלט בפעילותו החברתית, למד בבית הספר היסודי האזורי במושבואיל 

וניגן בחצוצרה  , הוא אהב מוסיקה. איל התרועע עם ילדים חלשים שנזקקו לעזרתו ולהדרכתו. ואף הדריך בה" הנוער העובד והלומד"הוא היה חבר בתנועת 
,  הספר היסודי הוא סיים בתעודה מיוחדת-את בית. בעבודה בגינה או בתיקון מכשיר שהתקלקל, איל הרבה לעזור במשק הבית. בתזמורת המועצה המקומית

".הביניים-על לימודיו והליכותיו במשך שנות הלימודים בחטיבת"המציינת אותו לשבח 

הוא התגלה כנער היודע להיאבק למען דברים . הספר התיכון-שבה למד איל בבית, בירושלים" בויאר"אופיו ותכונותיו המיוחדות התגבשו בפנימיית 
גם  . ובמכלול תכונותיו כבש לבבות, איל היה ענו והצניע לכת. והיה בעל חוש הומור מקרב לבבות, הוא אהב שירה. היו בו תכונות של מנהיג. שהאמין בהם

;  רכז הפנימיה כתב עליו להוריו. הספר התיכון הוא סיים בהצטיינות-את בית. בתקופת לימודיו בפנימייה בירושלים היה איל קשור באהבה לביתו ולמשפחתו
.  שאינן יודעות גבול, הוא עשה את המוטל עליו מתוך נכונות והקרבה, כדרכו. שנטלה על עצמה את המשימות הקשות ביותר, איל נמנה עם קבוצת החלוץ"

".  על שכמותו נחנך ונתחנך

איל היה  . אבל במחזור גיוסו לא הוצבו טירונים בסיירת זו, כנער בריא ומצטיין בכישוריו הוא ביקש לשרת בסיירת גולני. ל"התגייס איל לצה1981בינואר 
והפתיע את הוריו כאשר בטקס סיום הטירונות הוכרז כחניך  , הוא עבר את המסלול בהצטיינות. אבל הצטרף למסלול הטירונות של חטיבת גולני, מאוכזב
עבר איל לסיירת  , לפי בקשתו. הפעם גם לסיירת, אחרי שסיים את שלב הטירונות הוחל בגיוס מחזור חדש לחטיבת גולני. איל לא הסתפק בכך. מצטיין

הוא שירת באזור  . ומרוצה היה כאשר הוצב כלוחם בסיירת, לא התלונן, הוא עמד בקשיים. הפעם באימונים קשים ביותר, והתחיל מחדש במסלול הטירונות
כשהחלה מלחמת שלום הגליל עלה  . כי אחרי שישוחרר מן השירות הסדיר ילך להתיישב בגליל, תקוותו הייתה. בחבל ארץ שהיה אהוב עליו ביותר, הצפון

. איל עם יחידתו ללבנון

20בן . איל נפגע ונהרג. נתקלה היחידה במארב סוריזחלתהליד עין . והמשיכה להתקדם בגזרה המזרחית לכיוון נבטיה, הבופורהיחידה זו כבשה את מבצר 
,  הוא השאיר אחריו הורים. הקברות הצבאי על הר הרצל בירושלים-איל הובא למנוחות בבית(. 10.6.1982)ב "ט בסיוון תשמ"ביום י, שנים הוא היה במותו

.משפחתו הוציאה לאור חוברת לזכרו. שני אחים ואחות

קדרון-ירושלים–מסלול ניווט לזכרו 

ל  "איל ישי ז



ל"אייל ישי ז

תיאור הקרב

.לראשונה חוברים עם הדרגים מקבלים קצין בשם אוהד. חמישי בבקריום :מספרים החברים 

.וכותבים גלויות לבית, מחליפים ציודים, אוכל טובאוכלים 
לאחר מספר קילומטרים החלו להופיע מסוקי תקיפה . המשימה פתיחת ציר" זחלתאעין "ממשיכים לנוע לכיוון 

המסוקים ". קדם את פני המסוקים"שים ומתפזרים על המדרון ל"יורדים מהנגמ, התרגולת כשישנה התראה. סוריים
.  שים שלנו"מבצעים מספר תקיפות בהן הם מצליחים להשמיד כמה מהנגמ

ומתחילים לטווח את , סוריכחבצהריים מגיעים לקטע דרך בו מזהים . ממשיך לנוע לביצוע המשימה באיטיותהכח
.  שים ומתפזר"יורד מהנגמהכח, בעוד הטנקים מטווחים הופיעו שוב מסוקי תקיפה. הטנקים להשמיד את המטרות

ש  "איל שלום וחגי הלכו לנגמ. התקיפה נמשכת והקצין זקוק למכשיר הקשר. לים"פקההוראה הייתה לרדת בלי 
בינתיים כנראה שהכוח המפוזר על  . הוא חטף פגיעה ישירה של טיל והחל להתפוצץ, ש"כשהתקרבו לנגמ. להביאו

ש נהרגו "במכת אש זאת שלוותה בהתפוצצות הנגמ. וכל הגבעה החלה מטווחת בפגזים ובקליעים, הגבעה התגלה
ש חסם את הציר ולכן כל הכוח שלפניו נע קדימה לתפיסת מחסות והמשך  "הנגמ. אוהד נפצע. שלום וארז, איל

ומשם , ש פינוי"לנגמ, תוך כדי כך החלו לפנות את הנפגעים תחת אש לאחור. והכוח אחריו נע לאחור, הקרב
.במסוק שנחת כעבור שעתיים

.נהרג מידאיל 



ל"אליעזר גומל ז

בן חנה ומאיר
נולד בתל אביב

7/7/1948, ח "בסיון תש' בל
שרת בחטיבת גולני

סיירת גולני: יחידה
1966התגייס באוגוסט 

נפל בפעילות מבצעית
17/4/1968, ח "ט בניסן תשכ"בי

במלחמת ההתשה
בית יוסף: מקום נפילה

באזור בקעת הירדן
שאולקרית–תל אביב : מקום קבורה

.02: קבר, 06: שורה, 03: חלקה, 01: אזור
ט"רב: דרגה

ל  "מלגה תשיעית על שם גומל אליעזר ז
פלורנטלמוענקת לדניאל בן עמי על ידי אלי 



ל  "גומל ז"  לייזר"אליעזר 
.  אביב-בתל( 7.7.1948)ח "בסיון תש' נולד ביום ל

את . התרבות-היה משתתף בפעולות" הכפר הירוק"ב. ספר יסודי בשיכון דן-הלימודים למד בבית-בהגיעו לגיל
לשם העבירוהו הוריו ושם מצא אליעזר . בנהללמייזלשם חנה -הספר החקלאי על-לימודיו התיכוניים סיים בבית

הוא האמין כי אם אין רצון . סבל בהיותו רחוק מביתו והסבל הזה עורר בו את הרצון לעשות את זולתו למאושר
, פעולה אין חברה יכולה להתקייםאיתולעזור לזולת ולשתף 

,  האנשים היו יכולים להיות כל כך מאושרים לו היו יכולים להבין איש את רעהו: "באחת משיחותיו אמר לחברו
הוא היה קיצוני בדרישותיו כלפי עצמו וכלפי החברה הסובבת אותו  , "אך משום מה אין הם מבינים זה את זה

-כשנבחר לראש מועצת, הספר-פעילותו הגיע בשנה השלישית להיותו בבית-לשיא. הספר ובפנימייה-בבית
. החברה של התלמידים-אז השקיע את מירב כוחו בשיפור רעיונות שונים בחיי; התלמידים

בעבודה היה תמיד בעל מרץ ובשטח הפלחה השתלם והיה עובד ללא ליאות שעות , גם בשטחים אחרים לא נכשל
הוא היה חושב על אחרים לפני  : "כפי שאמו הייתה אומרת, אמנם בלימודים לא היה מן המצטיינים. על גבי שעות

,  "שחשב על עצמו

התלהבותו לכל והתמדתו בכל הבליטו , הישגיו באימונים היו רגילים אך רצונו העז, ל"גויס לצה1966באוגוסט 
אך  , לב ומוכן לעזור לחבריו-טוב, הוא היה יעיל ומסור לשירות. אותו משאר חבריו ואפשרו לו להגיע לסיירת

הדבר היה , הוא נפל בשעת מילוי תפקידו, בהיותו בפעילות מבצעית, (17.4.1968)ח "ט בניסן תשכ"ביום י
.  הקברות הצבאי בקרית שאול-עולמים בבית-הובא למנוחת. ירדנה-יוסף-שאן בסביבות בית-בגזרת עמק בית

.הספר החקלאי התיכון שבנהלל-תלמידי מחזורו הוציאו חוברת לזכרו בבית



ל  "זתמם( שרלי)מלגה עשירית על שם שלום 
1981אוגוסטמחזורמוענקת לחיים גיל על ידי 

, בן ציונה ונסים

13.4.1963ג  "ט בניסן תשכ"נולד ביום י

ל"התגייס שלום לצה, 1981באוגוסט

ולאחר הטירונות הוצב בסיירת גולני   

היה שלום עם הכוח שלחם בלבנון, כשפרצה מלחמת שלום הגליל

נתקל  , זחלתא-עיןבאיזורכשסייר עם יחידתו , (10.6.1982)ב"ט בסיוון תשמ"ביום י

עד שנפגע , הוא נחבש והמשיך להילחם. ושלום נפצע, התפתח קרב. שלום במארב סורי

.שנים הוא היה בנופלו19שנית ונהרג בן



ל "זתמםשרלישלום 

שלום גדל . בירושלים(13.4.1963)ג"ט בניסן תשכ"נולד ביום י, בן ציונה ונסים•
והמשיך את לימודיו  , יסודיספר-הוא השלים בית. והתחנך בעיר הולדתו

הספר המקצועי  -עבר שלום לבית, לאחר מכן". קסןרנה "הספר -התיכוניים בבית
חבריו של שלום ציינו אותו  . ובו למד לבחינות בגרות, ספר אקסטרני-ולבית" אורט"

.  שקט ומנומס, עדין, תואר הוא היה-יפה. שהתעניין בכל הסובב אותו, כצעיר סקרן
.והרבה לטייל בו, הוא אהב את טבע הארץ

התבלט בכושרו  , הוא עבר אימוני טירונות. ל"התגייס שלום לצה, 1981באוגוסט•
. והוצב לשרת בסיירת חטיבת גולני, הגופני ובאומץ ליבו

.  היה שלום עם הכוח שלחם בלבנון, כשפרצה מלחמת שלום הגליל•

,  זחלתא-עיןבאיזורכשסייר עם יחידתו , (10.6.1982)ב"ט בסיוון תשמ"ביום י•
הוא נחבש והמשיך  . ושלום נפצע, התפתח קרב. נתקל שלום במארב סורי

.שנים הוא היה בנופלו19עד שנפגע שנית ונהרג בן, להילחם



ל  "זמקליסמלגה אחת עשרה על שם צביקה יהודה 
האימא הדסה והאח דני מקליסמשפחת מוענקת לגורי רפאלי על ידי 

נולד בסביון להורים הדסה ואברהם
לאח דני ולאחות יעלה   

28/1/1962, ב "ג בשבט תשכ"בכ
חיל התותחנים, בסיירת א"בקששרת בחטיבת גולני 

17.7.1980התגייס ב
נפל בפעילות מבצעית בלבנון 

20/4/1983, ג "באייר תשמ' בח
במלחמת שלום הגליל

" מלמל"הסיירת מנחם רייך פ"סמיחד עם חמדוןבלבנון : מקום נפילה
סביון: מקום קבורה

סגן: דרגה



.ד במקצועם"שניהם עו, ילד שני להוריו, 1962נולד בחורף של שנת 

הוא היה מומחה בהרכבת דברים שנשברו או  , להשתמש בצורה נבונה בידיונטיהכבר מגיל קטן גילה צביקה 
.ובנה דברים נפלאים בלגו, התקלקלו

הוא היה מבלה  . החל לגלות ענין בטיסנאות' בכתה ה. ס היסודי"כ לבי"שם הלך לגן ואח, צביקה גדל בסביון
צביקה היה חניך פעיל בצופים עד כתה  . כ כמדריך"ואח, זמן רב בבניה ובהטסת טיסנים בחוגים שהיו בסביבה

.ונהנה מאד מפעילות חברתית זו' ח
במקביל ללמודים  . צביקה למד בתיכון המקיף ביהוד במגמת המחשבים שבה גילה ענין רב ועשה בה חייל

במשך תקופת התיכון צמח  . שבו היה משתתף בקביעות, ע"ולטיסנאות גילה צביקה ענין בחוג קליעה של הגדנ
צביקה גילה ענין  . צביקה מילד צנום לגבר גבוה ונאה שמשך את עיניהן של כל הבנות בבית הספר ומחוצה לו

המדריכים גילו את הכושר  . ל"בטיסה מגיל צעיר ולכן היה זה רק טבעי שילך לקורס טייס עם גיוסו לצה
כשהודח מקורס טיס נשלח צביקה  . אולם בגלל בעיות פיזיות נאלץ לעזוב את הקורס, הטכני הטמון בצביקה

.שוב באה לידי ביטוי יכולתו הטכנית הגבוהה והוא התקדם בצורה מהירה. לשרת בתותחנים

.  בתחילה השלים טירונות וקורס תותחן שאותם סיים כחניך מצטיין ולכן ללא דחיות נשלח לקורס מפקדים
עם  . בעל יכולת טכנית גבוהה ותפיסה מהירה, עוזר בשעת צרה, בכל הקורסים התגלה צביקה כחבר מסור

לאחר תקופה לא ארוכה נשלח  . סיום הקורס הצטרף לגדוד תותחנים ברמת הגולן שבו בילה עד קורס קצינים
.1ד "צביקה לקורס קצינים בבה

בתקופה זו . שקוצרה בגלל המלחמה, מלחמת שלום הגליל תפסה את צביקה בהשלמה חילית של תותחנים
.לל את הגבו"כ שלו נהרג עוד בטרם פרץ צה"כבר פגעה המלחמה בצביקה כאשר המ

ל  "זמקליסצביקה יהודה 



ל  "זמקליסצביקה יהודה 
והוא נשלח להיות קצין  , דבר שלא ספק את שאפתנותו, צביקה נשלח לשרת כמפקד סוללה בלבנון

.  על הר ברוך( ק"קת)קידמיתצפית 

א"הקשבעקבות נפילתו של ( קצין שתוף ארטילרי)א"קשצביקה שמע שסיירת גולני מחפשת 
א"הקשלמרות גורלו הטרגי של . ועשה ככל יכולתו לקבל תפקיד זה, הבופורהקודם בקרב על 

לסיירת  א"כקשעשה צביקה כל מה שביכולתו כדי שיתקבל , ביודעו את העומד לפניו, הקודם
.ולבסוף הצליח

,  איש תותחנים–עם הגיעו לסיירת החל צביקה באימוני כושר גופני במטרה להכשיר את עצמו 
.לדרישות הגבוהות הנדרשות מאיש הסיירת

כתוצאה  . החברה מספרים שלפני ארוחת צהריים היה מתאמן על המתח כדי שיהיה ראוי לאוכל
כים של הסיירת שבו נתנה לו הזדמנות נוספת  "נשלח צביקה לקורס מ, מההתלהבות שגילה

.י אמות המידה של סיירת גולני"להתאמן עפ

חשנו שצביקה מרוצה מההישג שאליו הגיע בעבודה קשה ועשה כל מאמץ כדי להוכיח שמגיע לו  
לובש בגדי  , פושט את המדים, אפילו לאחר שבוע אמונים קשה היה חוזר הביתה. האמון שניתן לו

.ספורט ושוקד ארוכות על כושרו הגופני

על גורל אנשיה ועל העבודה הקשה שמשקיעים שם אבל הרגשנו  , צביקה לא סיפר הרבה על הסיירת
הוא לא סיפר על המשימות והמבצעים שהם מנת חלקו של איש סיירת ולכן כשבאו  . שהוא מרוצה

.להודיע לנו היינו בהלם
.הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים

https://youtu.be/qnJWgt91quo
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ל  "זהורוויץמלגה שתי עשרה על שם עומר 
פירסטמוענקת לאוריאל שובע על ידי חבר המשפחה עופר 

1978-2000הורוויץעומר 
.נועה ועידו, גדל ברמת השרון והיה ילד בכור לרוני ואירית ואח לעדי, 17.6.78עומר נולד ב 

,  לקפריסין, יצא למסיבות ולטיולים אין ספור עם החברים לאילת, תמיד היה מוקף בחברים, עומר אהב את החיים

אהב  . וכן הלאה" 2אילת ", "1אילת "אלבומיו מלאים בתמונות המתעדות את החוויות תחת הכותרות . לאמסטרדם

.וסיים את התיכון בהצטיינות, כדורגל וגלישה, קרב מגע

במטרה להתקבל ליחידה מובחרת ואכן " איציק כושר"בתקופת התיכון החל עומר להתאמן יחד עם קבוצת חברים ב

במהלך המסלול החליט לשנות כיוון ועשה מאמצים בכדי להתקבל לסיירת גולני שם שירת עד  . התגייס לשייטת

הוא הפך לחבר נפש  . עומר היה אוהב אדם ואסף סביבו חברים קרובים החל מתקופת בית הספר ועד לצבא.שחרורו

.של חבריו לסיירת ותמיד היה אוזן קשבת לסובבים

עומר נהנה מאוד . נפאל ואוסטרליה, תאילנד, יצא עומר לטיול הגדול שאחרי הצבא להודו2000בתחילת שנת 

נהרג עומר  29.7.00-ב. היה בקשר רציף עם המשפחה ובשיחות הטלפון עמו ניתן היה לחוש את גודל אושרו, מהטיול

.בעת שנהג התדרדר הרכב לתהום ועומר נהרג במקום. בתאונת דרכים באוסטרליה

החברים מהסיירת  . מדי שנה אנחנו מקיימים אירוע לכבוד יום ההולדת של עומר בחלקת יער על שמו ביער הנשיא

באחד  . חברים ובני משפחה מגיעים ונבחר נושא סביבו אנחנו חולקים זיכרונות ותמונות200-כ, "על האש"מארגנים 

:מהמפגשים סיפר חברו לצוות

-( צ"המפק)דוגמא לזה הוא המשפט הידוע שלו אחרי שהוא בירר עם הילל , עומר היה תמיד אופטימי"

למרות שכולם ידעו שבאותה שבת לא נצא  , "בטוח יוצאים שבת אבל אולי יש סיכוי קטן שנישאר"

הוא תמיד חיבר ביננו והוא  , עומר היה הגרעין של הצוות. והילל בעצם אמר לו שיש סיכוי קטן שנצא

אם משהו יקרה לי  "לפני כל מבצע אני ועומר היינו אומרים אחד לשני . עדיין עושה את זה מלמעלה

"עומר אוהב אתכם, אירית ורוני". תגיד להורים שלי שאני אוהב אותם

עם חבר לצוות( משמאל)עומר 



בן דליה ועובד
1/1/1963, ג "בטבת תשכ' נולד בירושלים בה

שרת בחטיבת גולני בסיירת גולני
2.8.1981התגייס ב

10/6/1982, ב "ט בסיון תשמ"נפל בקרב י
במלחמת שלום הגליל

זחלתאלבנון עין : מקום נפילה
שאולקרית–תל אביב : מקום קבורה

.01: קבר, 02: שורה, 16: חלקה, 01: אזור
אח ואחות, הורים: הותיר
ר"סמ: דרגה

ל  "מלגה שלוש עשרה על שם ארז סרי לוי ז
1981מוענקת ליובל נגר על ידי החברים מצוות אוגוסט 



,  אביב-בתל" בתיכון חדש"כן -ואחרי, ים-בבת" ציפורי"הספר היסודי -תחילה בבית, אביב-הוא גדל והתחנך בתל

זוג –ההתרשמות מן המפגש עם ארז "; אחת ממורותיו סיפרה עליו. הוא השקיע מאמצים רבים בהכנה למבחני הבגרות ועבר אותם בהצלחה
עומדים על כך , בהיכרות ממושכת יותר, כך-רק אחר. אמיתירושם של שובב , שיער מתולתל ופרוע וחיוך קונדסי, עיניים כהות ולוהטות

".  ושמתחת לתדמית של שובב פרוע מסתתרת רגישות נפשית רבה מאוד, חיוך של עדינות, בעצם, שהחיוך הוא

היה זריז  . כדורגל, גלישה בים, רכיבה על סוסים: הוא אהב טבע וספורט על ענפיו השונים. חיים וכשרון ליהנות מן החיים-הייתה בו שמחת
הוא  . קפץ למים כדי להציל שתי ילדות מטביעה, בהיותו על שפת הים, ובאחת השבתות, ארז היה גם נער אמיץ. מאוד והיטיב לשחות ולרוץ

אבל שלושה לילות נדדה שנתו מצערו  , הוא לא הכיר אותה כלל, אך השנייה נפטרה למחרת היום, הצליח להעלות אחת מהן לשובר הגלים
.עליה

אך לעולם לא  , הוא עבר אימונים מפרכים. עקב כישוריו הוצב בסיירת החטיבה. ל והתנדב לשרת בחטיבת גולני"התגייס לצה1981באוגוסט 
לקראת הסיום  , אבל סירב לעלות לרכב והמשיך במסע עד תומו, התעלף שלוש פעמים, מ"ק120למרחק , באחר ממסעות היחידה. התלונן

.  שהפתיעה את חבריו, פתח בריצה מהירה

אולם עם פרוץ המלחמה עלתה יחידתו לקרבות  , לפני מלחמת שלום הגליל התחיל קורס צניחה. כעשרה חודשים הספיק לשרת בסיירת
כשארז מרתק  , הצוות המשיך להסתער קדימה. בתחילת ההסתערות נפצע מפקד המחלקה. הבופוריעדה הראשון היה כיבוש מבצר . בלבנון

.המחבלים נהרגו. בנשקו חבורת מחבלים שארבה להם
רוח אפיינו אותו לאורך כל  -אשר תעוזה וקור, עולה ארז כדמות מרכזיתבבופורבלחימה "; אחד החיילים סיכם את זיכרונותיו מאותו לילה

". הדרך שבה זכינו להכיר אותו

.  מסוקים וטילים, מארב של קומנדו סורי פתח על כוחותינו באש טנקים. דמשק-סמוך לכביש ביירות, זחלתא-כן השתתף בקרב על עין-אחרי
אחרי נפילתו עלה לדרגת  . היה במותו19בן ( 10.6.1982)ב "ט בסיוון תשמ"ביום י, ארז נפגע ברסיס בחזהו ונהרג ביום השישי של המלחמה

.אח ואחות, השאיר אחריו הורים. הקברות הצבאי בקריית שאול-הוא הובא למנוחות בבית. ר"סמ
להגן על  , פי צו האומה-על, הוא יצא. נפש-בנכם ארז שירת את עמו בנאמנות ובמסירות"; ראש הממשלה מנחם בגין כתב עליו למשפחתו

שר הביטחון  ". יזכרהו באהבה רבה, בכל הדורות, והעם כולו, בנכם הוא גיבור וקדוש… על בטחון ישראל ואזרחיה, שלום הגליל ותושביו
.  ארז היה מקובל על חבריו ומפקדיו ביחידה"; מפקד יחידתו ציין". הכלאהוב על –ארז היה חייל למופת וחבר לנשק "אריאל שרון כתב עליו 

אביב העלתה את זכרו של ארז -מועצת עיריית תל" ,הוא עשה את המוטל עליו ללא דופי וגילה תושייה ודביקות במשימה לאורך כל הדרך
עשה כל אשר ביכולתו כדי להתקבל  , עדין נפש מטבעו. רצה בקריירה צבאית, איש גולני, ארז"; וראש העיר שלמה להט ספד לו, אחרי נופלו

משפחתו  ". ארז היה חבר ובן ואח למופת. כשרוחו תמיד אופטימית, כשפיו מעלה תמיד חיוך, הפך להיות חייל בסיירת, ואכן. לסיירת גולני
.הוציאה חוברת לזכרו

ל  "ארז סרי לוי ז



.  ליוגב ועידןאח. בכרמיאל שבבקעת בית הכרם(30.5.1983)ג"ט בסיוון תשמ"נולד ביום י. בן ברכה ויואל
.לטייל ולבלות, שובב ועליז שאהב ליהנות, סקרן, חברותי, ילד יצירתי

דתית -ובחטיבת הביניים הממלכתית" מוריה"דתי -למד בבית הספר הממלכתי, עמית גדל והתחנך בכרמיאל
כשמו כן  . שבקריית שמואל" פרחי אהרון"את לימודיו התיכוניים סיים בישיבה התיכונית ". ת"אמי"של רשת 

.אהב לתת מעצמו ולחלוק את הידע שלו עם אחרים, טוב לב וחכם, אהוב על כולם, חבר וידיד-היה 

בנווה " אור וישועה"למד שנה אחת בישיבה הגבוהה , ל"לפני גיוסו לצה, לאחר סיום לימודיו בישיבה התיכונית
".יחידה לקראת גיוס"התאמן במהלך השנה ב, כהכנה לשירותו הצבאי ביחידה קרבית. שאנן שבחיפה

, "גולני"לסיירת 24.11.2002עמית התגייס ביום 

הוא הוכשר כלוחם והשתתף . שאליה חלם להגיע עוד בהיותו בתיכון" גולני"היחידה המובחרת של חטיבת 
. ח בסיירת"הודות לכישוריו הרבים התמנה לתפקיד קצין אמל. בפעולות ובמבצעים רבים

הצבא ומערכת הביטחון על  ". אגוז"ח ביחידת "עם סיום שירותו הסדיר המשיך בשירות קבע ומונה כקצין אמל
.זרועותיה השונות עמדו תמיד בראש מעייניו של עמית

וכן , ל"עמית תכנן וביצע פרויקטים גדולים וחשובים בעבור היחידות ששירת בהן ולטובת מערך הלחימה בצה
. ח ובהתאמתו לצרכים המשתנים של הלוחמים בשטח"עסק בפיתוח אמל

ל  "זעמרןל עמית "מלגה ארבע  עשרה על שם רס
על ידי חברת מרעום דולפין  קלניהוףמוענקת לחגי 

ל יריב שגיא  "כלל העובדים הבעלים והמנכ



ל "זעמרןל עמית "רס

.  למבצעים חיי אדםואילתרהשיג , הצילו אמצעי הלחימה שפיתח , במקרים רבים

הרבה מעבר  , ח מהשורה הראשונה ובעל יכולות גבוהות"חתר תמיד להשיג אמל, עמית הפגין מקצועיות רבה
.ל"לדרוש באותו רגע ביחידה ובצה

פקודיו וחבריו ליחידה  , מפקדיו של עמית. את תפקידו ביצע באהבה ובמסירות ומתוך דאגה לחייליו וליחידה
בכל משימה בלתי אפשרית בא עם  "; "סופית והדבקות עד להשלמת המשימה-המסירות האין"מספרים על 

,  האיש שאליו פונים בכל בעיה ובקשה"; "שלל רעיונות יצירתיים ודמיוניים ועושה אותם כדבר מובן מאליו
אדם  , שואף להביא את היחידה לקדמת הטכנולוגיה"; "דואג לחייליו ולא חוסך מזמנו הפרטי למען היחידה

אדם ציוני  "; "נעים בהליכותיו ומכבד את הזולת, צנוע"; "היה אוזן קשובה לכולם, עדין נפש, הגון וישר
".ושורשי שנתן הכול לטובת העם והמדינה

,  בתכונותיו של עמית ובדרך התנהלותו היה שילוב ייחודי של אדם מאמין שחי על פי ערכים מוסריים גבוהים
הצדקה והנתינה אחד  , משחר ילדותו היו החסד. עם מודעות מוצקה לצורכי השעה ולנסיבות החיצוניות

,  הייתה בו רגישות רבה לאנשים נזקקים וחלשים. והוא עשה זאת תמיד בחום ובחן, מעמודי התווך של חייו
אפילו תהא זו הפרוטה האחרונה  , וכל אדם שפשט את ידו לצדקה ועזרה נענה על ידו בחיוך וברוחב לב

בעת לימודיו השתתף בקביעות בפעילויות חברתיות והתנדב להתרים לעמותות שונות כגון  . שבכיסו
ל ומישראל ועם ענקי התעשייה  "קשריו הרבים עם תורמים מחו. ועוד" האגודה למלחמה בסרטן", "ם"אקי"

בין שמדובר  -ח לא עמעמו כהוא זה את רגישותו לנזקק "הביטחונית בארץ במסגרת תפקידו כקצין אמל
,  אצל עמית היו כולם שווים. בחבר מהצוות שביקש טובה כלשהי ובין שהיה זה אדם שפגש באקראי ברחוב

. ולכולם עזר

חסד ואמת  : "בספר תהילים נכתב". נשמה גדולה בגוף קטן: "סיכם זאת במילים ספורות אחד מחבריו לצוות
.פסוק זה משקף את תכונותיו המיוחדות של עמית-"צדק ושלום נשקו, נפגשו

2007ל נפל בעת שירותו בשנת "זעמרןל עמית "רס



ל  "זדוד הרוש מלגה מספר חמשה  עשרה על שם 
פלורנטלמוענקת לחן שחר על ידי מר אלי 

בנם של אסתר משה

מרקש-נולד במרוקו 

25/12/1946, ז"בטבת תש' בב

שרת בחטיבת גולני

סיירת גולני: יחידה

1966אוגוסט -התגייס ב

נפל בפעילות מבצעית

26/11/1967, ח"ג בחשוון תשכ"בכ

במלחמת ההתשה

רופיןכפר : מקום נפילה

באזור טבריה והעמקים

ברוש: מקום קבורה



קורות חיים

המשפחה עלתה . במרקש אשר במרוקו( 25.12.1946)ז "בטבת תש' נולד ביום ב
-מכן למד בבית-הספר במושב ולאחר-ודויד למד תחילה בבית1951לארץ בשנת 

לאחר שסיים את  . התעניין בספורט וחיבב ספרות". עיינות"הספר החקלאי התיכון 
הדבר לא עלה בידו  אך,ברחובותהספר התיכון רצה להירשם בפקולטה לחקלאות -בית

אף כי היה יכול להשתחרר משירות החובה בגלל מצב  . מאחר והיה חייב גיוס
.מכן להמשיך בלימודיו-הוא החליט לשרת את המולדת ולאחר, משפחתו

קי"משמכן קורס סיירים וקציני -כים ולאחר"עבר קורס מ, 1966ל באוגוסט "גויס לצה
.  הגולן והצטיין בפעולותיו-במלחמת ששת הימים השתתף דויד בכיבוש רמת. ר"תול

התנחומים ששגר  -עלי ידי מפקדי היחידה במכתבצויינההיה חייל חרוץ מאוד וחברותו 
".  היה מוכן תמיד לעזור לאחרים והיה אהוב על כל חבריו ומפקדיו"בכתבו כי , להוריו

במרחשוןג "ביום כרופיןכפר באיזורדויד נפל בשעת מילוי תפקידו בהיתקלות במארב 
.עולמים במושב ברוש-הובא למנוחת(. 26.11.1967)ח "תשכ

ל  "זדוד הרוש מלגה מספר חמשה  עשרה על שם 
פלורנטלמוענקת לחן שחר על ידי מר אלי 



ל  "מלגה מספר שש  עשרה על שם גיל בן עקיבא  ז
מוענקת ליניב קלזן  על ידי מר דן ברקוביץ

והמשפחה  1980בשם צוות נובמבר 

ן יהודית ויעקב

נולד בכפר יהושע

11/5/1962, ב "באייר תשכ' בז

התגורר בכפר יהושע

שרת בחטיבת גולני

סיירת גולני: יחידה

19.10.1980התגייס ב

נפל בקרב

6/6/1982, ב "ז בסיון תשמ"בט

במלחמת שלום הגליל

בופור: מקום נפילה

באזור לבנון

כפר יהושע: מקום קבורה

הורים ושתי אחיות ואח: הותיר

סמל: דרגה



:קורות חיים

שנהרגה  , שמו של גיל ניתן לו לזכרה של דודתו גילה(. 11.5.1962)ב "באייר תשכ' ביום ז, נולד בכפר יהושע
ואביו , מראשוני המושבה כינרת–אמו היא בת למשפחת הלוי . 1953בשנת ( פטרה)בעת שטיילה לסלע האדום 

כשהוא מוקף  , החיים והשדות שבמשק הוריו-בין בעלי, לגיל הייתה ילדות חמה וירוקה. בן למייסדי כפר יהושע–
גיל אהב מאוד את אורח  . והיה לשותף מלא הנושא בנטל העבודה, בטרקטור, לנהוג בגיל צעירלמד.באהבה

ואף לתת הנחיות  , לא חדל לשאול ולהתעניין בנעשה בביתו במשק, וגם כששירת בצבא, החיים החקלאי בכפרו
הוא היה נער  . הספר התיכון-מגן הילדים ועד סיום בית: גיל למד במוסדות החינוך אשר בכפר יהושע. מרחוק

.  כמו מתנצל ונבוך, וחיוך תמידי על פניו, ידיו שריריות, רחב כתפיים היה גיל. אהוב ומקובל על הילדים והמורים
,  גבוה, זה שעומד בינינו בכל התמונות, כמעט גבר, הנער הזה, הילד הזה"וכך זוכרת אותו אחת מבנות כיתתו 

גיל היה ". אנחנו אהבנו אותו–הוא היה באמת כזה , לא המצלמה אהבה אותו. גיל, מחייך לתומו, בולט ביופיו
היה המחזה כתמונה , כאשר היה רוכב על סוסתו. ואהב מאוד לרכב על סוסתו, הצטיין בשחייה, ספורטאי טוב

כשהתבקש בבסיס  , ציין גיל, "ואני אוהב מאוד לרכב, יש לי סוסה. "הנער הנאה והסוסה כמו היו לאחד: יפה
מה קבוצה של  -הדריך לזמן, הספר התיכון-בעת היותו תלמיד בבית. הקליטה לרשום את קורות חייו הקצרים

הכין , בשנה האחרונה של לימודיו בתיכון. והוא נהנה במחיצתם, הם אהבוהו מאוד. ילדים צעירים ממנו בכפרו
לקראת גיוסו  . והשקיע בכך מחשבה ואף עבודת כפיים רבה בשדה, גמר יפה בנושא גידול תירס-גיל עבודת

וקשיים רבים . כי רגליו היו חלשות יחסית לגופו החסון. ל האריך גיל באימוני ריצה על הכביש בכפרו"לצה
.,לא נכנע, שהיה שאפתן ובעל רצון עז, אך גיל–לו בעטיין ניגרמו
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וכך כותבת . והוא כניצן שזה אך החל להתפתח וניכרים בו השינויים החלים בגוף וברוח, הוא התגייס לצבא1980אוקטובר 
דבר שבא לידי ביטוי  )העקשנות הרצון להוכיח את עצמו . עם החיוך העוקצני מעט, גיל של הכיתה"אחת מחברותיו לכיתה 

אשר עם בואו מתחילים להרגיש בשינויים –חושב הרבה על הצבא –וכמו כולנו . קצת נוקשה ומחוספס(. במיוחד בצבא
,  "גולני"התנדב גיל ל, כשלא הצליח להגיע אל היחידה ששאף אליה, "ובגרות חדשה, הסתכלות שונה על העולם–החלים בגיל 

בד . והווי הסיירת מילא את עולמו, נהנה גיל מהחיים במחיצת חבריו, בתקופת שירותו בסיירת. וכך היה, כדי לשרת בסיירת
,  המוכן לעזור ולהקשיב, חייכן, עלם חסון ונאה: חבריו מן הצבא מתארים אותו. הוא שמר על קשר עם חברי ילדותו, בבד

ב ביקר בפעם האחרונה בביתו ונראה כמי שרובצת עליו "בחג השבועות בשנת תשמ. לכפרו ולנופי העמק , קשור מאוד לביתו
פעמים אחדות  , ואכן זו הייתה תמונתו האחרונה–אמר לשכנו שצילם בחגיגה , "שיזכרו אותי לפחות, תן איזה תמונה", מועקה

הספיקו  , בשבת שלפני תחילת המלחמה. הוא חש כי לא ישוב ממנה חי, כי הרגשתו קשה מפני המלחמה הקרבה, אמר לאמו
כפוף קמעה ותיק הממתקים  . הוא התרחק לאט מגדר המחנה: וזו הייתה הפעם האחרונה שראוהו. הוריו לבקרו ביחידתו

.תלוי ברישול של חן על כתפו, שהביאו לו מהבית

7-ל6-בלילה שבין ה. הבופורעלה גיל עם יחידתו אל מבצר , יומה הראשון של מלחמת שלום הגליל( 6.6.1982)' ביום א
העלמין  -גיל הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית. מחבריו5יחד עם עוד הבופורב נפל במהלך כיבוש "ז בסיוון תשמ"ט, ליוני

.ואח קטן שאהב כנפשו, שאיתן אך החל לקשור יחסים של בגרות, שתי אחיות, הוא הניח אחריו הורים. שבכפר יהושע

וכמעט  –כל כך הרבה נשאר לנו מגיל : "ובה כתבה אחותו, הוציאה לאור משפחתו חוברת לזכרו, במלאת שנתיים לנפילתו
התחלנו להכיר  ואלינערבדיוק בימים שאני . בדיוק כשאבא והוא התחילו להבין אחד את השני, דווקא עכשיו הלך מאתנו. כלום

".ושאימא התחילה לדבר אתו על דברים שמעבר לעבודה וללימודים, אותו ממש
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ל"זגריףיתנו במעמד הקרן על שם ליאו 17-18-19מלגות 
לזכרה של אשתו המנוחה  

הרמינההילדה 
מיקליסקרן שמנוהלת על ידי משפחת 

שמלווה אותנו כבר שני עשורים  



דדוןתודות לבעל המקום אבי 

מכלוףולמר גדי 

על האירוח והתרומה 


