
 

 

 כיצד אפשר להשתמש בשירים של נופלים כאמצעי הנצחה?

  קבוצההמטרה היא שה הנצחה יכולה להתבטא בדרכים שונות, ושירי נופלים היא אחת מהן. מסר: 

שמטרת השירים האלה היא הנצחה, בדיוק כמו דרכים אחרות להנצחה, למשל קריאת מבנה תבין 

 או רחוב על שם החלל, ארגון אירוע על שמו, הקמת קרן או מלגה על שמו וכו'.

 שיתוך: ראשונהמתודה 

ישתפו את   .ותעזרת אפליקציית מנטימטר החניכיםב  .  .ות אילו דרכי הנצחה אנו מכירים ראשית נתעסק ב

 . .ןדרכי ההנצחה המוכרים להם

 לאחר מכן נתמקד בשירי נופלים. 

תיאום ציפיות מקדים על הנושא והשיח שאנו מצפים לראות  קבוצההערות למדריך: יש לקיים עם ה

לחת הפעולה וכי אנו נשמח לשמוע  צ יתרום לה .ןבמהלך הפעולה. יש לציין כי שיתוף הפעולה שלהם

 . כמה שיותר לגביי הנושא .ןמהם

 להנצחה.  רק דרך אחתי שירי הנצחה הם להדגיש כיש כמו כן, 

 

  | מסמך שאפשר להשתמש בו  :ציוד | אין נספחים: |דקות  10   זמן:

 

 השראה :מתודה שנייה

לקבוצות קטנות. כל קבוצה תקבל טקסט של שיר שכתב חייל שנפל, לצד תמונה   קבוצהמחלקים את ה

 :שלו וסיפורו האישי. על הקבוצה לקרוא את הטקסט, לנתח אותו ולדון בו בהתאם לשאלות הבאות

 על מה מדבר השיר?   -

 ? ולהתחבר אלי את.ה מצליח.ההאם  

 השיר להרגיש? ך איך גרם ל

 שהוא היה? לדעתך השיר על האדם שכתב אותו? מי  פר מה יכול לס

 שהיה הכותב כאשר כתב את השיר? ך באיזה מצב נראה ל

 יש ליצור אווירה שקטה ורגועה שתאפשר דיון מכבד. ניתן להשמיע ברקע את השיר :.ההערות למדריך

 

  | אין  ציוד: |טקסט/שיר של חייל שנפל  נספחים: | דקות 10זמן: 



 

 

 

 

 דיון בשאלהלישית: מתודה ש

 ספר מה בחרו לקחת מהדברים שעלוללשתף ו .ותלקראת סיום היחידה אנו מזמינים את החניכים

 איך הרגשת בזמן ניתוח השיר?

 למה התחברת מבין הדברים שנאמרו ומדוע?

 בהקשר של יום הזיכרון? ךאילו תחושות זה מעלה ל

 מה מטרת השירים האלה? מדוע למעשה הולחנו?

 הנצחה דרך שירים היא הנצחה לגיטימית?האם 

 מהי למעשה הנצחה? מה המשמעות שלה? 

 האם יש דרך הנצחה שהיא מכובדת בעיניכם יותר מאחרות?

 משמעות שונה?  בקרוב לצה"ל, האם יום הזיכרון מקבל .ותבכיתה י"ב, שמתגייסים .ותנשים צעירים. כא

  באופן? ךעלי כשכתבו אותם משפיעה .ןהאם העובדה שכותבי השירים היו פחות או יותר בגילכם

לבוא לידי ביטוי. כדאי    .ןחשוב לתת לגיטימציה לסוגים שונים של רגשות ולאפשר לכולם :.ההערות למדריך

 .במיוחד  .ןולבקש להצביע על דברים שתפסו אותם  קבוצהלהתעמק קצת בתוכן השיר עם ה

 .לפני הפעולה ולהכיר אותם כדי שיוכל לנתב את הדיון בחוכמה יםלקרוא את השיר  .העל המדריך 

 ניתן לקיים שיח נוסף על מהו הנצחה:  

 מהי הנצחה?   -

 איזה סוג של הנצחה היא לגיטימית?  -

 בע והופך הנצחה ללגיטימית? המשפחה, החברים, החברה הישראלית? מי קו -

 

   |  ציוד: |  נספחים: דקות | 10  זמן:

 

 

 

 



 

 

 ים נספח 

 סג"מ שמעון בן דרור 

 ( 30.5.1951נולד בכ"ג באייר תשי"א )

 )6.10.1973נהרג בי' בתשרי תשל"ד )

הקבוצה וממייסדיה. בן צבר  שמעון, נולד בשדה נחמיה )חוליות(, בן לשולמית ואהרון, מותיקי

שנים.  10  -, צעיר מאחיו הבכור ב40  -למשפחה ששורשיה באירופה האנטישמית של שנות ה 

החינוך המשותף לעמק החולה שבכפר  -הספר היסודי שבחוליות, ובבית-למד והתחנך בבית הוא

י"א, נפטר   בלום. היה תלמיד מהיר תפיסה וחרוץ, והתבלט ביכולותיו בתחומים הריאליים. בכיתה

התאהב במיכל, והשניים   17אביו באופן פתאומי, ועם הכאב והצער המשיך שמעון להתבגר. בגיל 

הפכו לזוג. היא הייתה אשת סודו, נושא ומושא מכתביו. את השיר "קווים מקבילים מתים" כתב  

 שנהרג בתאונה במהלך שירותו הצבאי.  שמעון בעקבות מותו של חבר קרוב בן גילו, 

, והתנדב לקורס טיס. כעבור זמן קצר הוצב בחיל השריון, ובתום 1971ויס לצה"ל באוקטוברשמעון ג

 שלבי ההכשרה יצא לקורס פיקוד ואף נשלח לקורס קצינים.

כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, היה צוער בהשלמה החיילית של השריון, וסופח אל אחד הטנקים 

, נפגע הטנק שלו, ככל הנראה מטיל  1973קטובר באו 6-שעשו דרכם אל אזור התעלה, שטחי סיני. ב

גופתו לא אותרה,  נפגע ישירות בפלג גופו העליון ונהרג.  סאגר. שמעון, שעמד בעמדת הפיקוד, 

 ומקום קבורתם לא נודע. לזכרו הוקמו מצבות בקיבוץ שדה נחמיה, ובהר הרצל שבירושלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קווים מקבילים מתים 

 דני רובס 

ים הולכים ְבַיַחד ילִּ  קווים ַמְקבִּ

ים ביחד ילִּ  ,ַמְקבִּ

 הם חושבים שיגיעו ביחד

 ,לאינסוף

 אך פתאום

 שניָּה לפני האינסוף 

 .אחד מהם נגמר

 השאר ממשיכים ללכת 

יל להם  ּומחפשים את זה ֶשַיְקבִּ

 והם חושבים שיגיעו ְבַיַחד

 .לאינסוף

 

 רב"ט עמי )עמישלום( קהת 

 (2.6.1953בסיון תשי"ג )נולד בי"ט 

 (17.10.1973נהרג בכ"א בתשרי תשל"ד ) 

, אמו  1946עמי, בן בכור לאילנה ויהושע, ניצולי שואה. אביו היה מילדי טהרן ועלה ארצה בשנת 

עלתה לאחר המלחמה. הוא נקרא על שם חייל בודד, שהוריו של עמי נתקלו בקברו שבצפת, באחד 

הצטרף לשומר הצעיר לקראת השלבים בהם התגבש גרעין הנח"ל. מימי הזיכרון. הוא גדל בחדרה, ו



 

 

התגייס לנח"ל, וחי עם חברי גרעין "שורק" בהאחזות צופר בערבה. עמי ריכז את גן הירק,  1971-ב

שהיה אחד הענפים הנחשבים, והשקיע בו רבות.עמי רצה שחברי הגרעין יישארו ליישב את המקום, 

ם המשיכו לקיבוץ רבדים. בתקופה זו עמי עבד בפרדס של  אך יוזמתו לא נשאה פרי, ולבסוף ה

הקיבוץ, ויזם פרוייקט התנדבותי, במסגרתו הגיע עם חברי הגרעין לשכונת מוסררה בירושלים, שם 

 סייעו בקהילה והפעילו את הילדים.

רוב חברי "שורק" התגייסו לצנחנים, אך עמי שסבל מבעיות גב התגייס לתותחנים. בתום הטירונות 

ה עמי בצהבת ואושפז בהדסה, שם הכיר את נורית, שלמדה בבית הספר לאחיות, בת קיבוץ חל

רבדים ששמעה על חייל חולה שאמור להגיע לקיבוץ. נורית התבקשה ללכת לבקר את עמי,  

 ובביקורים אלה התהדק ביניהם הקשר, עד שהפכו לזוג. 

ור מספר שעות הגיע לרמת הגולן, כשמלחמת יום הכיפורים פרצה, עמי גויס כבר בבוקר שבת, וכעב

, שבה  175בהפצצה על סוללת התותחנים  1973באוקטובר  17-. הוא נהרג ב412שם נלחם בגדוד 

שרת. חבריו קיבלו את ההודעה רק מספר ימים לאחר שנפצע ופונה מהרמה, וחברתו נורית נסעה  

 ההודעה הרשמית. לחפש אותו בבתי חולים בצפון, ובשטח. משפחתו לא ידעה דבר, עד קבלת 

 

 

 כל הקווים המקבילים 

 יאיא כהן אהרונוב 

 כל הקווים המקבילים נפגשים באינסוף

 הלכתי לבקש את האינסוף

 שם, אומרים, כל האהבות נפגשות

 כל האוהבים נפגשים. 

 לא יכולנו להפגש כאן, ניפגש באינסוף

 להתראות, סוף.

 הלכתי לבקש את האינסוף. 

ים  יׁשֹורִּ  המקבילים נפגשים באינסוףכל המִּ

 הלכתי לבקש את האינסוף

 שם, אומרים כל המחשבות נפגשות, 

ים שונים. יׁשֹורִּ  המחשבות הנמצאות על מִּ

 לא יכלו מחשבותינו



 

 

 להפגש כאן, נפגש באינסוף

 להתראות סוף.

 הלכתי לבקש את האינסוף. 

 כל השונאים נפגשים באינסוף

 יחד עם האוהבים

 הרגשות הנפגשים כאן 

 ים את הקוים והמישוריםחותכ

ר אבל יב, מנסים ְלַגשֵּׁ ְך צורב ּוַמְכאִּ  ַבֲחתָּ

 כל הקוים והמישורים המקבילים נפגשים באינסוף

 חוק ברזל,

 הלכתי לבקש את האינסוף

 להתראות, סוף.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 בארי )בקי( חזק ז"ל

  בן טניה ואברהם 

 נפל כ"א בתשרי תשל"ד 

17/10/1973 

 
בקיבוץ אפיקים. שם גדל וסיים  (25.8.1944) בארי )בקי(, בן טניה ואברהם, נולד ביום ו' באלול תש"ד

ירח, -הספר התיכון חקלאי בית-כך המשיך ללמוד בבית-הספר היסודי, ואחר-את לימודיו בבית
ו שבעמק הירדן. בארי היה פעיל בתנועת בני איחוד הקבוצות והקיבוצים, וכאשר סיים את לימודי

 .נשלח לשנת פעילות בחטיבת הנוער של התנועה. הוא מונה למרכז מחוז הנגב ויהודה
 

עם סיימו את שנת השירות המוקדמת, והתנדב לחיל  1963 בארי גויס לצה"ל במחצית אוגוסט
והיה בו   - הצנחנים. לאחר הטירונות השתלם בקורס צניחה, בקורס מ"כים חי"ר, בקורס קציני חי"ר

כן עבר קורס בסיסי לקציני מודיעין. כשנתבקשו חניכי קורס הקצינים להביע את דעתם  חניך מצטיין. 
מה דמות יש לשוות לקורס, כתב בארי: "בחינוך קצינים צריך להתבסס יותר על האדם, על המשמעת  

 ."העצמית ועל היכולת העצמית, מבלי לסמוך תמיד על המסגרת ועל הפורמליות שקבע הצבא
 

חזר למשק ולענף התמרים, שהיה קשור אליו. לאחר שעות העבודה התמסר  עם שחרורו מצה"ל 
להדרכת בני המשק ושיחק בנבחרת הכדורסל של "הפועל" אפיקים. אחר שנה יצא ללמוד 

באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוגים לכלכלה ולפילוסופיה ועבד לפרנסתו כמדריך נוער 
התואר הראשון סיים בהצטיינות, והמשיך בלימודי  שם בויאר. את לימודי-הספר על-בפנימיית בית

הוראה. נוסף על כך השתתף בקורסים לביקורת -התואר השני בחוג לכלכלה, ואף היה בו עוזר
השירה. אך העיסוק האקדמי מילא רק חלק מזמנו. את עיקרו הקדיש לעבודתו באגף התקציבים של 

על סגנונו בעבודותיו אמר אחד מחבריו: משרד האוצר, כאחראי לתקציבי משרד החינוך והתרבות. 
"כל בעיה ניתח בהיגיון, בסגנון יפה, בהיר וצלול, הסוחף אותך לקרוא ולהמשיך ולקרוא". "את בארי 

מימד אחד אינו מקיף אותו, כשם שאין לתאר כך אש או מפל מים  ;לא ניתן לתאר במילים
במילואים. חבר אחר ליחידה אמר עליו: "כיצד ניתן לבטא  אמר עליו מפקד הגדוד, שבו שירת  - "סואן

את דמותו? רק בשתיקה. אם 'יתרגמו' את דמותו לספר, יש לפתוח אותו בעשרה דפים חלקים 
וריקים, ולסיים אותו בעשרה דפים חלקים, כי רק השתיקה תוכל להביע את יפי דמותו". במלחמת  

ההבקעה לעיר העתיקה ואף נפצע בו. לאחר  ששת הימים היה קצין מודיעין גדודי ולחם בקרב
-המלחמה נתמנה לקצין המבצעים בגדודו, ובתפקיד זה שירת ב"מלחמת ההתשה" ובמלחמת יום

הכיפורים. בעת "מלחמת ההתשה" הועלה לדרגת סרן בלא התחשבות בנהלים המקובלים. בחוות 
קצין יוצא דופן, העושה את   דעתם עליו כתבו מפקדיו: "בארי הוא קצין מצוין ואפילו משובח. הוא

מלאכתו ביעילות ובמסירות, חרוץ מאוד, אחראי וממושמע. הוא בעל תפיסה מצוינת ומשמש דוגמה  
בשעות הצהרים, נע עם   (17.10.1973) אישית, הן לפקודיו והן למפקדיו". ביום כ"א בתשרי תשל"ד

ארי נמצא בכוח שנותק כוח מגדודו לכבוש את תחנת הרכבת בסרפאום, שממערב לתעלת סואץ. ב



 

 

-מן הכוח העיקרי, ובקרב עם המצרים שכיתרוהו, נפגע בחזהו ונהרג במקום. הוא הובא למנוחת
 .העלמין באפיקים. השאיר אחריו אישה ובן, אם ואח-עולמים בבית

 

במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקדו: "בקרב נתגלתה תושייתו של בארי, אומץ לבו  
 ."צע את תפקידו בקרב במסירות וללא רבבומנהיגותו. הוא בי

 

לפי שורה מתוך אחד  - "בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" יצא לאור לזכרו ספר בשם "בבכי אותי תקצור
משיריו. בספר חמישה שירים שכתב, מכתבים, דברי חברים על דמותו, דברי הרצאתו "השיפוט  

האוניברסיטה  ;ו צריך" של אמיר גלבעהערכי בעבודת הכלכלן", וכן דברי עיון בשיר "אדם באמת אינ
 .העברית בירושלים הוציאה לאור ספר לזכר בוגריה שנפלו, ובארי בתוכם

 

 

 

 

 

 

 - ריבונו של עולם  

 

  אנא הגבר עוצמת אותותיך
  כאן אני לא שומע, לא יודע 

  האם שוב תקעת פרח ברזל בדש האנטנה? 
  אתה עדין כל כך

  למה אתה כה רכרוכי?
  תמיד אזרחי?למה אתה 

  האם אני נשמע היטב? עבור, 
  עבור, גם אתה נשמע קטוע.. 

  אתה נשמע פצוע, אתה
  בעמק מאורגן היקפית

  הרים וכינרת אחרת
 

  אנא הודע עוצמת אותותיך
  במכ"ם לא רואים את פניך

  מדוע אינך מזוחל"ם?
  מדוע אינך נלחם?

  האם לשלוח אלייך סיור ממונע?
  אני מלא אמונה

  יגיע ולא יחזור שלא
  פצע שחור.. פצע שחור.. 

 
  אנא החלש עוצמת אותותייך

  אמירי הברושים

 



 

 

  לעת ערב לשווא לואטים שמך
  וכוכב הצפון הבודד

  אנה ינווט את צבא עגלותייך
  לאן, הוא יוביל בהם את?

  אנא עצום את עיניך
  עכשיו אני שומע, רות

  אתה יכול סופית למות
  מרגיש אב שכול אני כבר לא

 דמעות החורף עליך יגידו קדיש

 

 

 

 

 

 

 סמל ראובן פוליטי ז"ל 

 "שירת כלוחם בסיירת "אגוז

 , בקרבות הבלימה במלחמת יום הכיפורים20.10.1973נהרג בכ"ד בתשרי תשל"ד, 

 19-נפל יומיים לפני יום הולדתו ה 

( בירושלים. מקום חשוב בחייו 22.10.1954ראובן, בן מזל ומשה, נולד ביום כ"ה בתשרי תשט"ו )

תפסה אהבתו לאמנויות השונות. הוא היה חבר פעיל בתיאטרון העירוני של ירושלים והשתתף בכל  

ההצגות שהועלו שם באותה התקופה. הוא גם הרבה לכתוב שירי הגות ומחשבה ועשה עבודות 

יטה אומנותית במתכות שונות. ראובן היה ספורטאי מצטיין, כחבר בקבוצת ההיאבקות של ריתוך וחר



 

 

"הפועל". ראובן עבר בהצלחה מבחני קבלה לקומנדו הימי, אבל החליט שהוא לא רוצה לחתום קבע 

במלחמת יום הכיפורים השתתף ראובן עם יחידתו בקרבות הבלימה ברמת הגולן.  והגיע לסיירת אגוז. 

(, נפגע ונהרג באש ארטילריה סורית, שנורתה על יחידתו 20.10.1973תשל"ד ) בתשרי  ביום כ"ד

-עולמים בבית-שהתחפרה בתל ענטר, לאחר שכבשה אותו מידי הסורים. ראובן הובא למנוחת

 .הרצל. השאיר אחריו הורים, אחות ושני אחים-העלמין הצבאי בהר

 אמא, אבא וכל השאר 

 של עידן רייכל   הפרוייקט 

 כשהלילה תם והשמש מאירה

 ?התדעי אמא מה לעינינו נראה

 עצים סביב, רמי צמרת אך חרוכי גזע

 בתים גדולים סביב, אך הרוסים ודהויי צבע

 מהלך על הריסות אני, אמא 

 ותאמיני לי, אין כאן שום אגס ואין כאן פרח

 לא גיבורים אנו כי מלאכתנו שחורה

 תשקע השמש, תבוא עלטה 

 .אז ננום בבגדנו במיטהו

 .כן אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא

 

 בחיי שזה קשה, אך אני נשאר

 אפרה האדמה ושחור האופק 

 וכחול השמים כאילו משתהה, והוא ממתין 

 ולא נוגע, הוא לא נוגע באופק השחור

 .ביניהם חלל, שום קשר וכל השאר

 .וזה קשה מאוד, אך אני נשאר



 

 

 ,רב שלופהיש כאן גדר תיל ואחריה ח

 .אמא, אבא וכל השאר

 

 לא גיבורים אנו כי מלאכתנו שחורה

 תשקע השמש, תבוא עלטה 

 .ואז ננום בבגדנו במיטה

 .כן אמא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא

 

 וכשהלילה תם והשמש מאירה

 ?התדעי אמא מה לעינינו נראה

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נמרוד גאון 

- בקיבוץ גבולות. הוא למד בבית ( 3.8.1951ביום א' באב תשי"א)נמרוד )נימי(, בן אדית ורפאל, נולד 

כן -שם ארלוזורוב באשקלון. אחרי-הספר היסודי על-ספר היסודי בגבולות והמשיך לימודיו בביתה

אביב. נמרוד היה בוגר -סיים את לימודיו בפנימייה הצבאית, שליד הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל

ית זו, תלמיד טוב, חרוץ וממושמע, שהצטיין בעיקר במקצועות המחזור הראשון של פנימייה צבא

הצבאיים. מנערותו היה חובב מוסיקה, אהב לנגן בגיטרה ולשיר, כתב שירים והקדיש את זמנו הפנוי  

לקריאת ספרי היסטוריה. הוא היה אנין טעם ורגשן, אהב את היופי ושאף לשלמות, נכסף לחוויות 

נפש. כן היה בעל מזג נוח ונדיב, שתקן ומאופק. -מראה ויפי-ים יפיולנופים קסומים, ונמשך אל אנש

לכת. מטבעו היה נמרץ  -דרך, נאה דורש ונאה מקיים, חברותי ומצניע-הכל הכירוהו כאדם נאמן וישר

וזריז, חרוץ מאוד ובעל כושר מנהיגות. הוא עבד בהתמדה וללא לאות וידע לעשות את מלאכתו  

 יה להם בן נאמן ומסור. באמונה. להוריו רחש כבוד וה

, והתנדב לחיל השריון. לאחר סיום הטירונות השתלם  1969 נמרוד גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט

בקורס מ"כים חי"ר, בקורס למקצועות טנק "פאטון" ובקורס למפקדי טנקים. במהלך שירותו בצבא 

ל השריון. מפקדיו  השתלם בקורס לקציני אג"ם, בקורס לקציני שריון ובקורס למפקדי פלוגות בחי

כתבו עליו בחוות דעתם: "הוא קצין אחראי וחרוץ, נאמן ומסור, איש צבא למופת וחבר למופת. יש בו  

שיקול דעת, איתנות ונמרצות. הוא תקיף ואינו מתפשר, מקפיד מאוד על המשמעת ועל ביצוע 

אחד ממפקדיו: הפקודות שנתן. דבק במשימות שהוטלו עליו ואהוב מאד על מפקדיו". סיפר עליו 

מפקד מצוין, ובחיל השריון מפקד טוב הוא  - "נמרוד היה מפקד קשוח, קפדן ובעל עקרונות, בקצרה

שלא היו בה פשרות. היו  - מפקד שרמתו המקצועית מעולה. גישתו אל פקודיו הייתה בדרך מיוחדת

ושמעת מאוד  לו עקרונות של שכר ועונש, שעליהם לא היה מוכן לוותר. פלוגתו הייתה פלוגה ממ

פורסמה ב"ג'רוסלם  1972 ומסודרת מאוד, והוא עשה כל מאמץ להגיע להישגים גבוהים". באוקטובר

פוסט" כתבה של כתב צבאי, שתיאר את הדרך בה מנהל נמרוד את יחידתו בימי השגרה של הפסקת  

עם   הכיפורים נשלח-האש, וכיצד הוא לוחם באדישות ובשעמום אצל חייליו. כשפרצה מלחמת יום



 

 

(.  7.10.1973) יחידתו לחזית בסיני והשתתף בקרבות הבלימה נגד המצרים. ביום י"א בתשרי תשל"ד

נפל נמרוד בקרב שהתחולל על גדות תעלת סואץ, בגזרה המרכזית. גדודו נקלע למארב של חיילי 

קומנדו מצרים. ועל פלוגתו הוטל לחסל את המארב. המשימה בוצעה במלואה. הטנק של נמרוד 

לחימה תמים שוב נפגע הטנק  -ע והוא עלה על טנק אחר והמשיך לפקד על פלוגתו. לאחר לילנפג

פגיעה ישירה, ושלושה מחייליו של נמרוד נפצעו. הוא המשיך להילחם ולירות מתוך הטנק. וכך, 

כשעמד חשוף בצריח, פלג גופו העליון מעל למדף, פגע כדור בראשו והוא נהרג במקום. הוא הובא  

העלמין באשקלון. השאיר אחריו אב, אם, אח ואחות. לאחר נופלו הועלה  -ולמים בביתע-למנוחת

 לדרגת סרן.

הוריו הוציאו לאור ספר לזכרו, ובו דברי חברים על דמותו, מכתבים, זיכרונות, דברי שיר ותצלומים. 

צה"ל ביום הזיכרון תשל"ד שודרה בגלי  ";שם הספר כשם אחד משיריו: "אני חייל ואל תבכי ילדה

 תכנית לזכרו, בשם "חיי אדם".

 ביצוע: שלמה ארצי   – אני שומע שוב  

  אני שומע שוב ברגעי השלווה 
  את ג'ניס ג'ופלין שרה בלוז ישן

  ג'יי. רביעייה קאמרית-על בובי מק
  מנגנת מוסיקה צלולה מעבירה בי
  שוב אותן צמרמורות עונג ידועות. 

  ילדה. ואל תבכי לי  -אבל אני חייל 
 

  אני מוסיף ללכת מוסיף בשביל הצר, 
  מושך במעלה הדורות רב החתחתים. 

  מעלי ציפורים, דואות חופשיות
  כמו קוראת תגר,  -והרוח במרחבים 

  ואל תבכי לי ילדה.  -אבל אני חייל 
 

  רגעי זכרונות וגעגועים טרופים.  -אהבתי 
  על השולחן סיפורים של צ'כוב, כאבן שאין

  כי אני הוא אדם מחופש לה הופכין, 
  -לחייל, כפות בכתונת משוגעים 

  אז בכי לי ילדה על רגעי הבדידות, 
  על הציפיות ועל השנים, ובכי על

 שני לבבות אוהבים ורחוקים.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ארז שטרק 

בקרית אתא. אח לאילן ואושרית. ארז  (24.12.1975בן ברכה ומאיר. נולד ביום כ' בטבת תשל"ו)
הספר היסודי "הצבי ישראל" בקרית אתא, המשיך בחטיבת הביניים "רוגוזין" -החל את לימודיו בבית

הספר, וסיים בחטיבה העליונה במגמת  -בכיתת הספורט, שהיתה כיתת העילית של בית
חשבים. העיסוקים המרכזיים בחייו היו ספורט וקריאת ספרים. ארז עסק בכדורעף אלקטרוניקה ומ

וכדורסל, ובזכות כשרונו הגיע אף לנבחרת ישראל בכדורעף, במסגרתה ייצג את המדינה בתחרויות 
 בחו"ל.

 

 
בחיל הקשר שבסיומה   התגייס ארז לצה"ל. הוא עבר הכשרת טצ"נים 1994 באמצע חודש אוקטובר

שובץ באחד מבסיסי החיל בפיקוד צפון, ובמסגרת תפקידו נשלח למשימות בלבנון. בתום שנה  
בתפקידו כטצ"ן עבר קורס קצינים בסיסי והשלמת קשר. בתום ההשלמה נלחם ארז לקבל את 
רק תפקיד הקשר"ג ברכס עלי טאהר. לארז הוצעו חמישה תפקידים, אך הוא לא ויתר ונלחם לקבל 
את התפקיד שאליו שאף להגיע. וכשקיבל תפקיד זה, לא היה מאושר ממנו. ארז הספיק לשרת 

במשך שבעה חודשים כקשר"ג הרכס בבופור ובמוצב "דלעת". בזמן שירותו בתפקיד ביצע שיפורים 
ושינויים למען חייליו, דאג להם לכול כמפקד, אח ורע. ארז ראה בצבא מושא לקריירה ושאף 

 לול זה. להתקדם במס

אירע אסון המסוקים, עת התנגשו שני מסוקי יסעור  (4.2.1997) בערב של יום כ"ח בשבט תשנ"ז
מעל מושב שאר ישוב. שבעים ושלושה הלוחמים, שעשו דרכם לפעילות מבצעית בלבנון, נהרגו, 
וביניהם ארז. בן עשרים ואחת היה בנופלו. הובא למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בבית העלמין  

 .קרית אתא. הותיר הורים, אח ואחות. ארז הועלה לדרגת סגן לאחר מותוב

משפחתו הנציחה את זכרו בתחרויות כדורעף ובקריאת אמבולנס על שמו. קורס קציני קשר קיים 
 .תרגיל על שם ארז, בו תרגלו הצוערים נהלי קשר בגדוד סדיר

שירת כקצין קשר בעוצבת  הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק כתב במכתב תנחומים למשפחה: "ארז
'חירם' של פיקוד הצפון, ותואר על ידי מפקדיו כקצין מסור ואחראי, שבלט בנועם הליכותיו, כשטובת  

חייליו עומדת תמיד לנגד עיניו. ארז ראה את שירותו כשליחות, תרם מנסיונו לקידום המשימות  
ידה בה שירת ארז, כתב ונענה לכל אתגר שניצב בפניו, על אף הקושי הכרוך בו". מפקד היח

למשפחה: "ארז היה בדרכו למוצב קדמי בדרום לבנון, שם שירת כקצין קשר. ארז אהב את השירות  
בלבנון, את הקשיים, את האתגרים והיה קצין אחראי, מסור ומקצועי שתמיד דאג לרווחת פקודיו. 

ז שלנו ואת עשרות  ארז השאיר אחריו חלל גדול כמפקד וכחבר, שלעולם לא יתמלא בלבנו. את אר
לוחמינו, אותם איבדנו באסון הכבד, לא נוכל להחזיר לחיים, אך את הרוח הזו, האמונה בצדקת 

 ".לתת כתפיסת עולם -הדרך, הנכונות להטיל על עצמך את הקשות שבמשימות, את המסירות הזו  

זכור לעד,/ כי אחד מחבריו של ארז כתב שיר לזכרו, בשם "חבר יקר": "היה שלום חבר יקר, אותך נ
היית ותמיד תישאר, משהו מיוחד./ אתך הלכנו כל הדרך עוד מגן הילדים,/ ובכל השנים נשארת 

הגבוה מכל התלמידים./ היית גבוה לא רק בגופך, אלא גבוה במלוא תבונתך./ שאפת להיות הטוב  
יך שמענו  מכולם, והאמת שראינו בך את הגבר המושלם,/ ספורטאי מצטיין ובחור ללא חת. ומחייל

אך הכל נקטע פתאום בתאונת  /שגם היית קצין ומפקד למופת./ תמיד אמרנו, ארז עוד יגיע רחוק



 

 

מסוק./ וחשוב לנו שתדע כי אותך נזכור לעד./ כי אופי כמו שלך אין לכל אחד./ היית משקיען, 
 " /.חברותי ועזרת לכולם,/ וזכרך, חבר יקר, לא ימוש מלבנו לעולם

חברת שירים ויומן. שירו, "שום דבר", הולחן והושר על ידי רמי קליינשטיין: ארז השאיר אחריו מ
כי ככה   /שום דבר לא יפגע בי /לא אשה לא כדור מחבלים /שום דבר /"שום דבר לא יפגע בי

כי פחדתי שמשהו יפגע  /ודאגתי בימים /לאחותי, לאחי, להורים./ ובכיתי בלילות /נשבעתי
אין לי טעם   /אם יקרה לך משהו /כבר שנים כשאמר /לי בראש וקולו של אבי מהדהד /בהורים

בהבטחתי, מצטער,  /היום מעלי, כנראה שלא עמדתי /לחיים, טעם למחר./ אם אתם עומדים כאן
 ".בחיי

אחותו של ארז, אושרית, כתבה שירים רבים לזכרו. אחד מהם הוא השיר "כוכב": "הוא היה פרח  
לאך שעוד לא קיבל את כנפיו./ הוא היה תינוק שרק נולד,/ הוא שעוד לא הספיק לגדול,/ הוא היה מ

ואחד כמוהו היה באמת קשה ליצור,/ לגדל אותו ולהעניק לו את כל   /היה יצירת מופת של הגורל
גיל  /עשרים ואחת, גיל של התחלות חדשות / צרכיו,/ לגרום לו לאהוב ולהיות נאהב./ ופתאום בגיל

 ".וגדל להיות כוכב /,/ קיבל את כנפיושל ילדות מסתיימת,/ הוא נקטע
 

 ביצוע: כנסיית השכל   – שום דבר לא יפגע בי  

 

  שום דבר לא יפגע בי, שום דבר
  לא אישה לא כדור מחבלים, שום דבר

  כי ככה נשבעתי לאחי, אחותי, להורים
  ובכיתי בלילות ודאגתי בימים

  כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים
  בראש כבר שניםוקולו של אבי מהדהד לי 

 
  אם יקרה לך משהו

  אין לי טעם לחיים
  אין לי טעם למחר
  אין לי טעם לחיים
  אין לי טעם למחר

 
  אם אתם עומדים כאן מעלי

  כנראה שלא עמדתי בהבטחתי
  מצטער, בחיי
  מצטער, בחיי
  מצטער, בחיי

 
  אם יקרה לך משהו... 

 
  שום דבר לא יפגע בי



 

 

  שום דבר
  ור מחבליםלא אישה לא כד

 שום דבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 סרן נחום אריאלי ז"ל

 .שירת כמפקד פלוגה בפלמ"ח

 ., בקרב על הקסטל, עשרה ימים אחרי חתונתו1948נהרג באפריל 

 

עדה. בן יחיד להורים שנפרדו. חבריו מספרים שרצה -בגבעת 1927-נחום, בן מתתיהו ולאה, נולד ב

לא הספיק להתחיל את לימודיו האקדמיים בארה"ב, כי  להיות וטרינר או אגרונום. בסופו של דבר 

למפקד הכוח שהיה אחראי על אבטחת הדרך  התבקש להאריך את שירותו בפלמ"ח. הוא מונה 

הלחין,  לירושלים. למרות שהיה קצין בפלמ"ח, לנחום היה אופי רגיש ומיוחד. הוא שר, כתב שירים, 

ותו לקולנוע. חבריו מספרים שבגלל שהיה לו קל  'הפיק' ערבי תרבות באוהלי הפלמ"ח ונודע בהתמכר

 .מאוד לחקות מבטאים זרים, הוא השתמש בזה במהלך פעולות מבצעיות



 

 

לאורה, אותה הכיר במסגרת שירותם בפלמ"ח. מיד אחרי החתונה  1948נחום נישא בסוף מארס 

ריאלי את שם, כאשר נהדף הכוח, נתן א  –הוזעק אריאלי לפקד על כוח התגבורת לכיבוש הקסטל 

,  1948באפריל  8הפקודה האלמותית: "טוראים לסגת, מפקדים נשארים לחפות". נחום נפל ביום 

. אריאלי נחקק כדמות מפקד נערץ במערכה המכריעה במיתוס התקומה, וכמי שטבע  21כשהיה בן 

 את הסיסמה "אחריי". כתב את השיר "עד אחרית ימים", שאותו מבצע ערן צור. 

 עד אחרית ימים 

 צוע: ערן צור בי 

 – ַעד אחרית ימים

ד כוכב מרומים  ,עֵּׁ

ד ירח חיור  ,עֵּׁ

ד הים הסוער  :עֵּׁ

 !אהבתיך

 :עד כוכב מרום

 בבדידות בלי תום

 איך הנפש כלתה 

 עלטה -מתוך ים

 !אליך    

 עד ירח רחוק

 חוק-איך העצב אין

 נצבט אז הלב

 ועצם הכאב 

 .בגללך    

ד הים הסוער  עֵּׁ

 והלב הבוער

 :ושכולביקוד דווי 

 – על אף הכל

 !אהבתיך    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמל מתי )מרדכי( כ"ץ ז"ל 

 (101)הנח"ל המוצנח, כיום גדוד  50שירת כלוחם בגדוד 

 .וחצי בנופלו 19, כ"ח באב תשכ"ד. בן 6.8.1964נהרג בפעילות בגבול הסורי ביום רביעי, 



 

 

היו אינטנסיביים ומלאים בלימודים, חברה . חייו 1944-נולד בתל אביב ב  מתי, בן משה וצפורה, 

מכן גם מדריך בתנועה. אחרי בחינות -העולים" ולאחר-ויצירה. היה חבר בתנועת הנוער "המחנות

הבגרות יצא להכשרה עם גרעין "הבשור" שהיה מיועד לקיבוץ "רעים" בנגב. הראה נטייה לספרות  

 .וגילה כשרון לציור, כתיבה ובייחוד שירה

הטירונות במחנה נח"ל, התנדב לנח"ל המוצנח. -גוייס מתי לצה"ל. אחרי תקופת 1962באוקטובר 

קשר. למרות שחלה בצהבת בצבא, התעקש לחזור -מתי עבר קורס מ"כים ולאחריו קורס מש"קי

, התנדב מתי לצאת עם חוליה למשימה בקו הגבול 1964האוגוסט   6-ולשרת ביחידה קרבית. בליל ה

ובמהלך הקרב נפגע מתי בפגיעה ישירה. לאחר שנפל, מצאו הוריו  הסורי. הכוח נתקל במארב

שיריו, "עם -במגירה בחדרו את דפי יומנו ואת מחברת שיריו, בהם שירים ליריים עמוקי ביטוי. ספר

בוא שמש", עם הקדמה מאת המשורר נתן אלתרמן, הופיע במלאת שנה לנפלו. בין השירים נמצא 

 ."הקת "מוניקה סקסהשיר "לשטח מת", שאותו מבצעת ל

 לשטח מת 

 מוניקה סקס 

 ,זחלתי
 בגדי דבוקים

 .בזעה ודם
 .יריות ורימון שנדם

 -פצוע ושותת
 .זחלתי לשטח מת

יַרי  ְשרִּ
לחמת  מִּ  עייפים מִּ

יַניים י עֵּׁ ְלפֵּׁ  אָּ
 .ושמש יוקדת
 -פצוע ושותת

 .זחלתי לשטח מת

 ,הפקרתי
 .השארתי להם הכל

 זחלתי
 עד גבול הרעש הגדול 

 -ושותתפצוע 
 .זחלתי לשטח מת

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


