
 

 

 תשע"חיום הזכרון 

ארז אלי מנהל האגף לאירגון יסודי, -יוסי בייר מנהל האגף לחינוך על

 תלמידים, מורים, הורים ואורחים יקרים,ובקרה במינהל החינוך, 

בכל מערכות ח את דבריי בקביעה עובדתית מרתקת: אני רוצה לפתו

ובכל פעולות האיבה  ,המדינהשנות קיומה של  70, לאורך ישראל

 אנשים 23,646על  עומד מניין הנופליםכולן, 

 ימים. 3כמות האנשים שנרצחו באושוויץ בפרק זמן של אותה זו 

דרך אותה הדרך הנוראה שהובילה להקמתה של המדינה,  –אין ספק 

הדרך  –ה מאד מהדרך שבה אנו משמרים אותה שונציינו לפני שבוע, 

 אותה אנו מציינים היום ומחר.

אירועים, מבצעים, פיגועים, קרבות, מאורעות ת איבה, ו, פעולותמלחמ

שמות שונים לסדרה ארוכה של פעולות אלימות, פעולות  –

שמאחוריהן אבדן של חיי אדם, שלכולן מטרה אחת מוצהרת: שימור 

 החיים.

לות על נס את אנו נוטים בימים כגון אלה, וגם בימים אחרים, להע

גבורתם ותרומתם של אנשים, צעירים ברובם, אשר מסרו את חייהם 

. הייתי רוצה במהלכה של מלחמה, בליבו של קרב, מבצע או אירוע

מקומם של אלה  –בדבריי אלה להתמקד דווקא במקום מעט שונה 

 שנותרו בחיים. מקומם של הפצועים.

 ,התותחניםחיל של  55אריק היה מילואמניק צעיר בסוללה ג', גדוד 

 22ילד בן . 1973באוקטובר  6-כשמלחמת יום הכיפורים פרצה ב

בתחילה השתתפה הסוללה שהשתחרר משירות סדיר זה לא מכבר. 

בקרבות בלימה נגד המצרים בחזית הדרומית, מסייעים לשריון ולחיל 

האוויר ומנסים למנוע את התקדמותו של הצבא המצרי. באמצעות 

מצריות רלה הסוללה של אריק סוללות נ"מ מ"מ נט 155תותחי 

 14והשתתפה באחד הקרבות המשמעותיים של המלחמה ביום 

 באוקטובר. 



 

 

עם מעט ימים של לחימה מתמשכת,  12באוקטובר, אחרי  18ביום 

מאד שעות שינה, ללא מקלחת או החלפת בגדים, חצתה הסוללה את 

של  תעלת סואץ אל עבר הצד המצרי. גם משם המשיכה הסוללה

אריק בלחימה, תוך ריכוך עמדות אויב וציפייה לכוחות קומנדו מצריים. 

מטוס מצרי הופל, וחיילי הסוללה אספו את הטייס המצרי ולקחו אותו 

 בשבי. 

באוקטובר החלה הפגזה של טילי קטיושה,  20-וה 19-בלילה שבין ה

שנחתו בתוך הסוללה. פרצה אש, שהדליקה בבת אחת שלושה 

 150 – ה האש אל כל התחמושת שהיתה שםשניות הגיע תותחים, ותוך

חיילים נהרגו מעוצמת  5פגזים במשקל כולל של טון התפוצצו. 

הפיצוץ, ועשרות נפצעו. אריק היה אחד מהם. שעות הוא שכב בשטח, 

פצוע במצב קשה, מאבד דם רב, עד שפונה לבית החולים הדסה 

 בירושלים.

--- 

עורר בבית החולים. האם סיפרו אריק הת 1973באוקטובר  21ביום 

צעקות של פצועים יש בכל הגוף ו ואב ליכ  כבר לאמא, לאבא?

מסביב. איפה אני? מה אני עושה כאן? האם עדיין הקרב נמשך? 

כאבי תופת. דם ניגר. מנסה שוב המלחמה הסתיימה? תנועה קטנה ו

מחצית הגוף בתוך תבנית גבס, יד ימין  – אני מביןלקום ולא יכול. 

בושה. רגל אחת על סף אבדון. אצבע בכף היד הלכה לאיבוד... ח

מה קרה לצוות שלי? מה קרה לסוללה? האם איפה הרופא? יש אחות? 

. החום לא יורד. חום ועוד כמה כואביורידו לי את הרגל? הכל כואב. 

 חום.

הזיות, יש לי זיהום, שלושה חודשים של חום גבוה וכאבים אינסופיים. 

תזוזה. שלושה חודשים. יכולת סר אני חבהירות, -אי חלומות בהקיץ,

 ההורים שלי איתי כל הזמן. ניתוחים, עירויי דם, עירויי אנטיביוטיקה. 12



 

 

בית החולים הופך לבית שלי. אני חי כאן. עכשיו אני כבר מצליח 

להתקדם קצת באמצעות קביים. המון פיזיותרפיה. בלילות אפשר 

ת החולים. כל היום מספרים בדיחות לשתות קצת יין שהבריחו לי לבי

זוועה ובדיחות מקבריות עם החברים הפצועים. החברים החדשים שלי. 

 החברים שלי לחיים. אחים לסבל ולהתמודדות. 

מנגן בגיטרה אני לומד לקראת התואר הראשון בבית החולים, אני 

 לא הגעתי, ברית המילה של האחיין שלילבבית החולים, אני חי כאן... 

 כי אני לא יכול להגיע לתל אביב.

--- 

ן. ומגודל שיער וזק   ר מבית החולים לאחר כשנה, רזהאריק השתחר

איבוד. הלכה ל –הרגל פגועה מאד, אבל עדיין שלו. האצבע בכף היד 

הובילה בה היה מאושפז פגישה מקרית עם בתו של מנהל המחלקה 

אם זה קרה אותו להתאהבות של חייו, לחתונה, ולשלושה ילדים. ה

 בזכות המלחמה? 

הפגיעה הגופנית הביאה לאהבת הספורט, לשחיה, גלישת רוח, 

צלילה, ומזה שנים לרכיבת אופני יד ספורטיביים והשתתפות 

במרתונים. אריק הינו עורך דין מצליח ואיש משפחה למופת. אריק הוא 

 עצמו מופת של שיקום. האם זה קרה בזכות המלחמה?

--- 

הוא דוד שלי, אחיה של אמי, והוא גם הדוד של אחי שחגג  גרובר אריק

באותם הימים. אריק  חמש. אני הייתי בן היעדרואת ברית המילה שלו ב

 נמצא איתנו כאן, והוא מכבד אותנו בנוכחותו.

--- 

  



 

 

יום הזיכרון הוא יום קשה, משום שקשה לזכור. וקשה עוד יותר לעשות 

כרים כל הזמן. מי שאיבד אדם זאת דווקא ביום אחד. אנחנו הרי זו

יה שלה בכל נ  זוכרת את ב   היקרה אהוב, זוכר בכל רגע. עדה רובל

שניה משניות חייה. מדינה שאיבדה את ילדיה, צריכה לזכור אותם 

 יום אחד כזה, יום הזיכרון, שבו כולנו זוכרים.רק יש  –תמיד. ובכל זאת 

אני רוצה שנזכור ביום הזה גם את התקווה. אני רוצה שנזכור, כולנו 

ביחד, שבסופו של דבר, עמוק בפנים, ועם כל הפוליטיקה שמסביבנו 

משום שבמלחמה אנשים מתים. דרך השלום עדיפה על כל מלחמה.  –

אנשים חיים. אני רוצה שנזכור שאנחנו לא עוד עם קטן  –ובימי שלום 

, אלא חברה אנושית חיה ופועמתחי על חרבו, עם שמוקף אויבים, 

תאוות חיים ובועטת, מלאת ניגודים וסתירות פנימיות, שמורכבת מבני 

דתות שונות, מוצאים שונים ותרבויות רבות, חברה שרוצה את עצמה 

לעצמה, חברת אנשים שרוצים לבלות וליהנות, לצחוק ולבכות, להיות 

אנו חייבים להיות  –ה יקרה זה בחברת זה, ולהרגיש טוב. כדי שכל ז

חברה שוחרת שלום. חברה שמושיטה יד חזקה, בטוחה ואיתנה לא 

רק לאוהביה, אלא גם לאלה שלא. חברה שעוזרת לחלשים שבתוכה, 

 לגרים שבקרבה, חברה תומכת, חברה שאוהבת.  

, לא הצדעה צבאית סמלית, ךאנחנו מצדיעים ל – , אריק דודי האהוב

מיתית, מתוך כבוד אמת, אהבת אמת, ותקווה אאזרחית אלא הצדעה 

 לעתיד טוב יותר.

את אותה  ,מתינו 23,646-עשרות אלפי פצועינו, ולונצדיע כולנו ל

 הצדעה בדיוק. ה

 ברוך. -של כל הנופלים יהי זכרם 
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