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התקשהלהיפרד מהוריו
ביקש מהוריו שלא יגיעו

להיפרד.
יתקשה

אותו כי

סמל

בוקאי

מתנדבשכולו לב
סמל
הובא

מירושלים
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אתמוללמנוחות בבית העלמץ

הצבאי בהרהרצל.ירון ,אביו

אימו יוכי ,סיפרה כי מאז שהחל
ספדלו
המבצע הצבאי ,לא הצליחהלהירדם:
שלנו,ילד אהוב עלהכל ,מתנדב
״ברקאי
״הרגשתי שטוב לא יצא מהסיפורהזה״.
קיבלו בני המשפחה את הבשורה שכולולב.מילדות היה מתנדב בכל מקום
שלשום
אליעזר׳ באריזתמזון,
שרק אפשר.ב׳יד
בהתפוצצות
המרה כי אליאב נהרג

הפצמ״ר על

המשפחה

״הוא היה

של

ברקאי,

ובמד״א .היה מדריך ואחראיעל סניףבני־
$TS1$בניעקיבא$TS1$

׳מרכזי .אם ראה אדם לצד
האזוריתאשכול.אליאב הותיר אחריו
עקיבא
$DN2$בניעקיבא$DN2$
תמיד עצרועזר .ברקאי נהרג תוךלחימה,
אחים נוספים ,והוא היה השני במשפחה.
המחיר ששילם הגדולמכולם .המהיר
אחיוהגדול התחתןלפני מספר חורשים,
אבידה ענקית למשפחה,
והשתחרר לפני כמה ימיםממילואים ששילמנו
ישראל״.
בעזה.אליאב היה אמור להשתחרר בקרוב
אבידה לכל עם
רותגולדברג ,חברה של ברקאי,
משירותו הצבאי.לאחר שמשפחתוקיבלה
את הבשורה הקשה,הובהלה אחותובהריון
סיפרה כי ״ברקאי היה אדם מאמין ,נעים
לעזורוכיסיו
וטובלב .הוא תמיד היה מוכן
לידה ,לאחר שחשה צירים.
מתקדם לחדר
היו מלאים בכל הציוד הדרושלכך .גם
ההורים יוכי ודוד נקרעו בין השכול
כשהיה יוצא הביתה מהצבא היה מבלה
הלידה.
והעצב,לבין הדאגה לבת שבחדר
ולילותיו בהתנדבותבמד״א״.
הלווייתו נערכה אתמול בבית
את שעותיו
העלמין
הדרך

דור היה בן הזקונים של
הצעיר מבין ארבעהילדים.
שתמיר
המשפחה ,זה
השטוטניק של
נותן שמחת חיים .ירע תמידלהצחיק את
כולם״ ,סיפר אחיו אביחי והוסיף ״הוא היה
שלנו .כל מקום שהוא דרך אנשים
הגאווה
הלימודים
עליווהלכו אחריו .את
דיברו
שלו סיים בצורה מדהימה .״הוא התכונן
לצבא ,לקח מאמן אישי והיה חוזר עם דם
עליו והוא
בידיים .אבא שלי היה כועס
אמר ׳אבא זה עושהליטוב׳ .הוא קרע את
עצמו בצבא.ילדמושלם״.
הם דיברו בפעם האחרונהלפני שבוע
להרגיע את
ודור שלח כל הזמן הודעות
המשפחה" .לא האמנתי שיקפיצו אותם

בעל לב

פנים קורנות
לפני שש שנים עברה
נדב מהמושב מי עמי לשדמות
חבריהם מספרים כי נדב החל מהרגע
הראשון להתחבר והיה מעורב מאור בכל
משפחתו

של

דבורה.

הנעשה ביישוב .הוא הותיר אחריו הורים
ושני אחים קטנים.זיו שר ,דודו
אמר כי

״נדבשלנו,

של

נדב

בן אהוב,

בבית הספרהחקלאיכדורי .היה בחור

מלא חיים .אהב ספורט

אתגרי והיהאלוף

הארץ ב־  201הוא היה מוקף חברים .היה

לצנחנים .יותר מכל זוכרים
גאה שהתגייס
את החיוךשלו .פניו קרנו תמיד
המשפחה

מבקשים

בשמחה.

מהתקשורת

להתייחד בפרטיות עםבאבינו".

מוטי דותן ,ראש המועצה הגליל
התחתון ,אמר על נדב כי ״הוא היה מלח
להורים שמאבדים
הארץ,ציוני .אין נחמה
משדמות
ילד" .סמל נדב ריימונד בן 19
דבורה הובא אתמול למנוחות בבית

העלמין

סמ״ר

בחור כריזמטי

משה דוינו בן

מירושלים,
20

ואמר:

סמלדניאל קדמי ,בן 18
צופים שבשומרון הובא אתמוללמנוחות
העלמין הצבאי בקריתשאול .אמש,
בבית
סמוך לשעה אחת עשרה בלילה קיבלה

שמחת חיים.

משפחתו את הבשורה המרה .עדנה חמבי,

יחד.

רכזתהקהילה של
״דניאל היה בחור
של המשפחה סיפרה כי
וחייל
מלא שמחה ואהבה .בחור כריזמטי,

חייל בחיל ההנדסה ,נהרג ברצועת עזה
מירי

 rpgבאזור חאן יונס .חברו הטוב

של דוינו אורי מגזימוף

״מושיקו היה בן אדם עם
הכי

ספד לו

בירושלים .עשינו הכל
גבר

היה איתי בכיתה ,התגייסנו יחד ,עשינו
טירונות קורם ביחד .הוא

אהבליהנות

לצחוק״.
מהחיים

בשבוע שעבר הם איבדו

את בן כיתתם,

משהמלקוז״ל שנפל

אף

הוא במהלךהלחימהבעזה .מגזימוף סיפר
כחמישה ימים
ורק

בשדמות דבורה.

סמל

אמר

זהב

מלר

המשפחה

מהיישוב

היישוב וחברה קרובה

מצטיין" .גרשון מסיקה,

ראש המועצה

האזורית שומרון ,אמר"אנחנואבלים
מותו של בן השומרוןהחייל הגיבורדניאל
קדמי שנפל על משמר ארצו ,בן למשפחה
את

שהיא ממקימי

ההתיישבות בשומרון .אנו

נזקוף קומה ונמשיךלבנות את ארצנו .לא
ניתןלמחבלים צמאי רועלשבור את כוחו
של העם הזה .מכאן אני קורא לממשלת
הבינלאומי
להיכנע ללחץ
ישראל שלא
להפסקת אש .ישלהכות במבקשי רעתנו
אחתולתמידולהביא את השקטלתושבי
ישראל״.
מדינת

רב טוראי

שגיא
אוז

נייו
נהו

fmBii

אנחנו

ווינו

בשג׳אעיה בשבוע שעבר.

סמל

למר

קומי

כי שוחח עם דוינולפני
אך חברו לאיכול היה לדבר
שהכול בסדר .דוינו הוא בנם של רוחמה
ונסיםדוינו,השלישי מבין ארבעה אחים.
העלמין בהר
כי חשבתי שהוא צעיר מידי אז שייהנה הלווייתו התקיימה בבית
מהספק שהינה מקפיצים אותם״ .סמל הרצל .לפני גיוסו לחיל ההנדסה ,הוא
למד למד בתיכון דנמרק והיה בן כיתתו
למנוחות
מירושלים הובא
דור דרעי בן 18
גולני ,שנהרג
של משה מלקו מחטיבת
העלמין הצבאי בהרהרצל.
בבית

הצבאי בצפת.

ריימונד,

חיאל

אהבלצחוק
רונית ודוד,

ברקאי ישי שור בן

ראשון

תשה

וועי

גאוות

בכאב ,עםהיוודע הבשורה המרה:

כח השריון באזור המועצה

סמל

סמל

רב

סמל

עוי
חיתון
ביווון

מלא

בשמחת חיים

בוינה

חבר טוב

אנאלמימוני ,ידידתו של
מקרית אתא
סמל ארז שגיא בן 19
שירת
מטבריה
נירן כהן
כטבח
העלמין שלשום :״הוא היה מלא בשמחת חיים ,לא
הובא אתמוללמנוחות בבית
הוא הותיר אחריו זוג הורים,
בחטיבה
השתחררלפני כשנה משירות סדירוגויס
היה מישהו שישב איתו ולא היה מחייך
הצבאי בחיפה .יניב הרן ,בן דודו של ארז,
נאווהועופרושלושה אחים מור בת 23
אמר כי ״ארז הוא המלך של המשפחההזו .לידו .שכנה קרובה סיפרה על הרגע בו למילואים עם תחילת המבצע .רס״ל
חבריו
אלמוג בת  12וקובי הקטן בן
בריגה הותיר אחריו הורים ושני אחים.
התקבלה הבשורה המרה בבית המשפחה:
שאהב ילד שמתחילת דרכו ידע מה הוא רוצה
מספרים על בחור עם לב זהב
חברתו כתבה אחרי ההודעה על מותו כי
ולעזור.גיל שמעון ,חברו הקרוב לעשות .ארז בא מבית ציוני ערכי וטוב,
לתרום
״שמעתי צרחה מהבית .אמא שלו קיוותה
״קשה לילהאמין שזה אתה ,אני מחכה
ביותר של נירן כהן ספדלו :״הוא היה אח אין עוד בחוריםכאלה ,אין כאלה אנשים .לשמוע שהוא רק נפצע ,אבל אז שמעה
שבכל רגע תיכנס ותעיר אותי מחלום
שהואנהרג״ .היא הוסיפה:״מידן היהילד
״ביום שישי האחרון ראיתי אותו.
יקר .כל דבר שיתפתי אותו .הכל ביחד
הבלהות הזה״ .חבר של בריגה סיפר
טוב ,שמהומלא חיים שמבלה ונהנה .הוא
המשפחה ארגנה תרומות לכל הגרוד
ולעזור לכל החברים
איתו .אהב לתרום
היה האח הבכור עם שני אחים קטנים בני ״היה חבר טוב,לפני שנסע אמר שהכל
בגדוד .אני לאמעכל את זה
והגענו לשם .הכנו 400לחמניות לכל
עדיין".
יהיה בסדר ,שהוא לא נכנסלעזה ושאין
הוא התגייס רקלפני שנה וחצי
 16ו־
הגדור עםשניצלים .ההורים הספיקו
אביו ,עופר אמר עם היוודע דבר
הלווייתו התקיימה בבית
לדאוג״.
מה
הבשורה המרה" :אני רוצה רק להגיד לראות אותו לחצי דקה .הוא אמר להם לשריוןובגלל בעיה בריאותית עברלהיות
שהוא מוכן ללחימה בעזה והוא התאמן טבח״ .ראשעיריית נתיבות,יחיאלזוהר ,העלמיןבאשקלון.״נפילתו של חייל
לביבי שימשיך שיפרק אותם שלא יחזור
בשורת השכול והאובדן בקהילה קטנה ,שבה כולם מכירים את
ולעשות את מה
שוב עוד שנתיים .דיברתי עם ניראתמול לזה .ארז רצהלהיכנס
ספרלבןעירו:
שוב פוגשת את תושבי נתיבות,בנפול כולם ,מכניסה את כלהקהילה למצב של
שצריךלעשות .הוא היה אחדהילדים
בצהרייםוהלכתי לסדר לו את האוטו.
משתתפת
בן העיר מידן ביטון .נתיבות
הכי ערכיים שפגשתי .המבצע הזה היה
׳תשמור עלעצמך׳ ואז הוא
אמרתי לו
אבל וצערעמוק" ,אמר ראש המועצה,
משפחת בריגה
פרג׳ון,שליווה את
יאיר
הלווייתו התקיימה
באבלה של המשפחה״.
לכולנו .המנהרות הן סכנת
לו מאוד חשוב,
לטלפון״.
כבר לא ענה
לבי
״לבי
המרה.
הבשורה
קבלת
בנתיבות.
בבית
אתמול
מוות״.
עם
העלמין
עם
מידן סיפרה

רב־סמל

שקמה

עדי בריגה ,בן 23

שבמועצה האזורית

המשפחה היקרה

שבאחת

מבית

חוףאשקלון,

חרב
עולמה״.

