מפגש בישול לזכר
דביר עמנואלוף ז''ל

ילדות
דביר נולד בירושלים ,הוא בנם של דליה ונתנאל.
לדביר  4אחים ואחיות :הדס-אסתר ,נעמה ,אביה-רוחמה וירון אח באומנה.
הפרש הגילאים בין דביר לאחותו הבכורה הדס היה קטן ,הם היו מאוד קרובים ורבים התבלבלו וחשבו
שהם תאומים.

על הילד שהיה
דביר היה ילד סקרן ,מתעניין וחוקר .הוא נהג לפרק חפצים בבית וללמוד עליהם ,ממה הם מורכבים וכיצד הם
פועלים .לעיתים החפצים הללו נותרו מקולקלים בבית כתוצאה מכך.
משפחתו נהגה לכנות אותו "נזק".
דביר היה ילד חברותי שאוהב להיות מוקף בחבריו ומשפחתו .הוא אהב לבלות במגרש ולרכב על אופניו.
בילדותו למד בבית ספר ממלכתי דתי ,ותחביביו הוא חוג חלל וטיס.
הוא מאוד התעניין בתחום החלל ואף התכתב עם נאס''א ושמח בכל פעם שאלו ענו לו.
דביר חלם מגיל צעיר להיות חייל ,ובכל שנה בפורים נהג להתחפש לחייל במדים.
הוא שאף להיות טייס.

גיל ההתבגרות
לאורך ילדותו ועד גיל בר המצווה דביר היה ילד אנרגטי ושובב ,אך לאחר בר המצווה הפך להיות יותר רציני.
הוא בלט בהשקעה שלו בכל תחומי חייו :בלימודים ,בתנועת הנוער "בני עקיבא" ובתרומה לקהילה ,כשהוא
סוחף אחריו חניכים וחברים .למעשה ,השקיע דביר בהתנדבות זמן רב וכמעט לא היה בבית .הוא מיעט
לחשוב על עצמו ,על נוחיותו ,ודאג לאחרים .דביר היה מאוד פעיל בתנועת בני עקיבא ,והפך גם למדריך .הוא
היה מדריך מוערך ואהוב בתנועה .הוא ניכן ברגישות ואכפתיות כלפי החניכים שלו ,הכין להם מכתבים
והפתעות לעידוד ותמיכה .הוא היה מאוד מחובר ומסור לתנועה ,ושכנע רבים להצטרף.

תחביבים ותחומי עניין
טוב ליבו וחיוכו הרחב היו תו ההיכר שלו .דביר אהב לטייל ולתור אחר מעיינות מים .בזמנו הפנוי היה יוצא עם
חבריו למעיינות הסביבה .דביר היה אדם צנוע ,שקט ,שעוזר לכולם ומחזק .הוא היה אהוב מאוד בקרב
משפחתו המורחבת ותמיד זכר להתקשר לסבא וסבתא שלו ,לשאול לשלומם.
דביר עבר קורס מד"א )מגן דוד אדום( והתנדב בתחנה בהתמדה .הוא היה ידוע באחריות שלו ,ובדאגה לכל.
נהגי האמבולנס היו מרוצים מאוד כשדביר היה תורן במשמרות שלהם .בנוסף התנדב במחסן הצדקה
שבשכונה ,וכשקיבל רישיון נהיגה נידב גם את מכונית המשפחה למשלוחים למשפחות נזקקות.

לפני הגיוס לצה"ל
דביר למד בישיבת הסדר "אהבת ישראל" בנתיבות.
בשנותיו בישיבה בלטו בו ענוותנותו ,יושרו וטוהר מידותיו .בישיבה למד בדבקות רבה – אפילו בהפסקת
הצהריים היה לומד לבד את התנ"ך ורושם בתוכו ,בשוליו ,הערות בעיפרון ,בכתב יד קטנטן ,ומאיר בַמ ְדֵגּשׁ
את הפסוקים שאהב.
בשנה הראשונה של דביר בישיבה נפטר אביו ממחלה קשה .דביר המשיך בלימודיו עוד כחצי שנה ואז
החליט לעזוב את הישיבה ולהתגייס לחטיבת "גולני" באופן עצמאי.

הגיוס לצה"ל
כיוון שהתייתם מאב ,רשאי היה דביר להימנע משירות קרבי ,אולם תמיד חלם להיות חייל קרבי ולא ויתר על
הגשמת חלומו .כאשר נודע למפקדו על יתמותו מאב ,שאל את דליה אימו אם היא בטוחה בהחלטתה
לאפשר לדביר שירות קרבי .היא ענתה" :איני בטוחה ,אבל ...זה מה שדביר בחר ואני תומכת ברצונו".

השירות הצבאי
עם סיום טירונות "גולני" הוא יצא למסלול פלחה"ן )פלוגת חבלה והנדסה( ,אותו סיים בהצטיינות ונבחר
לקורס מ"כים .לאחר שסיים את הקורס נשאר להדריך שני מחזורים חדשים של הקורס ,כמפקד "מודרך"
)בעגה הצבאית( .מיד אחריהם נקרא דביר לצאת לקורס קצינים .הוא סירב וביקש לחזור לצוות שאיתו
התגייס ,לשלב הפעילות המבצעית" .מפקד טוב חייב לחוות את השטח בעצמו ורק אחר כך יוכל לשמש
דוגמה לאחרים כקצין ",טען .דביר נלחם לחזור לשטח ומפקדיו אפשרו לו זאת ,אך לא ויתרו לו על תפקיד
פיקודי כסמל-ראשון.

השירות הצבאי
במהלך שירותו התחיל מבצע "עופרת יצוקה" .דביר יצא לעזה עם הצוות עליו פיקד .זו הייתה הפעולה
המבצעית הראשונה שהשתתף בה.
במוצאי שבת סמוך לכניסתו לעזה ,התקשר לאימו.
אימו אמרה לו" :אני דואגת .אתה חייב להיכנס?" והוא ענה לה" :אימא ,אני צריך להילחם ולהיות שם".
"במוצאי שבת הבאה אתה בבית!" אמרה האם ,ודביר השיב' :אימא ,אני לא חושב'" .במסרון האחרון ששלח
לה כתב" :תשמרו עליכם ,אני אשמור על עצמי ובעזרת ה' נחזיר את הכבוד של עם ישראל".

מועד הנפילה
בעת פעילות של יחידתו במחנה הפליטים בשכונת ג'בלייה שבצפון הרצועה ,כאשר הגיעו לאחת
המנהרות ,חשד מפקד הפלוגה שאורבים להם ,ולאחר התלבטות החליט לבסוף לעבור .המחבל שארב להם
המתין עד שכל החיילים יעברו ואז ירה בדביר ,שהיה המאסף של הכוח.
סמל-ראשון דביר עמנואלוף נפל בקרב ברצועת עזה ,ביום ח' בטבת תשס"ט ) ,(4.1.2009והיה החלל
הראשון במבצע "עופרת יצוקה".
בן  22היה בנפלו .הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.

הספדים
חברו של דביר -חגי אברהם נוימן ,ספד לו:
חיוך קטן .קבוע .חיוך שכמעט אף כח שבעולם לא יכול למחוק .לפעמים הייתי משתגע .דביר מספר לי איך פוצצו אותם במכות בקרב-מגע ,ומחייך .דביר מספר לי איך הם עשו תרגיל ועלו על ג'בלאות בגשם שוטף,
שלא תעזור שום חליפת-סערה וכל הנחלים של המים נכנסים לו לתוך התחתונים ,ומחייך .הוא מספר איך השאירו אותו בקורס מכי"ם בתור מפקד )"מודרך"( ,תפקיד שאף אחד לא אוהב ,ומחייך .גם לאחר
שהשאירו אותו בקורס כמפקד מחזור נוסף )לאחר שכבר הבטיחו לו שיחזור ליחידה שלו ולחברים שלו ולא עשו כן( .אמנם אז לקח קצת זמן ,אבל שוב  -הוא מחייך .אפילו כשבאתי לבית-חולים לבקר את אבא שלו
שגסס מסרטן ,אפילו אז  -הוא תמיד חייך ,והיה אסיר תודה על כמה מכתבים מפגרים ששלחנו לו מהישיבה .אפילו כשבאנו לנחם בשבעה .תמיד מחייך .חיוך קטן ,קבוע ,בדיוק כמו דביר עצמו :עוזר לכולם באופן
שתמיד נראה לו כמובן מאליו ,תמיד עושה את כל המוטל עליו על הצד הטוב ביותר  -אבל בשקט .בצנעה .בלי שום רעש ומוחצנות מיותרת .עם אותו חיוך קטן וקבוע .קבוע ויציב ,כמו דביר עצמו.
אינני מכיר עוד אנשים כמוהו .יגיד מי שיגיד שתמיד אומרים זאת ,על כל חייל שנופל .אז שיגיד .במקרה של דביר זה פשוט נכון .כח רצון כמו שלו ,אמונה כמו שלו ,הכרת טוב כמו שלו ,רצינות ונחישות כשלו בכל
החשוב לו ,עזרה וגמילות חסד כשלו ושמחה כשלו ,פשוט לא מצאתי באף אדם אחר.
דביר נולד בשנת תשמ"ו ,לנתנאל ז"ל ודליה תבל"א ,כילד השני במשפחתו .הוא למד בבית-הספר היסודי בגבעת זאב ,ולאחר מכן המשיך לישיבה התיכונית "אור-תורה" ברמות ,כאשר בד בבד היה פעיל בולט
ומדריך בתנועת הנוער "בני-עקיבא" בסניף גבעת-זאב ,אליו תמיד נשאר קשור .לאחר הישיבה התיכונית הדרים לישיבת ההסדר "אהבת ישראל" בנתיבות ,בה למד כשנתיים ,שם זכיתי להכירו .גם בישיבה למד
בשקט ובצניעות שאפיינו אותו ,והיה יושב בשורה האחורית ומרבה בלימוד של ספרי מוסר ותיקון המידות .בשנה השנייה נפטר אביו ,נתנאל ,ממחלת סרטן בה נאבק כחמש שנים ,ודביר היה לעמוד התווך בביתו.
למרות שיכול היה ללכת ליחידה עורפית הוא בחר במסלול קרבי ,דבר עליו חלם עוד מילדותו )מספרים שכמעט בכל פורים התחפש לחייל .(...הוא לא הסתפק ביחידה קרבית רגילה והלך לגיבוש סיירות ,שם התקבל
לסיירת "חה"ן" גולני היוקרתית ,ובה הצטיין לטובה ונשלח לקורס מכי"ם סיירות .לאחר שגם שם הצטיין לטובה נשאר להיות מפקד בקורס )"מודרך"( למשך שמונה חודשים ,למורת רוחו .כמובן שיחד עם תסכולו ,גם
שם תפקד למופת .לאחר שכבר הכריחו את דביר בפיקוד החטיבה לצאת לקורס קצינים ,הוא התעקש לחזור ליחידה שלו על מנת להתעסק בפעילות מבצעית .לבסוף ניצח במאבקו ,ומונה לסמל-צוות )ואף תפקד
פעמים רבות כמפקד צוות( ביחידתו ,אליה כה שמח לשוב .ואז ,לאחר אימון בגולן המקפיא )שגם בו לא שמעתי ממנו אף תלונה( ,ירד דביר לעזה לצורך הפעילות המבצעית הראשונה שלו .הפעילות בה נהרג.
מאז חלל עצום ומוחשי נפער בליבי .כאילו חלק מנשמתי נקרע.
אבל יחד עם זאת ,חיוך קטן נשאר צרוב עמוק בלב .חיוך שמאחוריו אדם בלא כל רבב .חיוך שמאחוריו אינסוף מעשים טובים .חיוך שמאחוריו מלא כל-טוב של אמונה ושמחה.
חיוך שהוא עולם ומלואו .החיוך של דביר.

הנצחה
הסיפור על דביר הקטן :חצי שנה לאחר מותו של דביר ,פגשה אימו של דביר זוג הורים צעירים שבחרו
לקראו לבנם התינוק "דביר" על שמו של בנה ,מבלי שהכירו את המשפחה כלל" .דביר שולח לך חיבוק
גדול דרכנו ",אמרה לה אימו של התינוק ,באותה פגישה גורלית .מאז עומדות המשפחות בקשר רצוף,
"התחושה שלנו הייתה שיש כאן משהו חדש .יש המשך לדביר ",אמרה דליה.
עוד על הסיפור המרגש בקישור:
https://www.youtube.com/watch?v=lnNhvV3cVuw

הנצחה
מעיין לזכרו של דביר-
מעיין דביר הוא נביעה קטנה מתוך מערה הזורמת לבריכה שנמצאת בעמק האילות ,בסמוך לשכונת
גבעת זאב – בריכה עם ספסלים ופינות ישיבה .חבריו של דביר וחניכי תנועת "בני עקיבא" הסבו את
שם המעיין לשמו של דביר ופיתחו את המקום במשך ארבע שנים .ביום הזיכרון ,לאחר הטקס בהר
הרצל ,התקבצו בני משפחה ,חברי ילדות וחברים מהצבא סביב המעיין .כלנית )כלוש( דודתו ,כתבה:
"אין ראוי מכך לזכור אותך ,דבירוש יקר ,סביב מעיין מים חיים באמצע הטבע הירוק והחי ,עם כל מי
שהקיף אותך בחייך .אתה מאוד מאוד חסר לי".

הנצחה
מאז נפילתו מקיימים בני הנוער בנתיבות מסע בעקבותיו של דביר .דליה אימו משתתפת ומספרת להם על
דרכו ומורשתו .בנוסף ,הוקם בית דביר –
מרכז מגורים של תלמידי ישיבת ההסדר "אהבת ישראל".
משנבנה הבניין ,הסמוך לבניין הישיבה הראשי,
הוחלט לקרוא לו על שם דביר.

הנצחה
כלנית תורג'מן כתבה את "שיר לדביר" ואבשלום סלוק הלחינו" :כבר כשנולדת ידעו כולם  /שהגיע ילד של אור
ושמחה לעולם  /את סיפורי הגבורה בתנ"ך כל כך אהבת  /תורה ומידות באהבה תמיד למדת  /תמיד האמנת בטוב
ובישר  /עכשיו אתה לא כאן ,ומה ממך נשאר?  //אף פעם לא ויתרת לעצמך  /השקעת ועשית הכול בשמחה /
הגשמת חלום כשהתגייסת לצבא ' /גולני שלי' קראת בגאווה  /תמיד חתרת למצוינות  /עכשיו אתה לא כאן .זוהי
המציאות  //החיוך שהיה נסוך על פניו  /ממלא בתקווה אותנו עכשיו  /בשבילנו דביר תמיד יהיה מגדלור  /מפזר
עיגולים של שמחה ושל אור  /הוא נלחם בגבורה עם אמונה באל  /להחזיר את הכבוד לעם ישראל // .לכולם היית
קודש קודשים  /אח וחבר אמיתי ,גומל חסדים  /עודדת את כולם גם כשאביך הלך  /חיית חיים שלמים ומלאים כל
כך  /ואנחנו נהפוך את הכאב והגעגועים  /למשהו אמיתי משמעותי בחיים  /יחד נחזיר את הכבוד לעם ישראל /
דביר אתה עכשיו עם אבא נתנאל".

https://www.youtube.com/watch?v=pJXDLBM4L8g
http://gilo86.bandcamp.com

