




מפגש בישול לזכר

ל"ארד חסון ז'גיא ריצ



ילדות

.  בישוב קדרים שבצפון הארץ1982נולד בגיא 

.ורעותיובל , אח לרועי, בן בכור לליאורה ויעקב

.במושב נעמהעבר גיא עם משפחתו להתגורר בגיל חודש 

רכיבה על , אהב מאד טיולים בארץ. גיא היה בן למשפחת חקלאים ואהב את האדמה והארץ

.נגינה בגיטרה ושירה, סקי, אופניים

"  בויאר"ולאחר מכן המשיך את לימודיו בפנימיית , בבקעת הירדן" גפנים"הספר למד בבית 

שבירושלים





תחביבים ותחומי עניין

יחידת הצלה  -"מגילות ים המלח"ולכן הצטרף ליחידת ההצלה , תמיד דאג ונתן לאחריםגיא 

שם הספיק להשתתף בשני  . הממוקמת במדבר יהודה ופועלת לאיתור וחילוץ מטיילים שאבדו

.חילוצים



ל"הגיוס לצה

.ל במסלול בני משקים"בחטיבת הנח50לגדוד 2000התגייס בנובמבר גיא 

.נין וחברון'ג, לאורך שירותו שירת בגזרות שכם



לאחר השחרור

.שבבית שאן" נהר הירדן"שירותו הצבאי עבד כאיש ביטחון במעבר הגבול לאחר 

תמיד טייל עם הגיטרה ועם  . לטיול במונגוליה וסין, חברו הטוב, יצא עם דודו, עם סיום עבודתו

.ספר שירי ארץ ישראל



לאחר השחרור

.והם המשיכו לטייל בהודו, בת זוגתו,  הטיול הצטרפה אליו ליהיהמשך ב

.במהלך הטיול תכננו השניים להינשא ולהתגורר במשק המשפחתי בנעמה

חלק משמעותי  -גיא החל לעבוד במשק המשפחתי והיה אחראי על תחום הכנת השתילים

.בגידול תבלינים

אך הספיק , ממנו נהנה רק למשך חודשיים" לי קפה-גיא"גיא וליהי פתחו בית קפה , בנוסף

.לצעירים לבטא את כישרונםואיפשר" ערב במה פתוחה"להתחיל מסורת של 





מועד הנפילה

מתוך הבנה , גיא התייצב לשירות מילואים ועלה ללבנון, פרוץ מלחמת לבנון השנייהעם 

.ברורה שזוהי מלחמה על הבית ועל עצם קיומנו

נפל גיא בקרב  , השניהלבנון מחלמתיומה האחרון של , 13.8.2006, ו"ט באב תשס"ביום י

.שעב-אעייתהבכפר 

טיל נגד טנקים שירה . גיא היה חלק מכוח מארב שתצפת על הכפר ועל שלוחותיו

.בנופלו24בן . במקוםוגיא נהרג , בה שהההחיזבאללה פגע בעמדה 

.ירושלים, גיא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל

.לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב סמל



הנצחה

.שמו של גיא קיים כיום מטע תמרים במשק המשפחתיעל 

:אמו מספרת

התמר הוא עץ . התמריםשגיא מכל המשק החקלאי הכי הרבה התחבר למטע סימליכמה "

היתה חלק בלתי נפרד מחיי הנתינה . המתוקכל כך שורשי וישראלי הנותן את פרי התמר 

כחלק מהנצחתו  . הדאגה לאחר והיכולת להיות חבר לחיים היו חלק בלתי נפרד מימנו. גיא

".ומגיעים עם סיפורו לבתים רבים הארץגיא מטע זה נמכרים כתמרי תמרי , גיאשל 





הנצחה

וכן באתר האינטרנט  , "לי קפה-גיא"הונצח בפינת זיכרון בבית הקפה גיא 

http://www.guy-li.com

:ביניהם, לזכרו של גיא חוברו מספר שירים

.הלחין יוחאי בלום וביצע גידי גוב, וינשטוקרויטל , שכתבה דודתו" שיר לגיא"

.אחותו, אותו היא ביצעה עם רעות, נטע מילרעל ידי והולחן שנכתב ושיר נוסף 

http://www.guy-li.com/



