


לזכרבישולמפגש

ל"זאביטןעדי 



ילדות

בין ארבעה שלישי , לציפורה ויעקבבן , (27.12.1979)ם"תשבטבת ' בטבריה ביום זנולד עדי 

.  אייל ואסף, אח לאבי, בנים

גדל במשפחה חמה עדי . תכשיט, עדי: נולד יפהפה ומקסים במיוחד ולכן נבחר שמועדי 

. מאושר ובעל ביטחון עצמי רב, תומכת ואוהבת והיה לילד חייכן, ומאושרת

.  היתה עטופה בחום ואהבה ומלאה חוויות וטיולים בחוג המשפחהילדותו 



שהיההילדעל

בסוף לימודיו היסודיים כתבו עליו חבריו בספר  . בטבריה' רעות'הספר היסודי -למד בביתעדי 

: המחזור

רוצה לגלות דברים חדשים ולפעמים גורם  , שבענייני אש הוא פשוט כוכב, ילד חברותי ושובב"

".לעדאבל לא נשכח שהוא ילד חמוד ויפה וכך ייזכר בליבנו , לפיצוצים מרעישים



שהיההילדעל

. ילד של שטויות ובעיקר ילד של בנות, ילד של חיוכים, מספרים שעדי היה ילד של שמחההוריו 

.  עדי היה ילד מושלם שחייו נגדעו מהעולם

. בבית הספר תמיד עשה שטויות אך הצליח להתחמק מכעסים בחיוכים והלצות

. תמיד הפיץ אור בכל מקום. הוא היה ילד שאי אפשר היה לכעוס עליו

.היה תכשיט שידע לעזור בלב רחב לכל אדם, עדי כשמו כן הוא



שהיההילדעל

: הדינמי של עדי ניכר כבר בהיותו בגןאופיו 

ידע  , כאשר אמו כעסה על מעשי שובבות. מעש ומחשבה ובעל כושר מנהיגות טבעיזריז 

. כפי שנהג לומר לימים, "אמא תעבירי אותה"רצה לומר , לחבק ולנשק, לחייך

ונזכרת , סקרן עם תעוזה, במינון הנכון, "שובב בטעם"מספרת שהיה , הגננת של עדי, אורנה

.  צער בעלי חיים. "כדי לשחרר עכברים שנלכדו במלכודת בגן, 3ילד בן, איך הסתייעה בו

.אמר עדי, "אסור להרוג



ההתבגרותגיל

הוא בלט  , התיכון דרך כוכבו של עדיבתקופת . בגליל' מקיף עמל'עדי סיים את לימודיו בתיכון 

רוב התקבלו  -פי-סחף אחריו חברים למעשי קונדס ושובבות שעל, בדינמיות ובפעלתנות שלו

. בסלחנות ובחיוך

גילה עדי אזרחות טובה כשהתנדב למשמר האזרחי ותרם לקהילה בביצוע סיורים  , במקביל

וליכד סביבו , הוא יצר קשר מידי עם בנים ובנות. פתוח וחם, עדי היה נער חברותי. ומחסומים

.מגובשתחבורה 



ההתבגרותגיל

אני רואה סרטים והצגות וגם  . "'יד שטרית'הקולנוע -בנעוריו עבד עדי כסדרן ומסריט בביתכבר 

שממשיכים לשמור , מקום זה הרחיב את מעגל החברים והחברות. נהג לומר, ..."מקבל שכר

.על קשר עם בני המשפחה





ל"לצההגיוסלפני

ובאופן טבעי , למשחקי אש וגפרורים ולפיצוצים, שהיה סקרן ופעלתן, כבר בילדותו נמשך עדי

.  אבי, ההנדסה בעקבות אחיו הבכור-בחר לשרת בחיל

הפעלות המטענים וההווי בפלוגה השפיעו עליו מאוד , המוקשים, הסיפורים על הפיצוצים

. ומשכו אותו



ל"לצההגיוס

.  ההנדסה הקרבית-והתעקש לשרת בחיל, ל"התגייס עדי לצה1998ביולי

.  היה מהבולטים בחבורה וסחף אחריו כמה מחבריו להנדסה קרביתעדי 

, ידע לשלב בשירותו גם בילויים, מוקף תמיד חברים. אהב את הפלוגה ואת השירות הצבאיעדי 

.  טיולים והנאות ובמקביל התגלה כחייל רציני ואחראי

פגש עדי את חיילי הגדוד בטבריה והזמינם ללינה או , ברגילות ובחופשות השבת, לעתים

.לארוחה חמה בביתו





הנפילהמועד

. הגיע עדי לחופשת חג בביתו, א"ערב ראש השנה תשס, 2000בספטמבר30-ב

.איש לא ידע כי לא ישוב לראותו עוד. היה ביקורו האחרוןזה 

ר "ר בני אברהם וסמ"סמ, אביטןר עדי "יצאו סמ, (7.10.2000)א"בתשרי תשס' ח, בשבת

. דב שבגבול הצפון-למשימה בגזרת הר, סואעדעומר 

בעקבות ההפגנות , שבעאחוות לאזור להגיע ל"מהחמקיבל צוות הסיור קריאה 12:30בשעה

. שערכו אנשי חיזבאללה באותה השבת לאורך כל הגבול הצפוני



הנפילהמועד

עלה רכבו של הצוות על מטען 12:40-ב. מספר דקות הגיע צוות הסיור למקום האירועכעבור 

. ל הבינו מאוחר מדי שהתבצעה חטיפה"בצה. עוצמה-רב

הוחזרו גופותיהם של שלושת  , (29.1.2004)ד"בשבט תשס' ו, ביום חמישי, ימים1,210לאחר

. החיילים החטופים בעסקת חילופי שבויים עם החיזבאללה

. ל ערך טקס ממלכתי מלא בהשתתפות ראשי המדינה וראשי הצבא"צה

.מדינה שלמה עצרה נשימתה עת שבו הבנים לחיקה





הנפילהמועד

. הובאו השלושה לקבר ישראל, (30.1.2004)ד"בשבט תשס' ז, ביום שישי

. ואחת-עדי נטמן בבית העלמין הצבאי בטבריה והוא בן עשרים

.הותיר אחריו הורים ושלושה אחים



הספדים

: אמו של עדי ספדה לו

רוצה כל הזמן להיות  . רוצה כל הזמן לספר את סיפורך ודוממת, לעדי שבתוכי ומסביבי, בן יקר שלי, עדי"

לא  , לא רק ברקע. איתנושתהיה , בכל נים ונים בגופי קוראת לך שתבוא. מתגעגעת עד למאוד, ולידךאיתך

. בזיכרונות ובשתיקה, לא רק בלב, רק בתמונות

תשחק עם אסף  , תשתולל עם אבי, תעיר הערה צינית כלפי, תצעד עם אבא לתפילה, לשולחןעימנותשב 

?מאיתנולמה הלכת , נושא לאהבה, מקור לגאווה, אח שלישי. ועם אייל תוכל לנהל שיחה

. בכך אני בטוחה, היית יכול להיות אדם ואזרח כה מצליח? ומה פשר הגזירה? למה ניתק חוט חייך"



הספדים

, אומרים שאתה בעולם שכולו טוב. היופי והאהבה והחיוך הנהדר, ידיים כה טובות, הכשרון, הרי היה בך הכלכי 

ה קטף מגן החיים  "כולם שם שושנים שהקב? האם נדע... מה עברת עד שהגעת לשם. ה הכי טובים'עם החבר

!איתנואני רוצה אותך כאן , אותי זה לא מנחם. רבים מדי, והם רבים, לגנו

... מה לא קורה כאן אני יודעת ומרגישה שהאין והחלל שהותרת רק הולך וגדל, מה קורה שם אני לא יודעת"

אבל מנסים להילחם לחיים מלאים עם הרבה , ועננה מכסה את פנינו, בוכים, אומנם אנחנו עצובים הרבה

שתי גיסות ורק אתה העדי המיוחד  , יש לך שלושה אחים שלכל אחד מקום בכתר. רגעים של יופי ושמחה

עם אמונה  , לעתים שמחים, לעתים אנו בוכים. משפחה שונה, הפכנו להיות משפחה אחרת. והיחיד חסר

נמצא את הכוח להיות הלאה משפחה מלוכדת חיה ויותר  . לטוב ולרע, איתךואנחנו איתנוגדולה שאתה 

.ומתפללים ללא הפסק שההרג ייפסק ושאנשים צעירים יוכלו בשקט לצמוח ולגדול בארץ הזאת. מאמינה



הספדים

.ביתך ליד הכנרת-בחיבוק של רגבי האדמה , במקום שכה אהבת, נוח בן יקיר לי"

,  אח של אבי, בן של אבא. עדי של ממש, בן מקסים. אמךלהיות , ואולי יש לי את הזכות הגדולה, ליהיתה"

שבת , שבת לישראל. אהוב של בני המשפחה, נכד של סבתא נינה ושושנה, גיס של נטע ומאיה, אייל ואסף

."אמא. מתוק שלי, יקירי... הביתה



הספדים

: ספד לעדי אייל אחיו

פשוש כך אמא ואבא כינו , כך כיננו אותךעדידוש, עדי החייכן והיפה שלנו! אחי היקר מכל, עדי"

היית בידי מרצחים חסרי לב שלא  . אך לא עודמאיתנוימים שהיית רחוק 3-שבועות ו3חודשים3שנים3.אותך

. אנשים רעים שהחזיקו אותך ולא נתנו לנו לדעת מה עלה בגורלך, בחלו בכל אמצעי להכאיב לנו

חלמנו ולא  , נאבקנו, כל יום שעבר נלחמנו, עדי. ימים בציפייה ליום שבו נראה אותך חוזר הביתה1,210חיינו

.לא רצינו לדמיין שכך זה ייגמר, הרפינו לרגע

אבל לא ידענו מי הם וכמה הם  . ידענו מי אתה והאמנו שאתה חזק, נאחזנו בשביבי התקווה כנגד כל הסיכויים"

לא רק  , אנחנו מתגעגעים אליך עד מאוד ורוצים שתהיה שוב איתנו לא רק בתמונות, עדי. אנושיים-רעים ולא

.בזיכרונות ובשתיקה, בלב



הספדים

כל כך רצינו שכל הסובבים אותנו שלא  ? למה לקחו אותך מאיתנו, מקור לגאוות כל המשפחה, עדי אחי הצעיר"

סוף על מה אנו נאבקים ולמה אנחנו לא היינו מוכנים  -ממש הכירו אותך מלבד הסיפורים והתמונות יבינו סוף

לא  וזיכרךלא נשאיר אותך לבד לרגע ונדאג ששמך , כשאתה פה, עכשיו. להרפות מהמאבק להשיבך הביתה

אני יודע שאתה נכנסת לביתם ולליבם של אלפי  . אנו ננציח את סיפורך בכל דרך אפשרית, ימושו לעולמים

שיש לה את ההיסטוריה שלפני  , הפכנו להיות משפחה אחרת, עדי. אנשים ואתה חי שם בתוך כל אחד ואחת

.  הכל מתערבב, לעתים מדמיינים ולעתים צוחקים, לעתים בוהים, לעתים אנחנו בוכים. והדרך הקשה של אחרי

מלאה גאווה על הזכות הגדולה שלנו שאתה חלק  , אני מקווה שנמצא את הדרך והכוח להיות משפחה מלוכדת

.  נוח לך על משכבך בשלום, שבת לישראל, שבת הביתה. נוח לך אהוב יקר שלנו במקום שכה אהבת. מאיתנו

!"אמן. השם ינקום דמך ותהיה נשמתך צרורה בצרור החייםאביטןעדי 



הספדים

: ל יוסי"סא, ד"כותב המג

בשנים האחרונות הפכת עדי לחלק בלתי נפרד . יותר מארבע שנים עברו והכאב עדיין כבד, עדי היקר"

ל קיימו את הבטחתם  "מדינת ישראל וצה. הרבה בזכות המאמצים הבלתי נדלים של משפחתך, מתודעת העם

כלוחם בפלוגה המבצעית היית שותף לפעילות מבצעית מן  . לקבר ישראל, אותך עדי לגבולם-והשיבו את בנם 

הקרבת מעצמך המון  . פעילות שהגנה באופן ישיר על חיי אזרחי המדינה בגבול הצפון, המעלה הראשונה

.נהרגת על ציר חדירה המוביל ישירות לנווה אטיב. את חייך, ובעצם הקרבת את היקר מכל, למען המדינה

עונים לשאלתי אם הכל כשהנכם, באחד המפגשים על גדר המערכת, אני עדין זוכר את החיוך על פניכם"

. 'יש לך כאן עסק עם לוחמים מפלוגה א, ד"אל תדאג המג: בסדר בתשובה



הספדים

על , המחלקה שלך נבחרה ונשלחה למשימת הסיורים על גבול הלבנון, חלק מפלוגת החוד בגזרה ואף יותר מכךהיית 

אתה עדי  , אך חבריך עדי עמדו במשימה, לא זכית לראות זאת. המחלקה שלך הופקד למנוע חדירה ליישובי הצפון

. שילמת בחייך

לא היה לך סיכוי מול שני מטעני  . המפויח והמעלה עשן חרוט בזיכרוני, יפ הפגוע'עד היום מראה הג, אתה יודע עדי

. הטילים והאש, הרסס

כיצד נוכל לנחם את  . מדמם למוות מרסס המטעניםכשהנך, וכל שנותר להם היה לקחתך, הם לא העזו להילחם בך

אך עדיין , מאז הכאב לא נחלש. יותר מארבע שנים עברו מאז בישרתי למשפחתך את הבשורה הנוראה, משפחתך עדי

. בעיקר למראה הנחישות וההתמדה בפעולות להשבתך, כשבאתי לחזק הייתי יוצא מחוזק, בכל ביקורי

. אשרי העם שכאלה הם לוחמיו, אשרי הורים שכאלה הם בניהם. נחבקם ונאמצם לעד, משפחתך עדי היא משפחתנו

."יהי זכרך ברוך, נוח בשלום עדי על משכבך



הנצחה

ביוזמת המשפחה ובתרומתם של נאוה  , על שמו של עדי במטרה להנציחוהוקם -מצפה עדי 

הסוכנות היהודית לישראל  , קרן קיימת לישראל, עיריית טבריה, ב"ארה-ביידהפרי 'וג

. והפדרציה היהודית של שיקגו

ממוקם בנקודת תצפית מרהיבה  , אשר הוקם על כביש מצפור בכניסה לעיר טבריההמצפה 

נחנך ביום השנה השלישי המצפה . החרמוןהר דוב והר , הכינרת, המשקיפה על ביתו של עדי

ראש עיריית טבריה , ל"הרמטכ, שר הביטחון, לחטיפת החיילים במעמד משפחות החיילים

.אשר ליוו את המשפחות לאורך התקופה, ואנשים רבים



הנצחה

:בני ועומר, אשר נלקחו מאזור מגוריהם של עדי, במצפה ישנן שלוש אבנים גדולות
-ואבן גרניט מהגליל , ביתו של בני-אבן גיר ממישור החוף , ביתו של עדי-אבן בזלת מאזור הכינרת והגליל 

.ביתו של עומר
,  מהווה מוקד עלייה לרגל לקבוצות של מטיילים ומהווה אתר תיירותי חינוכי, האתר המצוי בכניסה לעיר טבריה

וכסמל למאבק העיקש שניהלו המשפחות להשבת הבנים , כחלק מהפעילויות השונות להנצחת עדי וחבריו
.ארצה



הנצחה

ל אשר הוקם על ידי משפחתו בדירה בה נולד  "זאביטןהינו בית חם לחיילים בודדים על שם עדי "בית עדי"

.וגדל בטבריה

.והבית מהווה מקום מפגש ותמיכה למשפחות שכולות, מתגוררים שלושה חיילים בודדים" בית עדי"ב

ואילו חלק מפינת האוכל מוקדשת להנצחת שמו של  , הסלון והמטבח משרתים את החיילים, שלושת החדרים

. עדי

.פועלים מתנדבים אשר דואגים לרווחת החיילים בשיתוף האגודה למען החיילבמקום 

יזכו בנוסף לבית חם גם למשפחה  " בית עדי"באמצעות , הרעיון העומד מאחורי הבית הוא שהחיילים הבודדים

.חמה ולאוזן קשבת



הנצחה

כאשר בימים אלו מאושרת התוכנית הסופית  , למספר דירות נוספות בעיר טבריההפרוייקטהתרחב כיום 

.חיילים בודדים70-אשר יוכל לקלוט כ, להקמת מבנה ייעודי בעיר טבריה

אשר ראתה בחיוב את יוזמת  , ושל האגודה למען החיילאביטןמשותף של משפחת פרוייקטהינו " בית עדי"

.המשפחה בהקמת מפעל מבורך זה

חום והרגשה  , במטרה לספק להם גם תמיכה רגשית, הבית עומד לרשות החיילים במשך כל שרותם הצבאי

.אמיתישל בית 

.ובמהלך שירותו נהג לארח את חבריו מהצבא בסופי שבוע, עדי היה אדם חברותי מאוד ורחב לב

.אשר דאג תמיד לחבריו, אכפתי וטוב לב, הוא דרך נאותה להנצחת זכרו כאדם אוהב" בית עדי"



הנצחה

:יעקב, אמר אביו של עדי" בית עדי"בטקס הסרת הלוט מ
,  היה זה אך טבעי שנהפוך את ביתנו לבית חם לחייל הבודד בבית בו פתחנו דלת של נתינה של חיבוק ואהבה"

.ל צווה לנו"זו הדרך שבה עדי ז
זו הדרך שמתאימה ביותר לרוחו ואורח חייו של עדי , הדרך של נתינה, צוואה בלתי כתובה, בלי שיכתבו המילים

.אשר אירח חברים מהצבא בחום ובאהבה בבית בו גדל ואני נמשיך את דרכו זו, ל"ז
האגודה קיימת  . הבית הועבר לידי האגודה למען החייל מתוך אמונה שזה הגוף המתאים ביותר למען מטרה זו

נמשיך בדרך של עשייה ובשיתוף פעולה מלא עם  , אביטןמשפחת , ל ואנו"למען רווחתם של החיילים בצה
".האגודה

: לזכרו של עדי הוקם אתר שכתובתו
http://www.adi-avitan.com/

http://www.adi-avitan.com/



