




מפגש בישול לזכר

ל"בניה רובל ז



ילדות

. בחולון1994-בנולד בניה 

.ליאל וירין, אריק-קטן לתומראח . בן זקונים לעדה וזאב מתוך ארבעה ילדים

בגלל " פיסטוקי"ו" גוזלי"ואמו הייתה מכנה אותו , נמרץ ושובב, בניה היה ילד שמח

.  מידתו הקטנה

.עם יריןובמיוחד , קשר הדוק וחם עם הוריו ועם אחיו, היה מחובר מאוד למשפחתו

אומץ לב ותעוזתו הפכו אותו למנהיג כשהגן על חבריו , כבר בצעירותו היה גיבור ללא חת

.זריזה'נינגבגופו כלוחם 



על הילד שהיה

הוא עלה על כיסא וממנו לארון , מספרים שכבר כשמלאו לו שלוש וחש כאבים ברגלוהוריו 

.  הוריד את האקמול ובדק עם אחיו ליאל שזו אכן התרופה המתאימה, התרופות

עשו  –מקטן ועד גדול –וכולם , כשמלאו לו חמש הוא הנהיג את קייטנת הקיץ שבה השתתף

קירב בניה  , בניה היה רגיש למצוקת הזולת וכשחברו חן התגעגע הביתה ורצה לחזור. כדבריו

לתדהמת  , דילגו מעל הגדר והקדימו לשוב מהקייטנה הביתה, הם טיפסו עליו, פח זבל לגדר

. ההורים

. הוא סחף את חבריו אחריו מילדותו עד בגרות, בניה ניחן בכריזמה בלתי רגילה ובאסרטיביות



גיל ההתבגרות

ב למד "עד י' ומכיתה ז, בשכונת בן גוריון בחולון" אמירים"התחנך בבית הספר היסודי בניה 

הוא היה . בעירו וסיים את לימודיו במגמת טכנולוגיות מידע" יצחק נבון"בגימנסיה על שם 

.עשרה יחידות בגרות במחשבים-ואף נבחן לאחת, פריק של מחשבים

.  בתיכון בניה היה חבר בנבחרת הריצה וספורטאי מצטיין

הוא היה חוזר מכל תחרות ורץ לספר לי בגאווה עצומה על הגביע : "מורתו עופרה מספרת

הוא אהב לשחק כדורגל ותמיד התנדב כאשר היה . על המדליה הקבוצתית שקיבלו, שזכו בו

."חסר שחקן





תחביבים ותחומי עניין

. 'ועד כיתה ח' מכיתה א, "הורה רעים חולון"רקד בלהקה הייצוגית של חולון בניה 

כוריאוגרף הלהקה סיפר כי . בניה בלט בין הרקדנים בזכות הביטחון העצמי וריקוד מלא הבעה

בניה שאני מכירה נחוש היה להשיג . "יצר לבניה תפקידים מיוחדים ההולמים את כישוריו

הוא התעקש שאגיע לצפות בו בכיתה  : "סיפרה, מורתו, עפרה נתן" ,דברים שהיו לו מהותיים

–ואני הגעתי וחשתי גאווה , אמר,' את חייבת לבוא'. 'הורה רעים'במופע הסיום של להקת ' ט

."רקדן נפלא היה



תחביבים ותחומי עניין

.  לקראת השירות הצבאי" עמית לכושר"התיכון פרש מהלהקה והחל להתאמן בקבוצת לפני 

.ב כבר מונה לעוזר מאמן"בכיתה י

אהב להאזין למוזיקה ים תיכונית , תחביביו של בניה היו לשחק עם אחיו בסוני פלייסטיישן

(. אלקטרו האוס)מוזיקת ריקודים אלקטרונית –והאוס 

עפרה . שאווירה תוססת ושמחה שררה בקרבתו, אדיב וחבר נאמן, חייכן, הוא הפיץ אור גדול

בספר המחזור נכתב  ... להחביא להם את הקלמר, נהג להשתובב עם חבריו: "מורתו סיפרה

."  'התימני התורם ביותר לקהילה'עליו שיזכה באוסקר בזכות היותו 

. נחרץ בעמדותיו ונאמן ליושרו, החלטי ועקשן, אסרטיבי, אחראי ועצמאי–היה מנהיג טבעי 



ל"הגיוס לצה

".  הצנחנים"ושירת כלוחם בחטיבת , ל"התגייס לצהבניה 

והתעקש לתרום למדינה  , הוא ויתר על הזימונים שקיבל ליחידת המחשוב והמודיעין

הגשים , "הצנחנים"לאחר הגיבוש לחטיבת . ולהתנדב ליחידה קרבית כשלושת אחיו

–כאשר מול עיניו מטרה אחת , הוא סיים טירונות ואימון מתקדם. 101חלום והגיע לגדוד 

.  להיות קלע

. ואכן היה קלע וסיים את שלב ההכשרה לקו



השירות הצבאי

היחיד מהשכבה  . "ירין סיפר שבניה היה מאושר שהצליח לעבור את הגיבוש לצנחניםאחיו 

את שירותו הצבאי ראה כזכות להגנה על המולדת ושירת את המדינה . שלו ששירת ביחידה

."  הוא היה מוכן למות למען המולדת רק כדי שאנחנו נחיה יותר בשקט. בגאווה

הוא היה מופת ודוגמה לכל  : "אחיו ליאל סיפר. בניה היה בעל כושר פיקוד יוצא מן הכלל

מפקדי המחלקה והפלוגה אמרו לו שהוא היה צריך לקבל את , בסוף ההכשרה שלו. החיילים

."העריכו אותו מאוד בצבא... אות המופת



השירות הצבאי

לעזה עם  נכנס בניה , בתחילתה של הכניסה הקרקעית". מצבע צוק איתן"נלחם בבניה 

תפקידם היה לאתר מנהרה התקפית המיועדת ". גבעתי"שסופח לחטיבת 101גדוד 

הגיח מחבל מפיר  לפתע . הכוח סרק צריף חשוד ולא מצא בו דבר. לחדירה לקיבוץ סופה

. נסתר של מנהרה וירה צרור יריות שממנו נפגע בניה ונהרג

בשיא קדושת , שעת רצון כל הרצונות, "דרעוויןרעווא"מותו נקבע במוצאי שבת בשעת 

.השבת







מועד הנפילה

בן עשרים  , (19.7.2014)ד"ב בתמוז תשע"בערב יום כ" צוק איתן"נפל בקרב במבצע בניה 

.  היה בנפלו

. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחולון

.ליאל וירין, אריק-תומר, עדה וזאב ושלושה אחים, הותיר אחריו הורים



מועד הנפילה

שובו "שכתב לחבריו בעקבות מבצע , נפילתו נמצאה הודעה במכשיר הסלולר שלולאחר 

לא : "להקרבה עצמיתמוכנתוהמעידה על מחויבותו לשמירה על המולדת ואפילו " אחים

החברים שלי ובכללי על , אם זה להגן על המשפחה שלי, אכפת לי לאבד צלם אנוש כל עוד

.המשפחה רואה הודעה זו כצוואתו של בניה". העם שלי



הספדים

.  השתתפו בלווייתואלפים 

אין מילים לתאר את תחושת האובדן  , אוצר יקר שלנו, בניה ילדי: "עדה ספדה לואימו

רק בשבוע ... אנחנו מרגישים שחתיכה מגופנו נתלשה ברגע אחד ... שאנחנו חווים היום

לחוש , הסתפקנו בשעה קצרה כדי לראות את חיוכך המקסים, שעבר ביקרנו אותך בצאלים

דוגמה , אתה בחור משכמך ומעלה, בני שלי... ולהתעודד ממך, את חיבוקך האוהב והבוטח

, אני מבטיחה שאעשה את כל המאמצים לקיים את צוואתך, בניה... ומופת מאז היית קטן

".פרח יקר שלי, נוח על משכבך. להיות חזקה גם כשקשה ולשמור על כולם



הספדים

נודע , שמחת החיים והחיוך הכובש שלך קירבו אליך לבבות רבים: "אחיו כתב לבניה, ירין

עקשנותך בלטה בך עוד . לנו שהיית החקיין של המחלקה והכנסת הרבה צחוק ושמחה

כך עמדת ברוב היעדים שהצבת לעצמך  . אך ידעת לנתב אותה לדרכים הנכונות, מילדותך

.בחיים

ידעת מגיל צעיר  . מאז ומעולם היית פטריוט החושב על המולדת ולא על חייו הפרטיים

.  תמיד היית דבק במשימה ופניך היו מועדות קדימה... כמו האחים שלך, שמקומך בקרבי

בחתונה . מ ועם חולית החוד"לכן לא התפלאנו כשאמרו לנו שיצאת להסתערות עם המ

".אך נשמתך כן, שלי לא תהיה תחת החופה



הספדים

אורים וחולית יכולים  , בזכותך תושבי סופה: "נפרד מבניה, 5-מחלקת המפקד , רוןשחר סגן 

נפלה בחלקי הזכות להיות איתך בשנתיים האחרונות מהיום הראשון  , בניה. לישון בשקט

תמיד  , במחלקההדמות השפויה , תמיד מוביל... ועד הכניסה הקרקעית לעזה... בטירונות

...  אפילו אותי, מחקה את כולם. מצחיק ממךאין ... מצליח להבין גם את הצד שלי

."בדיוק כמו שרצית, נישאר כולנו משפחה



הנצחה

:יריןמנקודת מבטו של " בניה"שכיב ואלעד טולדנו כתבו את השיר אורי 

תזכור שיש עולם / אל תלך כדי לא לחזור , לך כדי לשמור/ רק אל תלך לי , לך כדי לשמור"

השיר זכה לביצוע  ". בניה/ מתוך כאב אני כותב לך / ורק שתדע כולם גאים בך / מאחוריך 

.נוסף ומרגש על ידי ליאת אליהו וגל שלו

של בניה לזכרו " אור גדול"את המופע " הורה רעים חולון"ה העלתה להקת "בחנוכה תשע

ובביצוע רקדני  תבוריבכוריאוגרפיה של ליאור " בניה"ובו הוצג הריקוד , חולוןבתאטרון 

.על רקע השיר שכתבו אורי שכיב ואלעד טולדנו, הלהקה הבוגרת



הנצחה

מאז נפילתו ומדי  . בניהממשיכה להנציח את דמותו ואישיותו של " אח גדול"עמותת •
, הצוות המאמץ של החיילים הבודדים המתגייסים במחזור חודש נובמבר, שנה בשנה

".צוות בניה"נקרא 

העניקה מלגה על שם בניה רובל לסטודנטית  , שבה ירין לומד, "אפקה"מכללת •
.מצטיינת בהנדסת רפואה

. במושב נווה ירק שבשרוןבכרם את הנצחתו של יזמה , המחנכת של בניה, נתןעפרה •
אל מול נוף הכרמים באדמת הארץ שכל כך  , זיכרון דמותו חקוק בסלע לנצח: "לדבריה

."אהב ואת נפשו מסר למענה



הנצחה

כרטיסי -כרטיסי בניה "הנצחה ייחודי הנקרא פרוייקטהילדות והשכונה של בניה יזמו חברי 

מחולקים לכל אדם מגדול ועד קטן במגמה להניע את אלו כרטיסים ". מעשים טובים

לאחר עשיית המעשה הטוב על העושה . האנשים לעשות מעשים טובים ללא תמורה

.להעביר את הכרטיס הלאה כדי ליצור המשכיות ושרשרת למעשים הטובים

ל"זלזכרו של בניה רובל הפייסבוקעמוד 

https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%97-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%9C-1390246587933649/?tn-str=k*F





