




לזכרבישולמפגש

ל"איתי סבן ז



ילדות

עדי ואבי ואח  , בקריית אתא להוריו(20.10.2001)ב"במרחשוון תשס' איתי נולד ביום ג

.צעיר לאחות עידן

.  בבית הספר היסודי בקיבוץ אפק הסמוךאיתי גדל בקריית אתא ואת לימודיו החל 



שהיההילדעל

,  טוב לב, הוא היה ילד חם, חיצונית וגם פנימית, מספרים אוהביו, י'ינג'איתי נולד כילד ג

בורך בחוש הומור  , מגיל צעיר היה מצחיק וחברותי. חכם עם קסם שובה לב ואהוב על כולם

לימים  ". תותיק"הוריו קראו לו בחיבה . מדהים והצליח לחקות אנשים שהכיר באופן מושלם

.  והכינוי דבק בו, "מנגו"החלו חבריו לקרוא לו 

ועידן סיפרה על , השניים נהגו לבלות יחד. עם אחותו הגדולה פיתח איתי קשר קרוב ואוהב

.הקשר המיוחד ביניהם ועל כך שמלבד היותם אחים הם תמיד היו חברים הכי טובים



ההתבגרותגיל

איתי סיים  . בקריית אתא כדי ללמוד ליד חבריו" גבעת רם"עבר איתי לבית הספר ' בכיתה ה

".רוגוזין"את לימודיו בהצלחה בתיכון 

,  מספרים אוהביו, היה לו קסם שובה לב. ובעיקר בלט בסבלנותו לילדים, איתי אהב חברה

חבריו מספרים שהוא היה הכי שמח והכי . בקלות התחבר לילדים קטנים כמו גם למבוגרים

הוא רצה תמיד את כולם  . אופטימי וברגעים של שקט היה שולף בדיחה ומצחיק את כולם

.שכולם יהיו ביחד, לידו ותמיד רצה לאחד



ההתבגרותגיל

".  החמישייה החזקה"יחד הם נקראו , איתי פיתח קשר מיוחד עם ארבעה חברים קרובים

והוא היה מוכר כאיש , נהגו לשתף אחד את השני בדברים אינטימיים, הם הרבו לבלות יחד

.הסוד של כולם וכחבר נאמן בכל עת

עמית סיפרה שהקשר ביניהם היה  . הם היו זוג2019ומקיץ , בתיכון הכיר איתי את עמית

לא פעם בהיותו בחברתה  . ואהבתם פרחה" גורה"ו" גור"הם קראו אחד לשני . טבעי וכייפי

.  אצל אשתי-ותשובתו הייתה , ביקשו החברים לברר איפה איתי





ענייןותחומיתחביבים

.  ופיתח אהבה מיוחדת לספורט הסקי, לאורך השנים איתי עסק במגוון תחביבים

.לקראת גיוסו נסע עם אביו ודודו לחופשת סקי



ל"לצההגיוסלפני

ל כדי לתרום למדינה  "איתי חיכה בקוצר רוח להתגייס לצה, לאחר שסיים את לימודיו

. ביקש להתגייס לשירות קרבי בחטיבת גולני, חדור מוטיבציה, איתי. ולהכיר אנשים חדשים



ל"לצההגיוס

. אליה ביקש להגיע, "גולני"ל והחל טירונות בחטיבת "התגייס איתי לצה23.3.2020ביום 



הצבאיהשירות

.של חטיבת גולני51איתי שירת בגדוד 

משפחתו מספרת עד כמה איתי נהנה מהשירות ועל כך שכבר שיתף אותם בכוונותיו  

.להמשיך לפיקוד





הנפילהמועד

חזר איתי לביתו מהבסיס לאחר מסע הכומתה ויצא  , (26.6.2020)פ "בתמוז תש' ביום ד

.  במהלך המסיבה סבל איתי דום לב פתאומי ונפטר. למסיבה עם חבריו סמוך לביתו

הוא הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין  . איתי היה בן שמונה עשרה וחצי בנפלו

.  בקרית אתא

.הרבה חברים קרובים וטובים ובת זוג, איתי הותיר אחריו הורים ואחות

.טוראי-לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב



הספדים

בחייםאוהבתהכישאניהדבר.בלעדיךעושהאנימהמבינהלאאני":עדי,איתישלאימו

...שליאיתיושאותךחייבתאני.עידניושלשלךאימאלהיותזה

פשוטואהבהאושרהרבהכךכלליהסבת.הייתיותמידשלךאימאלהיותגאהכךכלאני

תודה.שליוהכיענקלבעםומצחיקאמיתיהכי,בעולםוחכםחםהכי–אתההיותךמעצם

ומאושרשמחשאתה,טובבמקוםשאתהלהאמיןרוצהאני...אתךשנייהכלעלשליאהוב

להעבירלנסותמבטיחה...שליאהובלךאדאגשלאכדי,יודעאתהשרקכמוונאהבואוהב

."שהפצתוהטובוההומורוהשמחההאורואת,לאנשיםהלאהשלךהאהבהאת



הספדים

שלאלכםלדאוג,בחייםשליוהייעודהמטרההייתםועידניאתה":אבי,איתישלאביו

איבדתיועכשיו.בהכולבשבילכםכאןשאנחנותמידשתדעואתכםלאהוב,כלוםיחסר

איך.שלךהקטןהבןבלילחייםלהתרגלאפשראיך...לינתןשאלוהיםמהפיקדוןחצי

...שלךמהייעודחציבליבחייםלהמשיךאפשראיך.מזהקמים

הכיהבנותעלולשמורלנסותומבטיחשלךאבאלהיותשזכיתיגאהכךכלאני,שליאהוב

."שאפשרטוב



הספדים

אתהכמהשתדערוצהאני":(לנפילתוחודשיםעשר-אחדבמלאת)עידן,איתישלאחותו

אחדכשברגעלהתמודדקשהכמה,בלעדיךמצחיקפחותהרבההכולכמה,ליחסר

המקום,שלנושהמשפחהכשהרגשתי,וטהוריקרהכיהדבראתלאבדזהמההרגשתי

...נקוםשלאופחדתינשבריםפשוטבעולםליחשוביםהכיוהאנשיםשליבטוחהכי

שמכיר,מהמשנהלאבשביליפהשתמידמישהו,אותךשישלדעת,אליךמתגעגעתאני

אותךאוהבתאני.אתהיישארתמידוזהאתהרקזה.מכולםטובהכיהמצביםבכלאותי

."לנצח



הספדים

היינושנהכמעט.לבדאיתהונשארתיענקיתאהבהליהייתה:עמית,איתישלזוגתובת

דביקיםהיינו.יוםכלאותוצריכההייתי,השנייהאתאחדנשמנו,היוםכליוםכלביחד

חלמנו.האחרוןהרגעעדביחדהיינו,עליוואניהכולעליידעהוא.הנכונהבמידהאבל

להיותנועדנופשוטכי,שלנווהחברותהאהבהתישארשרקזהעל,עתידעלחלמנו,ביחד

הפךהוא.עדיין,שליהשקט,שליהבטוחההפינההוא,טוביםהכיהחבריםאנחנו.ביחד

...אמיתייםלהיותכדימדיטוביםאולי,ומאושריםלטוביםהחייםאתלי

."שהיההזמןעללשמוחמנסה,רגעכלעלתודהאומרת



הנצחה

המסע נועד  ". פארק הנדיב"לזכר איתי נערך מירוץ ניווט בהשתתפות מאות אנשים ב

להעלאת המודעות ולגיוס תרומות למניעת דום לב בקרב צעירים ולמחלקת הלב בבית  

.בו איתי טופל לאחר שהתמוטט, ם"חולים רמב



הנצחה

.ורבים עונדים על צווארם דיסקית עם תמונתו, "איתי לנצח"חבריו  של איתי קעקעו על ידם 




