




מפגש בישול לזכר

ל"זחניקזאב 



ילדות

,  ובוריסטטיאנהלהורים ( 21.12.1977)ח "זאב נולד בכרמיאל ביום רביעי יא טבת תשל

.יאנה וליאורואחיו הקטניםאחותו הגדולה אילנה

',  ח"פלמ'הוא החל את לימודיו בבית הספר היסודי . זאב גדל והתחנך בעיר הולדתו

וסיים בהצטיינות את בית הספר התיכון אורט " הורוביץ"המשיך לחטיבת הביניים אורט 

.  טכנולוגית-במגמה הביו" מגדים"



על הילד שהיה

.אחראי וחיפש תמיד היכן ניתן לעזור ולסייע, מאוד חברותי, זאב היה ילד יפה תואר

.אהב את כולם והיה אהוב על ידי סביבתו, מגיל קטן הוא היה מוקף חברים

.הוא תמיד שיתף את כולם ושיחק עם כל הילדים שהיו עמו

.זאב הצטיין בכל שנה בלימודיו ושקד רבות על מנת להצליח' כבר מכיתה א

.הוא תמיד למד בכוחות עצמו ולא נעזר באף אחד

.השתתף בחוגי כדורגל וכדורסל ואהב להתעסק בספורט, בנוסף







גיל ההתבגרות

,  כל אירוע חברתיל הוא תמיד הוזמן . זאב היה אהוב ומוערך רבות בקרב חבריו, גם כנער

.  בלימודים ובכל רגע נתון סייע בבית להוריםלחבריועזר היה ל

.  חבר מאחור והושיט יד לעזרה בכל עת אפשריתזאב לעולם לא היה משאיר 

עד כדי שהיה מוותר  , הלימודים היו בראש סדר העדיפויות שלו והוא שאף למצוינות כל חייו

. על אירועים חשובים על מנת ללמוד למבחני הבגרות שלו

.הוא תמיד חיפש להתקדם ולהצליח בכל תחום שעסק בו







ל"לפני הגיוס לצה

".  הורוביץ"זאב עבד כמאבטח טיולים של בית ספר 

.באיזור תעשיה בר לב" קדח"במקביל הוא עבד עם אבא שלו במפעל 

.הוא התגייס לצבא כחודשיים לאחר סיום לימודיו התיכוניים



ל"הגיוס לצה

.  כחייל קרבי בגבעתי1996זאב התגייס בחודש יולי 

,  הוא עבר קורס חובשים קרביים ושירת כחובש במהלך שירותו המלא

.בעיקר באזורי לבנון ועזה



השירות הצבאי

.  לא משנה כמה קשה השירות היה, הוריו של זאב מספרים כי הוא לעולם לא התלונן

. לעולם לא אמר שקר לו, כשהיה חוזר הביתה בחורף והיה לבוש בצורה מאוד קלה,לדוגמה

.ולא היה מקטר כלל" קלילות"הוא היה לוקח הכל ב

.  עזר בכל סיטואציה אפשריתוהחברים סיפרו שזאב תמיד היה שם ככתף תומכת







לאחר השחרור

.  זאב טס לאמריקה כדי לעבוד ולחיות עם הקהילה היהודית

.  הוא שהה שם למשך שבועיים ואז עזב כי לא הרגיש מתאים למקום

.  לאחר מכן הוא המשיך לטייל באמריקה וחזר לארץ

.יחד עם אביו" קדח"זאב המשיך לעבוד במפעל , כאשר שב הביתה

.במקביל לעבודה החל להתכונן למבחן הפסיכומטרי וללימודים האקדמאיים



לאחר השחרור

טכנולוגיה  -החל ללמוד במחלקה להנדסת ביו, 750לאחר שעבר את המבחן בציון 

ובנוסף היה חונך  2001בכרמיאל בחודש אוקטובר בשנת " בראודה"במכללת אורט 

.גם במכללה היה בין המצטיינים והוא שאף להמשיך ללימודי רפואה. ח"במלגת פר

.שהיו חברים מאוד טובים בתקופת הלימודים, זאב הכיר במכללה את רוחמה ואיציק

לשירות  8גויס זאב בצו , "חומת מגן"עם תחילת מבצע , 2002בתחילת חודש אפריל 

.מילואים באזור בית לחם







מועד הנפילה

.  נפל זאב בפיגוע חבלני בצומת יגור( 10.4.2002)ב "ח בניסן תשס"ביום רביעי כ

.באותו בוקר סיים חופשה קצרה מהמילואים שאותה הקדיש ללימודים

זאב החליט לחזור ליחידה באוטובוס ולא ברכבו הפרטי מכיוון שבאזור הבסיס שלו היו מקרים  

.הנוסע מחיפה לירושלים960הוא עלה על אוטובוס אגד קו . רבים של גניבות רכבים



מועד הנפילה

.  ל והוא התיישב מאחורי זאב"לאוטובוס עלה מחבל מתאבד הלבוש במדי צה

.  המחבל התפוצץ, בצומת יגור, כעבור דקות אחדות של נסיעה

סמל מיכאל  , ל ניר דניאלי"רס, ל שלומי בן חיים"רס, סתלקולר שמשון "רס: יחד עם זאב נהרגו

.נועה שלמה והאזרח אבינועם אלפיהט"רש, פרנקוקרן ט"רש, ווייסמן



הספדים

נו מה  ': אני אתעורר ואתה תכנס הביתה ותשאל, חלום רעשהכלנדמה לי : "בוריס, אביו

.  אני מתעורר ואתה לא מגיע ולא אראה את החיוך הביישני שלך?' מה חדש? נשמע

את רצונך  , את רוחב ליבך, וכי איך אפשר לשכוח את זיו פניך! לא אראה אבל לא אשכח

."  לעזור לכל אחד הזקוק לעזרה



הספדים

הצער הגדול של  . כיצד להתכונן למוות בלתי מתוכנן, אף אחד עוד לא יודע: "טטיאנה, אימו

כל עוד אנו  , יישאר לעד בליבנוזכרונותמשא כבד ונצחי של . נפילת בננו נופל על כתפינו

.המשא יעבור לכתפיו של מי שיישאר לחיות, וכאשר לא נוכל לזכור יותר. אנו חיים-זוכרים 

ובשם המוות ינצח  , ינקום את המוות שלך בני, ייקח את המשא שלנו, ומי שלא הכיר אותך

."את האויבים שלנו



הספדים

אני יושבת  , שאיני יודעת מהיכן להתחיל, יש כל כך הרבה דברים לומר עליך: "אילנה, אחותו

."אשר קוראת לך ממרחקים, מעיני דמעה נושרת, וחושבת וליבי נקרע מגעגועים

.  'לא עכשיו, לא יכול, לא': לא הכרת את המשפט, כל כך אהבת לעזור"

."פרח כזה יפה וחכם, לקחת מאיתנויכלאני לא מבינה איך אלוהים 



הספדים

.  כ הרבה דברים"עניתי שאני רוצה כ, כששאלו אותי מה אני הכי רוצה, פעם":יאנה, אחותו

. דבר יקר שלעולם לא אוכל לקבלו, אני אענה שאני רוצה רק דבר אחד, כשישאלו אותי, עכשיו

."אותך, אותך אחי



הספדים

הבילוי במועדון והעזרה , המשחקים ששיחקנו-היפים מילדותנוהזכרונות: "נורית, בת דודתו

.  שנשאר הוא מתוקהזכרון, שהענקת לי בלימודים

על שקטף , תאמר לאלוהים שאני כועסת עליו על שלקח לנו אותך-בקשה אחת אליך, זאב

."הכי מושקע והכי מדהים, הפרח הכי מושלם, את הפרח הכי יפה בגן



הספדים

אני לא , בעינך הכחולות והחמימות, היום בדיעבד כשאני נזכרת בך, זאב: "צחית, בת דודתו

אני כועסת שלא הצלחת לממש את כל  . מפסיקה לראות את הבדידות והעצב ששרו בהן

. כך הרבה שאיפות להצליח ואני תמיד האמנתי בך וביכולת שלך-כי היו לך כל, שאיפותיך

,  בית הספר, אני מכירה אותך מילדות? אני לא מפסיקה לשאול את עצמי למה דווקא אתה

."ועכשיו אני לא זוכרת יותר, סטודנט, חובש קרבי-אני זוכרת אותך חייל. תיכון



הספדים

זאביק הוא מאותם אלו עליהם נאמר שהם חוד  : "הגדוד והחטיבה הירושלמית, הפלוגה

.  משברבעיתותדוגמא ומופת לרוח ההתנדבות שיש בעם ישראל . החנית

."אומץ לב והרבה אהבה למולדת, רעות, זאב הוא דוגמא לחברות

."כי אתה הוא מגש הכסף עליו ניתנה לנו מדינת היהודים"



הנצחה

בכל יום סטודנט  , (עד תחילת מגפת הקורונה)שנים 17למשך , 2003החל משנת 

.רגל אשר הקדישו לזכרו של זאב-במכללת אורט בראודה התקיים טורניר קט



הנצחה

חלקם נתגלו רק לאחר  החל זאב לכתוב שירי אהבה ועצב אשר , ל"לאחר שחרורו מצה

כל שורה של האותיות הראשונות , בכל פסקה. 9שיר אחד מיוחד הוא שיר מספר . מותו

.  שהייתה חברתו הטובה בעת נפילתו" רוחמה"מחוברות יחד לשם 

שזאב 6חייל מהלהקה הצבאית שר את שיר מספר , שנה לאחר נופלו, ביום הזיכרון

.22בטקס בערוץ , כתב













הנצחה

מעליהם סמל  , בתחתיתו חורי ירי, במרכזה משולש מתכת גדול וכחול: האנדרטה לזכר זאב

.  פרטיו ונסיבות נפילתו, על משולש קטן אשר נקרע מן המשולש הגדול, יחידת גבעתי ולצידו

מימין למשולש זה ניצבים על עמודים נמוכים שני משולשים קטנים ובהירים ובהם מילים לזכרו  

אינו חולק  , אלא שהוא כבר לא לידנו, אין זו אמת שבננו אינו קיים עוד, לא: "בעברית וברוסית

.  הצער הגדול של נפילת בננו נופל על כתפינו. עמנו את ביתנו ואינו כותב עוד שירים

."אנו חיים-כל עוד אנו זוכרים , יישאר לעד בליבנוזכרונותמשא כבד ונצחי של 





הנצחה

,  המרכזיתאנדרטה לזכרו ברחבת הכניסה 

".בראודה"מכללת אורט 



הנצחה

,בחורשת הנופלים, עץ אשר ניטע לזכרו של זאב

.כרמיאל"הגליל"פארק



הנצחה

.פינות הנצחה במוסדות שונים



הנצחה

.הזאב בפאזל נראה כבוכה, כאשר האורות כבים. פינה לזכרו של זאב בבית הוריו

.תגים, סיכות, כומתה-חפציו האישיים של זאב מהצבא נמצאים שם

.מונות של זאב וגם הגביעים מהטורנירים אשר התקיימו לאורך השניםת





הנצחה

.שהוריו עונדים קרוב לליבם, שרשראות זהב עם חריטת דמותו




