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ילדות

,ו"תשלבאלול 'כ 15.9.76תאריךבגולןנאותבנולד

.אחיםארבעהמתוךשניילד

.בקצריןגולןבנופילמדתיכוןב,יהודהבבנימצפוריסודיספרביתלמד ב 



שהיההילדעל

אהב , ילד עם שמחת חיים. מלא נתינה כמו השם שלו, נתי היה ילד חברותי מאוד

היתה לו פינת חי משלו שהיה , את החקלאות ובעלי חיים, מאוד את החיים במושב

וגם לעזור , אהב לעבוד בחקלאות עם הוריו במשק. מטפל בה בתרנגולות וארנבות

.אהוב על כולם, ילד שובב אהב לעשות דברים בחוכמה. לחברים

.ילד עם חוש טכני לפרק להרכיב דברים



ההתבגרותגיל

.אהב והתחבר לטבע בגולן לטיל במעיינות ונחלים, נער שנולד וגדל בגולן

.טייל המון עם טרקטרון של חבר שלו

.היה לוקח אותה לגן ומטפל בה, אהב את אחותו הקטנה שנולדה כשהיה נער

.בתור תלמיד לא אהב ללמוד אבל היו לו ציונים טובים

.פחות תיאורתי יותר מעשי, היה איש של בניה ועשייה

.למד במגמת שיווק וכלכלה . היה ילד נעים ומתחשב בהורים ובסביבה

.מכין אוכל ומטעמים ומפנק, והיה מארח בטוב לב, היה חביב על המשפחה הקרובה







ענייןותחומיתחביבים

לבלות עם , אהב לשמוע מוזיקה, עבודת ידיים, טבע, נתי אהב מאוד בעלי חיים

.אהב את המשק חי, לעבוד בחקלאות, חברים

היה תמיד , היה מבשל עוגות ומאכלים לכל המשפחה. מאוד אהב את המטבח

ילד .אוהב לקחת מתכונים מאמהות של החברים ולנסות בבית, האיש על המנגל

.ונער שבילה המון זמן במטבח לבד



השירות הצבאי

ל והתנדב לשרת "גויס נתי לצה, שופע מוטיבציה לשירות ביחידה קרבית, 1995בשלהי מרץ

נתי הוכשר לשרת כסמל מבצעים בעוצבת . ל"כחייל קרבי בחיל השריון ובחיל הרגלים בנח

אשר ביצע את המוטל  , בעל רמה אישית גבוהה, מפקדיו ראו בו חייל אחראי ומסור". ראם"

נתי היה . והיה אהוד ומקובל בקרב מפקדיו וחבריו כאחד, עליו לשביעות רצונם המלאה

,  שופע מרץ ושמחת חיים, פיקח, לקח אחריות וביצע משימות קשות ככל שיהיו, רציני

.ובעל חוש הומור" לוקח את הכל בסבבה"





הנפילהמועד

בתאונת דרכים שאירעה  , נפל נתי בעת שירותו, (22.12.1995)ו"ט בכסלו תשנ"ביום כ

החבר נסע מהר וסטה , נסע עם חבר ברכב בכביש סובב כנרתנתי . סמוך לקיבוץ האון

.מהכביש ושניסה לחזור עף והתנגש בעץ

נתי הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין ביישוב . בן תשע עשרה היה בנופלו

.שני אחים ואחות, הותיר אחריו הורים, בלכתו. בני יהודה



הספדים



הספדים

כחודש  ' ראם'נתי נקלט בעוצבת : "במכתב ניחומים למשפחה כתב מפקד היחידה

עוד באותו , כאשר הגיע נתי לבסיס. לפני שמצא את מותו בתאונת הדרכים הקטלנית

ביקש להתחיל בתפקידו ומשלא נמצא קצין מבצעים שיוכל להסביר לו את , יום

נתי . אף כזו שאינה קשורה לתפקידו, ביקש לקבל משימה זמנית כלשהי, התפקיד

הגיע ליחידה חדור מוטיבציה ורצון עז להצליח ולהראות כי יוכל לבצע את תפקיד סמל 

דבר שאף הוכח באופן מיטבי בפרק הזמן הקצר בו  , המבצעים בצורה הטובה ביותר

תכונות אשר בהן התבלט  , נתי היה חייל חייכן ומלא שמחת חיים. תפקד בעוצבה

."בקרב חיילי היחידה ואשר בזכותן התחבב על חיילים ומפקדים כאחד



הנצחה

.נתישלוהסיפוריםהמכתביםכלעםספר*

,בשבועפעםלגןשמגיעותסבתות,בגןב"זהבפרויקטבגניםמתנדבתשלואמא*

ראתהשלואמא,דרכיםבתאונתנהרגשנתיכיוון .בדרכיםזהירותהילדיםאתומלמדים

.תאונותולמנועזהדרךלהנציחלנכון

היהלאמותולאחרשניםכמה-נתישלשמועלגולןנאותבישובתורהספרהכנסת *

ספרהכנסתביתלתרוםהמשפחההחליטהשנפתחשניםואחריבישובכנסתבית

.תורה




