




לזכרבישולמפגש

ל''זפרץפטריקפרג



ילדות

.31.8.1972, ב''א באלול תשל''ביום כ, פטריק נולד באופקים

.ילד רביעי בין חמישה אחים, בן מזל וחיים פרץ

.''בן גוריון''פטריק התחנך וסיים את לימודיו היסודיים בבית הספר 

העובד  ''בהדרכה בתנועת הנוער , תרם את חלקו בקהילה החברתית בהתנדבות, כמו כן

.ועוד מילדות ניכר היה לראות בו כושר מנהיגות רב ופטריוטיות'' והלומד

.ילדים ובני נוער רבים התחנכו והלכו בדרכו



שהיההילדעל

.אהוב ומקצוען, נעים הליכות, פטריק היה ילד מיוחד

.פטריק ידע דרך ארץ מהי ותמיד היה נחוש בדעתו לעזור ולתרום לקהילה ולחברה

לא . כך התנהל והתנהג לאורך כל שנות חייו, כשם שהפטריוטיות שגורה בשמו וטמונה בו

.''טוב למות בעד ארצנו'': פעם אמר

לקבל השכלה ולהרחיב את ידיעותיו באופן עצמאי , היה נחוש בדעתו ללמוד, עוד מילדות

.דבר אשר לא אופייני לתלמידי פריפריה, וללא כל תמיכת מסגרת לימודית



ההתבגרותגיל

מוקף חברים ותמיד במרכז העניינים ובנוסף ניחן , פטריק היה נער אהוב ומקובל

.לשיר ואף לנגן בגיטרה, אהב לרקוד: בכישרונות רבים

כשם שבלט יופיו החיצוני כך גם ניכר יופיו הפנימי ונוכחותו הייתה מורגשת בכל מקום 

.אליו הגיע

.אך לצד זאת היה בכל העת אדם צנוע וענו, יכולתו וכישרונותיו בלטו לעין, כושר מנהיגותו

במקרה של פטריק ההיפך , למרות שגיל ההתבגרות מאופיין במחלוקות עם בני המשפחה

.קרבתו למשפחתו הייתה בראש מעייניו ויחסיו עם הוריו ואחיו היו בחסד עליון. הוא הנכון





ענייןותחומיתחביבים

לאחר לימודיו  , תחומי עניין רבים ויצירתיות, בשל היותו של פטריק בעל כישרונות

.ל למד קורס ספרות ועסק במקצוע זה''התיכוניים וטרם גיוסו לצה

הרצון התמידי להשאיר חותם מטעמו  , הדבר מתכתב באופן ישיר עם אופיו המדוקדק

.לדאוג לכולם שיהיו במיטבם ושירגישו נינוחים ושלמים עם עצמם, לסביבה



ל"לצההגיוס

.  סיים טירונות בהצטיינות ושירת ביחידת המסתערבים, 1990ל במאי ''פטריק התגייס לצה

.יצא לקורס קצינים אותו סיים בהצלחה מרובה, קודם בתפקידו, לאור כישוריו הרבים

.1992בשנת ( אזור יהודה ושומרון)ש ''חזר לשרת כקצין בכיר באיו, לאחר הקורס

השתתף בעשרות מבצעים , ץ''במהלך שירותו כמפקד צוות ובהמשך כתפקיד קמב

.תוך סיכון חיים, ללכידת מבוקשים



הצבאיהשירות

שאיפות ומוטיבציה גבוהה , בשירותו הצבאי פטריק התגלה כלוחם ומפקד בעל יצירתיות

בלט מאוד במקצועותיו וידע לקרוא את התמונה המלאה בטרם עוד , כמו כן. להצליח

בלט אף כושר תמרונו . קיבל רקע ותדרוך על המשימות והמבצעים עליהם היה אמון

דבר אשר הפך אותו ללוחם בעל , בשטח ויכולת ההתמודדות שלו עם מקרים קיצוניים

.תושייה רבה



הצבאיהשירות

בכל  , פטריק שימש דוגמה ומופת לפקודיו ומפקדיו ומעולם לא היסס לבצע את המוטל עליו

.עת

מספרים חבריו ליחידה שידע לבצע את ההפרדה בין הפנאי למקצועיות וכי ברגעים  , בנוסף

ידע להרים את המורל ביחידה ולשמר את השפיות באמצעות  , שאינם כללו משימות בשטח

.הומור שאפיין אותו כל כך



הנפילהמועד

פקד פטריק בפעילות מבצעית באזור -נפל רב, 4.4.2002בתאריך , ב''ב בניסן תשס''ביום כ

.שערכה מדינת ישראל כנגד המחבלים' חומת מגן'במהלך מבצע , חברון

.אירעו חילופי אש בין כוחותינו לבין האויב וכתוצאה מכך פטריק נפגע, באותו היום

.אך לא נראו עליו כל סימני פגיעה, חבריו למבצע מספרים כי נשכב והשתתק

.ניסו לדובבו ולשוחח איתו אך הוא לא הגיב וכאן נפלה התובנה כי הוא נפגע

.והותיר אחריו אישה וילד29היה בן , בנופלו



הספדים

:'70צוות , 'מובאים מספר מילים מתוך מכתב פרידה שכתבו לו חבריו למבצע

שאהב את כולם ולא היה אפשר שלא , ישר ומקצועי, תמיד יישאר בזיכרוננו אדם צנוע''

...אחד מעמודי התווך של היחידה. לאהוב אותך

החזקת את אחד התפקידים הקשים והמורכבים  . כולם צפו לך גדולות וידעו שתגיע רחוק

...גם אותו עשית על הצד הטוב ביותר. ץ''קמב, ביותר ביחידה

עלית למקום שרק אליו המצטיינים מגיעים וגם תהיה טוב בין 4.4-רוצים אנו להאמין שגם ב

''.והכי חשוב תשמור עלינו ותשמור על היחידה שגאה בזכות אנשים כמוך. טובים



הנצחה

.נחלת ערן–' עדי נגב'פטריק מונצח באמצעות מירוץ 

בהשתתפות דיירי הכפר , מתקיים מירוץ אופניים בעיר אופקים לזכרו, בכל שנה בחגי תשרי

.''נחלת ערן–עדי נגב ''השיקומי 

שכן נדרשת התאמה לצרכיהם המיוחדים , השתתפותם של דיירי הכפר הייתה מרגשת מאוד

החיוך הגדול שהיה על שפתיהם אמר . מטרים400-במקצה מיוחד שהוכן עבורם ואורכו כ

.הכול

עזרה , תחושת קהילתיות–דאג להותיר מורשת נכבדה אחריו , שגם בלכתו, ומכאן אנו רואים

.וזוהי מהות המירוץ. וקבלה גם לשונה




