


לזכרבישולמפגש

ל"זלקריףניר 



ילדות

.בנם של דניאלה ויובל(.3.8.1984)ד"באב תשמ' ביום ו,ניר נולד בחיפה

"  טשרניחובסקי"בבית ספר היסודי , הוא למד בחיפה. אתאגדל והתחנך בחיפה ובקריית ניר

".  בקליאו "ובחטיבת ביניים 



שהיההילדעל

כריזמטי ובעל נוכחות שלא ניתן , מגיל צעיר התגלה ניר כבעל תכונות מנהיגותיות

.הוא היה ממובילי מועצת התלמידים בבית הספר התיכון. להתעלם ממנה



ההתבגרותגיל

לטיסנים ניר המשיך ללימודים תיכוניים במכללה הטכנולוגית של חיל אהבתובזכות

.אותה סיים כשוחר מצטיין, האוויר בחיפה





ענייןותחומיתחביבים

וניתבה  , בחוג טיסנים בבית ספר יסודי, אהבתו של ניר לתחום הטיסה החלה בגיל שמונה

היה מוכר ומוערך בקהילת  , הוא נהג להטיס טיסנים באופן מקצועי. את המשך חייו

בשנות לימודיו בתיכון הוא . הטיסנאים בארץ ואף הדריך אחרים בתחום טיסנים ומסוקים

.ע אוויר"השתתף בחוג גדנ



ענייןותחומיתחביבים

אהבתו לטבע  , הוא אהב את ארץ ישראל בכל מאודו . בשעות הפנאי ניר הרבה לטייל

בטיוליו שילב אהבה גדולה . הייתה גדולה והוא נהג לטייל בשבילי הארץ בכל הזדמנות

ואף בנה טיסן עם מצלמה  , מגיל צעיר ניר צילם בכל הזדמנות. הצילום: נוספת שלו

.שתתעד טיסות אשר נשלטו בשלט רחוק, אלחוטית 



ל"לצההגיוס

היה –ושירת בתחום אותו למד , לחיל האוויר, ל"התגייס ניר לצה25.8.2003בתאריך 

, הוא סיים בהצלחה קורס מכונאים מוטסים2006ביולי . מכונאי מסוקי יסעור בבסיס תל נוף

.כשבאותם ימים גם השתתף בקרבות מלחמת לבנון השנייה

ואחריו שירת בחצרים כמדריך וכחונך של מכונאים , יצא ניר לקורס קצינים2008בראשית 

ספור  -בה השתתף באין, בתל נוף" דורסי הלילה"כעבור כשנה שב כקצין לטייסת . מוטסים

.אימונים ומבצעים חשאיים מהותיים לביטחון המדינה



ל"לצההגיוס

ובני הזוג גרו במגורי , חברתו מאז לימודיהם בתיכון, ניר נשא לאישה את מגי2009בשנת 

.המשפחות בבסיס תל נוף



הצבאיהשירות

אכפתי  , רגיש לזולת, כל סובביו הכירוהו כאדם צנוע וכן. תמיר ויפה תואר, ניר היה גבר חסון

: "  חברו לטייסת, סיפר דן. ל הוא הוכיח את עצמו כיוזם וכמפקד בלב ובנפש"בצה. וטוב לב

דמות מיוחדת ושונה . דעת-אדם חריף ובר, עקשן ועומד על שלו, ניר היה בחור של ערכים

".חבר ורע. משתף ודוחף קדימה, עוזר לחברים. בנוף אליו אנו רגילים



הנפילהמועד

, שבוע לפני כן הוא יצא(. 26.7.2010)ע "ו באב תש"ניר נפל בפעילות מבצעית ביום ט

לארגן מבחינה לוגיסטית אימון ברומניה במסגרת שיתוף פעולה בין חילות האוויר , כחלוץ

. והוא הצטרף אליהם לאימונים, הגיעו אנשי הצוות25.7.2010ביום . הישראלי והרומני 

,  הקרפטיםהתרסק מסוק יסעור בעת טיסה במזג אוויר ערפילי בהרי , במהלך האימון, למחרת

.ניספווכל אנשי הצוות , מערב רומניה-בדרום

.במסוקעם ניר נפלו עוד שישה חיילים שנמצאו 



הנפילהמועד

. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה. ניר היה בן עשרים ושש בנפלו

.הורים ואחות למחצה מצד אביו, הותיר אישה הרה

.אחרי נפילתו הועלה ניר לדרגת סרן





הספדים

הבת נולדה . ושבבטנה של רעייתו גדלה בת, ניר נהרג בטרם נודע לו שמשאלתו מתגשמת

במחשב הנייד שלו . (20.1.2011)א"ו בשבט תש ע"בט, בדיוק חצי שנה אחרי נפילתו

היפוך של , ירין–שהוחזר מרומניה נמצאה רשימת שמות שאהב ומשם נבחר שמה של הבת 

.אותיות שמו של אביה

ועריסה זו נמכרת מאז תחת , במחשב גם נמצאה תמונת עריסת התינוק שניר רצה לקנות

".עריסת ניר"השם 



הספדים

המצלמה המרוסקת . וגם בטיסתו האחרונה צילם, כחובב צילום ניר הירבה לצלם גם ברומניה

כרטיס הזיכרון שוחזר במאמצים גדולים כמה חודשים אחרי ההתרסקות  , נמצאה באתר

של חבריו ושל שלל נופים עוצרי נשימה , והמשחזרים הצליחו להציג ממנו תמונות של ניר

.מהימים האחרונים ומהטיסה האחרונה



הספדים

.  לא ראית בהם גבול, כמה שאהבת את השמים, ניר": לטייסת כתבחברו של ניר , כפיר

כפי שנהוג לומר מעודף מוטיבציה שליוותה אותך עד לרגע ' סבלת, 'כשהגעת לטייסת

החוש הטכני המפותח בשילוב ההומור . הרי אתה הראשון שתמיד עזר לכולם , האחרון

אפילו את המטס האחרון בו , הייחודי שלך אפשר לך לגעת בכל דבר ולהצליח בו

...אתה הוא זה שהובלת , הפריסה לרומניה–השתתפת וממנו לא שבת 

שכל מסוק , אני יודע אח יקר. בשמים–במקום שכל כך אהבת , עכשיו אתה שם

.  שנעלה לאוויר יעבור את חוות דעתך השקטה מלמעלה ואני אנסה להקשיב



הספדים

תיגע בו גם אתה ותעזור לי מלמעלה כפי שהיית עושה , יודע שכל טיסן שאטיסאני 

רצינות  והבמלוא האהבה , ותכוון אותו בשבילי כמו שרק אתה יודע לעשות, בקרקע

...אבל תמיד עם חיוך 

אני יכול להבטיח  . החלום שלך היה ללמד את בתך הראשונה להטיס את הטיסן הראשון

ולהעביר לה ם את כל הידע שאתה  , לך ניר שאנסה לאמן את ילדיי בהטסת הטיסנים

".הענקת לנו בהטסת טיסנים כמו שתמיד רצית 



הנצחה

הסרט עוקב  ". ניר יש לך בת: "ושמו, א סרט לזכר ניר"שודר בערב יום הזיכרון תשע10בערוץ 

.אחר בני המשפחה מיום נפילת ניר ועד הולדת בתו

פייסבוקוכן נפתח דף nirlakrif.co.il/story.htmlברשת האינטרנט נפתח אתר לזכר ניר 

.סרטונים ודברי זיכרון ופרידה, באתרים תמונות רבות שלו . לזכרו



הנצחה

:ביניהם, ניתן לראות כמה סרטי זיכרון לניריוטיובבאתר האינטרנט 

.שיר שכתבה עינב שדה ומבצעים בני המשפחה על רקע תמונותיו של ניר

, דברים גדולים נעשים בחשאי: "וכותרתה, מצגת של תחנות חייו של ניר שהכינו אדיר ויובל

".ואתה היית הגדול מכולם

שהיה , מפגן טיסנים לזכר ניר2011בקריית שמונה נערך בחודש אוגוסט " גיבור"במנחת 

.המשפחה מתכוונת לקיים אירוע כזה מדי שנה. דמות מוכרת בקהילת הטיסנאים בארץ




