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 4102 הבוניםבית הספר  –לחללי צה"ל טקס הזיכרון 
 

 

ארז שטרק ז"ל, חלל צה"ל, שנהרג באסון המסוקים בשאר ישוב, 

 כתב לפני מותו:

 

 שום דבר לא יפגע בי, שום דבר 

 לא אישה לא כדור מחבלים, שום דבר 

 כי ככה נשבעתי לאחי, אחותי, להורים 

 ובכיתי בלילות ודאגתי בימים 

 משהו יפגע בהורים כי פחדתי ש

 וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים 

 

 אם יקרה לך משהו 

 אין לי טעם לחיים 

 אין לי טעם למחר 

 

 אם אתם עומדים כאן מעלי 

 כנראה שלא עמדתי בהבטחתי 

 מצטער, בחיי 

 

מביאים את כולנו מידי  מערכות ישראלטקסי יום הזיכרון לחללי 

 שנה, לבתי הקברות הצבאיים.

 

שורות האבן בחלקה הצבאית אחידות, ובהן שוכבים זה לצד זה 

דתיים וחילוניים, ילידי הארץ ועולים חדשים, בני שכונות מצוקה 
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ובני אזורי יוקרה. הם כולם שם, זועקים בשתיקתם. בנות ובנים 

שוחרי טוב, חדורי אופטימיות ותקווה, שבאחת נגדעה שירת 

 חייהם.

 

רון אישי של בן משפחה, חבר, שכן כל אחד מאיתנו נושא עמו זיכ

או קרוב שנפל במערכות ישראל. אני נזכר בחברי ובן כיתתי, 

הספר -אמיר למד בביתאמיר אפל ז"ל, שנפל בעת שירותו. 

הוא  היסודי 'הבונים', הוא הגיע אלינו מקריית חיים בכיתה ב'.

שיחק להנאתו באותה חצר בה הנכם משחקים היום, למד באותן 

עם סיום לימודיו בבית הספר  אתם לומדים היום.כיתות בהן 

הספר התיכון -עבר עמנו לחטיבת הביניים "דפנה" וממנה לבית

'אורט' בעיר. אמיר היה חניך בתנועת הנוער "מחנות העולים", 

אהב מאוד כדורגל ומוסיקה והיה מקובל בחברה. עלם חמודות 

אני זוכר, כי אבל עם נפש רגישה וער למצוקות הזולת.  ,היה

אליו עבר  הספר התיכון התעוררה בו אהבתו לקיבוץ-בית במהלך

 .הקשר בינינו נותק , מאזסיים את לימודיו ושם במהלך כיתה י'

עם חבריו לגרעין יצא לקיבוץ קלע . ס לנח"ליהתגי 1982בשנת 

במאבק . אדמה אותה כל כך אהבוגם שם השקיע עצמו בעבודת ה

( נפל 18.11.1.01ום כ"ו בחשוון תשמ"ו )ביעם נבכי נפשו לא צלח, 

העלמין -אמיר בעת שירותו. הוא נטמן בחלקה הצבאית בבית

לפני מספר חודשים הלך לעולמו אביו של אמיר, בצור שלום. 

והוא נטמן  ,סולי ז"ל, שנהג לפקוד את הטקס הזה מידי שנה

 שנים אמיר ואבא סולי שוב ביחד.  80סמוך אליו. לאחר 
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יפור שלו, כל חלל מערכות ישראל משאיר מאחוריו לכל נופל הס

סיפור אישי, תקוות, חלומות, תכונות אופי, חיוך, מילה, זיכרון. 

הנופלים מותירים משפחות שבורות וכואבות ששיגרת יומן לא 

 תהיה עוד כשהייתה.

 

ותלמידי בית הספר  תושבי קריית ביאליקמשפחות יקרות, 

מפעל יד חבקת ואוהבת. יד מ , מושיטים לכםהבונים בתוכם

לבנים המצוין כאן מידי שנה בשנה הוא עדות כי זכרנו את כולם 

ויבורך בית הספר "הבונים", המנהלת, המורים, התלמידים 

וההורים שמקפידים על הנצחת בוגרי בית הספר שנפלו במערכות 

 82 ם שלכל עוד נשמה באפנו, נזכור ונכבד את זכרישראל. 

פר "הבונים" בחיי התרבות והיצירה של בוגרי בית הסהנופלים 

 עירנו קריית ביאליק.

 


