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ל''זבוילנדמפגש בישול לזכרו של גיא 
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,מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע, מכל מקום בעולם, כל אדם
.לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר

ל ונפגעי ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו

יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם , לקראת יום הזיכרון השנה
דרך בישול המתכונים שאהבו  , ל ונפגעי פעולות האיבה''צהיונצחו חללי 

.שמאחוריהםוהסיפור 
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ל ונפגעי ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
.ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו
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ל''זבוילנדגיא 



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

מנישואים קודמים של אביו  . אחיה צעיר של קים. וגלן בניו זילנדלאדוהגיא נולד 
. לוק–היה לו אח למחצה 

ואחרי כשש שנים בקיבוץ  , כשהיה גיא כבן חמש שנים המשפחה עלתה לארץ
.הם עברו להתגורר בקיבוץ גינוסרחוקוק

הוא גלש שעות . בסקייטבורדוגילה את ענף הגלישה , גיא התאקלם בארץ בקלות
.אבל אהב כל רגע, רבות וגם נפצע לא מעט
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בית  "בקיבוצו והמשיך לתיכון האזורי " נופי ארבל"גיא למד בבית ספר יסודי 
גיא זכור לי כילד מיוחד הן : "סיפרה, שהייתה המורה לאנגלית שלו, רחל". ירח

על אף  . ישר ומקובל על חבריו, בוגר על אף גילו הצעיר, במראה והן באופי
".ידיעותיו הטובות באנגלית מעולם לא נפנף בכך ושמר על צניעות

שעשה  , אימוסיפרה , לא קטןשטותניקבבית הספר וגם בבית גיא אהב להיות 
אם אפשר לסמן , בסבלנות רבה, הוא בדק, למשל, פעם. דברים מאוד מיוחדים

,  מסתבר, אפשר–את כל אורכו של אולם הספורט בנוזל של בקבוקון טיפקס 
כי הם  , אבל אחר כך כאבו לו ולאימא שלו הברכיים והשרירים במשך שבועות

... נאלצו לנקות הכול
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. וזה מה שעיצב את דמותו, תחביבו העיקרי של גיא היה המוזיקה
למד לנגן דרך המחשב ואחרי , כבר בגיל שמונה קיבל גיא גיטרה ליום הולדתו

. ואחר כך עוד אחת, זמן קצר הקים עם חבר טוב להקה
. לא פעם הוא אף הביא גיטרה לבית הספר וניגן לחבריו לכיתה

י עם  'ינג'נער ג–עם הלוק והכול , אמיתיכשהיה בתיכון ניגן והופיע כמו רוקיסט 
,  במקלחת, בחדר, בבית גיא תמיד שמע מוזיקה. כך הכירו אותו כולם, שיער ארוך

.בכל מקום וברעש גדול
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חבורת  –של הנוער העובד " יוצרוק"כשהיה בתיכון הצטרף גיא לקבוצת 
".  מביאים את האלטרנטיבה לעמק"וכדבריהם , מוזיקאים שיוצרים רוק חברתי

והוכיח שהוא מחויב , בהופעות ובארגון, בהכנות, הוא היה מאוד פעיל" יוצרוק"ב
. מאה אחוז לפעילות החברתית הזו

רק כשהתגייס הפחית גיא . גיא אף זכה במלגה ללימודי מוזיקה2008בשנת 
.מאוד את הזמן שהקדיש לעשיית מוזיקה
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.עם השנים גיא צבר חברים רבים ואוהבים
.  וגם לי, ידעת לגרום לכל אחד להרגיש החבר הכי טוב שלך"-סיפר עליו, חברו גל

מה קורה 'כשנפגשנו ושאלת , אם כשחיבקת אותי בכל אחד מערבי שישי בפאב
אם כשסתם ישבנו איזה לילה אחד ברפת עם עוד חברים וצחקנו עד אור ', אחי

אבל כן היינו החברים הכי טובים כשהיינו , לא היינו חברים קרובים כל כך... הבוקר
".ביחד
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. ל"התגייס גיא לצה22.11.2011ביום 
.הוא דרש להגיע להנדסה קרבית אך לפני הגיוס קיבל שיבוץ אחר

והחל את שירותו  , ואכן בגיוס גיא התעקש וכעבור כמה ימים קיבל את השיבוץ שרצה
הוא השתלב  . 7המסופח לחטיבה " להב"גיא שירת בגדוד . כלוחם בחיל ההנדסה

גיא סיים : "אלוף רועי-סגן, סיפר מפקדו. בין החברים ובין המפקדים, היטב ביחידה
בהמשך הוחלט כי יהיה  . בהצלחה את פרק ההכשרה המקצועית והחל דרכו כלוחם

שהתאים לגיא בזכות חריצותו  , תפקיד משמעותי ובולט–קשר של מפקד הפלוגה 
גיא היה דמות בלתי נפרדת מהוויית הפלוגה והוא  . ומוסר העבודה הגבוה שהפגין

בשמחה הבלתי נדלית ובנכונותו לעזור ולסייע לכל מי  , התבלט בחיוכו התמידי
".שנזקק לכך
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כאשר הכין מחומרים  , נתגלו כישרונו ויצירתיותוחיסט"כאמלכשעבר גיא לתפקד 
כיסויי טלפון ועוד פריטים נוספים שהפכו , ווסטים, חגורות לנשק: פשוטים דברים כמו

במקביל המשיך לשמש כלוחם  . לשם דבר בגדוד בשל יכולותיו הגבוהות והשקעתו
ולקח חלק בכל האירועים , ק"בחפ

.המרכזיים בפלוגה
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:  ומפקדיו תיארו, יחידתו של גיא השתתפה בלחימה מראשיתה, צוק איתןבמבצע 
.  בחרת להיות שם. כלל לא היית חייב להיות בקו הראשון, גיא, מתוקף תפקידך"

יכולת להישאר מוגן  , לא היית חייב להיחשף לאויב. פשוט היית, אפילו לא ביקשת
בכל  , בכל היתקלות. הסרת מעליך את המיגון ויישרת קו עם חבריך. מ"הרקבתוך 

.  לנצח, להסתער, לחפות, לפתע צצת בקו הראשון כדי לסייע, אקט של לחימה
, לצידוכזה שכל אחד היה רוצה שיילחם , נתגלית כלוחם מן המעלה הראשונה

לוחם ששם את . נוכח פני אויב ועל אף כל סכנה, רץ קדימה, שתמיד חותר למגע
".עצמו בקו האש כדי להגן על חבריו
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יום . במהלך הלחימה גיא השתדל להיות בקשר מסרונים עם המשפחה והחברים
אין לך מושג  , אתמולאיתךכל כך התרגשתי לדבר : "אדוהאימולפני נפילתו כתבה לו 

אולי  ... כולם מפרגנים ומלטפים וזה כיף , כולם שואלים. כמה זה עשה לנו את היום
.ולא ענה, אך את המסר הזה גיא לא ראה" ?היום בכל זאת תענה
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נפל , פ בגדוד להב של ההנדסה הקרבית"ששירת כקשר מ, בוילנדר גיא "סמ
. 2014ביולי 25ב־, במהלך מבצע צוק איתן, ברצועת עזה

וכך מנעו פגיעה בחיילים , באומץ לב נכנסו גיא וחבריו לבית שבו הסתתרו מחבלים
והמתינו לפקודה לפוצץ את  , יום קודם' ניקו'הם ישבו ליד הבית שאותו . "רבים
גיא וכמה אנשים הלכו לבדוק במה . ואז שמעו מתוכו קולות", מספרת אמו, "הפיר

אבל כמו שאני מכירה את גיא הוא אמר , אני לא יודעת אם זו הייתה פקודה. מדובר
.ושני קצינים נפצעו, שני חיילים נהרגו בהתקלות. 'בואו נלך לבדוק את זה, יאללה'

הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוץ  . גיא היה בן עשרים ואחת בנפלו
.אחות ואח, הותיר הורים. מקום מגוריו, גינוסר

".תמיד תהיה בליבנו: "שפת ילדותו, על מצבתו של גיא כתבו אוהביו באנגלית
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-אמו של גיא כתבה לו
אני עדיין מרגישה  . ימי שישי לעולם לא יהיו אותם ימי שישי מאז שעזבת אותנו"

האמת היא שאני  . כמו שהיית נוהג לעשות מדי פעם, שאולי אתה שוב עובד עלינו
:  עדיין מחכה שפתאום תיכנס בדלת עם החיוך שלך והעיניים הצוחקות שלך ותגיד

אנחנו נמשיך  ... אבל כנראה שאנחנו חיים באשליה . 'עבדתי עליכם, סתם'
אוהבים  , אז תנוח לך על משכבך בשקט ובשלום. להתגעגע ולכאוב את חסרונך

".אנחנו, אותך עד בלי קץ
https://www.10.tv/news/76981:  כתבה על המכתבים ממהלך המבצע שהשאיר גיא

https://www.10.tv/news/76981
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:הנצחה
"מחזירים את הרעש"פסטיבל 

 סמוך ליום השנה לנפילתו, 16.7.2015משפחתו וחבריו של גיא החליטו לקיים לזכרו ביום  ,
הפסטיבל  ". נוף גינוסר"במתחם מלון , קונצרט רוק על שפת הכנרת-" מחזירים את הרעש"פסטיבל 
פייסבוקבאתר . והם רוצים להחזיר את הרעש, כיוון שמאז שגיא איננו שקט להם, כדבריהם, נקרא כך

מפרסמים  , לצד תמונות רבות של גיא וסרטון לקראת האירוע, נפתחה קבוצה לארגון הפסטיבל ובה
.  רבים דברי זיכרון וגעגוע

הפרוייקטסרטון 
בוילנדפסטיבל רוק לזכרו של גיא -מחזירים את הרעש -של הפסטיבלהפייסבוקדף 

https://www.facebook.com/1400329893609713/videos/1415554275420608/
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:הנצחה
. ל"זבוילנדכהן ציירה קיר לזכרו של את גיא מיוריאלהאמנית , בקיבוץ גינוסר

:  עד שנדמה היה שקיבוץ גינוסר כולו התגייס למשימה, אט התמלא הדשא-אט: "על תהליך היצירה 
ישבה מול דמותו המתהווה של בנה  , אמו של גיא, אדוהרק . למלא את השבלונה והציור בצבעים

".בכל זמן, הוא פה בכל מקום: "ומחתה דמעה
מצדו . וקיםאדוה, גלן–שניות בלבד 30-ב, בקווים פשוטים, לצדומיוריאלשלושה פורטרטים ציירה 

: האחר של גיא נכתב משפט
MY LOVE FOR LIFE WILL BE THROUGH YOU”. 

–כתבה על הקיר לזכרו 
http://z.ynet.co.il/short/content/2017/LifeCreation/article.aspx?id=5

http://z.ynet.co.il/short/content/2017/LifeCreation/article.aspx?id=5
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תודה  
!שהשתתפתם


