




לזכרבישולמפגש

דודגורדוקל



ילדות

26.07.1978-באוקראינה, רנוביץ'צרבעי נולד

שללאורווגדל,באוקראינהומכובדידועציוניפעילשהיהסבו-אבישםעלנקראדוד

בןהיהכשדוד.עבורוליקוימודלשהיווה,הרוסיבצבאאלוףוסגןטייסבוריסהשניסבו

.ודודתוסבתו,וסב,אמועםגדלוהואהתגרשוהוריושנתיים

לתיכוןהמשיךהואסייםכאשר.הולדתושבעיריסודיספרבביתלימודיואתהחלדוד

דודעלה1995בקיץ,הלימודיםבתום. רכבמכונאותבמגמתבהצלחהםוסיי מקצועי

.לישראלאמועם



שהיההילדעל

היה חבר נאמן ותמיד עמד לצד , ילד חייכן וחברותי תמיד היה מוקף בחברים רבים, דוד

מגיל צעיר דוד גילה עצמאות רבה והוא נמשך מאוד למכוניות  . חבריו ברגעים קשים

בנוסף . לסובב את ההגה ולדמות את עצמו נוהג, ונהג לשבת על ברכיו של סבו ברכבו

.אהב מאוד לשמוע לקריאת סיפורי ילדים







ענייןותחומיתחביבים

היה נער אומנתי  . ולציירבילדותובמכוניותלשחקאהבמאודדוד

.שאהב עבודת כפיים





ל"לצההגיוסלפני

עבריתלמדהואשם,"סער"לקיבוץדודהתקבלארצהאמועםעלהדודכאשר

בחברתלעבודוהחל,וסבתואמועםבביתלגורעברמכןלאחר.ועבד

".סופרדוש"



ל"לצההגיוס

כבן יחיד  . עבר קורס נהיגה והחל לשרת כנהג, ל"התגייס דוד לצה1996בנובמר 

שובץ לשרת קרוב לביתו אך היה חדור מוטיבציה ונחוש לשרת ביחידה קרבית  

עבר לשרת ביחידה קרבית בחיל 1998נשא פרי וכעבור כשנה בתחילת 

.הצנחנים ומאז ועד סוף שירותו שימש כנהג קרבי







השחרורלאחר

.התגייסבטרםעבדבהבחברהלעבודדודחזר,ל"מצהשחרורולאחר

.ישראלבארץ,כאןשמקומובטענהסירבהואאךלצרפתלעבורהצעהקיבלדוד

שבו קיפדו את חייהם , אירע הפיגוע הקשה בדולפינריום בתל אביב2001באמצע שנת 

האובדן זעזע אותו עמוקות והטלטלה הרגשית שעבר הובילה להחלטה  . כמה מחבריו

.התגייס לשירות מילואים בתנאי קבע2001דוד החליט לחזור לצבא וביולי : גורלית





הנפילהמועד

נפל דוד בפעילות מבצעית ברמאללה והוא בן  ( 16.9.2001)א "ח באלול תשס"ביום כ

. ושלוש-עשרים

לאחר . הותיר אחריו הורים ואח. העלמין הצבאי בנצרת עילית-דוד הובא למנוחות בבית

מותו הועלה לדרגת סמל ראשון



הספדים

במטרה  , יצאנו במוצאי שבת האחרון אל קרב קשה ומורכב: "מפקדו תיאר את נסיבות האסון

לקרב כה מורכב  ... לעצור חולייה של מתאבדים שעשו דרכם אל רחובות ירושלים וערי המרכז

היית בחירה טבעית של ', סופת לוחמים'כנהג , דוד, אתה. וקשה נבחרו מיטב הלוחמים

היוזמה והתושייה שהפגנת בכל משימה השרו ביטחון , שלוות הנפש שאיפיינה אותך. מפקדך

. אל עבר היעדים' סופת הלוחמים'במהלך הקרב הפגנת קור רוח תחת אש ונהגת את ... בקרב

תוך שאתה נוהג את הרכב עוד עשרות  , לאחר שנפגעת ובטרם נדם ליבך חילצת את הכוח

הצלת את חייהם של סגן מפקד הפלוגה , לעדות מפקדיך, בכך. מטרים אל מחוץ לקו האש

."ושל לוחם נוסף



הספדים

' יכול')' מוגו'וגם בקרב חבריו דוברי הרוסית כונה , "יכול"כינויו של דוד בצבא היה 

" ,קדימה: "אמר לו המפקד, לאחר שדוד נפגע ובטרם נדם ליבו(. בתרגום לעברית

אז הבין המפקד שדוד אינו  . אלה היו מלותיו האחרונות." לא יכול: "אך דוד ענה

.בין החיים



הנצחה




