




מפגש בישול לזכר

ל"מור זרז 



ילדות

אח בכור  . בנהריה( 22.7.1983)ג "ב באב תשמ"נולד ביום י. בן יהודית ורפי

.אביחי וגל, שני, ליותם

הספר התיכון האזורי למדע -ובבית' בצת'הספר היסודי -רז למד בבית

.ואומנויות בגליל המערבי



גיל ההתבגרות

,עישןלאמעולם,אדםהומיבמועדוניםבילהלאמעולם.'בהזמנהילד',מדהיםילדהיהרז"

בצחוקו,אותושעטףהמתמידבאושר,שהקריןובשלווהברוגעדופןיוצאילד,מצטייןתלמיד

,ולמשענתלמגןלנוהיהרז.שהיהוהאדםשהואמיהיותולמרותהעצומהבענווה,התמים

,האזורתושביולכללמשפחהדואג,ודרורשמחה,חייםמלא,תוסס,לתפארתובןפרחהיה

".הלבמכלאהבהולהעניקלוותרידע,ושליותואריפה,חכם



גיל ההתבגרות

. עסק ברכיבה על סוסים ועל אופנועי שטח, רז השתייך לארגון הנוער של תנועת המושבים

.לחבריםחיקוידמות,לאחיםלהערצהמושא,להוריםגאווהמקוררז":מספרתאמו

באישיותויפהכההשתלבואלותכונות.מעייניובראשהיולזולתוהעזרההענווה,הצניעות

,רגישות,חייםושמחתתבונהבוהיתה.משפחתוובניחבריוכלאתאחריהןוסחפו

.לעתידושאיפותאינסוףעדאושר,נחישות,כנהחברות,אומץ,הרפתקנות



תחביבים ותחומי עניין

הוא הצטיין בפעלולים וחלם , שלו היה אהבת חייו' הונדה'אופנוע ה

לא , עניו וצנוע, עדין, רז היה שקט. להשתתף בתחרויות לאופנועי שטח

.היישוב והאופנוע היו כל עולמו, הבית. עישן ומיעט לצאת לבילויים



ל"הגיוס לצה

ההנדסה -בחיל' להב'ל ושירת בגדוד "התגייס רז לצה2001בנובמבר

.  הקרבית בעזה



השירות הצבאי

.  במהלך שירותו עבר הגדוד שלו לשרת בחרמון בגיזרת הר דב

.איש ערכים, רז היה חייל ולוחם מצטיין





מועד הנפילה

בעת ששהה בביתו במסגרת חופשה , (31.1.2003)ג"ח בשבט תשס"ביום כ

לאחר שנזעק להפריד בין ניצים בקטטה במהלך מסיבה  , נדקר רז בליבו, קצרה

רז נטמן בחלקה הצבאית  . החולים בנהריה נקבע מותו-בדרך לבית. בסמוך לביתו

לאחר מותו הועלה לדרגת  . עשרה וחצי-והוא בן תשע, העלמין בשלומי-בבית

.רז הותיר אחריו הורים וארבעה אחים ואחיות. סמל



הספדים

'להב'גדודמשפחת,היקרהמורמשפחת":למשפחהכותב,רזשלד"המג,אילןל"סא

שירתרז.בגדודגאהולוחםחייל,רזשלהטראגיאובדנואתומבכהכאבכםאתכואבת

גבולעלובהגנהעזהברצועתבלחימההשתתףבמהלכםאשר,חודשים14-כבגדוד

,לציונותהחינוך,רז.המקצועיבמישורוהןהערכיבמישורהןמצטייןלוחםהיית,רז.הצפון

במוטיבציההתאפיינת.ביצעתאשרבכלנכרוולמדינהלצבאלתרומה,הארץלאהבת

שביןליחסשהענקתבחשיבותובעיקר,מבצעולכלמשימהלכללצאתבנכונות,גבוהה

ולפלוגהלמחלקהחבריךעםטובקשרליצורידעת,לךהמיוחדתבדרכך,רז.לחברואדם

.לךהערכתנוכךועללחיקוימודלולהוות



הספדים

ליחידהההשתייכותלךחשובהכמהעדליוסיפרתבמשרדיאיתךשוחחתיספוריםימיםלפנירק"
הטראגימותך,רז.ישראלמדינתעלבהגנהשותףולהיותבלחימהחלקלקחתלךחשובכמהועדלוחמת

עלכועס,ד"כמג,אני.אלהבימיםוצעיריםנוערבניבקרבבאלימותההקצנהאתומבטאכולנואתזעזע
כאשר.כבנירואהאניאותם,חיילנושלחייהםעלולשמורלהגןבכדייוםמדיעושיםוהמפקדיםשאניכך

אחדכלשלחייהםעללשמורגםאלאישראלמדינתעללהגןרקלאהיאדברשלבסופושליהמשימה
ספורותבהזדמנויותלישניתןהקטןשכשהאושרלהיותיכולאיך,עולםשלריבונו.האלהמהילדיםואחת

,חייךאהבתשהיהמה,אופנועעללרכב,ליהנות,לבלותשבועותבשלושהפעם,הביתהאותםלהוציא
.כךמסתיים,המשפחהעםלהיות

חסרינעריםכמהבאים,אזדווקא,שם,שם.דאגותכלכחסר,כחמים,כמוגןנתפסשלכאורהבמקום"
הזכות-האדםשלבסיסיתהכיהזכותאת,רזממךנוטלים,אדםבחיימוחלטתובזילות,ומוסרמצפון,לב

אחיךעלשומרבעודך,חופשהבזמןואתה.כאדםובסוף,להוריםכבן,כאח,מתבגרכנערלחיות.לחיות
".נאמץערכיךואתנזכוררוחךאת,רז...כזוטראגיתבצורהאותנועוזב,הקטנים



הספדים

אתה פתאום מבין שלא הכרת אותו  , כשאדם הולך לעולמו באופן מפתיע: "חבריו ליחידה של רז כותבים

ככל שהזמן עובר אנחנו לומדים  , רז... ועל כך אתה מצטער, מספיק ושלא הספקתם לחוות חוויות ביחד

בזמן שבני מחזורך מנקים את . על הסוסים והאופנועים שאהבת ועל הפלאפונים שהחלפת, עליך יותר

אמנם נלקחת מאיתנו בדמי ימיך אך בליבנו  . נשקם הם נזכרים בנשק המדוגם שלך ובסיפוריך על יעל

בין אם זה בזיכרון של כל אחד  , תמיד אנחנו משאירים פינה לרז, למרות השיגרה הצבאית... תישאר תמיד

בבוקר  , לפני שהולכים לישון, בלילה. מאיתנו ובין אם זה בצורה גלויה יותר כשהשיר שלו מתנגן בפלוגה

אנו חשים צורך להמשיך ולהנציח את ... כשמשכימים קום וכשהחיילים חוזרים מהאימון עייפים ומלאי בוץ

היכן שהדרך נגמרת וכולם  ... כולנו תקווה שניישם זאת בכבוד ובהערכה שרז ראוי להם. חייו של רז

!"דוהר, אתה רז, מאטים



הנצחה

זכרך.אהובנואותךלקחוליבך-וטוברוחב":נחקקמצבתועלהאישיהכיתובבשורות

".יקירנובננואיתנוודמותך

.לזיכרואנדרטהזהביישובהוקמהוכןגרנותביישובהכנסת-לביתהוכנסלזכרוסידור

.סוסיםעללרכיבהחווהרזשלשמועלהוקמהאלקושביישוב

מגדודומפקדיםחבריםלטובתהמערביבגלילצימר',רז-אל'בקתתהוקמהלכךנוסף

לזיכרואופנועיםמסענערךרזשלהולדתוביוםשנהמדי.הקרביתההנדסהשל'להב'

.הארציהאופנועיםמועדוןעםבשיתוף



הנצחה

.רזשלמותונסיבותאתבהרחבהסקרההכתובההעיתונות
הצורך/קורהזהלךגם":לזיכרווהולחןשנכתבשירובו'החייםעפרון'דיסקהוציאהרזשלמשפחתו

איןהיוםאין/עצרלאשהזמן/מוכררגשאותו/עבראזבךגם/החייםאתלחיות/למרחקיםלעוף/הזה
היהאז/נזכראזאתהגם//ונגמרצייר,סיפרהחייםעפרון/נמחקיםהזמןעםנכתביםזיכרונות//מחר

במפתיע/המקוםאותואל/האורבדרך/יעבוררזגם//מחוקיםזיכרונות/מתוקיםזיכרונות/עברלי
אינךאתה//ונשברמחק,כתבהחייםעפרון/נמחקיםהזמןעםנכתביםזיכרונות//פתאום

ויבוא/העולםממרומי/כוכבלישלחאנא//פתאוםאיננוורז/היוםלויעבוראיך/חלוםרקונשאר/היום
,הבנים/נערותנערים/העולםכלולילדי/לאדםאדםבין//שלוםכאןשישרור/היוםעוד

אורלרזדולק/העולמותכלביןשם/בודדכוכבשאתהכמו/לפחדלאהעיקר//הבנות
עםנכתביםזיכרונות//ונגמרצייר,סיפרהחייםעפרון/נמחקיםהזמןעםנכתביםזיכרונות//הנשמות

לכלמהמשפחהוברגשבאהבהמוקדשהשיר."ונישברמחק,כתבהחייםעפרון/נמחקיםהזמן
.חינםשנאתולקץהאלימותלמיגורובתקווהאמיתיתבתפילה',להב'בגדודוהלוחמיםהמפקדים



הנצחה

הונצח זיכרו  , שם למד רז, הספר התיכון האזורי למדע ואומנויות בגליל המערבי-בבית

מוכן לעזור לזולת בכל שעה , טוב לב, היית נער סקרן, רז: "שנכתב בו, בדף הנצחה

באהבתך לבעלי חיים אפשר . היית מוקף בחברים רבים. פניך תמיד חייכו. ובכל בעיה

נשאר מיותם  , שהיה כל עולמך, האופנוע שלך. היה לראות את הרוך והעדינות שבך

רז בחר להצטרף  . רז הוא תבנית נוף מולדתו. אהבת לבלות עם חבריך בטבע. בביתך

הוא זכה לשבחים רבים על הצטיינותו בתפקידיו ועמידה בכל  . להנדסה קרבית

."המשימות




