מפגש בישול לזכר
עמית (כלפו) בן יגאל ז"ל

ילדות
עמית ,בן נאוה וברוך .נולד ביום כ"ב בשבט תשנ"ט ( )8.2.1999ברמת גן.
בן בכור להוריו.
מכיתה א'-ח' עמית למד בבית ספר קורצ'ק ,בכיתה ט' עבר ללמוד בביתה ספר בליך.
עמית למד במגמת תיאטרון ומשפטים ואחד מחלומותיו היה ללמוד משפטים
באוניברסיטה ולעסוק במקצוע.

על הילד שהיה
קרוביו של עמית מספרים כי עמית היה ילד שאהב לתת ולעזור לכולם ,כל הזמן.
לעמית היו המון חברים ,הוא היה אוסף חברים בכל מקום אליו היה הולך אם זה בעבודות,
בתנועת הנוער ובטיולים בארץ ובעולם.
עמית היה חבר טוב ,בחור שמח ורגיש עם לב זהב.

גיל ההתבגרות
עמית לקח חלק בתנועת הנוער ,הוא היה חניך ומדריך לתפארת.
כבר בהיותו בכיתה ז' הוא היה שותף בכל הפעילויות בתנועה ומשם הוא לאט-לאט
התאהב בארץ שלנו.
אחד מתחביבי היה טיולים בארץ ובעולם ,הוא טייל הרבה עם אביו שהיה מדריך של"ח.
בבגרותו עמית היה יחצ"ן מסיבות ואף לידידה לחנות של ידידתו.
עמית ניחן בקסם מיוחד ,הוא נגע בכל מי שפגש במהלך חייו.

השירות הצבאי
עמית יצא למסע לפולין מטעם בית הספר .במהלך הטיול ,ביום שישי ,בעודו בפולין ,עמית התקשר
אל אביו ברוך ואמר לו" :אבא ,אני רוצה שתחתום לי שאתה מאשר שאני אתגייס לקרבי ,אין לנו
ארץ אחרת ואני חייב להיות לוחם בצבא".
אביו לא חשב שהוא לא רציני אך כשהוא חזר לארץ ,הבין שהוא נחוש מאוד עם הרצון שלו להתגייס

לקרבי .אביו הסביר לו את הסכנות אך עמית חזר וביקש שיחתום לו כי הוא כל –כך אוהב את הארץ
שלנו .אביו מספר" :עשיתי עם עמית כמה וכמה פגישות ,והבנתי לעומק את רצונו ,סיכמנו שאני
חותם לו .הלכנו ביחד לבסיס בתל השומר וחתמתי לו .לאחר החתימה לא היה מאושר ממנו ,הוא
היה שמח מאוד".

השירות הצבאי
עמית התגייס ב 21לנובמבר  .2017הוא עבר טירונות ובסופה הגיע לסיירת גולני.
עמית דאג להיות שותף בכל מבצע ולהיות חלק מהצוות.
בין תפקידיו הוא היה מדריך לוחמה ומנהל חמ"ל בזמן פעולה ,עמית היה אמור לחתום קבע
כמדריך לוחמה בשטח .100

אחד ממשפטיו המפורסמים של עמית היה" :להיות גולנצ'יק זה לא להסתכל לאחור כי תמיד
מהדהד בראשך ,שיש מדינה שלמה מאחוריך".

מועד הנפילה
סמל ראשון עמית בן -יגאל נפל בפעילות מבצעית ביום י"ח באייר תש"ף ערב ל"ג
בעומר ( .)12.5.2020בן עשרים ואחת בנפלו .הוא הובא למנוחות בחלקה הצבאית
בבית העלמין בבאר יעקב.
עמית נהרג לאחר שאבן הושלכה על ראשו במהלך פעילות מבצעית למעצר חשודים
בכפר יעבד .עמית נפצע קשה ופונה במסוק לבית החולים  -שם נאלצו הרופאים
לקבוע את מותו.

הספדים
אביו ,ברוך ,ספד לו" :אתה היית צריך לקבור אותי  -לא אני אותך .אבא שלי שוכב פה עשרים מטר מפה  -ואתה קרוי על שמו.
אני בגיל  21התייתמתי ואתה בגיל  21מחזיר את נשמתך לבורא" .עוד אמר אביו" :עד היום ב 6-בבוקר הייתי בן אדם מאושר,

ובשעה  6וחצי הפכתי להיות איש אומלל .הילד היחיד שהקדוש ברוך הוא נתן לי  -אני לא יודע איך מתחילים את החיים ,אני
כולי שבור".

נאוה ,אמו של בן יגאל ,ספדה" :אני כל כך אוהבת אותך ,גיבור של אמא ,תשמור עלינו מלמעלה .לא יודעת איך אחזיק מעמד.
אבן או לבנה ,זה לא משנה ,הבן שלי מתחת לאדמה" .היא הוסיפה" :עכשיו אני אומרת לך שלום ,שלום ולא להתראות .אוי
איזה מלאך .איזה יפה אתה .השתנו לי החיים .ילד בכור שלי .ילד אהוב שלי .האחיות שלך לא מבינות מה קורה .אנחנו נשמור

על הגחלת שלך ,על השמחה ,על האהבה".

הספדים
אושר חנום ,בת זוגו של של עמית ז"ל ,הספידה אותו" :זכיתי להכיר אותך .אתה גאווה בשבילי ובשביל אמא שלך .אמרת
שתשמור על עצמך אתמול בלילה ואיפה אתה? אתה קבור ,איפה אתה".

מפקד היחידה בה שירת עמית ז"ל ספד לו ופנה למשפחתו" :אין מילים בפינו שיכולים לנחם ולעכל את כאבכם .תהיו גאים
בעמית ,לוחם עז ,אמיץ  -סמל ומופת לאחרים" .עוד הוסיף" :עמית כתב שלהיות גולנצ'יק זה לא להסתכל לאחור כי תמיד

מהדהד בראשך שיש מדינה מאחוריך  -חיילי ומפקדי סיירת גולני מצדיעים בפניך ומתחייבים להמשיך את מורשתך".

הספדים
שר הביטחון נפתלי בנט " :סמל-ראשון עמית בן יגאל נפל הלילה בעת שהגן על ביטחון ישראל .צה"ל וכוחות הביטחון ישימו את ידם על

המחבלים השפלים שאחראים לכך ,ואנו נבוא איתם חשבון .בשם מערכת הביטחון אני מבקש למסור תנחומים למשפחת בן יגאל היקרה.
יהי זכרו ברוך".

יו"ר כחול לבן בני גנץ ":רק לאחרונה התייחדה מדינת ישראל עם גיבוריה ,והיום אנחנו נדרשים בכאב גדול להוסיף שם נוסף לרשימת
הנופלים .תנחומיי מעומק הלב לבני המשפחה שאיבדו את היקר להם מכל .לוחמי צה"ל וכל כוחות הביטחון פועלים כל העת ,בכל הגזרות,
בכדי להבטיח את ביטחוננו .אני בטוח שהם ישימו את ידם על המחבל הארור וימצו איתו את הדין".

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין  " :בשעה הקשה הזו אני שולח חיבוק אמיץ וכוחות למשפחתו של רב סמל עמית בן יגאל שנפל הלילה
בעודו מגן על כולנו .ליבנו נשבר מול זיו העלומים שנגדע ,מול האובדן הנורא .אני סמוך ובטוח שכוחותינו ישיגו את המחבלים השפלים וימצו
עימם את הדין .יהי זכרו ברוך".

הנצחה
הזמר אבי אבורומי ,כתב שיר אהבה והרגיש שלשיר יש משמעות שהוא עדיין לא מבין בעצמו .בהמשך כשנחשף לסיפורו של
עמית בן יגאל ז"ל שנהרג מפגיעת אבן סמוך לג'נין ובת זוגתו אושר ,הוא הבין שהשיר בעצם נכתב ממש עבורם ושזה בדיוק

הסיפור שלהם .הוא יצר קשר עם אושר ,גילה שהיא ועמית העריצו אותו והחליט להעניק לה את השיר במתנה ולהקדיש אותו
לה ולעמית" .אין כבוד יותר גדול בשבילי מאשר להנציח את זכרו של עמית בדרך הזו" ,אומר אבורומי.

קישור לשיר "לאהובי":
https://www.youtube.com/watch?v=bMcHPU9G3s0

סרט הנצחה לזכרו של עמית:

https://drive.google.com/file/d/1ssqKacrwGy8jVj48O73bVclXl7ctD6DB/view

הנצחה

אמן הגרפיטי בנצי ברופמן צייר דיוקן ענק של עמית בן יגאל ז"ל

על קיר בבית אמו – "אני יודעת שאם עמית היה רואה את
הציור הזה ,הוא היה עף עליו ,ואומר שזה מה שהוא היה רוצה"
ליד המושב רותם ,מול הנוף עוצר

הנשימה של בקעת הירדן ,הוקם
מצפה עמיתים  -לזכרו של עמית בן

יגאל ז"ל

הנצחה
"באורו של עמית"
מיזם לחנוכה לזכרו של עמית ,מחלקים סופגניות ומארזי חג
לחנוכה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר ומאירים להם את החג.

קרן מכבי תל אביב ,בשיתוף 'פיצה פרגו' ,נרתמו למען פעילות
איסוף וחלוקת פריטים לילדים ומשפחות נזקקות כחלק

מהנצחת אוהד הקבוצה ולוחם גולני ,עמית בן יגאל ז״ל.

הנצחה
מיזם מרשים מסוגו ,לרגל יום ההולדת של עמית בן יגאל ז"ל,
במסגרתו תרמו אלפים מתנות שיועברו לנזקקים ,לקשישים ולילדים

בכל רחבי הארץ.

