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ל''זמפגש בישול לזכרו של עמית יאורי 
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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 

.והסיפור שמאחוריהם
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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



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

ל''זעמית יאורי 
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ולבית הספר הגיע בעיקר בשביל  , עמית אמנם לא אהב ללמוד
משום שכשבאמת התעניין במשהו למד  , אבל הוריו לא דאגו, ה'החבר

אחרי שכמעט  , וכך. קרא ספרים והשלים את הידע, אותו כמו שצריך
לקח את עצמו בידיים וסיים את  , א"נזרק מבית הספר בכיתה י

עשית מסלול קצת . "הלימודים בהצלחה עם תעודת בגרות נאה
לאחר מכן עברת , פיזיקה ומתמטיקה מוגבר", כתב האב שחר, "מוזר
אבל  , מסלול מוזר. ך מוגבר עם גיאוגרפיה ולבסוף אמנות וצילום"לתנ

ידענו שכשתרצה ללמוד  . לא נלחמנו בזה ולא חשבנו שתפסיד משהו
".משהו מאתגר תתגבר על כל חוסר וקושי
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ולאחיו ואחותו הוא היה אח בוגר  , לעמית היו יחסים מצוינים עם הוריו
קרה שהציקו לאחותו הצעירה , כשהוא היה בחטיבה, פעם. ומגונן

בלי  )שהגיעו וטיפלו במצב , ועמית ארגן את חבריו, ולחברותיה
.אך כולם הסכימו שפעל כהלכה, אמנם הוא ננזף אחר כך!( אלימות
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היה נער שקט –או עמיתי בפי אוהביו עמיתוש, עמיתקוש: עמית
שתמיד הקרין לסביבתו ביטחון  , בעל חוש הומור ציני משובח, ומופנם

אך , עם השנים רכש ידע רב בתחומים מגוונים. עצמי ושלווה פנימית
. אף פעם לא השוויץ בידיעותיו וביכולותיו

אך אהב גם להיות לבד  , בשעות הפנאי אהב עמית לבלות עם חברים
בתחילת הדרך למד לנגן בכמה שיעורים  . לנגן על גיטרה, בחדרו

בהמשך למד לנגן מהאינטרנט או באמצעות הקשבה  , מסודרים
עם חבריו  . הוא אהב בעיקר את אסף אבידן ואהוד בנאי. למוזיקה

הם , הטובים בילה במקלט שהם סידרו ושיפצו וקראו לו הזולה שלהם
עד , מנגנים וצוחקים, בזולה הם ישבו שעות. לא אהבו פאבים רועשים

...ששכנים העירו על הרעש
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, זן נדיר, היית משהו מיוחד. אי אפשר לתאר אותך: "סיפר, חברו הטוב של עמית, חגי
לא התעסקת בשטויות של רוב  . וטובאמיתיאבל היית . הכול ביחד, עוף מוזר

למשימה  , שבא אלינו לאיזו שליחות, אולי היית בכלל מלאך. האנשים הרגילים
".להוות דוגמה, ללמד בני אדם איך צריך להתנהג–חשובה 

עם השנים הוא הוכיח . עם משפחתו ואחר כך עם חברים, עמית אהב מאוד לטייל
לפיקניק או לטבילה  , לים–ותמיד ארגן את הטיולים , את עצמו כבעל יכולת ארגון

.במעיין
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או  , לכל מקום התנייד על אופניו. מגיל צעיר הרבה עמית לעסוק בספורט
בכל  . וכך טייל בכל חלקי ירושלים עירו והכיר אותה מצוין, פשוט בריצה

הוא  . הצטיין–אופניים , כדורסל, ודו'ג, שחייה: תחום ספורט שעסק בו
.  והישגיו בריצה היו מעולים, התמיד בעיקר לרוץ ולרכוב על אופניים

רץ למרחקים ארוכים  –לקראת סוף התיכון החל להתאמן לקראת הצבא 
אחרי הריצה . בדרך כלל רץ עם שקי חול על הגב: והגדיל עומס כל הזמן

.היה מתאמן בבית עם משקולות ומוט מתיחה
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עמית סיים הכשרה מתקדמת  . ל"התגייס עמית לצה20.3.2012ביום 
אחרי . בהנדסה קרבית כחניך מצטיין ויצא בסוף המסלול לקורס מפקדים

מקצועי ובעל יכולת מנהיגות נשלח , תקופה שבה הוכיח עצמו כרציני
אך עזב אותו מרצונו כדי לפקד על חייליו באופן הכי  , עמית לקורס קצינים

בפלוגת  , "להב"הוא שובץ כמפקד בגדוד . ישיר שאפשר בתור מפקד כיתה
. דוהר
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קיבל את המשימות הכי קשות והכי  , אהב את השירות, הוא השקיע בצבא
מעבר למשימותיו פינה זמן ואנרגיה כדי . תובעניות ותמיד מילא אותן היטב

.  ופקודיו אהבו והעריכו אותו, מפקדיו סמכו עליו בכל מצב. לעזור לחבריו
ביכולותיו ובשלווה שהקרין וקראו לו  , בגדוד הכירו במקצועיותו של עמית

".המושלם"
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לאחר תקופה בפלוגה ביקשו הלוחמים של המחלקה הוותיקה שסמלם  
שעמית יעבור להיות מפקד במחלקה שלהם בשל  , עמד בפני שחרור

וכעבור זמן קצר אכן כך קרה ועמית עבר להיות הסמל של  , הערכתם כלפיו
בחופשות הקפיד  . גם בצבא המשיך עמית לעסוק בספורט. מחלקה זו

ובאימונים הצטיין בריצות וניווט ואף זכה במקום ראשון בריצת ניווט  , לרוץ
.זמן קצר לפני נפילתו עבר באילת קורס צלילה. חטיבתית

:עמית מסתלבט עם אחד מחייליו
http://amityeori.org.il/wp-

content/uploads/2017/03/%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D.mp4

http://amityeori.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D.mp4
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יחידתו של עמית השתתפה  , החל מבצע צוק איתן, 2014בחודש יוני 
בלחימה מראשיתה תחת צוות קרב חטיבתי של גבעתי וביצעה משימות  

פתיחת צירים ופיצוץ  , נטרול מטענים, כולל גילוי מנהרות והשמדתן, רבות
או כאלו ששימשו את חמאס לתצפית ולירי טילים על , מבנים חשודים

.כוחותינו
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(.  25.7.2014)ד "ח בתמוז תשע"ביום שישי כ" צוק איתן"עמית נפל בקרב במבצע 

המסגד ומגדל )צ המחלקה מקבלת משימה לפוצץ את מגדל המים ”ביום שישי אחה
הותקנו  ’ התמים‘על גג מגדל המים (. המים הפכו לאחר מכן לאחד מסמלי צוק איתן

כאשר הצוות  . אמצעי ראיית לילה של החמאס שמתצפתים ישירות על קיבוץ נחל עוז
ומבינים מרשת הקשר שיש  , בראש המגדל הם שומעים יריות מאזור הפלוגה

מ מנסה ליצור קשר עם הפלוגה ולהבין אם ”המ. התקלות ונפגעים בין כוחותינו
מ  ”המ. פקודות ועדכונים, עמוסה בדיווחיםההרשת, נדרש סיוע אך ללא הצלחה

לאגוף את הסמטה ולהגיע לנקודת ההיתקלות מסביב ולסייע  , מחליט לרדת מהמגדל
עמית מחליף , מ מודיע שיש לו מעצור בנשק”קשר המ, תוך כדי היערכות. לפלוגה

. 2’ אותו כמס
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ולאגף את אזור ( פינה)נע בסמטה במטרה להגיע לזיג , הצוות יורד מהמגדל
מתחילים חילופי אש  , הצוות מגיע לזיג וחוטף מכת אש מחלון מבית סמוך. ההיתקלות

המחבלים קופצים מהחלון  , שבמהלכם עמית שולף רימון וזורק לעבר המחבלים
של עמית מצד  והחולייהפ מצד אחד ”המ)לסמטה ובמכת האש משתי פינות הזיג 

המחבל השלישי הצליח לקפוץ ולעבור את הסמטה לבית  , מחבלים2נהרגים ( שני
.הסמוך

המחבל שברח לתוך הבית מפתיע , מ מתרחק מהפינה לצורך התארגנות”צוות המ
. מ שנפגע קשה ומתמוטט ובעמית שנהרג במקום”פותח באש ופוגע במ, אותם מהצד

נסגר , פ נחוש שהגיע לאזור האירוע מיוזמתו בתוך כמה שניות"בסיועו של טנק מ
ממכת האש הראשונה שהתקילה . מעגל גם על המחבל האחרון ובכך מסתיים האירוע

ל ונפצע קצין "זבוילנדנהרג גם סמל ראשון גיא , שלעזרתו נחלץ עמיתהכחאת 
.נוסף



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון
הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי  . עמית היה בן עשרים ואחת בנפלו

.אחות ואח, הותיר הורים. ירושלים, בהר הרצל
".אל תסטה כדי שתוכל לחזור. מרחוק נדלק אור: "על מצבתו של עמית כתבו אוהביו

,  עכשיו אנחנו מתגעגעים ומחכים שתיכנס הביתה: "כתבה, אמו של עמית, עינת
.  תשתרע על הספה ותנגן בגיטרה, תשליך את התיק', אהההה'תזרוק איזה 

, מתגעגעים לחיוך הביישני, מתגעגעים למוזיקה הבוקעת מהלפטופ כשהתקלחת
שהסכמת , מתגעגעים לחיבוקים ולנשיקות החטופות. הטוב ושובה הלב, המתוק

מתגעגעים לשיחות הטלפון , לקבל רק כאשר נסעת לצבא או שבת מהצבא
מתגעגעים לאישיותך  , ובכלל. 'להתראות, הכול בסדר, אבא, אימא': הלקוניות

רק נחלום את  , וחשים כאב נורא לנוכח הידיעה שלא נראה אותך עוד. המקסימה
, דמותך
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את החוסר הזה לא ישלימו לעולם . ואת הזיכרונות שהופכים להיות חלק מאתנו
עם לב טהור ועם העיניים הכי  , היית כל כך מדהים... לא הזמן ולא המרחק

כל הטוב שבעולם היה  . וחיוך שהיה ממיס כל אחד ואחת, חודרות ומבינות
כל שנותר לנו כעת הוא . הלכת כל כך מוקדם–ובמקום . פרוס לפניך
".לזכור ולהנציח, להתגעגע

: המשפחה מספרת על עמית
https://www.youtube.com/watch?v=Dg6iImwkEHc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Dg6iImwkEHc&feature=youtu.be
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:הנצחה
:אשר היה אהבתו הגדולה, עמית הונצח במספר דרכים אשר רובן קשורות בצורה כלשהי בספורט

אמו , עינת. ’ממשיכים בדרך של עמית‘, הוקמה קבוצת העצמה בעזרת ספורט לבני נוער בגימנסיה העברית בירושלים
יחזק , ההעצמה באופן שייתן להם ערך מוסף לחייםתוכניתיזמה את ( שנפטרה פחות משנתיים לאחר נופלו)של עמית 

התוכנית לא באה  (. ומול חבריםבבבית, בלימודים)להם כלים להתמודד במצבים שונים איתם הם מתמודדים ויתןאותם 
נכתבה על פי דרך החיים התוכנית . על אלא אנשים עם יכולות טובות יותר ברובד האישי-להפוך אותם לספורטאי

עינת יזמה את התוכנית והיא עובתה על ידי , והתכנים שעמית עצמו התווה בעיסוקו בספורט ובעצוב אישיותו המיוחדת
,  ומאמנים אישיים בתחום( כאלו שמובילים ספורטאים לאולימפיאדה)מאמני ספורט מהשורה הראשונה , אנשי מקצוע
וכוללת אימון בענפי האמנויות לחימה ( ’החל משכבת ט)שנתית -התוכנית דו. העברית בירושליםהגמנסיהבשיתוף עם 

יום שיט , לגמנסיהפעילות מחוץ , סרט, הרצאה: מיוחדתפעילוותבנוסף פעם בשלושה שבועות תתקיים , וכדורעף
.משבר ועוד, קושי, בסירה ועוד על ידי ספורטאים שהצליחו כנגד כל הסיכויים להתגבר על נכות
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:הנצחה
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 בשיתוף רשות הטבע והגנים ועמותת  2014עמית הונצח בשביל לרכיבת אופניים שנבנה בערבה בנובמבר
,  (על דרך הבשמים, מערבית למושב צופר שבערבה)מואהבין חירבת קצרה לעתיקות , "שביל ישראל לאופניים"

בבנייתו השתתפו משפחתו של עמית חבריו וחבריו  , הקטע האחרון שהשלים את השביל בין מצפה רמון לאילת
סיפרו הוריו בטקס חנוכת , לכל אורכו" 'שביל ישראל'עמית תמיד אמר שכשהוא ישתחרר יעשה את . "לפלוגה
".ולכן חשבנו שהנצחה זו תתאים לו ולנו, והתנייד באופנייםבטריאתלוניםעמית השתתף . "השביל
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הספורט המשמעותי ביותר שעמית עסק בו היה הריצה  .
היה נועל נעלי ספורט , כשעמית רצה להירגע. השתמש בריצה כאמצעי להגיע ממקום למקום ברחבי העירעמית 

הריצה הפכה לחלק משמעותי מהעיסוקים של עמית והוא  . היה לובש בגדי ספורט ורץ, כשמישהו הרגיז אותו. ורץ
לאחר נפילתו החליטה המשפחה להנציח את אהבתו לריצה  .ארוכיםבריצה למרחקים מצוייניםהגיע להישגים 

המרוץ במסלולים  . דווקא ביום הולדתו שחל בסוף נובמבר בכדי להדגיש את המשכיות החיים ולשמוח ביום הולדתו
קבועים מהר הרצל לגימנסיה העברית שברחביה
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סרטון המנהרה האחרונה
:שפוצצה במבצע צוק איתן
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תודה  
!שהשתתפתם


