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מפגש בישול 
ל''ארד חסון ז'לזכרו של גיא ריצ
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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
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ל''זארד חסון'גיא ריצ
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. בישוב קדרים שבצפון הארץ1982גיא נולד ב
יובל ורעות, אח לרועי, בן בכור לליאורה ויעקב

.בגיל חודש עברו להתגורר במושב נעמה
אהב מאד טיולים . גיא היה בן למשפחת חקלאים ואהב את האדמה והארץ

.נגינה בגיטרה ושירה, סקי, רכיבה על אופניים, בארץ
ולאחר מכן המשיך את לימודיו  , בבקעת הירדן" גפנים"למד בבית ספר 

שבירושלים" בויאר"בפנימיית 
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ל במסלול בני  "בחטיבת הנח50לגדוד 2000גיא התגייס בנובמבר 
.משקים

.נין וחברון'ג, לאורך שירותו שירת בגזרות שכם
"  נהר הירדן"לאחר שירותו הצבאי עבד כאיש ביטחון במעבר הגבול 

.שבבית שאן
. חברו הטוב לטיול במונגוליה וסין, יצא עם דודו, עם סיום עבודתו

.תמיד טייל עם הגיטרה ועם ספר שירי ארץ ישראל
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.בהמשך הטיול הצטרפה אליו בת זוגתו ליהי והם המשיכו לטייל בהודו
במהלך הטיול תכננו השניים להינשא ולהתגורר במשק המשפחתי  

.בנעמה
גיא החל לעבוד במשק המשפחתי והיה אחראי על תחום הכנת 

.חלק משמעותי בגידול תבלינים-השתילים
ממנו נהנה רק למשך " לי קפה-גיא"גיא וליהי פתחו בית קפה , בנוסף

ואיפשר " ערב במה פתוחה"אך הספיק להתחיל מסורת של , חודשיים
.לצעירים לבטא את כישרונם
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מגילות ים "ולכן הצטרף ליחידת ההצלה , גיא תמיד דאג ונתן לאחרים
יחידת הצלה הפועלת במדבר יהודה ופועלת לאיתור וחילוץ  -"המלח

.שם הספיק להשתתף בשני חילוצים. מטיילים שאבדו
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גיא התייצב לשירות מילואים ועלה , עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה
.מתוך הבנה ברורה שזוהי מלחמה על הבית ועל עצם קיומנו, ללבנון

יומה האחרון של מחלמת לבנון , 13.8.2006, ו"ט באב תשס"ביום י
.שעב-נפל גיא בקרב בכפר עייתה א, השניה

טיל נגד  . גיא היה חלק מכוח מארב שתצפת על הכפר ועל שלוחותיו
וגיא נהרג בו , טנקים שירה החיזבאללה פגע בעמדה ששהה בה

.בנופלו24בן . במקום

.ירושלים, גיא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל
.לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב סמל
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וכן באתר  , "לי קפה-גיא"גיא הונצח בפינת זיכרון בבית הקפה 
האינטרנט 

http://www.guy-li.com

:ביניהם, לזכרו של גיא חוברו מספר שירים
הלחין יוחאי בלום וביצע גידי  , רויטל וינשטוק, שכתבה דודתו" שיר לגיא"

.גוב
,  אותו היא ביצעה עם רעות, י נטע מילר"ושיר נוסף שנכנב והולחן ע

.אחותו

http://www.guy-li.com/
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.על שמו של גיא קיים כיום מטע תמרים במשק המשפחתי
:אמו מספרת

כמה סימלי שגיא מכל המשק החקלאי הכי הרבה התחבר למטע "
התמר עץ כל כך  שורשי וישראלי הנותן את פרי התמר  .התמרים 
לאחר  הדאגה . הנתינה היתה חלק בלתי נפרד מחיי גיא.המתוק 

מהנצחתו  כחלק . מימנווהיכולת להיות חבר לחיים היו חלק בלתי נפרד 
תמרי מטע זה נמכרים כתמרי גיא  ומגיעים עם סיפורו לבתים  -של גיא

"רבים הארץ
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תודה  
!שהשתתפתם


