




לזכרבישולמפגש

ל"זלנגררותם



ילדות

ליפעתאח, וזאבליונהזקוניםבן28.8.1981.אתשמ״באבכ״חבתאריךאריהביתבישובנולד

.וערן

.ואחיואחותוועםהוריועםואוהבחםקשרהיהלרותם

 .אווירית״תעשייה״אורטתיכוןללימודיהמשיך. אריהבביתוהתחנךגדלרותם

.ואלקטרוניקהחשמלבמגמתבהצטיינותלימודיואתסיים



שהיההילדעל

.חבריםמוקףותמידאהוב, קסםשופע, חייםומלאפעיל, לבושובהחייכןילדהיהרותם

הרפתקן, עצמאיילדהיה. שמסביבומהבכלולהתנסותחוויותלצבורשאףילדותומשחר

.פחדוחסר

עזרגלגליללאבהםלפדלהתחיל, אופנייםכשקיבלמיד, ארבעבגילכימספריםמשפחתובני

.היישובברחבי

.לצנחןלהתחפשביקשפוריםחגומדיכאביו, לצנחניםלהתגייסרצונועלדיברבילדותוכבר





ההתבגרותגיל

.  ואקסטריםרכיבהבפעילויותלהשתתףונהגלאופנוערישיוןהוציארותםעשרה-ששבגיל

. גליםוגלישתאופנייםעלרכיבה ,סנפלינג ,הריםטיפוס, הארץברחבירגלייםטיוליםאהברותם

.שםולצלולקרובותלעיתיםלאילתלנסועונהגצלילותבמיוחדאהבהוא

אתולכבושלעצמושהציבהמטרותאתלהשיגונחושמוטיבציהמלא, יהישג נערהיהרותם

.הבאהיעד

נגרותעבודותאהבהוא. גבוההטכניתיכולתובעליצירתיהיהוהשריריהחסוןהגוףבעלרותם

.ידיובמובנהאשרהרהיטיםכלנמצאים, הוריובבית, בחדרו. ובנייה





ל"לצההגיוס

.מילדותועודהצנחניםלחטיבתלהתגייסהיה, כאמור, רותםשלחלומו

.לצה״לתגייסה18.11.1999-ב

"צפע"-202בגדוד הצנחניםבחטיבתלשירותהתנדבהוא



הצבאיהשירות

נחישות, הרצוןבכוחובלטונפשיפיזיחוסןגילהרותםהאימוניםובמסלולהטירונותבמהלך

.במטרהובדבקות

מגן״״חומתמבצעתחילתלפני. לקצונהמיועדוהיהשונותהכשרותבהצטיינותסייםרותם

.לקצונההכנהקורסבהצלחהסיים



הצבאיהשירות

 .אקצה״-״אלאינתיפאדת, השנייההפלסטיניתהאינתיפאדההחלה2000שנתבסוף

שבו, בנתניה״פארק״במלוןבפיגועלשיאםהאירועיםהגיעו2002אפריל תשס״בהסדרבליל

 .נפצעוורביםמהחוגגיםשלושיםנרצחו

הפלסטיניהטרורבתשתיותלפגועשנועדמגן״״חומתלמבצעלצאתהוחלטהפיגועבעקבות

.ושומרוןיהודהבשטחי





הצבאיהשירות

השתעשעהואלחזרתוקודם, לבסיסלשובנקרא , משפחתובניעםהסדרלילאתשחגג, רותם

.הכיסאעלומגוהציםמוכניםהיושלוהמדים. הארבעבתנועהאחייניתועםכהרגלו

.להצדיעאותהולימדנועהשלראשהעלהאדומההכומתהאתהניחהוא

אחתלהיותהפכההאדומההכומתהאתחובשתכשנועה, מצדיעיםאחייניתוושלשלוהצילום

.פציעתולפנירותםשלהאחרונותמתמונותיו





ענייןותחומיתחביבים והשיקוםההחלמהתהליך ,הפציעה

.ללחימההתארגנואשרליחידהלחבריוהצטרףרותם, הסדרליללמחרת

בשכםמבצעיתלפעילותנכנסיםוחבריושהואוסיפרתדאגשלאביקש, לאמוחייגערבלקראת

.זמיןיהיהולא

צלףנורה על ידי , העשריםבןרותם5.4.200שישיביום, בשכםבקסבההפעילותבמהלך

.אנושותונפצעפלסטיני

וחסםתופתאשתחתלעברוזחל, ואומץתושייהגילה, לצוותחברו, ז״לחסןחיים-נדבסמ״ר

חייואתהצילובכךהארוךחילוצוכללאורךהדםאתעצרהוא. בצווארוהקרועהעורקאתבידיו

.רותםשל



ענייןותחומיתחביבים והשיקוםההחלמהתהליך ,הפציעה

בצווארירימפגיעתכתוצאהלמוותחייםביןכשהואהשומר״תל״שיבאחוליםלביתפונהתםור

.מערכתית-רבמפגיעהוסובלובבטן

.במשך חודשיים נאבק רותם על חייו ביחידה לטיפול נמרץ עם פציעה אנושה ומורכבת מאוד

שבו לא הגיע חמצן למוחו של רותם נוצר נזק בלתי הפיך באונה השמאלית של , בפרק הזמן

התברר כי הוא משותק בפלג גופו הימני וכי איבד את , כשהתעורר. בעיקר במרכז השפה, המוח

.יכולת הדיבור



ענייןותחומיתחביבים והשיקוםההחלמהתהליך ,הפציעה

. ברעננה אשר נמשך שלוש שניםלוינשטייןהועבר לשיקום בבית , כשרותם יצא מסכנת חיים

כל בני משפחתו התגייסו מיום  . ואביו עזבו את מקום עבודתם ולא משו ממיטתו יום ולילהאמו

.לתמוך ברותם בתהליך ההחלמה והשיקום הממושך, פציעתו

רצוףשהיההארוךהשיקוםבהליךלוסייעוועקשנותוהנפשיחוסנו, האופטימיתישתוג 

ודחףויתרלאהקשייםאףועלדופןיוצאתלחימהרוחגילהרותם.וקשיםמורכביםבניתוחים

.היכולתקצהעדעצמואת

.לדברוללמודהימניתידואתלהפעיל, וללכתלשובהצליחהוא,הרופאיםהערכותלכלבניגוד

.רפואיכנסהוגדרמגןחומתבמבצעביותרהקשההפצועשהיהרותם



ענייןותחומיתחביבים והשיקוםההחלמהתהליך ,הפציעה

רותם, נכותולמרותבחייולהמשיךנחושכשהוא, לוינשטייןבביתמהאשפוזשחרורולאחר

HPבחברתלעבודוהחללנהוגחזרהוא, דירהשםוקנהאביבבתללגורשאיפתואתמימש

.הגרפיקהבתחום

.אתגריבספורטלעסוקחזר,אותושאפיינוהנפשיובחוסןבעוצמה

גלשני, שטחאופניבמסעות, האירופייםבאלפיםהסנובורדעםכשגלשהתפעלותעוררהוא

.ריצהומרוצירוח



ענייןותחומיתחביבים והשיקוםההחלמהתהליך ,הפציעה

שלאאותםולעודדצה״לפצועיעםלהיפגשונהגאחריםפצועיםעבורכוחמקורהיווהרותם

הפציעהעלהרצאותלהעבירהחל, במקביל. משמעותבעלילחייםלחזרהבמאבקלוותר

.אביושלבעזרתו, צבאייםובבסיסיםספרבבתיהשיקוםותהליך

.שליאתהכיר, פציעתולאחרשניםעשר, שלושיםבןבהיותו

חייואהבת, נפשומשאתהיוילדיו . ושיאור: ובתבןלהםונולדו 2012בספטמברנישאוהם

שעותבהנאהעימםלבלותנהג. לילדיוומסורנוכח , חם, אוהבאבהיההוא.עולמווכל

.ארוכות



הנפילהמועד הפטירהמועד

.בפטירתוושמונהשלושיםבן19.8.2019תשע״טבאבי״חביוםנפטררותם

.ביהודהעלמיןבביתלמנוחותהובא

.ואחאחות, וחציושנתייםוחציארבעבניובתבן ,אישה ,הוריםאחריוהותיר

.גבוהרותםשיח, ואחיוהוריושתלו, לקברוסמוך

.בחייורותםשהיהכמוונחושיפה, ברצמח, הרותםשיח



:אוהביועל מצבתו כתבו

,״רותם אהובנו

,החיוך שלך, עיניך הטובות

,צניעותך ונחישותך

טוהר מידותיך ותום ליבך

.חרוטים בליבנו לעד״



הספדים

:לפטירתושנהבמלאתבאזכרהלוספדהאמו

.גדולוכאבגעגועיםמלאי, ביותרקשיםהיוהשנההחיים, יקיריבני״רותם

שלךלעינייםמתגעגעתאני. שלךהצרודלקולמתגעגעת, עליךחושבתאניולילותימים

אותךלראות, הילדיםעםלפגישותמתגעגעת. בבוקרשבתבימיכשנפגשנומשמחהשזרחו

במסירותבהםומטפלהילדיםעםמשחקאותךלראותהלבאתמחמםהיה, כאבאמאושר

לאהיהאםגם: איתךלשוחחמתגעגעת, שלךהחסוןהגוףאתלחבקכךכלמתגעגעת. ובאהבה

דבריך,דברשלשבסופומנתעלדרךולחפשלחזורוהתעקשתויתרתלא. כוונתךלמהלהביןקל

.  שעהוכלדקהכלדמותךאתעימינושאתאני. עצוםוכאביגוןאיתינושאתאני, שלירותם ...יובנו

.מאוד״אותךאוהבת, כךכלליחסראתה



הספדים

:לוספדהיפעתאחותו

לידתךמרגעאיך , מתוקזכרוןכל, רגעכלושומרתנוצרתאני, האהובהקטןאחי, שלי״רותם

אתה. מגופיחתיכהנתלשהמותךשברגעמרגישהאני. ונפשיליביאהבתהייתמותךיוםועד

שלךוהשפהגופך.במטרהודבקותנחישות, רגעכללמיצויסמל, חייםאהבתשלסמלבשבילי

בדרכךבאנשיםלגעתכדיהמיליםאתצריךהייתלא, רותםאתהאבל-הקשהבפציעהנפגעו

.הייחודית



הספדים

אל , עמוקלחדורהכישרוןאתלךהיה. החוצהשקרןליבךבטובלהתאהבשלאהיהאפשראי

.תוך ליבם של אנשים דרך מבטך בלבד וכל מי שזכה להכירך מיד נשבה בקסם חיוכך

.באופן יוצא דופן עם נכותךלא נתת למגבלות הפיזיות לעצור בעדך והתמודדת

את הקול שלך תמיד אשמע . נוח בשלום על משכבך, אני אוהבת אותך, אח יקר שלי, רותם

".בתוכי



הספדים

:כותבערןאחיו

את העקשנות והמוטיבציה לחזור לחיים אחרי הפציעה , את גבורתך, ״נזכור אותך תמיד

גאווה לראות אותך מתגבר על כל המכשולים  היתהמהתחלה וזו הכלנאלצת ללמוד . האנושה

ערכיות ואהבת  , מעט שנותיך היו עמוסות בטוב שלך. בשיקום הארוך וחוזר להיות אדם עצמאי

.היית לוחם וכך תיזכר״. המולדת



הספדים

:לחללי צה״לתמר כותבת בערב יום הזיכרון, דודתובת 

.הראשון שלנו כשמשפחה שכולה״זהו יום הזיכרון

.התכנסנו כל המשפחה וציינו יחד את יום השואה, לפני שבוע

עלו , איבדו את כל משפחתם, סיפרנו את סיפור הגבורה של סבא וסבתא שנלחמו כפרטיזנים

.לארץ והקימו את המשפחה שלנו

אתה היית והינך המשכו של . אנושות כלוחם והשתקמת בניגוד לכל התחזיותשנפצעתואתה

.אותו סיפור גבורה

.היינו גאים בך בחייך ואנחנו נמשיך כך גם לאחר מותך״



הנצחה

הקימה משפחתו את ״קרן תקוות ע״ש רותם לנגר״ אשר תעניק מדי שנה  , לזכרו של רותם

.אשר משתתפים בפעילויות של עמותת ״תקוות״, מלגות לפצועי צה״ל ונפגעי טרור

, אשר פועלת להעצמת פצועי צה״ל ופצועי פעולות איבה באמצעות ספורט אתגרי, העמותה

מסגרת ספורטיבית אתגרית בה הצטיין ואשר גרמה לו הנאה , העניקה לרותם לאחר הפציעה

.רבה וסיפוק עצום



הנצחה

.רותם״״צוות :נקראאשראריהבביתחובשיםקורסבטקסהונצחרותם

שלשמועלחובשיםקורסלבוגרילקרואהסמליותמןבזה״יש :בטקסיונהאמושלמילותיה

.רותם

שפינההמסוקלבואעדמיידיתבושטיפלוהצוותבזכותניצל,בשכםאנושותשנפצערותם

ובזכותםלבובאומץמקצועיבאופן, נכוןשפעלולצוותוחבריוהרפואיהצוותאלההיו, אותו

.ניצל״

.וחםקבוע, מתמשךקשרעלשומריםרותםשלוהוריורותם״ב״צוותהחברים






