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 סיפור חייה

 

הספר -( בבאר שבע. רוית למדה בבית22.8.1977בת רחל ויוסף. נולדה ביום ח' באלול תשל"ז )

היסודי ע"ש קורצ'אק וזכורה היטב ע"י כל מורה שלימד אותה. לרוית היה המון ידע והגיון 

יחסית לילדים בגילה, והיא גם למדה להתעקש על דעתה והייתה מתווכחת עם מורה 

ון, מה שגרם לכך שבכל תעודה ליד הציונים הגבוהים היתה שלדעתה אמרה משהו לא נכ

הערה. "מפגינה חשיבה עצמאית ומקורית". היתה אחות גדולה מלמדת, דואגת ואחראית 

 כלפי ליבת אחותה הקטנה.

 

 

הספר -ביתב ספר מקיף ג' בבאר שעה וסיימה את שנת י"ב-החלה לימודיה בבית רוית

"איילון" בחולון. רוית הצטיינה בלימודים והשתתפה שנים רבות בחוגים לאמנות בשעות 

הספר התיכון המקיף ג' בבאר שבע למדה -אחר הצהריים, בהם למדה ציור ופיסול. בבית

ודת הגמר שלה ערכה מחקר על צמחים בשיתוף במגמת ביולוגיה, בכיתת המצטיינים. בעב

עם "החברה להגנת הטבע". בשעות הפנאי הרבתה לקרוא ספרים, במיוחד אהבה את ספריו 

מלאי ההומור של ג'ראלד דארל. כשהיתה בת עשר נפרדו הוריה וכעבור שש שנים עקרה האם 

ארה בקשרים עם בנותיה לחולון, שם המשיכה רוית את לימודיה. גם כשעברה לחולון נש

 טובים עם כמה חברות מבאר שבע, אותן ביקרה מדי פעם בשבתות ובחגים. 
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 רקע אודות אירוע הנפילה

ונשלחה  לאחר הטירונות הוצבה בחיל האוויר. 1995רוית התגייסה לצה"ל בראשית נובמבר 

לקורס מחשוב. מפקדיה מתארים אותה כחיילת חכמה, שקולה, נבונה, ממושמעת 

 ואינטליגנטית.

( רוית התאבדה בעת שירותה, השאירה מכתב ארוך 24.12.1995ביום א' בטבת תשנ"ו )

הרגתי מישהי  -למשפחתה וחבריה ובו כתבה: "אלף סליחות. עשיתי את הפשע הנורא ביותר

שאהבתם שהכרתם, שהיה לכם אכפת ממנה. אני לא מאשימה אף אחד." רוית תיארה 

ר ביטחון עצמי וייאוש לגבי יכולתה להשתלב ולהתחבר עם במכתב חיים שלמים של חוס

האנשים סביבה. היא תיארה חיים בהם לא שיתפה ולא הביעה את רגשותיה המלאים. היא 

 לא ראתה עצמה בעלת עומק וכשרונית, ולא האמינה שתהיה מסוגלת להתגבר על קשייה. 

אבל לא מתבטאת כלפי "האמת היא שהרגשתי תמיד כאילו יש בתוכי אש שבוערת בפנים, 

חוץ ולכן היא הורסת אותי מבפנים, מכלה את כל מה שיש בי, עד שנשארת רק הקליפה 

 החיצונית".

"עד לרגע זה יש לי היסוסים, אני לא עוזבת את העולם בלב שלם, בגלל שהיו בו דברים 

י חיוביים, היו בו דברים שאהבתי, כמובן, ואני מצטערת שלא יכולתי להפרד מכולם. אנ

 אתגעגע אליכם, אבל אני לא אהיה כאן כדי להתגעגע".

הדברים המעטים שאהבתי בעולם הזה, חוץ מכם, היו פרחים, קשתות בענן וגם לא בענן, "

לטייל בגשם ולהירטב מממטרות, להסתכל על שקיעות מקסימות, ריח של ריבת תות שדה 

לם יפה יותר, אבל לא שווה ושל שוקולד וורדים מהגינה ועוד כל מיני דברים שעשו את העו

לחיות בו. הצבע האהוב עלי הוא ירוק בהיר, הכי בהיר שיש, הסרטים שהכי אהבתי היו 

את , U2את שיער, ציד הצבאים, הלגונה הכחולה ואני והחבר'ה, אני אוהבת את הביטלס, 

 וזן ווגה, קייט בוש, טום פטי, שרון ליפשיץ ואבטיפוס, השיר האהוב עלי הוא "קשה ליס

בלעדיך", והמאכל האהוב עלי הוא חסה, אני שונאת ג'וקים, אבל לא היסטרית לגביהם כמו 

פעם. הספר האהוב אלי הוא ה"אסופית" והסופר ג'רלד דארל. הסדרה "שלושים ומשהו". 

 .כמובן, אני לא מצליחה למצוא עוד דברים לכתוב עליהם"

לא גמורים )כמו המובייל "למרות כל הדברים שאהבתי, ולמרות כמה דברים שהשארתי 

שרציתי לעשות מזכוכית, או הציור בצבעי עפרון שהתחלתי( אני עוזבת את העולם הזה 

 בחיוך, לא מצטערת ולא מסתכלת לאחור".

  אוהד. -ליבת ואח  -רוית היתה בת שמונה עשרה בנופלה. השאירה אחריה הורים, אחות 
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 מספרים על רוית פורת

 

 :אמרה על קברה ביום השנה לזכרה , רחל,אמה של רוית

"את לא היית כ'צל חולף בשדותינו', כפי שכתבת. את היית אור גדול, גאווה ונחת לכולנו. 

יפה, אצילת נפש, אדיבה, חכמה. אני מודה לך רוית על שמונה עשרה השנים היפות שהיינו 

וליבת אחותך, ביחד, מנסה בכל כוחי למלא אחר צוואתך ולהמשיך ולחיות את חיינו, אני 

 ולהיטיב עמם". 

 

 

 לב, כתב שיר לזכרה של רוית: -ידיד וחבר, ישראל הר

 מה חש העלה שהרוח ניתקה

 בנופלו אל התהום, על כתפיה נישא?

 התוהה הוא, אם יש עוד כוחות בעולם

 שיחזירו אותו אל חלום שחלם?

 היש עוד תכלית לקוות או לרצות

 היש עוד לטרוח, אפשר לפצות?

 שמא איננו חושב, כי הותש,או 

 אולי עלה שניתק כבר לא חש.

 

 

 :אמנון ליפקין שחק ,במכתב תנחומים למשפחה כתב הרמטכ"ל

תוארה על ידי מפקדיה כחיילת אשר מילאה את תפקידה במסירות, אהבה לעזור  "רוית

לזולת, והיתה אהודה ומקובלת בקרב מפקדיה וחבריה כאחד". מפקד היחידה שלה כתב 

והצטרפה לקורס  12עליה: "רוית הגיעה ל'עובדה' לאחר תקופת טירונות בבסיס הדרכה 

וזרת לזולת, תמיד הביעה נכונות להתנדב מחשוב. רוית התגלתה בקורס כחניכה מסורה הע

 לכל משימה, ומעולם לא התלוננה".
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 מכתב לרוית מאת טל דביר, חברת ילדות ונפש:

 

שלך ביקשה שאכתוב על הקשר בינינו, אני מודה שלא היה לי קל. כי איך אפשר  כשאמא

 לסכם בכמה מילים על דף נייר שנים של חברות כל כך חזקה ומיוחדת?

ני תמונות. איך הכרנו כשהיינו ילדות דרך יאני מנסה לסכם, ובראש עולות לי כל מ

)היה לנו "כרטיס  ת זו אצל זווהאמהות שלנו, איך גדלנו ביחד עם השנים, איך בילינו שע

חופשי" כולל אוכל ולינה(. היינו מעבירות את הזמן בכיף ותמיד היה מה לעשות: יצרנו 

 כל מיני יצירות אומנות, ציורים, תכשיטים, משחקים...

פעם ניסינו לאלתר קייטנה לילדי השכונה באחת מחופשות הקיץ )מה שהחזיק מעמד לא 

 יומיים...(.-יותר מיום

 "אוצרות" בבית ויוצרות תחפושות ואוספים? זוכרת איך היינו מוצאות  ואת

לאחר מספר שנים כשעברתן דירה, היה קשה להתנתק אך המרחק לא פגע בקשר שלנו 

 היינו נוסעות אחת לשנייה ומתכתבות כל הזמן. –

 אז איך לסכם את הכל? במשפט אחד, את היית חברה נהדרת.

א נתפס ולא הגיוני שהתאבדת. זה בכלל לא התאים לרוית בגלל זה היה לא כל כך קשה, ל

אלתי את עצמי איך שהכרתי. איך יכול להיות שלא הייתי מודעת למה שעבר עלייך? ש

יכולת להסתיר את כל מה שהרגשת וחשבת כל השנים האלה? חשבתי שהכרתי אותך 

 ומסתבר שלא.

האחרונה אני זוכרת מה היה ביום שבו הודיעו לי. אני זוכרת שפתאום הבנתי למה בפעם 

שישנת אצלי שאלת אותי שאלה, כביכול בעקבות איזה סרט שראית. שאלת "מה עדיף 

 לדעת שאתה הולך למות או לא לדעת?" ואני עניתי לך ובכלל לא חשדתי... –

עצב וכעס. היה לי קשה לקרוא, כשקראתי את המכתב שהשארת עלו בי תחושות של 

כך מוכר לא הייתי מאמינה שהוא נכתב על ידך. כתבת שם כל כך -ואלמלא הכתב הכל

הרבה דברים שיפוטיים על עצמך שהם ממש לא נכונים. אם רק היית מספרת לי, הייתי 

מגלה לך שאת לא היחידה שמרגישה לפעמים חוסר ביטחון, או ביקורתית כלפי עצמה, 

 שהחיים של אנשים אחרים הרבה יותר מוצלחים משלה... או מאמינה

מקסימה ומעניינת, מוכשרת מאד,  –אני זוכרת אותך אחרת ממה שתיארת במכתב 

בעלת חוש הומור, אוהבת טלויזיה וספרים. כתבת שלא היו לך חברים מה שכמובן לא 

ם? לא שני 18-נכון, כתבת שלא הספקת כל מיני דברים אבל מה כבר אפשר להספיק ב

 גם לא רצית לתת. –נתת לעצמך צ'אנס לחוות את הדברים וזו הייתה הבעיה 

היו לי הרבה דברים לומר לך, רציתי לענות על כל מילה שכתבת אבל לא יכולתי כי כבר 

בשירים.  –לא היית שם כדי להקשיב. אז הוצאתי את הכל באופן שידעתי הכי טוב 



7 

 

רים קטן שמכיל כמה שירים שנכתבו בעצם כתבתי הרבה בהשראתך ובסוף נולד ספר שי

-עלייך. )בטח היו כמה אנשים שחשבו ש"משהו לא בסדר" איתי בגלל תוכן השירים הלא

 פשוט הזה....(.

 

 שנים, אני עונה לך. 10אז עכשיו, אחרי 

אני אגיד לך את האמת, לא היה לי קל להתמודד עם מה שקרה. זה היה עבורי משבר כל 

לא הוגן. כעסתי עלייך על שבחרת את ה"פתרון" הזה, שלא ניסית כך לא צפוי וכל כך 

 להתמודד ושלא נתת לאף אחד הזדמנות לתמוך בך. כעסתי שכל כך הרבה אנשים נפגעו

בגלל מה שאת כינית "המעשה הכי אגואיסטי שיש". כעסתי שלא דיברת איתי ושלא 

 ע את זה.נפרדת ממני, ושלא נתת לי את האפשרות להיות שם בשבילך ולמנו

במבט לאחור אני מניחה שהמשבר הזה לימד אותי שיעור נוסף בהתמודדות, והצלחתי 

 איכשהו לתעל את הכאב שנשאר באופן יצירתי ואפילו רוחני במידה מסוימת.

. שנים עברו מאז, והייתי רוצה שתהיי כאן כדי לדבר על הכל, שתספרי לי על הבעל 10

 להירשם... הנהדר ועל ההתלבטות לאיזה תואר שני

 ולא כאפיזודה חולפת. –מבטיחה שאזכור אותך תמיד 

 

 1996מתוך ספר שירים "חמוץ מתוק" שכתבה טל, 
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 :תמונות מילדותה של רוית פורת ז"ל, עם אחותה ליבת
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בעליה לאוטובוס  רוית  

ירונות                טתקופת הברוית   

 עם אמא רחל
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 של רוית :  יצירותיהמ
 

 

 

 

 

 

 

 


