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 סיפור חייו  
 

-אביב, למד בבתי-( בתל84.1.6.02) רמי, בן מרים ויעקב, נולד ביום י"ג בסיון תש"ח

חדש -הספר תיכון-אביב ו"חנקין" בחולון והמשיך בבית-הספר היסודיים "רמז" בתל

הספר הריאלי בחיפה. רמי -בחולון. הוא סיים את לימודיו בפנימייה הצבאית שליד בית

הטבע הייתה מושרשת בו עמוק והוא הקדיש הרבה -היה תלמיד טוב וממושמע. אהבת

הארץ. את לבו נשא לאמנות, לשירה ולמוסיקה; הוא עצמו חיבר -לסיורים ברחבימזמנו 

לבו  -הנוער של חולון. כל יודעיו אהבוהו בזכות טוב-שירים וניגן בקלרינט בתזמורת

טוב -וחביבותו ובזכות רוחו הטובה והאופטימיות הבריאה שלו. מטבעו היה שוחר

 לבם של אנשים.-ורגיש לעוולות ולאטימות

 

טיס. לאחר -, הוצב לחיל האוויר ונתקבל לקורס6.11גויס לצה"ל במחצית אוגוסט  רמי

שריון כעבור זמן נשלח לקורס קצינים וכן -כשנה התנדב לשרת בסיירת של חטיבת

פלוגות שריון. רמי מילא במסירות תפקידים שונים -סיור וקורס מפקדי-סיים קורס קציני

 -סגן. בסיירת שירת בתפקידי מפקד שריון והגיע בה לדרגת-בסיירת של חטיבת

מפקד -סיור, מפקד מחלקת ג'יפים וסגן-מחלקת מרגמות בינוניות, מפקד מחלקת

פלוגה.מפקדו כתב עליו: "הוא היה מפקד יעיל, נאמן, יסודי, אחראי, ממושמע ואהוב 

 על הכל".

 

לאחר חמש שנות שירות בצה"ל ביקש ללמוד רפואה בארץ, אולם משלא נתקבל נסע 

הפגרה נהג לבוא לארץ ובחופשותיו עבד -ולוניה ושם החל ללמוד רפואה. בתקופותלב

 חולים.-כאן בבתי
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 רקע אודות אירוע הנפילה 

הכיפורים היה רמי בבולוניה. הוא עשה את כל המאמצים כדי -כשפרצה מלחמת יום

להגיע בהקדם ארצה ולהשתתף בקרבות. ואכן הצליח להגיע ביום השלישי למלחמה 

 ף לכוחות שלחמו בקרבות הבלימה והפריצה נגד המצרים בסיני.והצטר

 

האש, התנדב  -(, שעות אחדות לפני הפסקת80.64.6.42ביום כ"ח בתשרי תשל"ד )

חולים צבאי  -רמי לסייע בחילוץ פצועים והצטרף לצוות רפואי שיצא במסוק מבית

-בא למנוחתהקרבות. המסוק נפגע מטיל והתרסק וכל נוסעיו נספו. הוא הו-לאזור

 העלמין בחולון. השאיר אחריו הורים ואחות תאומה.-עולמים בבית
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 מספרים על רמי אברהם גורן

-תנחומים למשפחה השכולה כתב חברו: "לפני נפילתו נוכחתי ברוח-במכתב

הפצועים. -נלאה להיטיב את מצב-רגילה של רמי,ברצונו הבלתי-ההתנדבות הבלתי

נשא אלונקות  -ת גרידא,שלכאורה אינן יאות לקצין הוא לא התרחק גם מעבודות פיסיו

אף שלא נתבקש לעשות זאת; רץ מפצוע לפצוע כדי לבדוק אם יש ביכולתו לעזור 

תנחומים: -היחידה של רמי במלחמת ההתשה כתב להוריו במכתב-ולהועיל"; מפקד

"בכל המצבים הקשים שימש רמי דוגמא טובה לכל החיילים. הוא היה בעל אופי שקט, 

מוכן ורוצה לבצע כל משימה בצורה מושלמת. תמיד חשתי, כי עם רמי ניתן לבצע 

בנקל כל תפקיד קשה. כקצין ביחידה התייחס רמי אל כל החיילים בצורה חברית תוך 

האחריות שקשה למצאו אצל אנשים -רצון לעזור לכל חייל ולעודדו. היה ברמי חוש

 וד".אחרים. אני רחשתי לרמי אמון מלא והערכתיו מא

 

משפחה -הוריו של רמי הוציאו לאור חוברת לזכרו ובה מדבריהם של חברים ושל בני

 על דמותו וכן מכתבים והגיגים שהעלה רמי בכתב.

 

זו הגדרה מיניאטורית  -חברו ללימודים בבולוניה כתב על רמי: "הוא היה בחור ישר 

 לתכונה שהגיעה אצלו למימדים ענקיים".
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 חייו של רמי תולדות -דבר המשפחה 

רמי נולד במלחמה ומת במלחמה. הוא נולד בשעת מלחמת העצמאות וכאשר שכבה 

אמו בבית החולים בילינסון נשמעו ממרחקים רעמי התותחים והמקלעים מכוון קולה 

 וראש העין.

סיים את בית הספר העממי בחולון ולמד שנה אחת בביה"ס התיכון בחולון. בכתה י' 

באית וסיים אותה במחזור י"ב תשכ"ו. מהפנימיה הצבאית עבר ללמוד בפנימיה הצ

 עבר לקורס טיס בו החזיק מעמד כשנה.

וממנה עבר לקורס קצינים  4אחרי שנשר מקורס הטיס עבר לשריון לסיירת חטיבה 

 .6.12-אותו סיים ב

במשך כל מלחמת ההתשה שרת בחזית בדרום בסיירות שריון. הספיק לסיים קורס 

. עם שחרורו מצה"ל נרשם ללמודי רפואה 6.46-חרר מצה"ל במ"פים שריון והשת

 באיטליה )בולוניה(.

מיד כשהגיעו לאיטליה הודעות על מלחמת יום הכיפורים, עזב רמי את דירתו בבולוניה 

וירד דרומה. אין אנו יודעים בדיוק  2.64.42ושם את פניו ארצה. הוא הגיע ארצה ביום 

הגיע הביתה לחופשה  86.64.42-המלחמה. באיפה היה ובאיזו יחידה שרת במשך 

 של יום וירד שוב דרומה.

, יומיים אחרי חתימת הפסקת האש, הגיעה אלינו גלויה בה הוא רומז כי 80.64מיום 

 הוא עוסק "במקצוע" שלו בעתיד. מאז לא הגיעה שום ידיעה כאילו האדמה בלעתהו.

נהרג שעות ספורות אחרי בחיפוש פרטי שערכנו עלינו על עקבותיו והתברר לנו כי 

 כתיבת הגלויה.
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באותו יום נתקיימו קרבות קשים בעיר סואץ, ובבית חולים שדה שבו שרת אז רמי 

נתקבלה קריאה דחופה לשלוח מסוק לחלוץ פצועים, רמי קפץ למסוק עם רופא ועוד 

 מספר אנשים.

ק דקות ספורות אחרי שהמסוק יצא לדרכו הוא נפגע בטילי סוללה מצרית, התרס

ונשרף. בין שרידי הגויות נמצאה דיסקית עם השם סגן אברהם גורן. אלא שהדסקית 

בעצמה לא נראתה כהוכחה מספקת שכן רמי היה רשום בצה"ל כאיש שריון ולא כאיש 

 חר"פ או חיל האויר.

בין החפצים השרופים נשארו מצלמה ושעון שלא היה ברור למי הם שיכים. למחרת 

ות הצבאית וזיהיתי את שרידי המצלמה והשעון שנתתי קבלת הידיעה הלכתי לרבנ

 רמי הוכרז כחלל. -לרמי, וכך נסגר המעגל 

יום לפני שפרצה  60ימים מספר אחרי מותו הביאה לי חברתו את המכתב ששלח 

 המלחמה.

 קראתי בחרדה את התאור המזעזע של מותו שלו ושאלה מנקרת במוחי.

 היש נבואה בעולם?

 קטונתי מהבן.

 

 ל רמי.אבא ש
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 תמונות
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 נספחים

 בשירו הראשון, שהקדישו לידידה, כתב רמי: 

 "... הלילה עצוב, הגן בודד 

 נשמע קול שקשוק של פלג אובד 

 ימים רבים עברו, כולם קודרים

 עייפים מחכים  -והפרחים 

 מצפים לנגה בהיר, לאור הנפלא

 זה שהאיר פעם את לב הצפצפה הזקנה"

 

מי אני, מי הייתי, מי אני רוצה להיות  -כתב רמי: "לפעמים עומד אדם ומהרהר  עוד 

מה יתויק,  -ומי אהיה? ואז הוא עורך את עברו שעדיין מרחף סביבו כפרפרים ומחליט 

מה יושם במסגרת וייתלה על הקיר ומה יהפוך למשהו חי ויעבור כך למסגרת העתיד. 

 כך עומד אני עתה". 

 

נוך הקצין בצה"ל כתב רמי: "אני מקווה שהקצין בצה"ל יהיה בעל ובהרהורים על חי

יסודות רוחניים יסודיים יותר ובטוח שתהיה לכך השפעה חיובית ביותר על דמותו של 

  הקצין ועל דמותו של צה"ל בכלל".



13 
 

 מכתב שכתב

 למינה אלף שלומות!!!

ם ומליונים. וכך באיטליה יש אינפלציה. הלירטה לא שווה כלום, מתעסקים רק עם אלפי

גם התודות והברכות נהוג לאמר כאן בכל הזדמנות המון ברכות. )תודה( זה עלבון, 

 זה כבר מתחיל להיות משהו שבתודה. וכו' וכו'. -)תודות( זה שום דבר; )אלף תודות( 

אבל כשאני כותב "למינה אלף שלומות" / אני מתכוון לכל אחת מהן )ובשלמות( 

 ..ובמיוחד לאחת )למינה(.

בזיון. ובאותו ואני הייתי בין הנסוגים, בבהלה וב ,ומיבחל בלילה כבשו את נמל ת"א

צריך לכבוש את נמל אלכסנדריה כגמול )אפילו  ,אם לא אחרים, חלטתי שאניהרגע ה

 ...... או רק תכניות לכך.... משהו התקפות של חיל האויר על בעצמי(. ...אח"כ באו

אח"כ יצא לי לעמוד על כביש ת"א חיפה, ליד רמת אביב )שהיא וכל שאר העינינים ו

ה התעופה דב. זה היה מן העירוניים מסביב לא היו( ולצפות במטוסים, בחזרם, לשד

אבל. על הכביש עמדו משפחות הטיסים, קרוביהם וכיו"ב אלה שמשתתפים  מפגן

 בהלוויות ואזכרות...

, פגועים בגופם )מטוס פגוע(, אך שלמים בנפשם )טיס אחד אחד חזרו המטוסים

בסדר(. ואחד אחד הם התרסקו על המסלול או הסביבה, כל אחד בדרכו שלו. היה 

מדכא ועצוב להחריד, אך הדבר התנהל בשקט, כמובן מאליו וברקע התנגן לו צ'לו 

כל עצוב. לא בכיות, לא צעקות, לא היסטריות. רק מנגינה עצובה שהתחזקה אחרי 

מקרה ונחלשה עם הבא אחריו, כדי לתת לו לדבר בעד עצמו. והיתה הרגשה לוחצת 

אלה עשו את שלהם, עברו הכל... ובאים להתרסק, בהכרה שלמה, על  -ומכאיבה 

אדמתם שלהם. לעיני הוריהם... ואף אחד לא יכול לעשות דבר למענם. רק להסתכל... 

 כמעט ובכיתי.
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לי. אחיה היה טיס... התרסק. אולי באמת אכתוב. יש ... רציתי לכתוב זאת לידידה ש

להם "משפחה שכולה למופת" )אני כותב בציניות ומצפצף בכל פה על הספר "לא שם 

זין"( משפחה שמחה, בריאה. אינם מתבצרים בכך, אינם עושים הפגנות, כלל וכלל לא 

שם )לפני מדברים על כך. אבל הבן )שהיה מורגש בכל פינה, בבית ובלב( כשהגעתי ל

 חודש( שוחחנו שעות, על הכל ואפילו לא הזכרנו במלה אחת את הבן.

אפילו כשנכנסנו לבעיות האינטימיות ביותר... ובפעם שעברה כשהייתי שם, לפני זמן 

כשאני כבר  -רב, אני זוכר איך עודדתי את הבן, כשהייתי בקורס והוא עדיין לא. ואח"כ 

 לא הייתי בקורס והוא היה בעיצומו.

 אתמול עם השכמה, אחרי מערבולות הלילה, שירבטתי את הקטע הבא:

 מדוע אינך לידי

 אחרי חלומות הלילה?

 בחזרי

 מגן עדן שמור

 ממסע על פני תהום...

 עולמות רחוקים,

 אבודים...

 ניצוצות שזנחתי בלי הבן

 והיו עם הרוח

 לאש גדולה

 בתוכי

 לחזור מן הספק...

 אל עיניך השקטות,

 הטובות.

 


