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 סיפור חייו  

"סגן יורם לצטר ז"ל, ניהל את מלחמתו האחרונה בגבורה נואשת נגד כוחות מצריים עצומים 

 שעלו עליו ועל אנשיו המועטים, עד שנפל. 

הוא גדל והתחנך בחולון1 יורם הוא בן  (,411.1.194יורם לצטר ז"ל נולד ביום ז' באב תשי"ב ) 

 זקונים לעליזה ויצחק ואח קטן לאריה הגדול ממנו בשלוש וחצי שנים1 

סיפרו עליו כי בינקותו מעצם היותו יפה, עגלגל, חמוד ולראשו תלתלים, חשב הצבע שבא לביתם, 

 כי יורם התינוק הינו בובה כחולת עיניים1 

 יורם בילדותו
 יורם כילד
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על שם "חנקין" אליו הגיע תמיד בריצה, כדי לא לאחר ואולי כך  בילדותו למד יורם בבית הספר

החלה הקריירה הספורטיבית שלו1 בתחרויות ספורט בית ספריות זכה יורם תמיד במדליות 

בהגיעו לאחד מהמקומות הראשונים1 בסוף לימודיו בבית ספר היסודי, השתתף בקורס מדריכי 

 ספורט אותו סיים בהצלחה1 

כונות טובות שהשפיעו על מהלך חייו ועל הסובבים אותו1 הוא היה בחור טוב יורם ניחן בשלל ת

לב, רגיש וחברי שאוהב לעזור1    יורם היה מסייע לתלמידים חלשים ואף נהג לבקר חולים ולעזור 

 להם להשלים את החומר הנלמד בבית הספר1      

ל את לימודי הג'ודו ושניהם היו , בעקבות אחיו הבכור, אריה, שהיה לו כמודל לחיקוי, הח9.בגיל 

אריה ני הצבא קיבל יורם חגורה כחולה1  נוסעים יחד להתאמן במכון פרטי בתל אביב1 עוד לפ

מספר שהג'ודו היה אחד מהתחומים שאיחדו ביניהם1 בנוסף, נהגו האחים לרוץ יחד בחולות 

 "חוסמסה"1 יורם היה ספורטאי ממדרגה ראשונה1 

ים בהצלחה כל דבר שהתחיל היו אחת מתכונותיו הטובות  בהן ניחן רוח ההתמדה והרצון לסי

 יורם

 

 

 

 

 

 

 

 יורם בספורט
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יורם המשיך את לימודיו בבית הספר התיכון "תיכון חדש" שכיום נקרא "תיכון ע"ש פנחס 

אילון"1 מנהלו אמר עליו כי "הייתה בו מזיגה של מקורות, של תרבות ושל ערכים שספג בבית 

ישראל1 הוא  נשם אויר מולדת חופשי והיה לנער גאה, זקוף קומה, עליז הוריו ושל צבר שהתחנך ב

 ומאושר"1

 בתקופת התיכון השתתף בקורס מ"כים של הצבא ונמנה עם חניכי הגדנ"ע1

יחסיהם של אריה ויורם היו טובים ומיוחדים, הם היו אחים מהסוג שעוזרים אחד לשני1 ככל 

על פער הגילאים1 אריה סיפר כי הם קיוו שהקשר ביניהם הצטמצם וכיסה  יהמנטאלשגדלו הפער 

רק ילך ויתחזק ביניהם ואף תכננו לאחר הצבא לטייל בחו"ל , אך הוא נקטע טרם זמנו בשירותו 

הצבאי1יורם הגיש בקשה ללימודי עתודה אקדמאית והתקבל, אך הצבא חייב אותו להתגייס 

ידה קרבית1 הוא פילס את דרכו של אריה היה הראשון להתגייס ליח ולשרת תחילה בשירות סדיר1

על רצונו להתגייס לתפקיד קרבי, משום שבביתו היתה  משפחתויורם שבחר לא להתייעץ עם בני 

פי עיקרון זה היה ברור הדבר כי שני -תמיד אווירה של לתת ולתרום1 להוריו, שחינכו את בניהם על

 בניהם ישרתו ביחידה קרבית1  

1 למרות שבתחילה רצה ללכת לסיירת השריוןוהוצב בחיל  1.1.ר יורם גויס לצה"ל בסוף אוקטוב

החלטתו להתגייס לקרבי  1השריוןמטכ"ל, התקבל יורם לקורס טיס, ויתר יורם והתגייס לחיל 

הייתה ברורה עבורו ועבור משפחתו בזכות אחיו שסלל את הדרך לפניו, ובעיקר בעקבות החינוך 

 לתת ולתרום1    -שקיבל בבית

בטירונות חניך מצטיין, דבר שהקנה לו חופשות פעמים אחדות1 לאחר הטירונות השתלב יורם היה 

 יורם בקורס מ"כים חרמ"ש ובקורס קציני חיל רגלים1

מפקדו סיפר עליו, שהיה "קצין מוכשר ומצליח, ואהוד מאוד על מפקדיו ועל פקודיו1 בעל יוזמה 

ימש דוגמא אישית למופת1 הוא הירבה ובעל רצון עז להצליח בתפקידו1 הוא היה צנוע מאוד וש

 לחייך ומעולם לא נשמעה טרוניה מפיו"1

יורם לא נהג לספר חוויות משירותו הצבאי, כמעט בכלל לא1 יורם היה קפדן בנושא הצבא, כך 

מספרת עליו דינה, אשתו של אריה אחיו1 "כשהוא היה חוזר הביתה בימי שישי, מוריד את 

עמוק וחם, יושב לדבר קצת ומיד הולך ללמוד צירים כדי לצאת לום" בקול  -התרמיל, אומר "ש

 לצבא"1    

פקודיו מספרים עליו כי: "היה לו מבט חם, עז ודואג, ובמבטו זה הקנה להם ביטחון ואומץ"1 

מפקדיו העניקו לו את אות השירות הצבאי שניתן לחיילים בצה"ל ששירתו באזור מבצעי לפחות 

 א התכונן להצטרף למשרתים בצבא קבע1       ארבעה חודשים1 לאחר מכן הו
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שירותם הצבאי של יורם ואחיו אריה חפף, ולכן הם נפגשו רק מעט פעמים ובעיקר דיברו בטלפון1 

הוריהם היו הורים דואגים ואוהבים, ולכן נהגו לשלוח להם חבילות ולבקרם בכל מקום גם במידה 

 והיה זה במקום סודי1 

משפחתו היה עם אחיו אריה, שהועבר למוצב אחר1 שיחה זו הייתה  הטלפון האחרון של יורם עם

בערב יום  שישי, ערב פרוץ המלחמה1 השיחה הייתה חופשית, הייתה שאננות1 אריה התלבט, הוא 

רצה לפגוש את אחיו, אך היה לו טרמפ לביתו במסוק1 לבסוף הוא החליט לחזור הביתה, למחרת 

 פרצה המלחמה1 

מספרת כי בפרוץ המלחמה הרגישה כי בעלה או גיסה לא יחזרו ממנה דינה, אשתו של אריה 

 בחיים, וכך היה1

 הוכרז יורם כנעדר, כחודש לאחר שלא שמעה ממנו משפחתו1 1.5..91לאחר המלחמה, בתאריך 

דינה ואריה נסעו לכל בתי החולים בארץ, לא היה שום מידע עליו1 התקווה הייתה שהוא נפל 

 בשבי, שהוא חי1

רים כי באולם "חביב", פורסמו תמונות החיילים שנפלו בשבי1 תמונה אחת מבין כולן הם מספ

משכה את תשומת ליבה של המשפחה1 בתמונה זו הופיע חייל שמאוד דמה ליורם, ולכן הייתה 

 להם התקווה שהוא שבוי, אך כשהגיעו השבויים ויורם לא היה ביניהם, תקוותם נגוזה1 

ודשים לאחר שהוכרז יורם כנעדר, הוחלט להכריז עליו כחלל, אך , שלושה ח41.1.1.2בתאריך  

גופתו טרם נמצאה1 המצרים אשרו לרבנות הראשית לחפש את גופתו בשטח המלחמה, הדבר 

 שסייע להם בזיהויו היה צילום שיניים פנורמי שעשה כשבועיים לפני שחזר לצבא1

שר הוא חזר מהאוניברסיטה, ראה את אריה מספר כי הבשורה הגיע אליהם כטיפות עינוי סיני1 כא

 אמו יושבת עם שיירת אנשים והבין כי הגיעה הבשורה1 

 הובא יורם לקבר ישראל1 191.1.2. -ב

לאחר מותו, משפחתו של יורם נהגה לעלות לקברו בכל יום שישי, עד חצי שנה לפני מות אביו1 

 1 הבאוויריורם גרם לשינוי  החגים בבית משפחת לצטר, התנהלו במתכונתם הרגילה, אך העדרו של

הוריו שלא הצליחו לשחרר את כאבם בבכי מר וצעקות, ניסו להתמודד באמצעות קבוצת תמיכה 

להורים שכולים, אך שם הבינו כי זו לא הדרך שמתאימה להם1 את   הכאב הכבד הם בחרו לבטא 

 מעין מקדש לזכרו של יורם1                השהייתבפינה בביתם 
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דינה נולד בן לאחר בת בכורה1 נוצרה דילמה, האם לקרוא לו על שמו של יורם1 לבסוף לאריה ו

יורם, החליטו כי זהו יהיה שמו השני וכי בנם יקרא עודד, שם בעל משמעות רבה באותו זמן1 כי 

         יש רק אחד.
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 הצילום

צלם1 הוא נהג ליורם היו מספר תחביבים שונים כמו ציור וספורט, אך יותר מכל אהב יורם ל

 לקחת איתו מצלמה לכל מקום1 

 הוא אהב להביט על הנוף מזויות שונות ולהנציח במצלמתו את מראה עיניו1

אהבתו לטבע, לחי, לצומח ולדומם מתבטאת בצילומים שהונצחו לאחר המתנה סבלנית ודריכות1 

הטובה ביותר אריה מספר כי יורם נהג להתמקד באובייקט למשך כחצי שעה עד שמצא את הזיות 

 לצלמו1 

ידי יורם1 "כשאני מתבוננת באלבום  –דינה מספרת כי תמונותיה הטובות ביותר צולמו על 

הצילומים מיום הנישואין של אריה ושלי אני רואה את יורם מאחורי כל תמונה משום שהוא היה 

הוא יכול זה שהנציח את הערב הבלתי נשכח הזה, והוציא תחת ידיו תמונות יפייפיות כפי שרק 

 היה לצלם"1

יורם שניחן בחוש צילום טוב, צילם את חתונתם של אחיו אריה ואישתו דינה, חודש וחצי לפני 

 המלחמה1
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 רקע אודות אירוע הנפילה 

 מלחמת יום הכיפורים

בהתקפה מצרים וסוריה  "אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה שתיים אחר הצהריים, פתחו צבאות

  וארטילריה, בסיני ורמת הגולן1 נגד ישראל1 הם ערכו סידרה של התקפות מן האוויר, בשריונים

צה"ל נלחם והודף את ההתקפה1 לאויב נגרמו אבדות רציניות111קיוו להפתיע את אזרחי ישראל 

כים ביום הכיפורים, אבל אנו לא הופתענו1 שירותי המודיעין ידעו, כי צבאות מצרים וסוריה נער

 להתקפה משולבת111אין לנו ספק בניצחונו של צה"ל111"

 

דברי גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל, בשידור רדיו וטלוויזיה ביום פרוץ מלחמת יום 

 הכיפורים1

באוקטובר  6-היא החלה ב מלחמת יום הכיפורים הייתה מהמלחמות הקשות שבמלחמות ישראל1

1  במלחמת ששת הימים נכבשו שטחי מולדת 1.5.באוקטובר  42-יממות עד ל 1.ונמשכה  1.5.

מלחמות התשה וניסיונות מדיניים להחזיר שטחים  ערביים, בעקבות הכיבוש נפגע הכבוד הערבי1

                      אלו לא צלחו1        

הגיעו למסקנה שיש להחזיר בכוח שטחים אלו ובישראל שררה תחושה של עוצמה מנהיגי ערב 

במלחמת ששת הימים ובשל  ההצלחה לכפות הסכם הפסקת אש1 מינויו של אנואר  לאחר הניצחון

, הגביר בישראל את תחושת השאננות שכן הוא נתפס כמנהיג חסר  1.1.-סאדאת לנשיא מצרים ב

עוצמה, אך הוא היה נחוש לבצע מהלך, והצליח לשכנע את הסורים להשתתף1 הוא הורה למפקדי 

ני1 מצרים וסוריה החלו להתחמש1 בצד הסורי התכנית הייתה צבאו להכין תכנית לכיבוש סי

לכבוש את רמת הגולן, ומעבר אליה1 השאננות בארץ הייתה גדולה, ורק בבוקר יום המלחמה, 

 הבינו גולדה מאיר, משה דיין ודוד אלעזר שהמלחמה תפרוץ באותו היום1  

יותר בלוח השנה היהודי, המצרים בחרו את יום כיפור משום שקיוו, שהתקפה ביום המקודש ב

 ההפתעה הייתה מוחלטת1  תפגע קשות במורל הישראלי

, יום הכיפורים, בשעה שתיים בצהריים 1.5.באוקטובר,  6-צה"ל לא היה מוכן כלל למלחמה1     ב

פתחו הכוחות המצרים והסורים בהתקפה על כוחות צה"ל בצפון ובדרום1 סגן יורם לצטר נלחם 

 1.51.באוקטובר,  .-יו, העד הרגע האחרון של חי

בשעות אחר הצהריים יוצא סגן יורם לצטר ז"ל לפעולת חילוץ נפגעים על נגמ"ש1    בסוף הפעולה 

מצטרף לכוח, ויוצא למשימת לחימה באזור "החווה הסינית"1 הכוח התקדם צפונה, בזמן שהיה 

על כביש התעלה, לפנות בוקר קיבלו פקודה והחלו לנוע  2תחת הפגזה כבדה1 בסביבות השעה 
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                             לאחר זמן מה נפתחה עליהם אש כבדה1 הם עלו על מארב1                                                                             

 הטנקים והנגמ"ש נפגעו, התנהל קרב מטווח קצר עם מאות חיילים מצריים1

                                                          ר, הוא ניהל קרב ירי והשליך רימונים נגד הכוחות המצריים1                                                                       יורם סירב להימלט מהאזו

לאחר זמן       תוך כדי הקרב נפגע אחד החיילים ברגלו, יורם חבש אותו והשעין אותו על טנק1   

מה, נפגע גם יורם ברגלו והתיישב על החול, חייל נוסף שניהל עמו את הקרב התיישב לידו והציע 

לו לעזוב1 יורם הביט בו, ואמר בהחלטיות "לא!"1  הוא המשיך להילחם באומץ ובגבורה, 

                                                                         וכשהשחר החל לעלות, התקרבה לכיוונם קבוצה של חיילים מצרים, והחלה לירות לעברם1  

 סגן יורם לצטר נורה בגבו ונהרג1
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 דברי התלמידים והצוות המלווה

מתוך קריאה בסיפור זה בפרטים המקריים על מלחמתו האחרונה של סגן יורם לצטר, התעורר 

כיר אותו קצת יותר, לדעת היכן גדל, איך התחנך, רצון עצום לדעת עוד משהו על הבחור הזה, לה

מה עשה אותו לאדם, שאינו מניח לזוועה מסביבו לנצחו, לאדם ששמר על צלילותו ועל קור רוחו 

 עד הסוף". 

 

 משפחת לצטר היקרה,

כאשר סופר לי לראשונה על פרויקט ההנצחה שמקיים בית הספר "פנחס איילון", נרתעתי מצד 

ד ידעתי כי מדובר במשהו מיוחד, שארצה לקחת חלק בעשייתו1 הדבר שלא אחד, אך במקביל מי

 ידעתי הוא, כי מפרויקט זה ייווצר חיבור כל כך מיוחד ביני וביניכם1 

לשמחתי הרבה, פגשתי זוג מקסים ומדהים, אשר פתח את ליבו וביתו בפניי ובפני תלמידות בית 

הספר1 מעבר לשיתוף הפעולה הפורה מצידכם, זכינו להכיר את האנשים מאחורי הנצחתו של יורם 

ז"ל, שתמיד דואגים ועומלים ימים כלילות על מנת שהגחלת של יורם תדלק תמיד, גם אם הוא 

 ו1  אינו עימנ

הפגישות איתכם היו מרגשות ומעניינות בהם למדנו עוד פרטים על אישיותו אריה ודינה היקרים, 

חוויה  לחוויתו להכיר אדם מאוד מיוחד, משכמו ומעלהיתי בזכותכם, זכהנערצת של יורם ז"ל ו

לא העליתי בדמיוני שניתן יהיה  1יחרט בזיכרונילית, שאני בטוחה שתאמאוד מרגשת ואמוציונ

כך  ועל ,על הזמן היקר שהקדשתם לנוהכיר אדם, אך ורק מסיפורים ומתמונות1 מודה לכם ל

משום שמעבר לפרוייקט, זכיתי להכיר לעומק את  בכאבכם האישי1 שהסכמתם לשתף אותנו

 חשיבות הנצחת חיילי צבא ההגנה לישראל שמחרפים נפשם כדי להגן על מדינתנו1

 אתכם תמיד,

 נטלי דבורה  
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 ינה היקריםלאריה וד

 

 אינני יודעת איך לבטא את רגשותיי, ולהודות לכם מקרב לך על שיתוף פעולתכם 

 עמנו1

 ראשית אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מכל הלב על כך שחלקתם עמנו את המידע,

 את כאבכם ושפתחתם בפנינו ערך נוסף בחיים על יורם לצטר ז"ל1

 ימים1אני נורא שמחה שהכרתי אתכם, אתם אנשים מדה

תודה לכם על הפגישות המעניינות ועל השיחות שלנו אתכם, על כך שבאתם אלינו ונתתם לנו 

להיות חלק מחייכם, בכך ששיתפתם אותנו במקום עבודתכם, שנתתם לנו מידע על משפחתכם, 

 תודה לכם ואני נורא נורא שמחה על כך שיצא לי להכיר אנשים כמוכם1

 הללו, ואני אישית יודעת שאת הרגעים האלו  תודה לכם שחלקתם עמנו את הרגעים

 אני אזכור במהלך חיי1

 אני נורא שמחה שיצא לי לעשות עמכם את הפרויקט הזה, ובעיניי המטרה ולא 

 חשובה והכרחית.פחות ממנה, התהליך 

 תודה מקרב לב על שחלקתם עמנו תמונות של יורם לצטר ז"ל, על שהכרנו אותו 

 יו, תודה לכם, היה פשוט מדהים1מקרוב, שסיפרתם לנו על חי

 אני לעולם לא אשכח את מה שעברתי ואת מה שעשיתם עבורי, תודה רבה לכם!

 אני מאחלת לכם רק טוב, שיהיו לכם חיים מאושרים ובריאים,

 לורן אליהו.

 

 

 

 

 



 15 

 לאריה ודינה

 , ושפתחתם בפנינו אפשרות להכיר את יורם1האישי תודה לכם על ששיתפתם אותנו בכאבכם

 בזכותכם למדנו עליו והכרנו אופי, ראינו תמונות, באמת התחברנו והכרנו את מי שהיה יורם ז"ל1

החששות שהיו לי לפני הפגישה איתכם נעלמו לחלוטין כשהגעתם1 חששתי שיהיה לי קשה ועצוב1 

 גיליתי שאתם אנשים מקסימים1, אבל הפגישה הייתה מעניינת

דרך הסיפורים גילינו את אופיו של ייתה נינוחה ונעימה, עזרתם לי להתגבר על הפחד, הפגישה ה

 האדם אותו אנו מנציחים1

גם עכשיו, קצת קשה לי, בכל זאת, איך להגיד תודה על מה שעשיתם1 קשה לבטא את מה שרוצים 

 להגיד1

 נשאר לנו טעם של עוד, והפגישה הבאה הייתה בביתכם בטבעון1אחרי הפגישה כאן בחולון, 

מת מדהים1 הכרנו קצת את הסביבה בהדרכתה של דינה, ואת היישוב הקטן הביקור היה בא

 רבה על כך! הכנסתם אותנו אליכם הביתה וארחתם אותנו ברוחב לב1 תודה טבעון1

סיפרתם לנו על עוד על יורם, וראינו תמונות ומכתבים1 התבהרה לנו דמותו עוד יותר ממה שכבר 

  הצלחנו להכיר1

  ויקט, על הילדים, הנכדים, העבודה11סיפרתם לנו גם מעבר לפר

אני שמחה על שהכרנו אתכם1  אני רוצה להעביר לכם תודה ענקית, שניכם אנשים מקסימים1

 הגענו אליכם הביתה, היה כל כך מהנה ומעניין ואין מילים לתאר את היחס המדהים והחם שלכם1

 דינה החיבוק ממך כל כך ריגש אותי1 תודה לך!

שהיו בעיניי תהליך חשוב ביותר, וכמובן גם המטרה, הנצחת  גישות איתכם,אני לא אשכח את הפ

 יורם ז"ל1

 אני מאחלת לכל אחד להכיר אנשים מקסימים כמוכם1

 וכמובן לכם אני מאחלת אושר, הרבה בריאות ונחת1

 .שירי בן חמו
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ת פרוייקט שמטרתו להנציח חיילים שנפלו בעהציגו לכיתתנו ו והתהליך התחיל כאשר נכנס

"תיכון ע"ש פנחס אילון" שבעבר נקרא "תיכון עירוני  -שירותם הצבאי1 חיילים אלו למדו בתיכוננו

 חדש"1

עוד אנשים  -התנדבתי לפרוייקט זה והתחלנו תהליך שבסיומו נוצר ספר שמטרתו היא יחידה

 יורם לצטר ז"ל1 -יכירו אדם מיוחד זה

 , שם ענו פגישה בחולוןהיינו מוכנות להיפגש עם המשפחה1 כתבנו שאלות וקב

 אריה ודינה1  , אתהכרתי שני אנשים מדהימים

 אריה הוא אחיו של החלל יורם לצטר ז"ל, ודינה היא אשתו1

 מעבר לשאלות1 אל הם סיפרו על חייו של יורם ואף גלשנו

 יורם ז"ל1 ,ישורים יוצאי דופןכלמדתי להכיר אדם נפלא, בעל 

ינו צמאים לעוד, לכן נפגשנו שוב עם אריה ודינה, הפעם הי, הפגישה הראשונה לא סיפקה אותנו

 בביתם1 

היה אירוח נהדר שבו גם הכרנו יותר את אריה ודינה, שני אנשים חמים הפגישה הייתה מרתקת1 

 שקיבלו את פנינו באהבה1

 1הוקרהליורם שבה תמונות ותעודות בביתם שבטבעון מוקדשת פינה 

 1ואף יותר ש לנו להכנת הספרקיבלנו את כל המידע הדרובפגישה זו 

 ו במלוא המרץ למלאכת העבודה1נהתחלנו לארגן את את החומר שיש לנו, ומיד נכנס

 ם1כם ואת ליבכבפנינו את דלת בית תםאריה ודינה שפתחכם, אני רוצה להודות ל

 האוהב לעזור לסובבים אותו1 ,עזרתם לנו להנציח אדם מוכשר, חברישתודה 

פתוחה ותספר משפחה האם היא תהיה  :י איזו סוג של משפחה נכירלפני המפגש איתכם חששת

שקשה לה לדבר על החלל והמקרה1 מיד כאשר  משפחה סגורה,זו  היהעל החלל, או האם ת לנו

 התחלתם לספר לנו על יורם, ידעתי מול מה אני עומדת וכל חששותי נעלמו1 

 על כל זאת אני רוצה להגיד תודה1

 ברקת יוחפז.
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 ראשונה לכיתה ,לספר לנו על הפרויקט, החלטתי שאני רוצה כשהגיעו ל

להשתתף בו ללא היסוס, בגלל החשיבות העצומה שבו ובעצם הנצחתו של חייל שהקריב את חייו 

למען המדינה ,תלמיד בית הספר1 בתחילת העבודה , כשנפגשנו והתחלנו לאסוף את החומרים, עוד 

 לא היו לי חששות כלשהן1

 תחלתי קצת לחשוש, ועלה מעין ספק אם אני באמת רוצהבהמשך העבודה, ה

 להמשיך בפרויקט1 הפגישה עם המשפחה הייתה מרגשת, סוחפת ומעניינת1

 לאחר הפגישה, כשהמשכנו לאסוף את החומרים ולערוך אותם, 

קראתי בספרו של יורם ז"ל, עליו, על תכונותיו, המראה שלו, המעשים שלו, הילדות שלו, 

 המנהגים שהיו לו וגם על תוכניות שתכנן,התחביבים שלו, 

 קראתי דברים שמספרים עליו חבריו, משפחתו, המורים שלו, פקודיו

ועוד רבים אחרים1 שמחתי לגלות כמה אדם מדהים ומרגש היה ואין מילים בכלל לתאר אותו1 

בהמשך, עלה לי קושי מסוים להמשיך ולהתמודד עם המשא שהיה לא קל כל כך, המועקה הזו, 

וההרגשה של מחסור1 הפרויקט בשלביו המאוחרים יותר, היה לי קצת קשה לעשייה, מבחינה 

רגשית, אך תמיד הייתה מעין תקווה כזו, שקראה לי להמשיך ולחקור ולעשות את הפרויקט למען 

 המטרה החשובה1

 אריה ודינה היקרים, משפחתו של יורם, אני רוצה להודות לכם על שהקדשתם

 ת לבכם בפנינו ואת הכאב שלכם על יורם, חלקתם איתנו מזמנכם, פתחתם א

 את המידע החשוב ותרמתם לנו רבות בפרויקט וכמוכן עשיתם זאת

באופן שמחמם את הלב1 במהלך העבודה למדתי רבות על יורם1 כעת, בסוף הפרויקט, אני שמחה  

תמיד1  ירונשעשיתי זאת1 אני שמחה שפיניתי בלב מקום לעוד מישהו , שכמובן יישאר בזיכ

הפרויקט עזר לי להסתכל בצורה אחרת על פני הדברים1 נהניתי מאוד מהפרויקט עצמו,מתהליך 

 האיסוף והעריכה, מחברותי לקבוצה ומהמלווה שלנו1 

 רותם אבישר.
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 מספרים על יורם לצטר

   מיורם למדנו מרחוק כל כך ומקרוב כל כך שיעור למופת1 חבל רק שלא" 

 לידו כדי לעזור" )עזי קורן, קצין ביחידת חי"ר(1היינו             

        אהבתי אותו כאח משום שלא היו לי אחים משלי ואכן זכיתי באח לתקופה" 

 קצרה ביותר" )דינה לצטר, גיסתו(1            

   ,מאוחר יותר הבין )פקודו( שלא העריכו כהלכה1 טוב שכך קרה, לו ברור" 

 'נוקשות' עיקרה היה ביצוע קפדני של התפקיד מתוך  שאותה 'חומרה' או            

 רצינות וידיעת מלואה האחריות שהוטלה עליו" )חנה לוין(1            

 1)טוב לצה"ל עם קצינים כאלו" )גילה זלקינד" 

  1עד הרגע הזה איני מסוגלת לעכל את הסיפור הנורא על מה שהתחולל שם" 

 וח שדחף אדם יחיד, שכל חייליו וחבריו מוטלים בינו לבין המצרים1 מהו הכ            

 היו מתים לפניו, להמשיך ולהילחם עד נשמת אפו האחרונה1 יכול היה             

 להיכנע1 יכול היה לסגת1 יכול היה לחיות! וכי קיים בו באדם יצר חזק יותר             

 ם(1מאשר יצר החיים?!" )מתוך הרשימה לזכרו של יור             

    יכול לראותו מחפש זוויות לצילום1 זכורני כיצד היינו יושבים ליד שולחן" 

 מקור גאוותו" -הפסיפס הקטן שבביתו ומביטים בתצלומיו הרבים            

 )מתוך הרשימה לזכרו של יורם(1            

 1)יורם איננו, אך תמיד יישאר חי בינינו" )חסון אריה" 

 צמי מעולם: את המחשבה על יורם יחד עם המושג  "דבר אחד לא תיארתי לע 

 יורם  -'מוות', זה פשוט לא מתאים1 הם לא יכולים להסתדר ביניהם            

 והמוות" )דני שטרן(1            

  כדי    -"יורם, תמיד נזכור אותך1 כי אהבנו אותך1 אתה נלחמת עד תום 

 שאנחנו נוכל לחיות" )גילה זלקינד(1      

 בר'ה תמיד התלוצצו שאת יורם אי אפשר להוציא מהכלים גם בשעת  "הח 
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 לחץ פיזי1 בחור כזה אי אפשר לשכוח" )יאיר טאו, מורה לחנ"ג1             

 (1..2141תיכון עירוני חדש,             

    יום אחד אני עוברת ליד ביתם ורואה את יורם בהגנה, זוחל על ארבע1 'מה" 

 ם?' 'ששש111', ואני רואה מצלמה בידו1 הוא מצלם נמלה1 כן, הצילום לך יור            

 נהפך אצלו להובי רציני"  )גילה זלקינד(1            

  היה בכל המשפחה משהו שורשי 'ייקי'   -"התפוח בעצם לא נופל רחוק מהעץ 

 דבר שהוא די נדיר אצלנו" )נעמי לויתן(1 -של אחריות שקטה ושקולה             

 "   בחייו הקצרים הגיע יורם לגדולה1 בלט במידות טובות ובנימוסים בשקט 

 נפשי ואהבת הבריות" )מתוך הרשימה לזכרו של יורם(1            

   עבורם זה היה עוד סיור, טבעי1 אי אפשר להתרגש כל לילה מחדש1 אי" 

 לא   -1 טבעיאפשר להניח את אצבע על הדק המקלע למשך כל הלילה, כל לילה            

 בשביל יורם" )מתוך הרשימה לזכרו של יורם(1            
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 דבר המשפחה

 י"א בתשרי תשס"ט1 - 11.114111.

שנה, דיברתי עם יורם בפעם האחרונה,  59ערב יום הכיפורים לפני  -ביום שישי בארבע אחה"צ

 היה באוויר משהו מסתורי ואווירה דחוסה1 אך לא כזו שתעורר יתר דאגה1

לא חשבנו שזו תהיה הפעם האחרונה שאנו משוחחים בינינו, ומאז אני משוחח לבדי, אך התשובות 

 שיח הוא חד כיווני, ולפחות כך ללא קול וללא ידיעה של מענה חוזר גשמי1-והדו

 למחרת, ביום כיפורים בבוקר ניסיתי להתקשר, אך כל הקווים היו תפוסים, לא ניתן היה להשיגו!

זה ביני לבינך,  -י לעמוד ולהספיד אותך בליבי, כל מה שיש לי לומר ולהגיד לךעד היום העדפת

 למרות שדינה תמיד השותפה הסמויה לסיג ולשיח1

נשארת אותו צעיר ללא קמט שמשתקף מהתמונות התלויות בביתנו1 אפרת, עודד, יונתן ודורון 

 1.11.1.51. -כבר עברו את גילך הכרונולוגי שקפא בשחר י"א בתשרי תשל"ג

 בעיניהם תמיד תהיה אותו דוד גדול תרתי משמע שמביט עליהם ושומר עליהם1

 אותו דוד שמכירים רק דרך הסיפורים והתמונות, לראותך, אך לא לגעת1

לחוש את מבטך האוהב, אך ללא אפשרות להחזיר, אלא רק ברוח ובחיבוקים וירטואליים1 מבטך 

 נו נפרדנו ממך1בנו ושלנו בך נשאר אוהב, כמו תמיד מאז שא

 כל אחד מאחייניך קיבל משהו מתכונות אופייך, ולו, כדי לקיים את האמרה "דם זה לא מים":

כדרך חיים, לאהוב את החיים וגם להנציח אותם מהצד  -כשליחות, עזרה לחבר ולכולם -חברות

ל מה השני של עדשת המצלמה, לנצל את מתנת האלוהים בה ניחנת כדי ליצור יצירות, ציורים וכ

שמתורגם מהראש ליד ומשם לדף הציור, דף השרטוט או גוש דומם שהופך ליצירת אמנות, או 

 לכתוב מהנפש החוצה1 לדעת לחבר ניגודים ולהפכם ליחידה הומוגנית כמו צילום הפרח והרובה1

אין צורך לספר לך כאן על קורותינו, הן אתה רואה הכל מלמעלה וצופה בנו יום יום במעשינו, 

 מצוקה ניתן לפנות אליך ולבקש ולקבל את עזרתך שלא נמדדת ביחידות גשמיות וארציות1ובעת 

למען לנצח  -מורשת הקרב שהנחלת לנו משמשת כעמוד האור והאש שמלווה אותנו כדי להלחם

 ולהתגבר ולהשתדל להמשיך קדימה1

, אותות הזמן שנה1 מהירות האור מתגמדת ואיטית לעומת מהירות הזמן 59לא יאמן כי עברו כבר 

ובכל זאת  -חוץ מאשר אותך, אתה תישאר צעיר לנצח -נוגעים לכולנו והחתימו והכתימו את כולנו

 ולמרות הכל מתבגר ושותף לנו ולחיינו1

מהמחשבות ומהשאלות: אם היה כך ואם היה אחרת ואם ואם ואם, אך הן  עלא ניתן להימנ

 ראשנו1צפות, עולות ונמצאות כל הזמן, לא באוויר כי אם ב
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דבר אחד ללא ספק בטוח: "שהיינו בזבזנים" כמו שאומר המשורר שאול טשרניחובסקי בשירו 

 1511.-156.שכתב לזכר הרוגי המאורעות ב 

 "ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד,

 פרחי פרחים כך טמנו רעננים ובהוד1

 11הא לך הטובים בבנינו, נוער טהר חלומות1

 ברי לב, נקיי כפיים1

 יחלאת אדמותי טרם

 וארג יומם  עוד  שתי ארג תקוות יום יבוא1

 אין לנו טובים מכל אלה, את הראית? ואיפה?

 ואת ת כסי על כל אלה1

 יעל הצמח בעיתו! מאה שערים הוד וכוח,

 קודם לעם מכורתו,

 ברוך קרבנם בסוד מות,

 כפר חיינו בהוד1

 ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד"1
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 נספחים 

 

 נות תמו
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 יורם כותב
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 מכתבים ליורם 
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