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 סיפור חייו  

 .16.6.77נועם נולד בבריסל בתאריך 

 נועם היה אז בן שנה. ,1978-רנע עלתה לארץ במשפחת ב

 

 .נועם היה ילד מאוד שובב

 שטו באוניה לאיטליה. ההורים מספרים על טיול שבו

"נועם היה שובב מאוד , האמת היא שדי פחדנו שהוא היה כל כך ששובב אז כדי שהוא לא ישתולל 

 ".שמחת חיים באוניה היינו קושרים אותו " ..."כי הוא היה כל כך אנרגטי, מלא

יום אחד נועם חזר מהגן ואמר לאמו שהיה לו  –כבר בגן נועם היה מאוד שובב דוגמא לכך היא 

 פעמים. 5יום מוצלח, הוא עמד בפינה רק 

 .תמיד חייכן חם מזגנועם היה 

כאשר נועם ומשפחתו יצאו לטיולים הוא היה מסיים את המסלול פעמיים )הלוך וחזור( בזמן שכל 

 רו אותו פעם אחת.המטיילים עב

 

 נועם היה ילד מחונן

בית הספר לכיתת המחוננים במבחנים התחיל ללמוד בבית ספר סירקין ומאוחר יותר עבר  הוא

 גורדון.

 .הוריו של נועם ומורתו בבית הספר סירקין הבינו שהוא ילד מחונן עוד לפני שעבר את המבחנים

  ות שלו.מורתו ניצלה את אופיו העקשן והשובב לפיתוח היכול

כדורסל, כדורעף חופים, , בניהם: כתיבה יוצרת,השתתף בהמון חוגים היה מאוד מוכשר ונועם 

 מט.-צופים, חוגי העשרה, שח

 

עשרה נבחר להשתתף כחבר במשלחת 'שגרירים צעירים', שיזמו משרד החוץ ומשרד -בגיל שש

מערב -ספר בדרום-יהברית. נועם מופיע בעשרות בת-החינוך. המשלחת מתפזרת ברחבי ארצות

 הברית, בטולסה וסן אנטוניו.-ארצות

על השירות בצה"ל ועל ההמתנה  ;על ישראל ועל המשמעות של היות צעיר בישראל סיפרהוא 

 הדרוכה לקראתו.

לאחר שנועם חזר, לאחר תקופה ארוכה ששהה בחו"ל נדחו בחינות הבגרות שלו. נועם לא ויתר 

 5ש לפני נסיעתו. הוא למד לכל הבגרויות שלו ברמה של ורצה לעשות אותן במועד שתוכנן מרא
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. לבסוף עשה את יח"ל, בעזרת המורה חנה שלח שעזרה לו ללמוד גם לפני ואחרי שעות בית הספר

 כל הבגרויות במועד הרגיל לתלמידי כיתה י"א.

 

, לנועם היה קשר טוב מאוד עם אמא שלו. הם היו החברים הכי טובים והיא הייתה לו אשת סוד

נועם לא היה שחצן, הוא ידע לקבל דעות של אחרים והיה מסתכל  הם סיפרו אחד לשני הכל. 

 לאנשים בגובה העיניים.

 

 כשנועם היה ילד הוא הצטרף לצופים.

הוא היה בשכבת רג"ב והיה פעיל מאוד בכל הפעילויות, בהדרכה ועזר לכולם. החניכים ראו בו 

 שחרר אנרגיה רבה. גם בצופים נועם כמודל לחיקוי והערצה.

כשהמדריך היה רואה שהקבוצה מקדימה, היה צועק:" נועם עצור" מכוון שהיה יודע בטיולים, 

 תמיד היה בראש החבורה., הוא וביל את כולםה םשנוע
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 רקע אודות אירוע הנפילה 

של מפקד שנותן הוראות במשך כל השירות הצבאי, אך  להיות תחת משמעת רצהלא  א נועםבצב

הוא בחר את הבסיס שלו כי הוא  הפרופיל שהיה לו. בזכותלהתקבל לאן שהוא רוצה  היה לויכ

הוא לא רצה להישאר ביחידה  .שלו עצמיתהמשמעת ה את  יותרשבו יוכל לבטא רצה מקום 

 צבאית תקנית שגרתית.

יחידה סודית בשם יעל, כול כך סודית שאפילו לחיילים עצמם לא אמרו יה בקורס טיס ובנועם ה

היחידה הייתה ברמה גבוהה, הפעולות שלה היו הכי קשות , נועם נאלץ להיות  ה עליהם לעשות.מ

 שעות ולהשגיח במידה ובא אויב. 12במקום מסוים 

המבחנים ליחידה היו מבין המבחנים הכי קשים ובסופם התקבלה קבוצה גדולה של חיילים 

 שעברו אותם.

 .ת נועם והכיר ביכולותיוגבי אשכנזי שהיה בזמנו מפקד הכיר אישית א

אלון, אחיו של נועם שהיה ביחידה לסילוק פצצות סיפר לנועם רבות על היחידה וניסה לשכנע 

 ליחידה זו. אותו ללכת

 מאוחר יותר נועם השתכנע והלך ליחידה לסילוק פצצות. 

 

 הפעולה האחרונה

היה נועם בבית כדי באותו זמן שחבריו היו בלבנון, במסגרת פעולה ביחידה לסילוק פצצות, 

להתכונן לפסיכומטרי, מה שהיה נראה לו כחופשה. הוא הלך לפעולה הצבאית האחרונה כדי 

להחזיר את ה"חוב" לחבריו. הוא לא האמין בצדקת המלחמה, אך הלך אליה בכל זאת. הוא 

האמין שכל עוד אתה חייל אתה חייב לבצע את הפעולות שלך ולהגן על המדינה. החיילים ישבו 

 קור של מינוס כמה מעלות, חשופים לירי.ב

לנועם היו שני חברים טובים ביחידה. את אחד מהם הוא החליף באחת הפעולות הכי חשובות שלו 

 שבה הוא נהרג. נועם דאג לחברו, שהיה פחות מנוסה ממנו ולכן החליף אותו באותה פעולה.

היה קרוב להתאבדות, עקב כך  כיום, אותו חייל שנועם החליף חזר בתשובה בעקבות המקרה. הוא

שהרגיש אשמה במה שקרה. לאחר שנועם נהרג השאיר אותו חייל מכתב למשפחה ובו הוא כתב 

 על כאבו.

צפה על נועם. הנקודה שנועם היה בה  הנועם נהרג בגלל מטען שלא ידע שהוא שם, החיזבאלל

ו את המטען ונועם נהרג. הייתה חשופה וכל שאר הנקודות היו מוגנות. כאשר ראו את נועם הפעיל



 6 

חיילים נהרגו, אך נועם השתמש  6החיזבאללה היו בטוחים שכל הכוח נהרג ואפילו דיווחו על כך ש

 ורק הוא נהרג. –בחוכמתו ובכך הציל את כל הכוח 

 

 , סמוך למוצב הבופור שבלבנון.12.4.99נועם נהרג ביום שני, כ"ו בניסן, תשנ"ט, 

 

 רו וקיבל סמל שחרור.ימים לפני שחרו 5נועם נהרג 

 . 728 –עשרה ימים לאחר מותו הוריו קיבלו את תשובות הפסיכומטרי 

 

 במותו של נועם מצאו במדיו סיכה ובה כתוב "לצאת בשלום מלבנון".

אמהות שראו את הבזבוז של בניהם  4את אותה סיכה קיבל נועם מאמו שהייתה בארגון של 

 בלבנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 נון"סיכת "לצאת בשלום מלב

 

 

 

 אחד מקציניו של נועם סיפר שהוא לא דאג מעולם לחייל כמו שהוא דאג לנועם.

 נועם היה היחידי מהבסיס שלו שגם יצא לפעולה של יחידת אגו"ז.
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 דברי התלמידים והצוות המלווה

 .1999-פרויקט זה עוסק בחייו של החייל נועם ברנע ז"ל שנפל במערכה בשנת 

להנציח את נועם ברנע, לזכור אותו כמו שהיה, לספר על ילדותו,  מטרתו של פרויקט זה היא

 בגרותו, מותו, ועוד ועוד סיפורים מרתקים.

כל מגישי העבודה, רבקה פלדמן, קרן דאי, יובל והבה, רלי משולם וקארין חסון, התנדבו לקחת 

של הנופל,  את הפרויקט כתבנו על פי אינפורמציה שקיבלנו במפגש עם משפחתו חלק בפרויקט זה.

 שהתקיים בביתם.

 

בתחילת השנה כשסיפרו לנו על הפרויקט המיוחד שהתחיל בבית הספר לזכר בוגרי בית הספר 

 שנפלו לא ידעתי אם אני מסוגלת להיפגש עם הורים שכולים ולדבר איתם על הילד שלהם שנהרג.

מיוחד שנועד  קיוויתי שיחד עם חברותיי נוכל להיפגש עם המשפחה השכולה וליצור מין ספר

 לזכור את התלמיד, בוגר בית הספר שלנו.

כשנפגשנו עם הוריו של נועם ברנע, עדה ואהרון, חששתי קצת בהתחלה מכיוון שלא ידעתי בדיוק 

איך לשאול אותם שאלות על נועם, בנם שנהרג, זהו נושא מאוד כאוב וטעון ובגלל זה הייתי 

 לחוצה.

ם חברותיי, במשך כל הערב שנפגשנו הם סיפרו סיפורים עדה ואהרון היו מאוד פתוחים איתי וע

מדהימים על בנם המדהים, נועם, כיצד הוא אהב להנהיג ולטייל, איך תמיד היה בראש כול חבורה 

 , איך תמיד יזם וארגן וכיצד היה כשהיה קטן. 

מילדותו עדה ואהרון היו מאוד פתוחים איתנו ושיתפו אותנו בכול, הם הראו לנו תמונות של נועם 

ומהצבא וסיפרו לנו כיצד נועם מפעם לפעם היה בורח להם בטיולים בגלל שהיה ילד כה סקרן 

 ומתעניין.

הפגישה עם הוריו של נועם הייתה בשבילי עצובה אבל מרתקת מאוד, שמחתי להכיר את נועם דרך 

 הסיפורים שסיפרו לנו.

 נו להיפגש עם משפחות אני מקווה מאוד שבשנים הבאות ימשיכו תלמידי בית הספר של

 התלמידים שנפלו ויכירו בזכות מפגשים אלה אנשים מדהימים שהיו חלק מבית הספר שלנו.

 

 

 קרן דאי        



 8 

 

 נהניתי מאוד לעשות את הפרויקט על נועם.

 נועם מאוד עניין אותי. תמיד רציתי לדעת עליו יותר ויותר.

 אהבתי לשמוע כמה מדהים הוא היה מכל הבחינות.

 ן אדם טוב, נעים, חייכן ונחמד, גאון ומחונן וכן, גם מאוד שובב.ב

 היו כמה פעמים שחייכתי ואפילו צחקתי לשמוע כמה שהוא היה שובב ומצחיק.

העציב אותי לשמוע שדווקא הוא זה שמת מכל חבריו ליחידה, מצד אחד, אך מצד שני הוא זה 

 שהציל את כולם, בעזרת חכמתו וטוב ליבו.

שבן אדם כמו נועם לא ישכחו כל כך מהר.. והאנרגיות שהיו בו עדיין קיימות. אני אני חושבת 

 שמחה שהסרט "בופור" , הספר "אם יש גן עדן" , יום הספורט בצופים ועוד קיימים כדי להנציח 

 אותו, ואני מקווה שגם בדורות הבאים יזכרו ויזכירו כמה טוב הוא היה, כמו שמגיע לו.

 

 

 רלי משולם
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 יתי מאוד לעשות את הפרויקט על נועם ברנע.נהנ

הנושא של העבודה, לחקור על בוגר בית ספרנו שנהרג במסגרת הצבא, הוא נושא חשוב לדעתי 

 וחשוב לזכור את הסיפורים על אלה שהקריבו את עצמם למעננו.

פגשתי במשפחה מדהימה, אנשים משכילים שלמרות שעבר זמן כה רב, עדין זוכרים סיפורים 

 לים ועד הפרטים הכי קטנים.גדו

נועם הוא אחד האנשים המדהימים ששמעתי עליהם, אדם חכם, מוכשר, חברותי ואכפתי, שנפל 

 במערכה רק בגלל שהתחשב בחברו והחליף אותו.

לא ידעתי איך יתנהל המפגש עם המשפחה ואפילו חששתי לשאול שאלות בהתחלה, אבל זמן קצר 

נועם ובהן למדתי עליו המון. אני מקווה שתלמידים רבים אחר כך ניהלנו שיחות מרתקות על 

 נוספים יתנדבו לקחת חלק בפרויקט כזה, וללמוד על נושא כה חשוב.

 

 

 יובל והבה
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 נהניתי מאוד לעשות את העבודה עם שאר חברותיי לקבוצה.

ליה היה נפגשנו עם ההורים של נועם,הם ספרו לנו סיפורים מעניינים על העבר שלו ועל היחידה שא

 מגויס.

אני שמחה שהתנדבתי לעשות את חוברת ההנצחה לחללי צה"ל מכיוון שאני חושבת שחשוב 

 הנציח ולזכור תמיד את החיילים שנהרגו בשביל להגן על ארץ ישראל.

 

 קארין חסון
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 לאחר מותו

 

נועם רצה לטוס לטיול גדול כשבוע אחרי שחרורו מהצבא, הוא כבר קנה כרטיס שנמצא במדיו 

 אחר מותו. הוא רצה לטוס לדרום אמריקה ואחרי זה להתחיל לעבוד.ל

 

נועם עוד לא החליט במה הוא רצה לעבוד אך לדעת ההורים שלו הוא היה הולך לכיוון היסטוריה 

 או רפואה, כי מאוד אהב את זה.

 

אחרי שנועם נפל אביו פרסם מאמר בעיתון הארץ ובו הוא האשים גורמים רבים שהביאו למותו 

 ל נועם.ש

, שנה 11.5.01בנוסף לכתבה זו, התפרסמה כתבה שכתב רון לשם, בשם "הר הקללה", בתאריך 

הכתבה הייתה מאוד ארוכה וסיפרה על השהות בלבנון מנקודת המבט של  לאחר הנסיגה מלבנון.

בכתבה רון לשם הקליט את מפקד צעיר שסיפר על  החיילים. הכתבה זכתה לתגובות רבות ושונות.

 ם שנהרגו בתקופה האחרונה.חיילי

 בכתבה עוסק בתקופתו של נועם בצבא. )מצורף בנספחים( 4פרק 

 

הוריו של נועם הצטרפו לקבוצה של משפחות שכולות, ביניהם משפחות שאיבדו את יקיריהם 

, שם היה טקס גדול באנדרטת מרד גטו ורשה ובו הבשואה. במסגרת הקבוצה נסעו ההורים לוורש

 יקה לזכרו נר ודיברה עליו.אמו של נועם הדל
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 מנציחים את נעם

 החדר של נועם

החדר של נועם עבר מקום בעקבות שיפוצים שעשו בבית שנה לפני שהוא נפל. לאחר שהוא נפל 

נתלו בחדר הרבה תמונות ונמצאים שם הרבה ספרים וזיכרונות  –החדר הפך למקום זיכרון 

לישון שם, ושהיא רוצה שהחדר יהיה מקום מנועם. אמו של נועם מספרת שהנכדים שלה באים 

של חיים ולא של מוות. החדר הקודם של נועם מלפני השיפוצים הפך לחדר עבודה של אביו. 

 ספרים של נועם לאחר שהוא נהרג, ונשארו עוד ספרים בחדרו. 200ההורים מסרו 

 יום ספורט לזכרו בצופים

 זכרו של נועם.מידי שנה מתקיים בצופים, בשבט ארנון, יום ספורט ל

במסגרת יום הספורט נערכות תחרויות, משחקים, ופעילויות שונות. בסוף יום הספורט, נואמים 

 הוריו של נועם בפני החניכים והמדריכים, ובנוסף מעניקים גביע לקבוצה הזוכה.

 

 

 

 

 

 

 הספר "אם יש גן עדן" והסרט "בופור"

 -"אם יש גן עדן"

 שכתב את "הר הקללה".ספר שכתב רון לשם, אותו סופר 

הספר מספר את סיפורם של החיילים הנלחמים בדרום לבנון בשנה האחרונה לשהות שם, מנקודת 

הספר מבוסס על סיפורים אמיתיים מאותו מוצב בופור, וגם על  המבט של לירז, אחד החיילים.

 הסיפור של נועם.

 ה לספרות צבאית., ופרס יצחק שד2006הספר זכה בפרסים: פרס אופיר לספרות בשנת 

שנה לאחר יציאת הספר, יצא סינגל לרדיו הנקרא "אם יש גן עדן" בביצועו של אייל גולן, שכתב 

 דורון מזלי.

 הספר הוקדש לנועם ברנע וצחי איטח שנהרגו במוצב הבופור.
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 מספרים על נעם ברנע

 

 הידיים שהוא סנוב; ואז התחברנו; ואז איבדתי אותו בין  כשנועם הגיע למוצב חשבתי

 

בא לקפה  הרבה דברים השתנו אחרי מארב המטל"רים הגדול. ציון פתאום זורק לי "אתה

ההוא פתאום  בחד"ב?" הם אף פעם לא הזמינו אותי לקפה עד היום, החיילים שלי. אחרי המארב

אותך, אתה  הם מתיישבים לידי, מדברים איתי, פתאום יש איזה קליק, משהו שאומר "קיבלנו

שהייתי רע אליהם  ייקח אמנם זמן לעבוד על זה, אבל אתה אחד משלנו". אני יודעאחד משלנו, 

 קודם, הם שנאו אותי. עכשיו הכל נכנס לקצת פרופורציה

. 

ההוא חל מפנה בשירות הצבאי שלי. כנראה, הבנתי שם בפעם הראשונה מה זה להיות  באירוע

חברה של ציון בוגדת בו, למשל. אנשים. עד אותו יום לא עניין את התחת שלי אם ה אחראי על

 עכשיו זה מעניין ממש, כי אכפת לי ממנו. אני תלוי בו והוא תלוי בי, ואני הרי רוצה פתאום

העיניים,  חודש אחר כך מרקו החובש ניגש אליי, עמד לי מול  .להאמין שהוא מוכן למות בשבילי

בשבילך". תחשבו  קרוב, אמר לי "אני מוכן למות בשבילך". ככה, ישר לפנים "אני מוכן למות

שתגיד יתגמד, יהיה חסר  איזה מין דבר זה להגיד "אני מוכן למות בשבילך". מה תענה לו? כל מה

בגלגול הבא? זה יישמע  משמעות. חשבתי מה לומר, אולי פשוט שאני מוכן למות בשבילו גם

 ."אוהב אותך טיפשי. אז מה אתה עושה במצב כזה? רק מחבק, מנשק, אומר "אני

 

את התאריך הזה  מתי זה בדיוק קרה? זה היה ביום שבו נועם נהרג. נשבעתי שאני לא אשכח

 .היה ערב יום השואה לעולם, נשבעתי. פתאום עכשיו אני לא זוכר. איזה ביזיון. אני חושב שזה

ליוון. הוא תכנן לעבוד שם  ני השחרור שלו, היה לו כבר כרטיס טיסההוא נהרג חמישה ימים לפ

עם חבר מהצבא. הוא גם קנה  בתור מאבטח, ואז לצאת לפרק זמן בלתי מוגבל לדרום אמריקה

הייתה העלייה האחרונה שלו ללבנון,  אוטו לא מזמן, חיפושית, והייתה לו חברה. חיים טובים. זו

 הוא נשבע
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. 

 הוא קרא לי צ'ונג

 

 התחיל שבוע קודם, כשצוות סמלים יצא לפתיחת ציר. המידע המודיעיני לימד על מטען הכל

 שהונח על כביש הגישה למוצב, לכן החלטתי להצטרף אליהם, לעזור. לכל פתיחת ציר היינו

הכרזנו  מדביקים כינוי מבצע מתחלף, וגם בעניין זה לרוב נצמדנו לשמות של החברות שלנו. הפעם

השביל עם גשש  ך, לכבודי. "יוצאים לפתוח את לילך", צעקו כולם. הלכנו לאורךעל מבצע ליל

 .שיירה גדולה וכלבן וציוד אלקטרוני כדי לבדוק שהכל תקין וניתן יהיה להעלות הלילה

במקום, תרגולת רגילה,  ברגע שהגענו לעיקול הג'יי, פיצוץ ענק. צעקנו "מטען" כולם קפאו

 מחלצים לאחור. 

למסקנה שהמחבלים הצליחו להניח  צב והתחלנו לתחקר את מה שקרה, הגענוכשהגענו למו

לא המטען האחרון שמתחבא שם.  ,בערפל האחרון מטענים על הציר, מה שאומר שזה, כנראה

. ליזולולא נכנס. הציוד בבסיס התחיל  שבוע שלם חיכינו, אף אחד לא יצא .הקפאנו את השיירות

מהיחידה לסילוק פצצות של חיל ההנדסה,  וק צוות מיוחדהמג"ד החליט שמוכרחים להביא במס

במטען בודד או בזירת מטענים. קוראים להם  והם בודקים את בור הפיצוץ וחוקרים אם מדובר

 צוות ס"פ, סילוק פצצות

. 

' בצוות, 1שלהם. אז ראיתי את נועם )ברנע( בפעם הראשונה. הוא היה 'מספר  בחצות נחת המסוק

 כשהם ירדו מהמסוק ונכנסו למרחב המוגן במוצב, בקושי .ת הגדרת התפקידהכינוי, זא זה היה

כרמלי המ"פ  ."אמרו לנו "שלום", נכנסו ישר לחדר המג"ד. אמרתי לבנדורי "נו, עוד פלצנים הגיעו

הכנות, תיצמד אליהם  ניגש להודיע לי שהוחלט שאני אצא אתם לנקודת הפיצוץ. "יש לכם יומיים

ההבטחה, הם יסלקו  יר להם כל מה שהם צריכים לדעת. אתה תפקד עללתחת",הוא אמר, "תסב

 ."?את הפצצות, ברור

 

לזירה. עברנו יחד על כל תצלומי לגשת נכון איך  נועם רצה לדעת הכל, לנבור בכול, כדי לתכנן

השמירה. העברנו תדריכים לצוות, עשינו תרגולות. תרגולת זוהי  האוויר, תצפתנו יחד מעמדות

מתקילים את הכוח בכל מיני הפתעות. "קבלו פצוע בסוף הכוח! קבלו פצוע  ית, שבהחזרה גנרל
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קבלו פצוע בראש הכוח! קבלו מטען שהתפוצץ ולא פצע!". לילה שלם הרצנו אותם  !באמצע הכוח

 .בתוך המוצב כדי שיהיו מוכנים פיקס ככה על יבש

 

רי, אני לא זז מפה בלעדיו. חוץ הסמל שלי בנדו אמרתי לנועם שאני חייב להוציא למבצע הזה את

ם צריך עוד גשש, פחות גשש, אונהג נקפדון. התווכחנו  מזה אני מביא שני קלעים, חובש, נגביסט

 .הרגשנו מוכנים עוד חובש, פחות חובש. בסוף

 

שהוא הכי תותח שם, אחרת  אני לא יודע מה אהבתי בו, היה בו משהו שמשך אותי. אולי העובדה

כך היה מצטיין בטירונות. הוא  '. הוא התחיל בכלל בקורס טיס, אחר1תו 'מספר לא היו מכנים או

הלילה האחרון בדיבורי סרק. הוא התלבט  היה יפה כזה, אתלט, ספורטיבי אבל צנום. העברנו את

צ'ונג, שזה צעיר. היה אומר לי "סתום את  אם כדאי לו ללמוד היסטוריה. הוא היה קורא לי

 לישון.  בורים על החיים, ואזהתותבות". צחוקים, די

 

בוקר. שעה וחצי על ציוד, כוננות תקיפת מוצב. אחר כך חזרתי לישון.  בחמש בבוקר קמנו כמו בכל

נותן לי סטירה, אומר "קום זריז, מה אתה ישן בבוקר?". יצאתי החוצה אפוף  בשבע וחצי כרמלי

ביצע תחקיר מהיר, אחר כך  התדריכים. נועם כבר היה שם באמצע ההכנות. המג"ד לגמרי לחדר

 משלים ויצאנו. בנדורי עלה על נקפדון חילוץ. אני והכלבן יצאנו רגלית יחד עם נועם ועם תדריך

במרחק  .שלו. לקחנו כוח אבטחה של שמונה חיילים. בדרך לא מוציאים מילה מהפה 3-ו 2מספרי 

צפה " מנתי לנועםמאה מטר ממקום הפיצוץ סימנתי לכולם לכרוע ברך. עם שתי אצבעות סי

 .קדימה", שם הבור

 

אומר שהולכים במעגל ובודקים  מעלות. זה 360בשלב הזה לפני שניגשנו פנימה, התחלנו לפתוח 

שאין מלכוד בכל השטח מסביב. תוך כדי הליכה פורסים סרט סימון לבן, כדי שנדע איפה כבר 

 .שזה מספיק נועם נעצר ואמר ,מעלות, במשך חצי שעה 180דרכנו. אחרי שהקפנו 

אמרתי לבנדורי שיתקדם עם הנקפדון  אחד המכשירים לא עבד עוד לפני שיצאנו מהמוצב, אז

יעזור. בנדורי נעמד כשפלג גופו העליון מחוץ לרכב,  לעברנו. על הנקפדון יש אמצעי נוסף, אולי הוא

 .הוא מת צרחתי עליו שיכנס פנימה מיד, אחרת
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שישכח מזה. "אף  ר, אני נכנס אתם פנימה לבור". אמרתינועם אמר, "תביא לי את החובש והקש

אף אחד מהילדים  ,אחד לא הולך אתך חוץ ממני", אמרתי "אני אהיה גם החובש וגם הקשר שלך

סיכמנו במוצב". לא יודע  לא זז". הוא התעצבן. "תתפלא, החובש והקשר באים אתי", אמר "ככה

לא רוצה לערב את הצעירים  ,אף אחד עכשיומה קרה לי, סירבתי. הרגשתי שאני לא סומך על 

פה חשופים, בנקודה נצפית",  בזה, משהו שם לא בסדר. נגררנו לוויכוח. "חבל שאנחנו עומדים

הנקפדון ונעלם מפה עם החיילים שלי".  אמרתי לבסוף, "או שאתה לוקח אותי או שאני עולה על

 .הוא נשבר

 

יו. "תדע לך שזה לא תקין", הוא אמר, "אתה מטרים אחר התחלנו ללכת. הוא ראשון, אני כמה

אתה אמור לאבטח". הוא צעד עוד שני צעדים, סובב את הראש  ,לא אמור לנהל את העניינים פה

, 16:29בחיוך. עניתי "סע, סע, יא צעיר". ופתאום פיצוץ, בום אדיר.  ,"ואמר "ילד, שמור מרחק

 .נפל נועם

 

 אלוהים, אני אפסיק לעשן

ילד, שמור מרחק" מהדהד באוויר, הפיצוץ עשה לי " ד שמעתי את המשפטכשנועם נפל, עו

על הצד ושוב נפל. הכל עצר, קפא. ככה אומר הנוהל, כולם  צלצולים באוזניים. נועם התרומם לרגע

כאן אחד. מתנה! עלינו על מתנה! פרח אחד, כל השאר תקינים.  ,קופאים מיד במקום. "ברדלס

והכלבן החלו לפלס לי גישה אליו. אם כבר  3-ו 2ומים. מספר לרגע המ עמדנו. "מתחיל לחלץ

לך תדע אם אין כאן עוד עשרה מטענים נוספים. מישהו צופה בנו, כנראה  ,התפוצץ עלינו מטען

 ופשוט לוחץ על כפתור, עד כדי כך זה פשוט.  ,מהכפר ארנון

 

חץ, לאבד את עצמם. מתחילים לעשות תנועות של ל בינתיים ראיתי איך החיילים בכוח האבטחה

חשבתי לעצמי, אתה מוכרח לשמור אתם על קשר עין, אם  ,"צעקתי "ניסאווי, ס'תכל אליי עכשיו

מרקו  .פה בטירוף. בנדורי התניע את הנקפדון והחל להתקרב הם לא יראו אותך לרגע, הם יילחצו

ם אותו. שאלתי הוריד לו את הקסדה. מרקו כרע ברך, התחיל להנשי 2 ואני ניגשנו לנועם. מספר
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הוא לא ענה. שאלתי שוב, מה קורה, מה קורה, מה קורה. הוא שתק.  ."?"מרקו, מה קורה

שלו אליי, "תדווח לי מה המצב שלו", אמרתי. הפנים של מרקו היו  סובבתי בכוח את הראש

הוא אמר לי "אין". מה אין? מה אין? התחלתי להבין שזה אבוד. ההדף  .מההנשמה ,מלאות דם

 ותו. מכל חור בגוף יצא לו דם. מהאוזניים, מהאף, מהפה. גם רסיסים. מרקו המשיך בכלא הרג

יאללה,  .הכוח, עשה לו סילוק הפרשות, שאב לו כמויות עצומות של דם מתוך הפה. זה לא נגמר

דקות עברו, ונועם  שתיים שלוש .שיכניס לו אוויר כבר, שינשים אותו. אבל הדם לא הפסיק לצאת

מתערבבות, חלק אחד שבי חושב  המחשבות י עומד ליד, מרגיש כל כך לבד ברגע הזה. שכב שם. אנ

החיילים על כל התכלס, המבצעיות.  מה צריך לעשות, מדווח למוצב, מכוון ארטילריה, מדבר עם

ואני שומע  .מרגיש כאילו הגוף שלי מתמוטט ,בחלק השני אני נאכל בטירוף, נאכל בכל האיברים

לעזאזל, כמה זמן, תנשים אותו, בבקשה שהוא  צמי בתוך הראש, "כמה זמןאיך אני צועק לע

אני אפסיק לעשן, אעשה הכל, רק שינשום". ואני  .ינשום, אלוהים, אני אעשה הכל בשביל זה

על הגוף שלו בייאוש, בכל הכוח, בלי רגש. נצח זה  רואה את מרקו מתחיל להשתולל, לדפוק חזק

 .אי אפשר לקבוע מוות. את זה יקבע רק רופא במוצב בל בשטחנמשך. מרקו ידע שהוא גמור, א

לא להילחץ". יא בן זונה, מה לא להילחץ, יא בן זונה. ואז  בקשר פתאום אומרים לי "בשלב זה

לתת פקודות, לדאוג שאנחנו חוזרים למעלה בלי שטויות. העמסנו  המג"ד עולה על התדר ומתחיל

  .לנסוע, ואני דפקתי ריצת אמוק עד המוצב הנקפדון, הם התחילו את נועם ומרקו על

 

של הטיפול, הרופא של המוצב רכן מעל נועם. החובשים דחפו  בעיצומו כשנכנסתי הם היו כבר

מהסמלים הכניס בינתיים את החיילים שלי לחדר תחקירים, כדי שלא יראו.  אותי בכוח. מישהו

ונה מהראש והלכתי לשבת בצד, המוות. בנדורי התחיל לבכות. קראתי את המד הרופא קבע את

 .לעצמי זהו, פה השירות הצבאי שלי הגיע לסוף. זהו, אני עוזב לבד. אמרתי

על פי הנוהל, אמרו קדיש, ואז קראו לי לעזור להעמיס אותו על מסוק  בלילה כיסו את נועם

לרגע מטר מהמנחת, יד אחת על הגופה, יד שנייה על הנשק, חיכינו.  20שם  שאמור להגיע. עמדנו

הפנים, לראות אותו בפעם האחרונה. על חולצתו נמצא עדיין הכפתור שאמא נתנה  חשפתי לו את

שעזב את הבית. "לצאת בשלום מלבנון", כתוב שם. ואז הגיע יסעור. מלא אבק, כל כך  לו לפני

 לרוץ נגד הרוח. מצד אחד של המסוק העלינו את הגופה, מהצד השני שלו ירדו הקודקודים קשה

בלי  עו למוצב לקיים תחקיר. הם אפילו לא הסתכלו על נועם כשהעלינו אותו. הם צעדו שםשהגי
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הסתכלתי על  ,נשארתי לעמוד שם .להסיט את המבט אל האלונקה, אפילו בלי להפנות מבט אלינו

פה, לא רצועת  המסוק המתרחק, עד שנעלם באופק. ואז הלכנו להשתתף בתחקיר. "זה גיא המוות

 .ירו בכל הגזרה לי בנדורי. ברקע אפשר היה לשמוע את אש המרגמות שהמחבליםביטחון", אמר 

שהאזור ממולכד כולו.  גם למחרת התפוצצו על כביש הגישה שלנו שני מטענים. התחלנו להבין

 התנועה על הצירים בוטלה כליל

. 

ילים בלי הקרוב אלינו נפצעו שמונה צנחנים פצעים בינוניים. חי כמה ימים אחר כך במוצב ריחן

 .אבל זה אף אחד לא סופר. סופרים רק את ההרוגים ,יד, בלי רגל, בלי עין

 

 

 

 בצה"ל , חמישה ימים בלבד לפני סיום שירותו12.4.1999נועם ברנע נפל בתאריך 

 

 תוציא את אחי

אני הרי הייתי מפקד האבטחה. נועם היה אולי  ,במשך חודשים ארוכים האשמתי את עצמי

הייתה האחריות שלי למנוע ממנו להיכנס לנקודה,  פז"מניק ממני, אבל לא היה לוחם שטח. זו

שפשוט לא יוצאים. ואיך לעזאזל חיזבאללה הניחו  הייתי צריך לאתר את התקלה מראש ולהגיד

מתצפת כל לילה ממש קרוב לנקודה הזאת. האם יכול להיות  י הצוות שלי היהשם מטען בכלל? הר

לאף? רק בדיעבד הסתבר שהייתה שם נקודה בלתי נצפית,  שהניחו לחיילים שלי מטען מתחת

 .נסתרת, ואנחנו לא שמנו לב
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 מרקו האשים את עצמו. הוא לא הצליח לפתוח את הפה באותם ימים, בן אדם גמור. הוא חי גם

עליו,  שליה שנועם היה חי עדיין אחרי הפיצוץ, וטיפול אחר יכול היה להציל אותו. צעקתיבא

 .שבורים רצח "שכח מזה, דפוק, הוא היה מת מהרגע הראשון", אבל הוא לא הקשיב. כולם היו

אלוף הפיקוד. כל  אחרי שבוע הוציאו את כולנו הביתה לחופשה. הזמינו אותי לתחקיר אצל

הסיירות, כולם באו. כל אחד  ם, האלוף, מג"ד הרכס, סמח"ט, מח"טים, מפקדיהקודקודים היו ש

אמר, "אני אישרתי את הפעולה  הסביר בתורו למה אין לו שום אחריות, ככה זה נראה. הראשון

הבנתי שמפקד יהלו"ם דיבר עם  הזאת, כי חשבתי שחנן דיבר עם אהוד". ואז חנן עלה, "אני

לא מבין מה אנחנו מחפשים כאן  אחרי השני. קמתי ואמרתי שאנימישהו", הוא אמר. ככה, אחד 

האלוף אמר: "לא מחפשים פה אצבע  .בכלל, כי אם מחפשים אצבע מאשימה, שיאשימו אותי וזהו

לא מכוונות נכון, לדעתי. אבל אז  מאשימה, מחפשים לדעת מה קרה". עניתי שאם כך, השאלות

רציתי ללכת לבית של נועם,   .ויצאתי באמצע . קמתישתקתי. אני סג"מ, לא צריך להיות שם בכלל

שיאשימו אותי. מה אני אגיד לאמא שלו ברגע הראשון?  אבל לא הלכתי. פחדתי. בעיקר פחדתי

 ?שם להגיד שאני זה שִאבטח

 

לשתות,  קראתי בעיתון שסבתא שלו נפטרה עשרה ימים אחר כך. היא סירבה לאכול, סירבה

זה,  מדינה, שבה סבתות קוברות את הנכדים שלהן. משפט חזקאמרה שהיא לא רוצה לחיות ב

עונה לה  עצוב. אמא שלו סיפרה שהיא הייתה מתחננת בפניו תמיד שלא יעלה ללבנון, והוא היה

לעיתון. היא  "מה את רוצה, חינכת אותי לראש גדול, לא להיות אגואיסט, לא?" ככה היא סיפרה

ששירת גם הוא פעם  רגע שהארגון הוקם. אחיו הגדולואבא שלו היו פעילים ב'ארבע אמהות' מה

אחי מלבנון'. זה  קרביים שנקראה 'תוציאו את םמילואימניקיבלבנון, הקים תנועת מחאה של 

 .היה עוד לפני שהוא איבד את נועם. דווקא רציתי לפגוש אותם

 הקבר. ניגשתישנה בדיוק עד שאזרתי אומץ והלכתי. זה היה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ליד  עברה

שכן. אחר  לאבא שלו ואמרתי "שלום, אני גלעד". "גלעד שהיה עם נועם באירוע"? הוא שאל. עניתי

 .כך הייתה שתיקה
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