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 סיפור חייו  

 לון.בחו 51.1.8.82-בן ג'ני וחיים, ואח לג'קי ומיה. נולד ביום ל' באב תשכ"ה ה

 למד בבית הספר היסודי "זלמן ארן" ובבית הספר התיכון ע"ש פנחס איילון במגמת מדעים.רפאל 

 

ניחן רפי  \ומור רב, עם חיוך תמידי על פניוהחוש רפי היה תלמיד חרוץ, אהוד בקרב חבריו, בעל 

וקף י' טובה איילון: "רפי היה חבר נאמן ומ-מעידה מורתו בכיתות ט' ו ביכולת עזרה לזולת.

 בידידים, היה לו יחס אחראי וענייני לכל אדם ונושא והוא בלט בצניעותו והליכותיו השקטות".

 

ושירת בחיל התותחנים, תחילה בגדוד בלבנון ולאחר שהשתלם   8.11רפי התגייס לצה"ל בפברואר 

וסיים ח "בקורס מקצועי ובקורס מפקדים, הוצב בבסיס טירונים של החיל, בתפקיד מ"כ, סמ

  "פ.כרס

 

דאגתו הרבה לחניכיו הקנתה לו מעריצים רבים מקרב חייליו, ועדות לכך הינה כמות המכתבים 

בשיא מחזור הטירונים כתבו לו במשותף: "סמ"ח  הרבה שנכתבו לו בעת שירותו מאת הטירונים. 

רפי ברוך אין מילים בפינו להודות לך על הפיקוד הנפלא,הטיפול האישי לכל חייל בנפרד ועל 

 יוך שהחזיק אותנו בטירונות זו". הח

 

במהלך שרותו קיבל מכתב אישי מאת קצין תותחנים ראשי ובו הערכה לארגון למופת של טקס 

סיים את שירותו הסדיר החל ללמוד כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר שסיום טירונות. כ

פעמים  3-מילואים כגישה רצינית בעבודותיו האקדמיות. הוא הספיק לשרת בהוא גילה אילן , 

 בלבד )בשטחים(, במהלכם מונה בשל הצטיינותו ולמרות גילו הצעיר, לתפקיד של רס"פ סוללה.

 ימים בלבד. 81תפקיד אותו מילא 

  

 51ול שליד חברון בתאונת דרכים בזמן נסיעה מבצעית בג'יפ צבאי. רפי היה בן רפי נהרג בחלח

 במותו.
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 בני משפחתו מספרים

תלמיד טוב, אהב הוא היה  .ספרים אהב לקרואהוא  ,סנתר , למד בקונסרבטוריוםניגן בפרפי 

לשמוע תקליטים של מייקל ג'קסון וזמרים הם אהבו לעזור, כל יום בא עם חבר חדש הביתה, 

 רפאל אהב לבלות את זמנו הפנוי עם חברים שלו, הם היו נפגשים הרבה. ישראליים שהיו בזמנו.

 שובב לא קטן.הוא היה 

 

תמיד היה מפטפט בשיעור ולא מקשיב, אך כשהיו שואלים אותו הוא היה יודע הכל, ובמבחנים 

קיבל ציונים גבוהים. אהב ללמוד מתמטיקה, גם בבית היה לומד מתמטיקה ומלמד את אחותו, 

 גם אנגלית, בצורות מצחיקות ואירוניות על מנת שהיא תזכור את החומר בלי "להשתעמם".

 ו התקבלתי לתיכון".מיה אומרת: "בעזרת

 

נהג לבלות הרבה רפאל  שנים, והיו בניהם קשרים מאוד טובים. 81לבין אחותו מיה יש  בין רפאל

הם הייתה עובדת, הוא היה אמא שלכאשר קח אותה לכל המקומות עם אחותו, שמר עליה, ל

קטנה, וקח את אחותו הצוציקית המיה אומרת: "לכל מקום הוא היה ל  בשבילה כאב, אם וחבר.

 חברים שלו ".אפילו למפגשים עם ה

 

המפקדים למרות ש בדרן לא קטןהוא היה , ולהשתטותבחיק המשפחה הוא נהג לספר בדיחות 

"הוא היה מאוד בוגר לגילו, אחראי, חבר לכולם וכמובן גם  \ירצינהיה שהוא   תמיד מספרים

 קשוח כשצריך".

 

נים הראשונות של ההתמודדות הם כן היו ש 81משפחתו כיום כבר לא בקשר עם החברים, אבל ב

יש שני  באים ומדברים איתם, כל החברים שלו מהסוללה היו בחתונה של מיה , אחותו של רפאל.

 באים אליהם כל חג באופן תמידי מיוזמתם. , הם שהיו איתו כשהוא נהרג חברים

 

א לא קיבל אותה, רפאל רצה מאוד לקבל דרגה גבוהה יותר מרס"פ , ומכוון שהוא היה צעיר הו

 לאחר מותו העלו אותו לדרגה שהוא רצה.
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 רקע אודות אירוע הנפילה

 מפי ג'קי אחיו -הידיעה

 בשעות אחר הצהריים המוקדמות. .83.8.1 - היה זה יום שלישי ה

לכאורה יום רגיל כמו בכל יום. עבדתי על המחשב בעבודתי כגרפיקאי, כשלפתע שמעתי את שאול, 

יצאתי מהחדר וראיתי מולי אדם  לי:"ג'קי יש פה מישהו שמחפש אותך". מנהל "השקמה" קורא

 אשתך שלחה אותי לקחת אותך הביתה".-"אני נהג מונית מבוגר שאותו לא הכרתי. 

 

הבנתי שמשהו נורא קרה, הרי ממתי זיווה שולחת מישהו לקחת אותי? המחשבות החלו להתרוצץ 

אולי לאמא, הרי היא שכבה בבית  זיווה אשתי,במוחי,קרה משו למעין חשבתי בליבי או שמא ל

 החולים עקב דופק לא סדיר. ניגשתי לטלפון והרמתי את האפרכסת במטרה לחייג לביתי.

"עשה לי טובה" אמר נהג המונית "גם ככה קשה לי". הנחתי את האפרכסת ושאול ביקש שאקח 

 את התיק שלי ואמר כי ייסע אחרינו.

 

שבות לא הפסיקו להטריד את מוחי אשר עבד בקדחתנות, הרגשתי נכנסתי למונית וכל הדרך המח

, רגליי רעדו לא ידעתי מה מצפה לי ולקראת מה אני הולך יברקותישראשי מתפוצץ, הלב הלם 

 רציתי לחזור מספר דקות אחורנית עת ישבתי ועבדתי, רציתי לברוח מהמחשבות המטרידות.

, "כן" ענה הנהג ואף תיאר לי אותה ואת מעיין. פניתי אל הנהג "אתה בטוח שזיווה שלחה אותך?"

אם כך הדבר חשבתי בליבי, הרי לאמא קרה משהו ואז התחלתי להכין את עצמי נפשית לגרוע 

 ביותר.

 

המונית פנתה לכיוון הבית של הוריי והבנתי שזהו זה אכן לאמא קרה משהו. המונית עצרה 

בסביבה לא הבחנתי בדבר לא שגרתי בחנייה, העפתי מבט למעלה וראיתי את התריס פתוח. 

הקרובה, מה עוד שפגשתי את מיה בכניסה "מיה מה קרה?" שאלתי "מה קרה?" השיבה לי מיה 

בשאלה הבנתי שאף היא אינה יודעת דבר וניסיתי לשכנע את עצמי שבכל זאת אולי לא קרה דבר. 

 טיפסתי במדרגות לעבר הדירה ופתחתי את הדלת.
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לא זיהיתי, סובבתי את ראשי ימינה וראיתי את אמא יושבת בספה.  משמאלי עמד אדם שאותו

שנייה לאחר מכן לא הייתי זקוק לתשובה, עת הרמתי  "אמא מה קרה?" שאלתי באנחת רווחה,

 את ראשי וראיתי מולי אדם לבוש במדי צבא.

 

 "מה קרה לרפי?" שאלתי בקול רועד

 

 "רפי נהרג בתאונת דרכים".

 

 הרגשתי שעולמי חרב עליי חושיי התערפלו ופלטתי זעקה מפי, ל א!!!!!!!!!!!!!!!!!

להאמין, הרגשתי שאני שוקע בתוך חלום רע, סיוט, זוועה,  יתפסתי את ראשי בשתי ידיי , סירבת

 רציתי שכך יהיה באותו הרגע, שהנה תכף אתעורר, אך החום הרע הפך למציאות מרה.

 

רתי נפשית אישיותי השתנתה קמעה ואני מרגיש שפנימית הפכתי היום לאחר המקרה , התבג

לרציני יותר היום השקפת עולמי על החיים השתנתה ואני מאמין יותר מתמיד שלכל אדם יש 

 גורל.

 ג'קי
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 כתב לרפי האב ז"ל

-פיקשה לי לכתוב על הזיכרונות על בני רפי. חיים לא הייתי מאמין שאני אגיד קדיש על בני ר

 הפרח של הבית.

 

 קח את הטובים אליו ומשאיר את אלו העושים נזק לאנשים.אלוהים ל

 

 לשכנים,לחברים ולמשפחה.היה מוצא זמן לכולם.-רפי אהב לעזור לכולם

 

אלוהים ראה את  - י בעבודה שאני מאושר ושיש לי משפחה ובנים שלא מתחצפיםלהיום אומרים 

אני מקווה שאלוהים ייתן לי אריכות ימים כדי  ל החיים.האושר הזה כמיותר והשאיר לנו עצב לכ

 שאוכל ללכת לקברו ולהשקות לו את הפרחים ולדבר איתו.

 

 רפי תמיד פינק אותי, היה בא לעבודה שלי בערב והיה לוקח אותי עם הרכב כדי שלא אחזור 

  הביתה באוטובוס.

 

התשובה  לו האם אכל או לא?אני תמיד ראיתי את רפי כילד שאהב להרגיז את אמא אשר דאגה 

 יתה "לא" כשרק לפני מספר דקות סיים לאכול.ישלו תמיד ה

 

 מחוץ לבית היה גבר. - בית ולא התלונן על שעבד ולמד כל כך קשהבכל הזמן היה צוחק 

 

 אי אפשר לתאר אותו במילים.

 

יו אני לומד ""אבא כשתהיה זקן אני אדאג לך לאמא ולאחותי,עכש  היה ילד יהלום,היה אומר לי:

 ועובד קשה ואח"כ יהיה לי טוב וגם לכם".

 

 שלא ראה כלום בחיים. –העולם אכזר,אין מה לעשות,הלוואי ואלוהים היה לוקח אותי במקומו 

 אני מקווה שישכב במנוחה בגן עדן. זה הגורל של בן אדם.

 

 אביך שלא ישכח לעולם,יאהב אותך ויבכה עליך עד יום מותו
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 כותבת לרפי אםה

 

ני היקר רפי,  עדיין אינני מאמינה שאינך בין החיים ושלא אוכל לראותך שוב. עדיין מנסה ב

 להשלות את עצמי ולחשוב שאולי כל זה חלום ואני אתעורר והכל יחזור לקדמותו.

 

  והחיים בלעדיך אינם חיים.ואין לילה, יום בלעדיך אין  בני היקר,

 בכל.כל דבר בבית מזכיר לי אותך כי היית מעורב 

 הלימודים המבחנים ועל הכל. השיחות שניהלנו כשנכנסת אליי לחדר בלילה, סיפרת על

 

וכשהייתי בבית החולים היית  אתה זה שטיפלת במיה אחותך כשהייתי חולה אתה זה שטיפלת בי 

ר בשיווק של שם נולד הרעיון על עבודת הגמ נשאר איתי. בא מאוחר בערב אחרי הלימודים והיית

 מקציצת תרד עשית עבודה שלמה והספקת לגמור את העבודה.קציצת תרד(, הבורמלו )

 מסרנו אותה למרצה מה שאתה לא הספקת לעשות.

 

אך אתה הלכת והשארת אותי  והייתי גאה בך, צה בבן כמוך ולי היה אותךכל אמא הייתה רו

  בעולם האכזר הזה  עם כל הכאב.

ואני זאת שהייתי צריכה למות אז  כשהייתי  אתה היית  צריך לחיות היה צריך להיות להיפך,

 אך אלוהים רצה אותך. - חולה והייתי מאושפזת בבית החולים

אני עכשיו אמשיך לחיות כדי להנציח את זכרך בכל ד רך אפשרית וכל עוד אני חיה תישאר בליבי 

 חי.

 

 האוהבת אותך מאוד והבוכה על אובדן חייך הצעירים

 אמא
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 לרפי כותבת מיה 

 

תמיד שלעולם איש לא ישכח אשר אני חושבת על העבר שהיינו ביחד אחים וחברים, אני מקווה כ

 נו אחד אל השני.את אהבת

 

לעולם לא אשכח כיצד עזרת לי  ה חסר לי כל כך.תאתה יודע רפי שכל כך קשה לי בלעדיך ושא

כאשר כל כך  כמו כן אתה יודע בוודאי שגם תמיד בכל הדברים שבהם נזקקתי לעזרה מאח בוגר.

 הרגזתי אותך ואמרתי שאני לא אוהבת אותך זה אף פעם  לא היה במכוון.

 

לעולם לא אוכל לראותך עוד לידי ולא אוכל עוד לחבקך  בלילה קשה עלי ההרגשה שזהו,

אבן נגולה מליבי הקט אם הייתי מנשקת אותך בפעם האחרונה לפני  האולי היית .יבזרועותי

הפעם האחרונה שראיתי אותך מהחלון לבוש מי צבא צועד  ההיית  זו שהלכת לצבא ולא חזרת.

 לעבר תחנת האוטובוס.

 

יום שלישי  חשבתי שאכן זהו  83.8 היה חוסר מזל מוחלט וכאשר נהרגת ב 83תמיד לגבי מספר 

 המספר אשר מביא את המזל הרע ביותר לבן אדם.

 

 תמיד אוהבת אותך וזוכרת אותך

 מיה אחותך

 נךהמתאבלת על אובד
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  לאחר מותו

בבית של אמו, ג'ני, יש פינה מיוחדת לרפי, בפינה הזו מונח ספר כחול ובו פרטים על חיו ומותו של 

 רפי.

 

יום אחד כשמיה הגיעה עם הבת שלה לבית "סבתא" , הילדה שתמיד נמצאת שם פתאום שאלה: 

 "מה זה הספר הזה?"

 

 עו איך לספר לה ומה להגיד.לא יד מיה מספרת שהם היו מאוד נבוכים כי הם

לבסוף החליטו להגיד לה שלמיה היה אח גדול, שקרה לו משהו והוא נהרג. לא פירטו יותר מידי.
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 דברי התלמידים והצוות המלווה 
 

 משפחת ברוך היקרה,

היה נחמד מאוד לעבור איתכם ולעשות בשבילכם את העבודה הזו, תודה על שיתוף הפעולה הרב 

 .אנחנו מאוד מקוות שבעזרתנו רפי לא ישכח חומרים והגברנו מודעות רבה. אספנו המון שלכם.

 אני משתתפת בצערכם הרב, והעצב.

 אני מעריכה את שיתוף הפעולה, 

 בבית. ותלראות ספרים, תעודות, דרגות ותמונות תלוימעניין היה 

 

 שעצב לא יגיע אליכם יותר, ושתזכו לראות רק טוב ונחת מהילדים, ומהנכדים.

 

 מעריכה עד מאוד,

 רעות לוי מבית הספר "איילון"

 

 

 למשפחת ברוך ,

 הייתי רוצה לומר כמה מילים ..

 ויחד עם זאת גם המון שאלות . בהתחלה,לפני שהתחלנו את העבודה היו לי המון חששות,

לאורך כל העבודה גיליתי המון  וף הפעולה של המשפחה .בתחילת העבודה,הופתעתי לטובה משית

 .ודות והתמונות מפוזרות בכל הביתלראות את כל התע שים על רפי שלא ידעתידברים חד

 

 שלא תדעו עוד צער ,

 לון"כהן תלמידת ביה"ס " פנחס אייגל 
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 משפחה ברוך היקרה,

 

 יקט וצצו לי המון שאלות.הגיד שבהתחלה ממש חששתי מכל הפרואני רוצה ל

כשהגענו , איך תגיבו ואיך אנחנו נגיבאבל בעיקר פחדתי מהמפגש איתכם,לא ידעתי מה יקרה ו

והשיחה התחילה גיליתי אנשים מאוד נחמדים ששמחים לשתף איתנו פעולה ומראים לנו את כל 

 מה שרק אפשר לזכרו של רפי.

 

 אחים חברים מורים והורים. - בעייני כולם הוא היה, במהלך הפרויקט חקרתי על רפי  וגיליתי מי

 שצריך.עזור בכל הזדמנות י בן אדם מדהים שאוהב לגילית

 

 אני רוצה להגיש שזה היה מאוד מרגש הפגישה והעבודה עצמה ולמדתי דברים חדשים

 

 תודה,

 ליאור מבית הספר "איילון"

 


