
 ורדה אבינועם גיא ונגה היקרים,
 

לשבת ולכתוב לכם כמה  אנחנו מרגישים רצוןהרבה זמן 
ולא יעלם בהבל פה, כמה מילים  שיישארמילים, משהו 

לנסות ולמלא את החלל שנותר מאז לכתו של דניאל 
 נוז"ל.אך לאור האירועים הקשים שעברנו הקיץ הזה היה ל

 .נוקשה מאד לאסוף את עצמ
 

פני כחודשיים התנהלו חיינו במסלולים די ורדה, עד ל
, מחנות עולים, "יזרעאליה" .מקבילים: גן חובה, ביה"ס

ואפילו , תיכון מגמה ביולוגית, צבא, חתונה באותו שבוע
ותאמנו את  תכננולמרות שמעולם לא שהריונות ולידות 

מראש, בכל פעם הופתעתי מחדש לנוכח העובדה  הדברים
נייה וכך גם נולדו שלושת ילדינו שהרינו סמוך מאד אחת לש

 בתאריכים די סמוכים אחד לשני.
 

 ,אותם בצעד הראשון, במילים הראשונות,גן ליוונויחד 
, נסיעה  ראשונה סערות גיל ההתבגרותוביה"ס, לבטים  

 , קבלת רישיון הנהיגה,  ולילות ללא שינה.לאילת לבד
 גם את השלבים המרגשים והלא קלים של צו ראשון וגיוס

 הבנים הבכורים עברנו די במקביל.
 

גון התגייס כמה חודשים לפני דניאל ובשיחותינו סביב הגיוס 
נתת לי להרגיש כמו אמא ותיקה ומנוסה בנושא, ,את ורדה  ,

מה לקנות  והתייעצויותהעברנו שיחות טלפון רבות בלבטים 
את המעבר הזה  לקראת הגיוס, איך לנסות ולעשות

לבגרות, מהבית החם  האוהב  -לדותלחיילות ,מי -מאזרחות
למסגרת התובענית והקשוחה, איך להפוך את  -והעוטף

לנו  -השלב הזה בהתפתחות שיהיה הכי קל לשני הצדדים
 ההורים ולילדינו היקרים מכל.

 
בהמשך העברנו חוויות והשואות בין החיילות והמסלולים 
השונים שעברו  דניאל וגון, גון ייצג את מערך הצנחנים 

את גולני, שניהם היו גאים ביחידות  ייצג בגאווה רבה דניאלו
בדקנו את השונה  אימהיתואנחנו מנקודת מבט  שלהם,



,יום בין שני החיילות: המגורים, היציאות, הטרטורים דומהוה
סיום המסלול, משימות הביטחון  ,כומתהההורים ,מסע 

 לבואם הביתה בסופי שבוע. ובעיקר הציפייה השוטף
אל מול ,ת ות תמיד ליוו החרדה והדאגה האינסופיאת השיחו

הגאווה לראות אותם מתבגרים ,מתעצבים מציבים לעצמם 
 מטרות ושואפים לקראתן.

 
ה במילים לא הכרנו בסגור ולא מר, מעצם היות דניאל שקט

השיחות אותו לעומק באופן אישי, עיקר ההכרות היה דרך 
, הקשיים והתמודדויותשלנו  כהורים אל  מול  הלבטים 

,הרצון לשחרר, לתת להם לפרוח  מול התגובה .והשאיפות
 לעטוף  לשמור עליהם  מפני כל רע. ,הטבעית לגונן

 
חור גדול  בלב כולנו, מותו של  וחצי  נפער ים ילפני  חודש

 התנפצו , בשנייה אחת התהפך  העולם, בנו הכהדניאל 
 הדאגה והרצון לעטוף ולהגן שהיו שכלונוכחנו  התקוות

 .ובליבך, בלב אבינועם ובלב כולנו לא עזר
הלך המלחמה היינו בקשר אינטנסיבי, השיחות תמיד נסבו מב

סביב הדאגה לדניאל, השיא היה ביום שבת שישה ימים לפני 
 .מותו של דניאל, כשארחנו  אצלנו את "הגרעין החיפאי "

בבוקר צלצלת והודעת לי שלא תגיעו "דניאל בהתקשר  
ולים לבוא לבקר אותו"  והוספת ואמרת ואמר שאנחנו יכ

 "את לא כועסת"?!
 .ואני כל כך הבנתי וכל כך שמחתי בשבילכם

הביקור היה קצר ואפילו הספקתם להגיע  ,נסעתם מוקדם
 אלינו לארוחת הצהריים המשותפת ולספר חוויות.

אבינועם חזר וספר על כל הדברים הטובים והמפנקים 
הדאגה  .שקטה ומסוגרת שהבאתם לדניאל וחבריו, את היית

 ברה מגופך.יד
 

שוב כולנו, כל החברים הפעם  נפגשנו כעבור שישה ימים 
 לפרידה אחרונה מדניאל.

 



יותר מעיקות, כבדות  נהיותהימים חולפים המחשבות רק 
חוזרות ועולות  ?ואילו ?וקשות השאלות למה? ואיך

 בהזדמנויות שונות.
אין יום שאנחנו לא חושבים עליכם ועוסקים בשאלה האם יש 

האם יש   משהו שיכול להקל ולו במעט על הכאב הנוראי?
 ?שנפערמשהו קטן שיכול במקצת למלא את החלל האינסופי 

ננו פעמים רבות יתמונתו המדהימה של דניאל עולה לנגד ע
 .במשך היום

אופטימיות,   ,צינות וביטחוןר :המשדר,הפה  בזויתהחיוך   
תסמכו עלי, אין מקום לדאגה, מעביר בנו אוסף של תחושות 

 :כעס, גאווה, אהבה ,פספוס, רצון לעצור לרגע את הזמן...
 

בסוכות בילינו יחד בחצבה, שמחנו והערכנו מאד את רצונכם 
 למפגש משותף.

 שלכם במהלך ארבעת הימים שבילינו יחד הרגשנו את הרצון
הגעגוע ,אל מול הכאב  ,םולם וכמו כולכלהיות עם 

והמחשבות האינסופיות שמושכות בכל פעם וגורמות לכם 
 מהקורה סביבכם. להינתק

 
לות את הרצון שלך ורדה להיפגש עם אמהות שכוראינו 

תיקווה שאולי תוכלי לקבל אחרות כשאת מנסה להיאחז ב
רמז קטן כיצד אפשר להמשיך, לשמור על שפיות,להקל ולו 

 והכאב.במעט על הגעגועים 
אל מול  הצורך של אבינועם להשקיע את מירב  ,וזאת

הנצחה, ברצון להרגיש את דניאל הבפעילויות   כוחותיו ומרצו
 ולשמר את הזיכרון.

 
של נגה וגיא, את תחושת הבלבול הרגשנו גם את הקשיים 

 שעוטפת אותם. 
(כדרכם של בנים  גיא .את הדברים בדרכה שלה הביעמנגה 

אך ברור ששניהם מחפשים וזקוקים  .פנם?) יותר סגור ומו
שמסגרת המשפחה  הביטחוןלהחזיר לעצמם את תחושת 

 מעניקה.
-זקוקים לנחמה בעיקר ממי שבעצמם זקוקים לכך ילדיםה

 .ההורים מכם



החלל בארוחות  :קוקים למלא את החלל שנוצר בחייהםהם ז
ואפילו בויכוחים בטיולים במשחקים  ,המשפחתיות, בחגים

 הקטנות.והמריבות 
 

שרק כשעץ ניכרת ניתן לראות כמה " :ישנו פתגם שאומר
גבוה היה" אך יחד עם זאת אסור לנו לשכוח לרגע את 

חייבים כל הזמן   אנחנוו שגדלים על ידו האילנות הקטנים
 שנגדע.להסתכל על פריחתם ולבלובם ולא  בצילו של העץ 

 
אחד התפקידים הקשים ביותר להורים לאחר מות ילדם  

אולי ,אבל  .בעבודה ,א להמשיך ולתפקד בבית, בחברההו
 .זה גם מה שנותן את הכוח לקום כל בוקר פרדוכסליבאופן 

 
כמה קשה כל יום לקום  לעצמנואנחנו מנסים לתאר את 

כשהפער בין , המסכהבבוקר ,לאסוף את השברים לשים את 
 .מה שמרגישים עמוק בלב לבין מה שמקרינים החוצה גדול

  .שאין ברירה כנראהאבל 
 
 

חלק והימים עוברים  והכאב למעשה הופך להיות שותף 
 הכול מקבל טעם וריח שונה,בלתי ניפרד מהחיים. 

 .התקוות, הזיכרונות האוכל,הפרחים,
 

אנחנו החברים לאט לאט לומדים יותר ויותר להכיר את 
 ,דניאל,  עכשיו זה מסיפורים, תמונות ומכתבים

,גילינו רגישות מול נחישות, הכרנו ילד ביישן אבל חייכן
הצטיינות אל מול צניעות, מקצוענות מול אחריות, 

הרפתקנות מול זהירות, חיילות למופת, חברות מכל הלב 
 .המון כאבנשארנו היום עם ואל מול כל אלה 

 
 ורדה ואבינועם נגה וגיא,  

 אוהבים , כואבים, מחבקים וגאים
 

 נטע ,אבי                     
 גון עמרי ותומר.                              



 משהו ממני, "כשאמות משהו ממני
 ימות בך ימות בך

 בי משהו ממני משהו ממני ימות ,כשתמות
 ימות אתך ימות אתך,

 כי כולנו כן כולנו
 כולנו רקמה אנושית אחת חיה

 ואם אחד מאיתנו
 הולך מעימנו משהו מת בנו

 ..."ומשהו נישאר איתו
 

 /מוטי המרנושית אחת"א רקמה"    
 
 


