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 ליעד לביא
2.11.1991ב "ה בחשוון תשנ"כ  
26.7.2014ד "ט בתמוז תשע"כ  

 ויש רגעים שהוא נעלם
 ואתה כבר מתגעגע
 והימים מתארכים

 והלילות לא נגמרים
...נגיעה לקצתמחכה בציפייה   
                                              

"נגיעות של גן עדן"מתוך השיר שליעד כתב    
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.  שני שבדרום הר חברון-בישוב לבנה 2/11/1991ב "ה בחשוון תשנ"ליעד נולד ביום כ
ליעד היה ילד יפה  . אח קטן לליאור ולירון, בנם השלישי של דרורה ושמואל לביא

 .ריסים ארוכים וחיוך ענקי, וזהוב שיער עם עיניים ירוקות כחולות גדולות
 .חודשים כבר זחל בכל הבית ובגיל עשרה חודשים כבר רץארבעה בגיל 

 ...שיותרבחייו כמה כאילו ידע שעליו להספיק 
 



 דרורה וליעד אמא





.                                            ליעד היה ילד סקרן מצד אחד ומאד ביישן מצד שני
כשנכנס לפעוטון הוא היה הבן היחידי  . הוא היה נתלה לדרורה על הרגלים ולא זז מהן

הוא שמע סביבו כל הזמן דיבורים בלשון נקבה וכשהתחיל לדבר הוא  . בין  שבע בנות
משפחתו נאלצה לתקן אותו עד שלמד שהוא בן וסביבו בפעוטון הן  . דיבר  בלשון נקבה

 .  בנות
 
 











כשהיה בגן לקח ללירון את  . כשליעד היה קטן ניסה לחכות את אחיו לירון בשעת רכיבה על אופניים
ליעד לא הגיע עם  . ובכל זאת לימד את עצמו לרכוב עליהם... האופניים שהיו גדולות ממידותיו פי כמה

 .  כל עצירה הוא נאלץ ליפול מהם אבל זה לא הפריע לו, הרגליים לקרקע
הוא היה תלמיד  ". פסגות"התחנך בישוב מיתר ולמד בבית הספר היסודי ' מגן חובה עד סוף כיתה ה

:  סיפרה' ד ',מחנכת שלו בכיתות גה. דעתן המציג תימוכין והסברים בכל נושא, מאתגר למוריו
בלב המיס אותי  ... ירוקות ובחיוך שהיה רק לו -כשרציתי לצעוק עליו הוא היה מביט בי בעיניו הכחולות"

 ".וקשה היה לכעוס עליו
גם ברגעי  , חיוך קבוע היה נסוך על פניו. מסמר חברתי וחובב מעשי קונדס, ליעד היה צחקן ומצחיק

 .משבר
 



שני  -ליעד עבר עם משפחתו מלבנה' בכיתה ו
ליעד למד  . לקיבוץ חולית שבחבל אשכול

לבסוף השתקעה  ". נופי הבשור"בחטיבת הביניים 
גלעד  , ליד דודיו" שדה ניצן"המשפחה ביישוב 

שם גדל עם בניו דודיו שגם  . קורנגולד וניצה
לי ומור חלקו עם ליעד את  , טל. היו שכניו

 .  חוויות הילדות
אל דרורה אמו היה קשור בחבלי אהבה  

ינק את הערכים ויישם אותם  , ודאגה
בינו לבין אחיו ליאור ולירון שררו  . בבגרותו

 .אהבה והערכה, יחסי חברות







שמואל  לאחר כמה שנים . כשליעד היה בן שלוש שמואל עבר למיתר  
לשוש יש שלושה ילדים מנישואיה הראשונים  . עם שושהתחתן אביו 

ליעד  . שירה ואור, לילך. בגילים מקבילים לגילאים של האחים של ליעד
במהלך  , נהג להגיע לבית במיתר בשבתות ובילה עם כל האחים

כשנולד לשמואל ולשוש בן  . השנים נוצרו ביניהם יחסים מיוחדים
ליעד התרגש מאד עוד כשבא לבקר את שי  . משותף קראו לו שי

כששי גדל  . בבית היולדות בסורוקה ומאז הרגיש מאד קרוב אליו
הקשר הלך והתחזק ביניהם ושי מאד העריץ את ליעד ואף רצה  
ללכת לפנימייה בעקבות ליעד אך אמו התנגדה כי שי היה בן  

 .הזקונים ורצו שיגדל בבית קרוב להורים
חלקו  , כששי החל להתבגר הקשר ביניהם הפך להיות קשר של בנים

טיולים משותפים כולל טיול בר מצוה של ליעד  , חוויות ביחד
כשליעד הלך לקורס צלילה גם שי  . לארה״ב יחד עם כל המשפחה

ליעד ולירון  , רצה וכך לאחר סיום קורס הצלילה של שי החלו שי
 .  לצלול ביחד במיוחד באילת

לפני  . שי ליווה את ליעד בכל הטקסים בפנימייה ואחר כך בצבא 
ליעד קיים הרבה שיחות עם שי לאן  , קבלת הצו הראשון של שי

כדאי להתגייס כמובן לקרבי אבל איזה יחידה לבקש ואיזה אימונים  
 .  הוא צריך לעשות

שי חיכה והתרגש לקבל את הצו הראשון שהגיע בדיוק כשסיימו  
 .  לשבת שבעה לאחר נפילתו של ליעד















הוא כל כך אהב קפוארה שגם אחרי החוג  . בילדותו היה בחוג טניס וקפוארה. ליעד מאד אהב ספורט
כולם נשבו בקסמו וביכולות שלו בתרגילי  . שלו הצטרף לקבוצת הבוגרים שעסקו בספורט מתחום זה

קבוצת הבוגרים  ... ישנה תמונה מצחיקה. פעמים רבות הם הציעו לו להצטרף אליהם. הקפוארה וגמישותו
שיחק כדורסל  . ליעד אהב את כל ענפי הספורט שהיוו עבורו תחביב חשוב מאד. הגבוהים והוא הקטן
אהב סנפלינג וגלישת  , למד צלילה, גלש על סנובורד בשלג, שיחק גם טניס, בנוסף. בנבחרת בית הספר

המרגשות שהתנסה בהן עם  " האקסטרים"לא היה בו פחד והוא היה כרוך אחר כל פעילויות . גלים
היה מאד מרגש ומהנה והתכנון היה לצאת  , הפעילות האחרונה של ליעד עם אביו הייתה סקי. אביו ואחיו

טיולים רגליים בשבילי הארץ היו בין אהבותיו  . ליעד אהב לצלול וכל אחיו צללו בעקבותיו. שוב לסקי ביחד
אחיו מספרים שלצאת לטיול עם  . נהנה לנווט וללון בשטח, הוא טייל בשביל ישראל ובאזור מגוריו. הרבות

 .ליעד פירושו להגיע לכל נחל נידח
 
 
 
 

 .ארץ ישראל הייתה חלק מהנשימה שלו















 הפנימייה הצבאית



על הנושא   איתוהוריו  שוחחו . בעקבות אחיו הבכור לירון, ליעד הביע את רצונו ללכת לפנימייה צבאית' בכיתה ט
ליעד ענה ששום  . והסבירו לו שבכדיי להתקבל לפנימייה צריך לעמוד בדרישות ובהישגים הלימודיים הגבוהים שהם מציבים

לפני חופשת הקיץ ליעד נסע עם אבא שמואל למפגש הראשון ושם נאמר לו שהוא יתקבל על   .מכשול לא יעמוד בפניו
ליעד לקח את המשימה באופן  . תנאי ובחופשת הקיץ הוא ילמד וידביק את על הפער הלימודי שהיה צריך להשלים

הוא הקדיש שעות  . נסע לפנימייה לקבל עזרה מהחונכות במקצועות שחשב שזקוק לעזרה והחל ללמוד, אחראי ורציני
ליעד היה מאד פיקח ולכן הלמידה שלו הייתה מצוינת ותרמה לו להדביק את הפער הלימודי  . רבות ללימודים בבית

 .  ליעד עבר את הבחינות בציונים טובים מאד ובכך התקבל לפנימייה. בזמן קצר
אבל כל הזמן עם  , שטותניקילד שמצד אחד היה רציני ומצד שני . אחר. באותו זמן קיבלתי ילד חדש: " דרורה אמא

את דעותיו הביע בפני המורים  . תמיד היה דעתן ותמיד היה לו הסבר לכל דעותיו ואף נלחם על דעותיו. מחשבה
הוא היה שואל אלפי  , היו צריכים לשכנע אותו, קשה היה להניא את ליעד. או המפקדים ולעיתים זה עלה לו בעונשים

יחד עם זאת ליעד היה ענו וצנוע והיה עוזר לכולם  . שאלות ומבקש הסבר עד שנחה דעתו ואז משנה את דעותיו
 ."בכל מצב







ההשתלבות במסגרת  . ליעד התקבל לפנימייה הצבאית לפיקוד שליד בית הספר הריאלי העברי בחיפה
בחלוף שנה כבר בלט הודות  , אך ליעד נהג להציב לעצמו מטרות ולעמוד בהן, הצבאית לא הייתה קלה

ב שימש כיושב ראש ועדת  "ובכיתה י" תבור"ליעד היה מאד פעיל בחיי פלוגת . ליכולותיו הגבוהות
 –השתתף בארגון אירועי תרבות ואף נטל חלק חשוב בערב המשפחות , הנצחה במועצת השוחרים

 .אחד מאירועי הסיום



תמיד עבד קשה וניסה  . להוריד רגל מהגז, לא נתן לעצמו אף פעם את הפריבילגיה לנוחליעד "
.  בפנימייה ועם החברים, בלימודים. הדברים על הצד הטוב ביותר בכל תחומי החייםלעשות את 

היה זה שהשקיע הכי הרבה  , ובתור חניך, בלימודיםהמשקיעים ביותר ליעד היה אחד התלמידים 
כנה  , מחויב, רציני, שקדן, ליעד היה חרוץ. הוא ידע להיות חבר טוב, במשימות ובחיי הפנימייה

 ".ליעדכך הרבה שמות תואר אני יכול להרעיף על כל . ואמיתי
 

 2007-2010" תבור"פ פלוגת "מ, רועי ליפשיץ









,  עם זאת. התייחס ביסודיות ובמסירות לכל משימהבמהלך השנים בפנימייה הצבאית ליעד 
 .איתולרקוד ולסחוף את חבריו , ממוזיקהליהנות , ידע להפגין רוח שטות נערית

 









הן מבחינת   –שנה זו הייתה עמוסה וזימנה לפלוגה אתגרים רבים , א"כשליעד היה בכיתה י"
הן מבחינת המשימות בפנימייה והם בניסיון לשלב בין שתי המסגרות יחד בצורה  , הלימודים בריאלי

ליעד  . דמותו המיוחדת וכל התקופה הכיפית ומלאת החוויות בפנימייה עמדו לנגד עייני. מוצלחת
,  זכורה לי במיוחד השנה השנייה בפנימייה. זו הייתה תקופה יפה, עבר תהליך ודרך נפלאה כחניך

.  על בסיס יומיומי, אינספור השיעורים שעשינו יחד, תקופה ארוכה בה למדנו לקראת הבגרות בלשון
...  ליעד חושב ומנסה לפתור תרגיל ועוד תרגיל, מול חוברת התרגולים, שנינו יושבים במשך שעות

המון  . חדה ואינטליגנטית כמו שרק הוא ידע, ליעד היה אומר איזו הערה צינית, לעיתים קרובות
  שאמאפעמים לא התאפקתי במהלך השיעורים והייתי זוללת את כל קופסת העוגיות הטעימות 

 .דרורה הייתה מכינה לו מדי שבוע לפנימייה
החריצות הבלתי נלאית וההתמסרות הגדולה של ליעד למען השגת המטרה  , ההשקעה הרבה שלו

תמיד התפעלתי מהיכולת  . היו בעייני מעוררות הערצה, של הצלחה בלשון ובמקצועות אחרים שלמד
,  רצון ומוטיבציה לאורך כל הדרך כחעם המון , שלו לסמן מטרות ויעדים שהיה מעוניין להשיג

 .בפנימייה או בכל תחום אחר, בלימודים
את חוש  . אפשר היה לראות את הכל, בצבע ירוק בהיר עז, מתוך העיניים המהפנטות של ליעד

,  את הפשטות הנעימה, את היותו איש שלום במלוא מובן המילה, את האופי הנינוח, ההומור המדהים
.  את הציניות ואת שמחת החיים שהעניקה כל כך הרבה חיות לפלוגה ותרמה להווי החברתי

ועושה הכל על  , שמסמן לעצמו מטרות ויעדים שהוא מעוניין להשיג, חרוץ ומשקיע, הכרתי נער נבון
 .  מנת להשיגן

 ".ליעד היה מנהיג מטבעו. אדם המשאיר בך חותם
 
 

 "תבור"חונכת בפלוגת , ארושסאל -אור





בחירת  ". ריאלי"שלוש שנים במשך שנותיו בתיכון ב, היה לי הכבוד  להיות המחנך והמורה של ליעד"
בשעה שרוב בני גילו עדיין מעדיפים את  , הרחק מביתו בדרום', ליעד בפנימייה הצבאית בכיתה י

,  כמו לקיחת אחריות, משהו שליווה את שנותיו בבית הספר -העידה משהו עליו, החיים הנוחים
 .נכונות להוביל ולהגיע רחוק

כשצריך  . בכיתה השקעתי הרבה כדי לקבל את תשומת ליבו שהתחלקה לה בין המורים וחבריו
ליעד אהב את הכיתה והיא אהבה  . תמיד היה שם ועם החיוך, דבר כלשהו, היה מתנדב למשהו

לקח להם זמן להתגבש כקבוצה  . השילוב בין החייל במדים לגבר המעודן עשה אותו למיוחד. אותו
ליעד היה דעתן וידע להגיד לי דברים  . ולי לקח זמן לעצב את מערכת היחסים עם הכיתה

.  ידו תמיד הייתה מושטת ועיניו דיברו. בארבע עיניים שעזרו לי להוביל את הכיתה המגוונת שלנו
 ".ע ובמסע לפולין"אני זוכר במיוחד את הדומיננטיות של ליעד במסעות הגדנ





".  עדים במדים", ל"במסע לפולין עם קציני צהשמואל השתתף , לאחר נפילתו של ליעד

שמואל קרא  , כשהגיעו לוורשה". יד ושם"בכהכנה למסע נערכה פגישה עם מדריכים 

בו בתמונות מהמסע והסתכל , בפנימייהשהיה מחנך של ליעד , אורןאת מכתבו של 

יד "כי המדריך של ליעד משמואל הבחין באחת התמונות . 2009השתתף בקיץ ליעד 

מאד התרגש כששמואל ניגש אליו  המדריך . גם המדריך במסעוהוא , בישראל" ושם

המדריך זכר את ליעד ואף תיאר אותו כמי ששאל  . ושאל אותו אם הוא זוכר את ליעד

 . הרבה שאלות וכל הזמן התעניין במהלך המסע

 

 

 .המחנך של ליעד מהריאלי כותב לשמואל לפני נסיעתו לפולין, אורן

 

 .ליעד והמסע לפולין

עוצבה  , אדם ועם -בין שני אלו. ומסע אל עם מאידך, המסע לפולין הוא מסע אל האדם מחד 

התקיים בו  . אדם שאהב להיות בין אנשים,ליעד היה אדם רגיש לסביבתו . אישיותו של ליעד

ליעד התעניין מאוד בכל מה שקשור בענייני חברה , בהשלמה. של נתינה לזולת מימד

היה חשוב לו להיאבק  , דעתן -הייתה לו הסקרנות לדעת וגם היה אדם בעל עמדות. ומדינה

.  על זכותנו להיות כאן ועל המאבק להיות כאן, חיים במדינה , דיבר הרבה על ציונות. על אלו

כמו גם הדרך בה , הביוגרפיה שלו. זה התכתב גם עם המראות והזיכרונות מהמסע לפולין

ההתעניינות שלו בנושאים הללו באה  . מספרים במידה לא מבוטלת את הסיפור שלו, נפל 

ההכנה התחילה מספר . 2009לפולין יצאנו בקיץ . ניכר שזה היה חלק ממנו , אמיתיממקום 

ליעד  , למרות שאנו מערבבים את השכבה ולא מצמידים כיתת חונכות לחונך . חודשים לפני

התעניינות  , הוא גלה רצינות. ממש הרווחתי אותו. היה בין אלו שנשארו בקבוצה שלי
ממש כמו   –בטא עמדות והוביל את הקבוצה , שאל שאלות, הקשיב: ומחויבות בכל התהליך

בנסיעות ארוכות וגם בהרבה  , מסע כזה טעון ברגעים מרגשים. שעשה מאוחר יותר בצבא

הינו  , בסוף כל יום כזה. הרבה רגעים של יחד -ובכלל. רגעים פחות פורמליים ויותר אישיים

רגעים כאלו בונים  . נפגשים באחת הפינות במלון או בחדרים ומדברים קצת על מה שעברנו

לכן אני  . יוצרים קרבה והכרות עמוקה יותר, ממדים אחרים של קשר בין מחנך לתלמידים 

אני חושב  . כי היה בו משהו שגרם לאנשים לחפש את קרבתו, טוען שהרווחתי את ליעד 

. והיה עוד משהו . אחרים את קרבתו במימדיםשאפילו אחרי מותו אנשים עדין מחפשים 

וליעד  . על קידוש החיים. על צורך לתת משמעות לחיים. דברנו הרבה בפולין על ערך החיים

והרצינות התקיימו אצלו במקביל ובאופן   השטותניקיות. את החיים " חגג"הוא . אהב לחיות

לגמרי יכול לדמיין אותו מוביל  . אני לגמרי יכול לדמיין את ליעד הקצין בפולין. כל כך ייחודי

בטוח שהוא היה דואג שזה יראה ויעשה בכבוד  . חיילים לשם או בין חבורה של מפקדים

 .והרצינות הראויים

מכיוון שגם נולדת  . מאחל לך מסע מעניין ומשמעותי בשבילך ובשביל ליעד, שמואל יקר 

 .  כילד וגם כאב-אז ישנה כאן עוד סגירת מעגל , שם

 .אורן, חיבוק

 









 .הבנתי –מבט חכם האומר בלי מילים , לליעד היה חיוך כובש
 .אין צורך להוסיף

אי אפשר היה  . הוא היה נער שנכנס ללב ונשאר לעד, היה בליעד שקט ונעם הליכות
כתלמיד ליעד היה מבין כל  . להישאר אדיש אליו ואי אפשר היה שלא לאהוב אותו

 .  החדות והעומק, את ההבנה, אני זוכר את המבטים שלו, דבר מהר
חייו סיפקו לו לא מעט  . ליעד היה משכמו ומעלה בהתנהלותו בין אנשים בעולם הזה

טוב ליבו ואת  , את מסירותו, אתגרים שהאירו באור חזק את גדלות אישיותו
 .האומץ והכוחות הרבים בהם ניחן

 
 .  היה מוקף תמיד בחברים שאהבוהו, ליעד ידע להלך בין אנשים ולכבוש את ליבם

 
 .מפקד הפנימייה הצבאית לפיקוד בזמן התחנכותו של ליעד בפנימייה, יפתח גיא

אם זה לספר  . ליעד תמיד סימן את הדרך לליבם של אנשים כדרך העיקרית
הוא היה בחור יפה עם כריזמה מיוחדת  . לחייך ולהקשיב, לעשות שטויות, בדיחה
אופטימיות  , הייתה לו שמחת חיים, ליעד היה אדם מיוחד שפיו וליבו היו שווים. במינה

 .ונתינה עצומה
 

 "תבור"פלוגת  פ"סמ, מתן בניטה

החיוך השובב והעקרונות  , ליעד היה ילד מיוחד ולא רק בגלל העיניים היפות
ליעד היה מאותו סוג נדיר של אנשים השמים את טובת הזולת לפני  . הברורים

מכניסים את עצמם תמיד  , המוכנים להקריב מעצמם יותר, טובתם האישית
 .צדק-למלחמת עולם כשמזהים אי

 .הוא תמיד היה הראשון להתנדב ולעזור
 

 חבר מהפנימייה, אזרזרתם 









 רקפות בין הסלעים

 אריאל הורוביץ  

 אריאל הורוביץ: מילים ולחן

 

 בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים  

 בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית  

 כמו רקפות בין הסלעים 

 הפנים היפים של הארץ מתחבאים  

 

 בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון  

 בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון  

 כמו רקפות בין הסלעים 

 הפנים היפים של הארץ מתחבאים  

 

 וכשהיא לפתע צריכה  

 שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה  

 לא תאמין איך הם מופיעים  

 כמו רקפות בין הסלעים 

 

 בין הדגלים הכתומים לחולצה הכחולה  

 בין שוק הפשפשים לקריית הממשלה  

 כמו רקפות בין הסלעים 

 הפנים היפים של הארץ מתחבאים  

 

 ...  וכשהיא לפתע צריכה

 

 בין מגדלי הפאר למרכז הקליטה 

 בין פועלים זרים לשדות החיטה 

 כמו רקפות בין הסלעים 

 הפנים היפים של הארץ מתחבאים  

כל מילה בשיר קיבלה משמעות שונה וכל מילה בשיר קישרתי  ... הקשבנו לשיר. אסי ותום, אדם, דני, מלכה, היינו אני
,  סלע חזק ויציב, הבנתי שאנחנו הרקפות של ליעד וליעד היה הסלע שלנו. לליעד או לכולנו כקבוצה בפנימייה

בין שמאלנים לימניים ובין מזרחיים  , בין צפוניים לדרומיים, מחבר בין חיילים לאזרחים, השומר עלינו בימים קשים
 .לאשכנזיים

 
 חבר מהפנימייה, אמיר אזולאי





 



ל"ליעד מתגייס לצה  



הוא  . בסיום לימודיו בפנימייה ליעד היה בטוח במטרתו ובדרכו אבל לא ידע לאיזה חיל יפנה
 .לאחר התלבטות רבת מחשבה החליט להתגייס לצנחנים. עבר את כל הגיבושים בהצלחה

 .ליעד התגייס לצבא 2011במרץ 
 .בכוח הרצון ובדבקותו במטרה, ליעד בלט מאד בחוסנו

במהרה נשלח לקורס  . ותמיד שאף להגיע הכי גבוה שאפשר ליעד עבר את כל השלבים בצבא
השאיפה של ליעד להכיר את חייליו לעומק ולא הכרות  . קצינים וגם אותו עבר בהצלחה

 .שטחית
המפקד  ( חוליית הפיקוד של מפקד החטיבה)ט "ק מח"כשנבחר להוביל את הפיקוד על צוות חפ

ישב עם כל  , אמר שמפאת חוסר הזמן ליעד יבחר מהר את חייליו אבל ליעד שהאמין בדרכו
 .ורק אז החליט האם לקבל את החייל או לא. על ההיסטוריה של חייו איתוחייל ושוחח 

 .דרכו האנושית אל חייליו גרמה להם לתת בו את כל אמונם והביטחון ללכת אחריו
לאחר שיחה עם  . סיפר שהוא התלונן על שהביאו לו קצין צעיר טולדנואלוף משנה אליעזר 

  מיידט "הבין המח, ליעד ולאחר שראה שבחר כל חייל בצורה יסודית שמתעמקת בכל חייל וחייל
ט סיפר שהחיילים של ליעד בטחו בו  "אליעזר המח. כי מדובר בקצין חכם עם ראש גדול

ליעד נלחם  . ואמיתיוהביטחון שהקרין סביבו ליעד היה גדול " צוק איתן"ללכת אחריו במבצע 
 .  בעוז ותיפקד בדיוק כפי שמצופה מקצין

במקום שהיה צריך לשמור וחייל הביע את פחדו  . ליעד לחם בגבורה והיה חשוב מאד לחייליו
 .ליעד היה הולך לעמדת השמירה המסוכנת ומשמש דוגמא לחייליו, העצום לשמור

דרורה אמו הוסיפה כי ליעד התנדב להישאר שבתות כדי שחברים וחייליו יוכלו לצאת הביתה  
היה לוקח  , כשהיה חוזר הביתה ורואה שחיילים שנשארים בבסיס נותרו ללא כביסה נקייה. לשבת

 .את כביסתם בקיטבגים ומבקש מאמו דרורה שתכבס גם את הכביסה שלהם
הוא נתן  . כשליעד קיבל קבוצת טירונים היו חיילים ללא נעלי ספורט וליעד קנה להם מכספו

 .צנוע –כזה היה ליעד . ש שתמסור לחיילים"את נעלי הספורט לקצינת ת





ליעד  . אמר מי שהיה מפקדו במשך כשנה" ,הכי טוב שהיה לי. ל"הוא היה החייל הכי טוב בצה"
אך נבחר לפקד  , הוא סיים קורס קצינים ורצה מאוד לחזור ליחידה. במפקדיו ובחייליו, האמין בעצמו

סרן טל  -רב. של גדודי הסיור בחיל הרגלים( מפקדי כיתות)כים "על צוות בבית הספר למ
ליעד גילה  : "של חטיבת הצנחנים העיד( ן"פלחה)מפקד פלוגת החבלה וההנדסה , זורבלוב
מעבר להצטיינותו בקורס  . ולקח אותה בשתי ידיים, הבין את חשיבות המשימה שקיבל, בגרות

שליעד דאג לעדכן אותי באופן תמידי בהישגיהם  , הרשימה אותי מאוד העובדה, מפקדי הכיתות
כפי שהיה  ', יבש'והליעד לא הסתפק רק בשליחת טופס הציונים הרשמי . של חניכי היחידה בקורס

את יכולתו להבין את פקודיו  , לאנושיות שאפיינה את ליעד כמפקדדבר אשר היווה דוגמה , נהוג
בתפקידו האחרון קיבל ליעד את הפיקוד  ." והּכן לשפר אותם ולחנוך אותם האמיתיואת הרצון 
ידעתי שיש לו  . "ונשא באחריות כבדה, (חוליית הפיקוד של מפקד החטיבה)ט "ק המח"על צוות חפ

ידעתי שניתן להיות בטוח שליעד יקבל את  ", זורבלובן "אמר רס" ,את התכונות הדרושות לכך
ניגש  , תמיד היה ראשון." תתבצע על הצד הטוב ביותר, באשר היאהמשימה . הנכונותההחלטות 

הוא ידע להתארגן  . לוחם נחוש ונכון לקרב בכל עת, למשימותיו ברצינות ובמלוא המוכנות
משמע  , לית"בעגה הצה" לימון"חבריו כינוהו . וביצע את משימותיו על הצד הטוב ביותר, במהירות

 .חייל שמדקדק בנהלים ופועל על פי הכללים בלי לעגל פינות









בהקשר זה  . והוא תמיד הביע את עמדתו ללא חשש, פיו וליבו היו שווים, חייל ומפקד ניחן ליעד במחשבה חופשיתבתור 
על  , כתב ביומנו במכשיר הטלפון הנייד" שובו אחים"בזמן מבצע ." אבל זו האמת שלי וזאת עמדתי, אולי אסבול: "אמר

לקבל  . אבל בעצם לקבל חזרה המון, לתת בלי לקבל חזרה. שלוש שנים של לתת: "משמעות השירות הצבאי בעבורו
להרוויח את ההרגשה שאני חלק ממשהו  , להרגיש שיש לך את הזכות לחיות במדינה, לפתח אהבה אליה, ביטחון במדינה

 ."להכיר מקומות שרק דרך הצבא אתה מגיע אליהם, להרוויח אחים לכל החיים, גדול
 

.  הוא שאף למצוינות וידע להגדיר במדויק את חולשות הצוות, ליעד דרש שצוותו יתאמן ויתכונן למבחנים שנכונו להם
צוק  "בתקופה עמוסה זו שקדמה למבצע . הוא ויתר על שעות שינה כדי לערוך שיחות היכרות מעמיקות עם חייליו

ויחד עם זאת ביקש ממפקדו לא לעשות לו שום  , הוא התעקש להכיר באופן אישי כל אחד מלוחמיו החדשים, "איתן
היה לו חשוב להיות  . ליעד דרש לבצע כל משימה מבצעית שניתן עם לוחמיו. הנחות בגלל היותו מפקד צוות חדש

והוא הבין היטב כי דרך הפעילות המבצעית יוכל ליצור  , שותף ולשתף את לוחמיו במאמץ הלאומי לאיתור החטופים
 .צוותיתלכידות 

 





דרורה סיפרה כי   אמא
כשליעד קיבל דרגה הוא לא  

רק כשהגיע  . סיפר להם
הביתה והיא כיבסה לו את  

גילתה שהועלה  המדים היא 
 .בדרגה





.  סמכו עליו כולם בעיניים עצומות –בפתיחות ובכנות , עם פקודיו ועם מפקדיו בגובה העינייםליעד עבד 
וכשהגיע הביתה לחופשות הביא  , סייע להשגת תמיכה במשפחות, ברגישות דאג ועזר לחיילים מתקשים

האחווה והֵרעות היו נר לרגליו והנחו  , ערכי החברות. כביסה של חברים ושל חיילים שלא יצאו לחופשה עימו
אף הצליח למצוא זמן ולארגן יום כיף בבריכה  , בזמן ההכנות ולמרות שהימים היו רוויי לחץ. אותו

 .ללוחמים שלא התאפשר להם להשתתף בפעילות המתוכננת
אמר כי אינו מעוניין להמשיך בקבע   לאימו. ולא הספיק להשלימן, ליעד חתם על שלוש שנות קבע בצנחנים

וליעד רצה  , מעבר לשלוש השנים מפני שככל שמתקדמים בסולם הדרגות מאבדים קשר עם החיילים בשטח
היו  , ערכי הגבורה והצניעות לצד החברות האמיצה. לדבריו, "בקשר לב מוחלט עימם", להיות קרוב לחייליו

משום כך תכנן להשתחרר וחשב להיות מחנך או  . בעיניו תכלית הקצונה האישית שלו ומהות החיילּות
 .כדי להתחבר לאנשים בדרך אחרת, פסיכולוג







נפצע אנושות בפעילות מבצעית ביום חמישי לאחר   –ראש וראשון ללוחמיו  –ליעד 
הוא חולץ תוך כדי ירי  . ט בעזה"התקפת מחבלים על הבית בו מוקמה מפקדת המח

אך במוצאי שבת  , הרופאים נאבקו על חייו. בבאר שבע" סורוקה"והובהל לבית החולים 
 .ליעד נהרג בחאן יונס מול ביתו שבשדה ניצן. הוא נפטר מפצעיו

בן  , (26.7.2014)ד "ט בתמוז תשע"ביום כ" צוק איתן"ליעד נפל בקרב במבצע 
הותיר אחריו  . הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי במיתר. עשרים ושתיים היה בנפלו

 .ליעד הועלה לדרגת סרן לאחר מותו. הורים ושלושה אחים
תמונה אחרונה  

הוא מהבית שבו 
 נפצע



 .תמונות אחרונות של ליעד מהבית בעזה בו נפצע





ליעדי  . "דרורהכתבה " ,תמיד היית מוכן לבוא להילחם בעולם למעני, מעולם לא שכחת שצריך לדאוג לאימא"
,  ילד מתוק שאין מילים... ואתה עשית לי בית ספר של החיים, ילד שלי שכל כך נלחמתי להביאך לעולם... מתוק 

ילד שלקח על עצמו את הדאגה לי  . כי נתת לי מבט מתחנן עם עיניים מחייכות תמיד, שקשה היה לכעוס עליו
כמה בגדים היית  . ולא היה מוכן לקבל שלחייל אין לאן לחזור ולנוח ופינה משלו ואוכל חם, ולכל החיילים שלו

וכמה שבתות ויתרת על היכולת לבוא הביתה כדי שאחרים יצאו  , מביא לי לכבס כי חברים נשארו לשבת
ותמשיך לשמור עליי ממקומך  . עכשיו אתה לא חייב לרוץ ראשון ולתת דוגמה, נּוח על משכבך בני... במקומך
 ."החדש

 
צעיר מבטיח  , כל כך צר לנו על ליעד", נפרד ממנו אביו שמואל" ,בני היקר נלחם עד הרגע האחרון על חייו"

ליעד אהב את החיים  . תמיד ידע להתחבר לכולם...  אמיתיהוא היה פטריוט ... שכל חייו היו נתינה למדינה
הלימודים בפנימייה הצבאית בבית הספר הריאלי בחיפה הפכו אותך מילד שובב לנער  ... והחיים אהבו אותו 

כל כך קיוויתי  ... התגאיתי בך מאוד. בוגר ואחראי שדרש מעצמו תמיד יותר ממה שהשיג ושאף למצוינות
 ."גיבור שלנו, לך לשלום בני היקר... שתתגבר על הפציעה 

 
תמיד אהבת את הצבא ותמיד  .. לא נתת לשום דבר לשבור אותך", ספד לו אחיו שי" ,היית באמת לביא"

היית המודל לחיקוי שלי ומקור השראה גדול לכך שעם כוח רצון  . רצית לשמש דוגמה אישית. רצית לתרום
תמיד אזכור אותך כאח הגדול עם  ... לימדת אותי שהצניעות היא הדבר החשוב ביותר. אפשר להגיע רחוק

 ."כי אתה חלק ממני, אתה תישאר תמיד עמוק בלב. החיוך המקסים
 
  איתנומי יריב ", כתב אחד מבני הדודים" ?מי יאחר לארוחות של יום שישי כי הוא בדיוק החליט לצאת לריצה"

?  ומי ירמה את כולנו בסוף? ואז בסוף נישאר כולנו ונשחק קלפים יחד עד השעות הקטנות של הלילה, על האוטו
ונלחמת בשביל  , כל כך אהבת את מה שעשית... עם לב רחב ונשמה טובה , נבון, אתה בן אדם מדהים, ליעדי

אנחנו גאים  . הגשמת הרבה חלומות, עשית כל כך הרבה בחייך הקצרים. המדינה שלך ובמיוחד בשביל הבית שלך
 ."איתךמודים על הזמן שזכינו להיות , בך



  ואיך קרה ואיך קורה עדיין, קרהאיך "
 (דורית צמרת..." )שהחיטה צומחת שוב



 



 
 ויש רגעים שהוא נעלם  "

 ואתה כבר מתגעגע
והימים מתארכים והלילות לא  

 נגמרים
 ...נגיעה לקצתמחכה בציפייה 

 ולפעמים זה כואב ולפעמים זה טוב
תנצור את הרגע ואל תיתן לו  

 ."לעזוב
 
 "נגיעות של גן עדן", מתוך השיר שליעד כתב 





 :  דרורה כותבת על ליעד
   
.  ליעד היה מלאך במלוא מובן המילה"

,  חבר טוב, הוא היה עבורי ילד שלי
אהוב ואוהב שרצה בכל מאודו לעזור  

הוא לקח ממני  . לי בחיי הלא פשוטים
הוא יישאר איתי בכל דקה  . חלק מליבי

יהיה זכרו ברוך  . ורגע במהלך חיי
והלוואי שידובר ותילמד דרכו המיוחדת  

 ".פעל תמיד שאיתהוההשראה 



























 :שי אחיו כתב, לאחר נפילתו של ליעד
 

 ,ליעד
 .איך זה קרה שאני מסתכל עליך מלמעלה ואתה שוכב לך במקום שכולו טוב? למה

 .איתנוהילד הזה שכולם ידעו שהוא יהיה בסדר כבר לא 
לא נתת לשום דבר לשבור אותך לא משנה מה  , היית באמת לביא, אין מה לעשות

 .היו הנסיבות
.  תמיד רצית לשמש דוגמה אישית. תמיד אהבת את הצבא ותמיד רצית לתרום

היית המודל לחיקוי שלי ונתת השראה גדולה לי שעם כוח רצון אפשר להגיע  
תמיד היית בשביל  , תמיד לימדת אותי שהצניעות זה הדבר החשוב ביותר. רחוק

 .לתמוך ולתת לי את הדמות של האח הגדול
חברי  , חברים מהצבא. גיליתי עכשיו אנשים מדהימים שלא סיפרת עליהם אף פעם

 .חברות שהיו שם כל דקה לתמוך בך, מהפנימייה, ילדות
,  איך אוכל לא לראות אותך יותר. אתה גיבור ישראל, מלח הארץ זה מה שאתה

אתה  . אפילו איך אוכל בלי הריבים שהיו לנו. את החיוך שלך, את הצחוק שלך
אני רואה בנאדם   ,אבא אמר לי לבוא? זוכר שהציגו לי אותך בפעם הראשונה

ואז אבא  ... נראה נחמד ונאה ואני לא מבין איך הוא קשור אליי, שלא ראיתי בחיים
התחלתי להבין איזה   לאטאבל לאט , לא האמנתי" זה אחיך ליעד, שי"אומר לי 

 .בנאדם גדול אתה
לפני שנכנסת לעזה ואמרתי לך שאני דואג לך ואמרת   איתךאני זוכר שדיברתי 

כל אחד ששאל אותי אם  . שיהיה בסדר והאמת שבאותו רגע לא חשבתי אחרת
הוא  ? נראה לך שיקרה לו משהו? ליעד: "אני דואג לך הייתה לי תשובה אחת

 ".אריה
אני תמיד אזכור  , אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. מי האמין שלא תהיה פה

אותך כמו שאתה כאח הגדול עם החיוך המקסים ואתה תמיד תישאר לי עמוק  
 .בלעדיך אני חצי בנאדם. בלב כי אתה חלק ממני

 אחיך שי











שירים ומחשבות שכתב ליעד  
ונמצאו לאחר מותו 

 ...שלו בסמארטפון



דרורה ושמואל קיבלו את  , לאחר נפילתו של ליעד
הטלפון שלו וציפתה הפתעה גדולה לבני  

 ...  המשפחה
אסופת מחשבות  ויומן על  , בטלפון היו שירים

אף אחד  ". שובו אחים"החוויות שלו מבצע 
את השיר  . מהמשפחה לא ידע שליעד נהג לכתוב

 "  נגיעות גן עדן"האחרון שכתב 
שליעד מאד אהב  " הדג נחש"הלחינה ושרה להקת 

 .והעריץ



 נגיעות של גן עדן

 הדג נחש  

 ליעד לביא: מילים

כהן   יאיא, אסרףמשה , סטריטשאנן : לחן

 מרגליתוגיא  קלמסדוד , שלומי אלון, אהרונוב

 

 נגיעות של גן עדן  

 זה קורה לעתים  

 נגיעות של גן עדן  

 רק אם ממש מסתכלים  

 נגיעות של גן עדן  

 זה קורה לפעמים 

 זה תלוי באנשים שסביבך  

 

 נגיעות של גן עדן  

 לרוב זה נעים 

 צמרמורת שעולה  , תן לזה להתפשט בגופך

 מילים שלא יוצאות  

 משותק אתה נשאר  

 בשקט שלא נגמר 

 

 ולפעמים זה כואב  

 לפעמים זה טוב  

 אל תיתן לו לעזוב   -תנצור את הרגע

 ולפעמים זה כואב  

 לפעמים זה טוב  

 אל תיתן לו לעזוב   -תנצור את הרגע

 

 נגיעות של גן עדן  

 זה קורה לעתים  

 נגיעות של גן עדן  

 רק אם ממש מסתכלים  

 נגיעות של גן עדן  

 זה קורה לפעמים 

 זה תלוי באנשים שסביבך  

 

 ...  זה כואבולפעמים 

 

 ויש רגעים שהוא נעלם  

 הימים מתארכים הלילות לא נגמרים 

 ואתה כבר מתגעגע  

 ויש רגעים שהוא נעלם  

 הימים מתארכים הלילות לא נגמרים 

 .נגיעה לקצתבציפייה מחכה 



























הקדיש לליעד מכתב שנמצא  , המחנך של ליעד בפנימייה, אורן עדן

שנספה במהלך פעילות  , קמינסבכיסו של חייל בריטי בשם סטיבן 

 .צבאית בצפון אירלנד

 

 :על המעטפה היה כתוב

 "מיועד לאהובי"
 ....בתוך המעטפה היה שיר

 אל נא תעמדו על קברי ותדמעו"
 .אני לא שם
 .אני לא ישן

 אני אלף רוחות שמנשבות
 .אני נצנוצי היהלום בשלג

 אני אור החמה בתבואה בשלה
 .אני גשם הסתיו העדין

 ,כשאתם מתעוררים בדממת הבוקר
אני ההתעופפות המהירה של ציפורים שקטות  

 .במעגל –למעוף 
 .אני הכוכבים הרכים שזוהרים בלילה

 אני לא שם, אל נא תעמדו על קברי ותבכו
 ."אני לא מת





 מנציחים את ליעד 









המשפחה החליטה  , כחלק מפרויקט ההנצחה והזיכרון שלנו לליעד 
ליעד  . עמותה לקידום הטניס והספורט התחרותי בנגבלהקים 

 .אהב מאוד ספורט ובמיוחד טניס 
בשיתוף המדריך של ליעד  , בתום השלושים למותו החליטה המשפחה

מר ארז שנקר להנציח את זכרו בקיום תחרות טניס  , ל"ז
 .בינלאומית לזכרו בשיתוף עם איגוד הטניס





מס הכנסה באר שבע הקימה קבוצת כדור רגל על  
 .שמו של ליעד 

 .של ליעד בהצגת חולצות הקבוצה  אמאבתמונה 










