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הקדמה

פנים. יום. זיכרון הוא מיזם הנצחה אמנותי ההופך זיכרונות מחייהם של חללי 
מערכות ישראל ופעולות איבה לסרטוני אנימציה. אחים שכולים פתחו לפנינו 

את לבם ושיתפו בזיכרונותיהם; סיפורים מהחיים מתוך עולמות שונים שמתחברים 
ויוצרים יחד את הדנ”א הלאומי השותת שלנו, שלמרות הכול, בוחר בחיים. 

השנה יום הזיכרון יהיה אחרת, אבל גם בדיוק אותו הדבר. לא ניפגש בבתי 
העלמין, לא נעמוד יחד בצפירה, לא נתכנס בכיכר לשיר יחד.   

הערכה שלפנכם היא בבחינת הצעה לקיום אירוע זיכרון אינטימי בסלון ביתכם,  
ובשילוב של סרטוני האנימציה של “פנים.יום.זיכרון”. זוהי הצעה פתוחה המזמינה 

אתכם לשאוב השראה מהסרטים ולהשתמש בתוכן המופיע בהם. אתם מוזמנים 
לעשות בה שינויים ולהתאים אותה לצורכיכם ולטעמכם ולעשות בה כל דבר שיתרום 

ליצירת מפגש אינטימי ובעל משמעות. 

 נשמח לשמוע על השינויים שערכתם ועל חוויותיכם בעקבות המפגשים 
והצפייה בסרטונים. 

remember@avichai .org. i l
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הצעה לפתיחה

השנים שחולפות עוטפות את הזיכרון במעטה דק, שעם הזמן הולך ומתעבה ומקשה 
לזכור. התמונה שנותרה מתעמעמת: הצבע מאבד מחדותו, הקול הולך ומתרחק. 

האובדן אולי מכה ברגע, אבל לובש משמעויות וצורות עם הזמן: שבעה. שלושים. 
שנה. שנים. 

להתמודדות עם ההיעדר ועם הפחד מהִשכחה שחווים האחים השכולים נלווה גם 
המאמץ האינסופי לשֵמר, להיאחז במה שנותר: זיכרון מראם של תווי הפנים, של 

ההבעות - המחוות הקטנות בזווית הפה, הקמט בצדי העיניים. 

פרויקט “פנים. יום. זיכרון”, שילווה אותנו במהלך הערב,  נולד מתוך הרצון לשמר 
את רסיסי הזיכרון הללו. 

אחים ואחיות פתחו לפנינו את לבם וסיפרו על האהובים שלהם שאינם. הם שיתפו 
ברגעי היום יום הקטנים, בפלא שהיה חבוי בכל אותן אלפי התרחשויות אגביות: 
ארוחות, פטפוטים ליליים ליד שולחן המטבח, הטיול לגולן, הסיגריה המשותפת, 

הצחוק; חלקיקי חיים שיצרו קרבה.  

כל אותם זיכרונות אישיים מעולמות שונים מתחברים יחד  לדי-אן-איי הלאומי 
השותת שלנו, שממשיך לבחור בחיים. 

התכנסנו פה הערב בסלון כדי לחדד את התמונה המתעמעמת, לסדוק במעט את 
הריחוק שמאפיין לא פעם את הטקסיות הרשמית המקובלת באירועי יום הזיכרון.  

הערב נתגעגע ונחיה מחדש רגעים אבודים; נצפה יחד בסרטים המבוססים על 
סיפורים של אחים ואחיות שכולים, שביקשו להחיות את הרגע שלהם עם האח או 

עם האחות שהלכו לבלי שוב. 
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1. רקע על הסרט מחפש אותם 
מרים ואליעזר פרץ נישאו בשנות ה- 70 וקבעו את משכנם באופירה שבסיני, שם 

נולדו בניהם אוריאל ואלירז. לימים עברה המשפחה להתגורר בגבעת זאב, שם נולדו 
הילדים: אביחי, אליסף הדס ובת אל הקטנה. אוריאל, האח הבכור התגייס לסיירת 
גולני והיה חייל מצטיין. בעת שפיקד על חייליו בדרום לבנון, נהרג מאש מחבלים. 
אלירז אחיו התגייס בעקבותיו לסיירת גולני כקצין והקים משפחה. 12 שנים לאחר 

מות אחיו, בעת שפיקד על חייליו ברצועת עזה, נהרג אלירז בהיתקלות עם מחבלים. 
אליסף, אחיהם הצעיר, התגייס אף הוא לסיירת גולני ובחר להמשיך את מורשתם. 

צפייה בסרט “מחפש אותם”, לזכרם של האחים אוריאל ואלירז פרץ. 

הסרט מבוסס על הזיכרונות של אליסף פרץ, אחיהם הצעיר של אוריאל ואלירז ז”ל, על 

חיבוק שקיבל מאחיו באמצע מבצע צבאי בלב ג’באליה. החיבוק הזה, שמקפל בתוכו 

 זיכרונות ילדות מתוקים וגעגוע לאחיהם הגדול שנהרג בלבנון, 

יישמר לעולמים בנפשו של אליסף. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUbEvFHe8UFo%20%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUbEvFHe8UFo%20%20
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2. הרקע לסרט דמיון חופשי 
דימה ואנה עלו עם בני משפחתם מרוסיה לקיבוץ גשור בישראל. בתוך החדר הדל 

והפשוט יצרו השניים עולם דימיונות סוער ומרגש. כשאבא היה שוטף את הבית, 
הם הפליגו בים הסוער, חצו איים נידחים ורקדו עם הילידים מסביב למדורה. גם 

כשבגרו, נותרו מחוזות הדמיון נצורים בלבם, אך הם קיבלו משמעות נוספת בחייה 
של אנה לאחר שדימה נהרג במהלך מבצע צוק איתן.  

 צפייה בסרט “דמיון חופשי”, לזכרו של דימה לויטס
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3. הרקע על הסרט שימלא 
ַזה: מתוך זיכרונותיה של ַאִריִגיטֹו גּוּבַ

“בלילה עזבנו את אתיופיה. אחותי הגדולה טרויאט, שכבר התחתנה, היתה 

צריכה להישאר עם בעלה בכפר. היא לא יכלה לעלות איתנו. אני זוכרת את 

הפרידה העצובה: עמדנו ליד הבית הישן שלנו, התיקים כבר היו על הגב, 

ונפרדנו ממנה ִבבכי, בחיבוקים ובשירים. טוריאנט נשארה עם בעלה מאחור.

קיוויתי שנתאחד מחדש בישראל במהרה, אבל זה לא היה פשוט כל כך. במשך 

תקופה ארוכה נאבקה אימא בבירוקרטיה כדי שיתנו לאחותי להצטרף אלינו.

חודשים ארוכים היתה נוסעת למשרד הפנים ומדברת אל לבם.

המאבק נמשך שנה; 365 ימים של געגועים משני קצוות העולם.

לבסוף קיבלנו את האישור, וטירואינט עלתה לארץ עם משפחתה.

היינו מאושרים. אני לא יכולה להסביר כמה אימא שמחה. גם אני התרגשתי 

מאוד; הרגשתי כאילו קיבלתי אחות חדשה -  וקיבלתי אותה בשמחה גדולה”.

כשנה לאחר שעלתה לארץ, ביום שלישי, באמצע חודש אלול, יצאה טריאויינט 
לקניות ַבשוק העירוני בבאר שבע. עם שובה, פגע מחבל מתאבד ַבאוטובוס שבו 
נסעה. טירואיינט נהרגה במקום. היא הניחה אחריה בעל, שישה ילדים, הורים, 

אחים ואחיות. בת 33 היתה במותה. 

 צפייה בסרט “שימלא”,  לזכרה של טרויאט ַטַקֶלה

 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-bZTBlsx0A
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
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4. הרקע לסרט כשלאחותי צמחו כנפיים 
גיל, אחיה הקטן של טלי בן ארמון מספר:

“כשהייתי קטן, פחדתי לישון לבד. הייתי שוכב במיטה, מנסה להירדם ולא 

מצליח. סהרורי ומנומנם, הייתי זוחל לחדר של טלי, אחותי הגדולה. היא 

ציירה, ואני הייתי מתיישב לידה ומסתכל. טלי הייתה מרגיעה אותי. בתוך 

כמה רגעים, נהייתי לשותף פעיל בציור. הייתי מציע לה להוסיף לציור דמות 

כלשהי, להוסיף צבע. לבסוף, תוך כדי הציור המשותף, הייתי מתעייף ונרדם”. 

הסרט הבא מבוסס על סיפורו. 

צפייה בריאיון עם גיל וצפייה בסרט “כשלאחותי צמחו כנפיים”, 
לזכרה של טלי בן ארמון 

https://www.youtube.com/watch?v=cJER0zxcWmk
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
https://www.youtube.com/watch?v=cJER0zxcWmk
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5. הרקע לסרט יום הולדת 
“שחר ואני נולדנו באותו יום בהפרש של 11 שנה. ימי הולדת היינו חוגגים יחד, 

כל המשפחה. היו שתי עוגות, עוגה של חמש ועוגה של 16, עוגה של שש ועוגה 

של 17. ככה - כל שנה. אני הייתי הקטן, ולכן אולי זה קצת טשטש את יום 

ההולדת שלו, אבל זה חיבר בינינו”.

 )שלומי וקרט על אחיו הגדול שחר. נערך מתוך הספר “געגוע לחיבוק”, 

בהוצאת עמותת משפחה אחת(

 צפייה בסרט “יום הולדת” 

https://www.youtube.com/watch?v=wAl_MgreLIA
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
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6. הרקע לסרט מדברים מהבטן 
עוד כשהיו בני חמש, דיברו איתן ואחיו התאום בני בשפה סודית שהיתה מובנת רק 

להם. אמם אסתר היתה מתבוננת בהם ומנסה לשווא להבין את חילופי הדברים. 
בבית הספר היו לעתים כמין ישות אחת: אם המורה קרא לבני ללוח במקצוע שאיתן 

מצטיין בו, האחרון היה ניגש, ולהפך. כשגילו השניים את קסמי המין השני, לא 
יכלו לשאת את העובדה שהחוויה נפרדת; שאת הבנות אינם יכולים לחלוק. הם 

פיצו על כך בסיפורים שהיו מספרים זה לזה כשהיו מסתודדים בלילות. לפעמים, 
כשלא התאפקו, היה מגיע האחד לפגישה הרומנטית של האחר, כדי לראות מקרוב 

ולחוות דעה אמיתית. מובן שבסופה היו מגלים לבת הזוג את דבר ההונאה. בצבא 
כל אחד מהם נשא פנקס בכיס חולצתו ובו רשם מחשבות וחוויות שיגולל מאוחר 

יותר במכתבים לאחיו. אין חוויה שלא רשמו, דקה אחר דקה. היה חשוב להם שמה 
שהאחד עובר, גם האחר יעבור.

צפייה בראיון עם בני

צפייה בסרט “מדברים מהבטן”

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_RzMDdeDdsc
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9IWjdnJAGTc%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
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7. הרקע לסרט יום כיפור בוטל 
ביום הכיפורים 1973 אכלה שרי אנסקי את הסלט שאחיה חלם לאכול. זיכרון על 

אח שלא חזר ועל סלט ירקות קצוץ דק עם הרבה שום ולימון נהפך לסרט אנימציה.

 צפייה בסרט “יום כיפור בוטל” לזכרו של ראובן גבריהו 

 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM_cQg938S_M
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
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8. הרקע לסרט אליק של הים
אליק נולד מן הים. כך היה מספר אבא שעה שהיינו יושבים יחד לארוחת ערב 

על מרפסת הבית הקטן. בערבי הקיץ היו מרובים מגרשי החול הריקים מסביב, 
ועל גבי הקירות והתקרה היו לטאות קטנות נמלטות מן האור; ובאבא ובי, האח 

הבכור שגדל מספיק כדי להבין את ההבדל בין חידוד לאמת, היה מתעורר הרצון 
להקניט את הקטן הנחמד. כך היה עד שנולד השלישי, ואילו משנולד השלישי, 

היינו חוזרים ומיחסים לו, לאליק, אותה תולדה ימית, ואז כבר היה אליק משתתף 
עמנו בקנטור, ורק אמא היתה מתנגדת תמיד, וכוס הקקאו בידה: “ככה אתה מלמד 

אותם להרגיז את הקטן!”.

תמונה ראשונה בזיכרון: אליק רכוב על קיר הבטון הגבוה העושה סוף לרחוב אלנבי 
מצד אחד ולהסתערותם של הגלים מצד שני; הוא רכוב על קיר  הבטון, ועיניי רואות 

אותו מלמטה, מן החול הלבן. עיניי רואות את התלתלים הזהובים מרפרפים ברוח, 
מרפרפים על רקע תכול, מדמיע, של שמים צחים; ומיד אחרי זה - “טיק טק” – 

המצלמה. ולאחר זמן, התצלום עצמו, עגול ובהיר, מתגולל אצלנו באלבומי משפחה, 
ואותו הראש המתולתל על רקע השמים, ואותו הראש הזהוב כשהוא מצולם מלמטה.

מתוך “פרקי אליק”, ספרו של משה שמיר, אחיו של אליהו )אליק( שמיר, שנפל במלחמת העצמאות.

 צפייה בסרט “אל הים”  

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKRdltL5PYI4
https://www.youtube.com/watch?v=T-bZTBlsx0A
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הצעה לקטע סיום

 )קטעי קריאה נוספים ניתן למצוא באתר “האחים שלנו”( 

דוד חטואל, שאיבד את אשתו וארבעת בנותיו בפיגוע ירי, כתב:

“לעתים אני חש כיצד דווקא הזיכרונות הם אלו שעוזרים ללב במלאכתו 

להמשיך קדימה. זיכרונות על מציאות נעימה ויפה המקפלים בחובם 

תחושות, חוויות, ריחות ומראות שהיו, ושכמותם לא יחזרו. זיכרונות 

המעוררים את הרצון ליצור שוב זיכרונות, לחוות שוב חוויות.

לזיכרונות חוקים משלהם - יש זיכרונות שלעולם לא יישכחו, ויש זיכרונות שלצערי 
הרב הולכים ודוהים, והלב רוצה כל כך לזכור הכול.

אתם מוזמנים להמשיך ולזכור דרך הסרטים והסיפורים הנוספים בפרויקט 
“פנים. יום. זיכרון.” שבאתר בית אבי חי.

לילה טוב.
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נקודות למחשבה למארח
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