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זיכרון וגעגוע 

היתה לי זכות גדולה לערוך את החוברת הזאת לזכרו של גל, בן כיתתי בארבע שנותינו 
בתיכון. במהלך העבודה זכיתי להיחשף להמון חומר על גל – דברים שכתב בעצמו, דברים 
שאחרים כתבו וסיפרו עליו – ולהתרשם שוב מעלם-החמודות היחיד והמיוחד הזה, שזכרו 

נותר עמוק בלב כולנו גם אחרי 40 שנה, ולא בכדי. 

כשסיפרתי לחברים וקרובים על הכנס ועל החוברת, רבים התפלאו: איך זה שאתם עדיין 
זוכרים אותו, עדיין מתגעגעים אליו, אחרי כל השנים האלה? 

אם מישהו עדיין תוהה ואולי לא ממש זוכר מדוע, אני מקווה שכל התשובות יימצאו
בחוברת שבידיכם. 

                עטרה אופק

גן גל 
ניצנה – קהילה חינוכית לנוער, אפריל 2012
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ראיתי ציפור רבת יופי  יורם לרנר
“ראיתי ציפור רבת יופי. הציפור ראתה אותי. ציפור רבת יופי כזו לא אראה עוד, עד יום מותי”

בערב יום הזיכרון האחרון לחללי צה”ל עמדנו סביב קברך בבית-העלמין הצבאי בקריית שאול. 
קומץ חברים ובני משפחה נאספים, מאז אותו יום בדצמבר 71’, פעמיים בשנה – ביום נפילתך 

וביום הזיכרון לחללי צה”ל.

ביום ההוא, שישי אחר-הצהריים, אני באמצע קורס קצינים בבה”ד 1, שוכב במיטתי, ופתאום 
מתפרץ לחדר חבר מהקורס ומודיע: “נהרג חייל בעזה – גל אבינועם מתל-אביב – במהלך 

פעילות של סיירת שקד ברצועה”.

אני מזנק מהמיטה, רץ למטה לטלפון הציבורי ומתקשר מיד ליעלה. ומשם בטרמפים, שעות 
ארוכות של נסיעה ממצפה רמון לתל-אביב. ואחר-כך מפגשים קשים עם אורה ויצחק ועם אתי 

ועם יעלה. וביום ראשון טומנים אותך ומאז אתה שם. באותה הכתובת.

בשנים הראשונות הזיכרון טרי והכאב חד, ובמפגשים סביב קברך מדברים עליך ועל דמותך 
הייחודית ועל כמה שאתה חסר.

השנים חולפות, אורה ויצחק נשארים עם הכאב הבלתי-נסבל ואנחנו, החברים, מקימים 
משפחות ומפתחים קריירה, ואתה שם, תמיד באותו מקום.

ונולדים ילדינו, בהם לא מעטים שנקראים על שמך, וביניהם גם בני הצעיר גל. וביום השנה 
מקשיבים בדומייה וברוב-קשב לתפילות ולדבריה של יעלה.

ובימי הזיכרון לחללי צה”ל חולפות מעל ראשינו המלים של ַׂשר זה או אחר, שמגיע לקצור את 
התהילה. תמיד אותן המלים ואותו הפאתוס. ובין ימי הזיכרון מתארגנת מסורת של ימי טיול 

לזכרך.

ובדרך מאבדים גם את רמי הלפרין, חבר מהתיכון שנהרג במלחמת יום כיפור הארורה, ואחר-כך 
את ידיד-הנפש של שנינו, גיורא אלניר, שמת בנסיבות טרגיות.

וביום הזיכרון האחרון, אחרי ששוב נשמעות ברמקולים המלים “אנחנו חזקים ולא לשווא...”, 
נשארנו כמה חברים אחרי הטקס והחלטנו שהשנה, שנת ה40 לנפילתך, תצוין בצורה שונה.

אנו, חבריך, חוגגים השנה את יום הולדתנו ה-60, בסופה של הדרך למעלה ולקראת שינוי מגמה. 
ואתה כאן, באותו המקום, נשארת בן 20.

מתכנסים בביתה של אתי, אחותך – שבמהלך החודשים האחרונים התהדקו יחסינו – ומעלים 
רעיונות איך לקשור את האירוע המתוכנן לקווים הכל-כך מיוחדים שאפיינו אותך.

חשבנו על מפגש שבו הקבוצה תיזום מהלך של תרומה לקהילה.

ועולה רעיון לקשור את המפגש לכפר הנוער בניצנה – כפר שיזם והקים לובה אליאב. יוצרים 
קשר עם דוד פלמ”ח, המנכ״ל של כפר הנוער, והוא נרתם מיד ומאמץ אותנו אל חיקו.

ונוסעים לבקר בכפר, ועומדים נפעמים למראה ולמשמע הפעילויות המתקיימות בכפר, ויודעים 
שהכל כאן כל-כך מתאים למי שהיית. 

מצאנו מקום שמגלם בתוכו פריצת דרך, חזון, אופטימיות, תקווה, ערכים חברתיים, חינוכיים 
ולאומיים ומעל לכל – חשיבה חיובית, לקיחת אחריות אישית ואמונה רבה ברוח-האדם וביכולתו 

לשנות ולקדם דברים.

מחליטים, יחד עם דוד, להקים ַּבמקום פינת הנצחה ולקיים שם מפגש חברים. מחליטים להזמין 



4

למפגש את חברינו מתקופת הלימודים בתיכון חדש, את חבריך לסיירת שקד וכמובן את 
המשפחה הקרובה שלך.

קובעים מתווה ליום המפגש ומתחילים לאסוף טלפונים וכתובות של חברינו, שאת חלקם 
הגדול לא פגשנו זה 40 שנה.

והתגובות מרגשות ביותר. כולם זוכרים אותך ככזה שאליו נשאנו את עינינו, ואת אוזנינו 
פתחנו למוצא פיו.

באחד הטלפונים שעשיתי לאחת הבנות שלמדה איתנו, הצגתי את עצמי וסיפרתי לשם 
מה אני מתקשר – והיא, כנראה בלי למצמץ, אומרת לי: “אותך אני לא כל-כך זוכרת, אבל 

את גל – מי לא זוכר?”

ומתחילה פעילות ענפה. עליזה 
מתכננת את פינת ההנצחה, 
עטי אוספת חומר לחוברת, 

אתי מתמרנת בין כולם ועוברת 
טלטלה לא פשוטה, אהרון ויעלה 

ודני ואלכס ובנצי ודפי ואורית 
– כולם נרתמים בהתרגשות 

ובהזדהות מלאה.

ובתוך התהליך אנחנו נחשפים 
ליומן שכתבת מגיל 15 עד 17, 

ויעלה ואני יושבים באחד הימים 
וקוראים יחד ולא מאמינים למה 

שמתגלה לנו. בחור בן 15 עם 
מחשבות של אדם מבוגר. שוב 

ושוב מתגלה מתוך הקטעים 
דמותו של איש צעיר, שהמוסר 

והצדק תופסים מקום כה חשוב 
בחייו. מחשבות פילוסופיות על משמעות החיים, 

ובעיקר על איך הוא יכול לתרום מיכולותיו כדי 
לעשות את העולם שבו חי לטוב יותר.

אתה מספר על אחד מימי הלימודים, שבו נכֶנסת המחנכת נורית ומודיעה כי עלינו 
להתכונן לבחינה על כל החומר שנלמד בחודשים האחרונים. אתה מצביע ומבקש לדבר 

– אז כבר היית יו”ר מועצת התלמידים – “הדבר מנוגד לחוקת בית-הספר! מותר לך לבחון 
אותנו רק על ארבעת השיעורים האחרונים”. ומתחיל ויכוח אינסופי ואתה לא מוותר, 

וכמובן גם מנצח בסופו של דבר.

ואתה נבחר ליו”ר מועצת התלמידים המרכזית של תל-אביב, ובמקביל ללימודים מנהל 
גם מערכת פעילות חברתית ענפה. ושוש וייץ, המחנכת האהובה שלנו, מסתכלת עליך 

בפליאה בכל פעם שאתה קם ויוצא באמצע השיעור, או חוזר מאיזו פגישה חשובה, ולא 
מבינה מה בכלל קורה כאן.

יש ערימה של חבר’ה, י”א ביולוגית )גל באמצע, 
ראשו למטה. יושב על גבו – גיורא אלניר ז”ל(
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וביומן אתה מספר על ההתרגשות הגדולה שאחזה בך כשהצלחת ליצור קשר של אמון 
עם נוער בעייתי משייח’ מוניס. ואתה גורר את כולנו לפעילות בתנועת “נוער לנוער” – 

עזרה לנוער חלש ומוגבל – ורוקם חלום על הקמת עיר לנוער בנגב. “עדן” קראת לה )והנה 
הקשר לניצנה של לובה אליאב(.

ואתה מאוד לא צנוע – מכיר ביכולותיך, בכריזמה שלך, בהצלחה אצל המין היפה, וגם מבין 
שאדם כמוך לא יכול להאריך ימים. “אני אמות צעיר”, ניבאת.

והדברים קורים, ובתוך ההתרגשות – ובמקביל לחיי היומיום העמוסים שלנו – התוכנית 
מתחילה לקרום עור וגידים. ודרך המפגשים והשיחות והאימיילים האינסופיים, כשכל הזמן 

דמותך עומדת מול עינינו – אנחנו החברים חוזרים לתחושת הִקרבה והאהבה שהיתה 
בינינו בנעורינו.

והנה אנחנו כאן היום, חברים ומשפחה – בניצנה – ואתה עדיין שם, באותו המקום; אבל 
רוחך כאן, וכאן תישאר. 

ויחד עם דוד וצוות הכפר אנחנו מבטיחים לשמור על מורשתך הייחודית והמיוחדת, 
בתקווה שתעבור לאלפי בני הנוער העוברים בכפר מדי שנה.    
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   גלי, אחי    אתי אבינועם-לשצ’ינסקי

גלי.

אחי.

“עשרים ושבע עצמות,

שלושים וחמישה שרירים

יש בכל כרית של אצבעותינו החמש.

הרי זה די והותר,

כדי לכתוב את ‘מיין קאמפף’

או את ‘פו הדוב’.”

כך כתבה ויסלאבה שימבורסקה.

גלי,

אחי.

אתה לימדת אותנו לכתוב את פו הדוב.

כל-כך צעיר היית, וכבר חשבת איך לבנות את העולם, איך לשדרג אותו,

ובעיקר – איך לשדרג את עצמך כל הזמן.

ביומן שלך, כל הזמן בדקת אם עשית משהו מיוחד היום, השבוע.

מה השגת, מה קידמת. ובמקרה שלא, באת חשבון עם עצמך.

גלי,

לא סתם כולם מתכנסים לכבודך.

המפגש איתך עורר כל אחד ואחד לחפש בנתיב חייו את המשך שביליו 
של פו הדוב, שאתה התחלת לסלול. כל אחד ואחד בודק עם עצמו, 

במודע או שלא במודע – איזה דבר טוב הוא עשה היום, השבוע, השנה? 
איזה בן-אדם הוא? מה הוא מנחיל לעולם?

אתה התדיינת עם הנחות יסוד. לא קיבלת דברים כמובנים מאליהם, 
והאמנת כל הזמן ברוחו הבסיסית הטובה של האדם, וחיפשת את 

המָקֵרב. 
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והאמנת בשינוי. 

שינוי תפישות, עמדות, הרגלים, 
התנהגויות. וניסית להעמיד את עצמך 

במבחנים כאלה ואחרים של שינוי, 
כלומר – עיצוב האישיות שלך עצמך.

היומן שלך נמצא כשאמא חיפשה 
לראות מה נשאר במגירות שלך. אמא 

היתה בהלם: מחברת שורה. עבה. 
כמו פנקס. כריכה קשיחה שעטפת 
בנייר חום. לא הסתרת אותו. כאילו 
הוא חיכה שם לרגע שידעת שיגיע.

ובדף הראשון הכו בה הדברים האלה:

הקריאה לזרים )מלבד הכותב 
בעצמו( אסורה בהחלט! מותר 

לקרוא במקרים הבאים: א. ברשות 
מפורשת שלי. ב. במקרה שקורה לי 

משהו: 1. אני נעלם ליותר מחודשיים. 
2. קיים חשש של פיקוח נפש אם לא 

יקראו. אם קורה לי משהו, אין לתת 
את היומן לפרסום עד לפחות חצי 

שנה אחרי זה...”

נראה שהתכוננת )ואולי גם חששת( לסוף דרמטי שכזה.

האם ידעת שגם אחרי 40 שנה אתה יושב – אצל כל אחד ואחד מחבריך, ממכריך – 
עמוק בלב?

“עשרים ושבע עצמות, שלושים וחמישה שרירים יש בכל כרית” –

דומה שלך היו הרבה יותר, ולא רק בכל כרית...

גלי,

כמו גל בים שלעולם אינו שוקט, כך אתה ממשיך כל השנים,

וגם ממרחק הזמן, האישיות המיוחדת שלך מעצימה אותנו. נותנת לנו השראה, 

אמונה וכוח.

שלך,      

אחותך הקטנה, אתי.      
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כזה הוא היה      דב גולדשטיין
)רשימה שכתב ל”מעריב” ופורסמה אח”כ גם בספרו “כאלה הם היו”, הוצ’ אחיאסף 1974(

שר הביטחון, משה דיין, בא אל משפחת אבינועם לנחם אבלים. התרגש מאוד. דיבר 
על גל, בנה של המשפחה, שנפל לפני זמן קצר בהתנגשות עם מחבלים ברצועת עזה. 

בהתרגשות דיבר: “לא שמעתי עוד חברים מדברים כך על חבר שנפל. לא ראיתי עוד 
יחידה שרויה באבל כזה על נפול חייל שלה. לפי מה שסיפרו לי על גל – לא היה עוד חייל 

כזה בצה”ל מאז 1948”.

מה נשאר להם, לאמא אורה ולאבא יצחק, לעשות? מלקטים לתוך הרשמקול כל מלה על גל. 
אוספים ביד אוהבת ורועדת את הפתקאות שלו, את גזרי חיבורי בית-הספר שלו, את התמונות מכל 

הזמנים.

יצחק היה מפקד האצ”ל בירושלים בשנים 1945–1947, שנות הפיצוץ של הסי.אי.די, של מועדון 
הקצינים, של מחנה שנלר, של מלון קינג דיוויד. קצין המבצעים שלו – גל קראו לו. גל הראשון נפל 

בקרבות על ביה”ס לשוטרים, ב-1948. גל השני, בנו של יצחק, שנקרא על שמו של קצין המבצעים, 
נפל ברצועת עזה, בימים של שקט יחסי, בימים של הפסקת אש, בימים של אשליות.

בבית שנתרוקן באחת, נפגשתי השבוע עם אביו של גל, יצחק, ועם שני חיילים, מטובי חבריו של גל, 
אהרון )הקש( ויורם )לרנר(. הם דיברו. אני שתקתי. הם הכירו את גל. אני רשמתי מפיהם.

יורם: שום דבר לא נולד פתאום, נכון? אנשים יכולים 
להתגלות בצבא, אבל הרקע מוכרח להיווצר קודם. כל 
מה שגל הוכיח בשירותו הצבאי – היה ברור לי מראש. 
אותי זה לא הפתיע. אני ידעתי שהוא יהיה כזה בצה”ל, 
כי הוא היה כזה כל ימי חייו. הכרתי אותו מילדות. היינו 
חברים מצוינים. אהבנו זה את זה. היינו קשורים בקשר 

כזה, שזה כאילו קטעו ממני חלק מהגוף. החיים שלי בלי 
גל לעולם לא יהיו כמו שהיו עם גל. לא חשוב מה יקרה 
לי. לא משנה לאן החיים יגלגלו אותי. שום דבר לא יהיה 

עוד כמו שהיה.

לא, לא היה חבר כמוהו. זה היה שיא המסירות 
והנאמנות וההתגלמות של השכל הטוב והיושר והקסם 

והחן. ממנו לא היה צריך לבקש טובה. הוא הגיש לך 
את עצמו, את כולו, לפני שהספקת לבקש. אני מנסה 
להכניס קצת סדר בזכרונות האלה. אני מנסה לשבץ 
אותם במסגרות וזה לא כל-כך הולך. הכל מופיע לי 

בבת-אחת. חוליה נתונה בחוליה, עניין שזור בעניין, זיכרון 
בזיכרון. 

כשהיינו מקבלים חופשות סופשבוע, היינו מתקשרים 
זה אל זה, זה היה הדבר הראשון שעשינו בכל חופשה. 

יום שישי אחד הוא מתקשר אלי ומציע, שמאחר שהוא 
ויעלה שלו מוזמנים למסיבה אצל חבר’ה שאני לא 

הכרתי, והם רוצים מאוד להיות שם – שגם אני אצטרף. 
לא בא לי אותו לילה לצאת למסיבה. סירבתי. ניסה 
לשכנע. לא רציתי. נפרדנו בטלפון. ב-9 בערב הוא 

מופיע לי עם יעלה אצלי בבית. “מה קרה?” אני שואל. 
“מה מה קרה?” הוא אומר לי, “אם לך אין חשק לבוא 

למסיבה, אז תיארת לך שיעלה ואני נלך לשם בעצמנו 
ונשאיר אותך בליל שבת לבדך?!” וככה ישבנו עד 

השעות הקטנות של הלילה ושוחחנו.

המון היינו משוחחים. אם החברות הטובה היא זו שבה 
אפשר לחלק כל חוויה לשניים, וכל אחד יכול לשתף 

את חברו בחוויותיו שלו, אז החברות שלנו היתה 
נפלאה. הכל סיפרנו זה לזה, והיינו מעודדים זה את זה.

השירות הפריד את דרכינו. לא יצא לנו להיות יחד. 
בראשית השירות שלי היה לי קשה. כתבתי לגל: קצת 

מטרטרים, קצת נשבר, קצת נמאס. קיבלתי-ממנו 
תשובה שכל-כך עודדה אותי, שפתאום הכל נעשה 

קל יותר, נסבל יותר, הגיוני יותר.

לא, לא יצא לנו לשרת יחד. יומיים לפני הגיוס יצאנו 
לאחד הטיולים הארוכים שלנו. בכל הארץ היינו 

משוטטים. כשגמרנו את הטיול הוא בא אלי לשטוף 
את המכונית של אבא שלו. פתאום הוא אומר: עזוב 
את השטויות, בוא נדבר. התיישבנו. אני אומר לו: “גל, 
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חשבת לרגע שיכול לקרות לנו שבר כזה, שלא ישלחו 
אותנו לאותה יחידה?” הוא הזדעזע: “השתגעת? מי יכול 
להפריד בינינו? למה שמישהו יפריד בינינו? מה פתאום? 

זה לא ברור להם, שאנחנו לא יכולים להיפרד?!”

עובדה, הפרידו. הרגשתי כאילו התרחקנו. זה כאב לי. 
אבל התברר שלא קרה כלום. להפך: היחסים עוד 

התהדקו. ספגנו חוויות בנפרד – ואחר-כך חַלקנו אותן. 
היה לנו כל-כך הרבה לספר זה לזה, שמעולם לא 

הספיק לנו הזמן. קצת השתנינו. בתיכון, ההווי שלנו 
היה מורכב מטיולים, ממעשי קונדס ושובבות, מבילוי 

בחברה משותפת. בצבא – התבגרנו. דיברנו הרבה, 
שוחחנו. על מה לא? על תפקידנו בחיים, על חלקנו 
ביצירת השלום, על יצירת חברה טובה יותר, צודקת 

יותר.

כששמעתי שנהרג – נשברתי. לא יכולתי לזוז. אחר-
כך הרגשתי שאני מוכרח לדעת איך זה קרה. חבר, 

שידע על כל הפרטים, אמר לי: “תדע לך, שגל נהרג 
כמו גבר.” הרגשתי – קשה לי נורא להגדיר את זה – 
הרגשתי... כן, רגש של גאווה. לי היה ברור שגל נהרג 

כמו גבר. מפני שלפני שמלאו לו עשרים שנה הוא היה 
גבר עצום.

אהרון: אני יליד קיבוץ. לא הכרתי את גל עד הגיוס 
לצבא. הכרתי אותו בחודשי הטירונות, ובאימון הלוחם. 

אלה היו החודשים הקשים בחיינו, גם מבחינה פיזית 

וגם מבחינת המעמסה הנפשית והכוח הפנימי, 
הדרושים לעמוד בימים נוראים כאלה. רק בתנאים 

קשים כאלה אפשר להכיר אדם. זהו המבחן. כי להיות 
אדם טוב בתנאים קלים – זה הרבה יותר קל והרבה 

יותר נוח.

בחודשים הראשונים של הטירונות היינו מנותקים 
מכל העולם. חיים באוהלים. היינו צריכים לסבול 
יחד ולבנות את עצמנו יחד. נהגו בנו לפי השיטה 

המקוממת מאוד, שקודם צריך לשבור את הבנאדם, 
לשבור את האזרח, ורק אחר-כך לבנות חייל. מי 

שלא עבר את זה, לא יבין. קשה להעביר תחושות 
כאלה. קשה להסביר מה זה לצאת למסע אלונקות 

ראשון, למרחק גדול כל-כך, כשכל הזמן ארבעה 
חבר’ה נושאים באלונקה חבר חמישי. היה חום לא 

נורמלי של אוגוסט. היינו תשושים. מכונית המים לא 
הגיעה. ואנחנו הרי היינו חיילים חדשים, ילדים טובים 

כאלה, שרגילים בקיבוץ או בתל-אביב לפתוח את 
ברז המים הקרים או לשלוף משקאות מהמקרר. 

הצמא – משגע. זה מוציא ממך את החשק לחיות. 
זה לוחש לך: די, תוותר, תעזוב את זה, תתעלף, יפנו 

אותך מהגיהנום הלוהט הזה, ישכיבו אותך בבית-
חולים. ישפכו עליך מים, המון מים. צריך היה כוח 

נפשי כדי לעמוד בזה, כדי להתנגד, כדי למשוך הלאה. 
לי זה הזכיר את השיחות הארוכות עם אמא ואבא, 

ניצולי השואה, על תקופות הסבל שלהם. מה זה 
הזכיר לגל? אני לא יודע. אני רק זוכר אותו רץ כמו 

אימון לוחם בערד, אביב 1971
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מטורף מאלונקה לאלונקה, דוחף, עוזר, נותן יד, מרגיע, 
מעודד, מתלוצץ, אוסף כוחות חדשים – וחוזר בריצה 
אל האלונקה שלו, לראות אם שם הכל בסדר, וכבר 

הוא שוב בקצה השני של המסע, מחליף חייל שעומד 
להתעלף, מושך אחריו את כולם.

המ”כ של גל היה ידוע בנוקשות שלו. כל מיני הוראות 
שלו קוממו את גל בצורה קיצונית. היו דברים שהבחור 

הגאה הזה ראה אותם כניסיון מובהק של השּפלה. 
והוא לא היה מן השתקנים. הוא כאב דברים – והעיר 

עליהם. הוא ראה שלילה – והתריע על קיומה. אבל 
היה אצלו סדר קבוע לדברים: קודם לבצע בדייקנות 

למופת, ורק אחר-כך למחות ולהתריע ולהזעיק. זו 
תכונה שאם חייל מצליח להגיע אליה, הוא נהנה 

מיתרון על כולם, הוא נמצא בדרגה גבוהה יותר מכל 
היתר.

את תקופת הטירונות הזאת גמרו רק חלק מכלל 
המתחילים באימונים. האחרים – נשברו ונפלו. בשביל 

לסיים, צריך היה כמות בלתי-רגילה של כוח נפשי, של 
דֵבקּות. אני לא יכול לתאר לעצמי שאלה שגמרו את 

הטירונות היו עושים זאת בלי גל. הוא היה מקור הכוח 
שלנו. מלת העידוד שלו, הדרך שלו לבצע דברים. כל 

האישיות שלו – זה היה דבר נפלא, נפלא. אני הולך 
עכשיו לקורס מ”כים, ואני אלך בדרך של גל: אני 

ארשה לכל חייל שלי להגיד לי כל מה שעל לבו, זה 
טוב – אבל רק אחרי שיבצע קודם את הפקודה ויעמוד 

במשימה.

יורם: הוא ניסה לחשוף דברים, ללמדו אותם באופן 
יסודי, מקרוב, לדעת כל מה שאפשר לדעת עליהם, 
ורק אז לגבש לעצמו דעה, חיובית או שלילית. היה 
טבוע בו איזה יצר סקרנות עמוק. הוא לא הסתפק 
במה שסיפרו אחרים. הוא רצה ניסיון אישי, היכרות 

קרובה עם העניין. יום אחד הוא חוזר מפעילות קשה 
ומורטת עצבים ברצועה. יש לו יומיים חופש. אתה 

מצפה ממנו שינוח, שיבלה, שינצל את כל הטוב 
שבבית המרווח שלו. איפה?! הוא בא אלי ודוחק 

בי, שאנחנו מוכרחים לנסוע לדימונה ולהיפגש עם 
הכושים העבריים וללמוד מה כואב להם ומה הם 
רוצים, ואולי לנסות לעזור להם. וכשאני מפציר בו 

לנוח ולצאת בערב לקולנוע או לתיאטרון, הוא כמעט 
כועס: “תראה יורם, יש לי הרגשה שאולי לא מבינים 

את האנשים האלה, שאולי מתייחסים אליהם בעוינות. 
אני מוכרח לראות אותם.” היו לו משושים סקרניים 

כאלה, היה בו להט להתחקות אחר דברים, יותר מכל 
האחרים. עוד בבית-הספר, כשהיתה בחירה בין בילוי 
לבין התעסקות בענייני נוער או גדנ”ע, הוא לא היסס 

בכלל. הבחירה שלו היתה תמיד רצינית, מבוגרת כזאת, 
בלתי-שגרתית.

בסוף השביעית נסענו הוא ואני לאירופה. סתם ככה, 
בלי תכנית, איפה שניפול – ניפול. הגענו ללונדון. חבר 

שלישי שלנו, גיורא, כבר חיכה לנו שם. בילינו יחד. ערב 
אחד גיורא ואני החלטנו שהגיע הזמן לראות מופע של 

חשפנּות. היינו בטוחים שגל יצטרף אלינו ואפילו לא 
טרחנו להכין אותו הכנה מוקדמת. בערב הוא שומע 
על התוכנית – “שטויות!” הוא גוער בנו, “מי זה הולך 

לבזבז זמן בלונדון על איוולת כזאת?!” נפגשנו בבוקר 
שלמחרת. גיורא ואני חשבנו שיש לנו מה לספר. אחר-

כך ראינו כמה עלובים אנחנו. גל הלך לאיזה מקום 
התוועדות של ביטניקים, הוא הלך ללמוד. הוא ישב 

איתם כל הלילה. הוא היה מוכרח לדעת מאיזה חומר 
הם קורצו, מה הם רוצים, מה אורח-מחשבתם, מדוע 

הם מתנהגים כך. וכשהוא ישב איתנו שעות וסיפר לנו 
על הביטניקים שלו, אז פתאום לא היה לנו מה לספר לו 

ואנחנו רק הקשבנו – ושתקנו.

אהרון: הוא היה מנהיג אמיתי. הוא ייצג באופן מושלם 
את הערך “לעשות!” קודם כל – לעשות! לפני כל 

דבר אחר. פעם דפקו אותנו קשה, באמת קשה. היינו 
בתקופת הטירונות אחרי ימים קשים מאוד. כמעט 

לא היה כוח לחיות. עורכים לנו בלילה מסדר כוננות. 
בודקים מימיות. אסור שיישמע מהן שום רחש. חבר’ה 
אחדים לא הקפידו מספיק. המימיות שלהם הרעישו. 

מיד הוטל עונש קולקטיבי: ללכת ולמלא את שני עוקבי 
המים, 750 ליטר כל אחד, בלי להסתייע ברכב. נשארו 

לנו רק שעתיים לישון. העיניים נעצמות. המוח מעורפל. 
הרגליים מתמוטטות. אתה ככה מתנדנד מצד לצד 

ונדמה לך שהנה אתה נופל ונרדם בחוץ, ולא אכפת לך 
כלום. אז לדחוף עכשיו את העוקבים המחורבנים האלה 

בעלייה תלולה למקור המים ואחר-כך להחזיר אותם 
בירידה הקשה, שלא יידרדרו? לא יכולים, בחיי – לא 

יכולים – ובאמת מתפלגים לשניים. מחנה אחד טוען: 
לא הולכים! נגמר! שידפקו אותנו כמה שרוצים! שיטילו 

עלינו מחר למלא מאה עוקבי מים ולסחוב אותם 
לאילת. עכשיו – לא! די! 

אבל בראש המחנה השני עמד גל. זה הספיק למחנה 
הזה. בשקט, בסמכות העליונה שלו, הוא רק אמר: 

“חבר’ה, על מה אתם מדברים?! הרי יש פקודה לבצע 
משהו, אז איך עולה בדעתכם לא לבצע?! גרמו לנו 

עוול? לא התייחסו אלינו כראוי? אז מחר בבוקר נלך אל 
המ”מ ונספר לו הכל. ועכשיו – לעבודה!” ברור: הלכנו 

וסחבנו ומילאנו והחזרנו ונפלנו על המזרנים כמו מתים. 
מי קם ראשון? גל. זה ברור. הוא הרי הבטיח לדבר עם 
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המ”מ והוא הלך להגיד לו מה הוא חושב על העונש 
הזה ומדוע לא הגיע ליחידה יחס כזה.

אחר-כך היינו יחד ברצועה. זה היה הגבול החם של 
ישראל מאז הפסקת האש. מבחינת מספר ההרוגים 

ומסות של כוחות – זה היה הרבה פחות מאשר 
במלחמת ההתשה. אבל מבחינת הסבך של הבעיות 

– זה היה מבחן אישי, או אולי אנושי, הרבה יותר חמור. 
כאן התגלה לי גל האדם, והוא היה אדם נפלא. בתעלה 

אתה יכול לספוג הפגזה נוראה, בתעלה נפלו בחורים 
רבים. אבל שם היה איזה חוף מבטחים, שאם הגעת 
אליו – היתה איזו הרגשת ביטחון: הבונקר המוגן. מה 
זה הבסיס שלך ברצועה? בית ערבי ישן ונטוש, בלב 
מחנה הפליטים – רעוע, בלי שום ביטחון. בתעלה – 

הפגז שורק לך מכיוון אחד, והכיוונים האחרים בדרך-
כלל יותר בטוחים. ברצועה – אתה חשוף לכל הכיוונים, 

כי הרימון והפגז יכולים לבוא מכל עבר. 

בתעלה יש לך עסק עם אויבים, עם גברים, עם חיילי 
אויב שרוצים את נפשך. ברצועה – זה קומפלקס 

אדיר של דברים: נשים וילדים וזקנים, גברים אוהדי 
המחבלים ואחרים שהם מתנגדיהם. כאלה שרוצים 

לרצוח אותך – וגם כאלה שמבקשים קצת שקט, קצת 
רוגע. ואתה מוכרח למצוא פתרון לכל הסתירות. אתה 

יודע שהמחבלים מפעילים ילדים קטנים להשליך 
רימון. אתה יודע שרימון כזה הורג, ואתה שואל את 

עצמך שאלה טראגית: האם מותר לחייל ישראלי 
להרוג ילד? האם אני יכול לעשות זאת? זהו מבחן עליון 

לכל הערכים האנושיים שלך, לכל מה שספגת, לכל 
מה שאתה מאמין בו.

גל גילם בצורה מושלמת, מדהימה, את כל הטוב 
האנושי: “לא לפגוע בחפים מפשע! לא לירות במי 

שרק הזדמן למקום! לחפש רק את האשמים!” וכדרכו 
– הוא לא נתן מנוח. הוא שיגע את כולם. הוא דיבר 
ביום ובלילה: “אנחנו לא באנו לשבור אותם. אנחנו 

כבר ניצחנו אותם. אנחנו פה כדי לנסות ולבנות עם 
הערבים חיים חדשים. הם לא אויבים, רק המחבלים 
אויבים. האוכלוסייה – היא שלנו. נצטרך לחיות איתה 

כל השנים. אל תשפילו אותם, אל תשניאו את 
עצמכם. אני יודע, זהו חריש עמוק, ארוך, עם אכזבות 

לכל אורך הדרך. אבל מוכרחים להתחיל בתהליך הזה. 
העם הטיל עלינו להתחיל בזה. זו משימה כבירה. אל 

תקלקלו אותה. בחייכם! אל תקלקלו את הסיכוי הזה!”

והוא נהג לפי סולם הערכים שלו. הוא האמין בדברים. 
הוא התנפל פעם בגערות על מ”כ ותבע לחפש 

בדקדקנות – אבל לא 
לשבור, לא להרוס, 
לפחות כל עוד לא 

הוכח שבאמת ישנם 
שם מחבלים. הוא שנא 

כל צורה של פתרון 
קל. הוא היה לופת 

את הנשק שלו בכוח, 
בחוזקה, עד כאב, עד 
שהאצבעות הלבינו – 

“לא לירות! לא לירות! 
יש שם ילד בתוך 

חבורת האנשים! ואני 
רואה גם נשים וזקנים. 

לא לירות!”

לא תמיד זה היה 
מובן. לא תמיד כולם 

הסכימו איתו. היו 
ויכוחים. היו נסיונות לשכנע אותו, שהשמירה על 

החיים שלך זה ערך לא פחות חשוב מהשמירה על חיי 
הזולת. הוא נלחם. הוא טען שדווקא במלחמה כזאת, 

בעזה, האדם שבך עומד במבחן עליון ומתגלה אם 
אתה בנאדם או לא. הוא דרש לא להתפתות לפתרון 

קל. לא לירות לתוך חבורה. והוא הקרין על כולם 
מהרוח הגדולה הזאת שלו, מרוחו של האדם השלם. 
הוא היה כביר בשטח הרחב הזה, שלגביו אין פקודות 
ברורות, שבו האדם עצמו קובע איך צריך לנהוג. הוא 

היה מופת כביר.

יורם: שוחחנו הרבה על עזה. שאלתי את גל: “תגיד 
לי, אחרי הקשיים האלה, וחיבוטי הנפש, והקורבנות 

שלנו – זה לא מפתח אצלך איזה רגש של שנאה כלפי 
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הערבים שם?” הוא נזעק כולו: “לא! באמת שלא! 
שום שנאה. יורם, אני חושב שאני מבין את תפקידנו 

ברצועה. אנחנו לא כובשים שם, אפילו לא רק 
שוטרים. אנחנו מוכרחים לבנות בסיס משותף לחיים 
משותפים איתם. ואת זה אי-אפשר לעשות בשנאה.” 
ואני נזכרתי אז במאורע אחר: כשהיינו בלונדון, בסוף 
השביעית, הוא הלך ביום ראשון להייד-פארק וחיפש 

שם אינטליגנטים מצריים וסוריים, ועמד ארבע שעות 
להתווכח איתם. כשנפגשנו שוב, הוא היה מאושר כמו 

ילד קטן, הוא חיבק אותי וצהל: “יש! מצאתי צעירים 
מצריים וסוריים, שמבינים שהמלחמה איננה הפתרון. 

הם מוכנים לשמוע, הם מוכנים לדבר. אמרתי לך 
שאמצא אותם!! ואנחנו צריכים לטפח אותם, כי זו 

התקווה שלנו לשלום!”

אהרון: יעלה, החברה של גל, אמרה לי אחרי שנפל: 
“אני מרגישה שעכשיו כולם הופכים אותו לאיזו דמות 

נערצת כזאת, יותר מכל החברים האחרים – והוא 
תמיד היה אומר שהוא כמו כולם.” אמרתי לה: “אולי 
הוא היה כמו כולם, אבל היו לו כמה תכונות שהעלו 

אותו לדרגה של אדם, ואני עוד לא פגשתי אדם כזה.”

יורם: שלא יתקבל אצלך רושם של איזה בחור קפוא 
כזה, שמדבר כל היום ציונות. הוא היה מלא חיים. הוא 

היה שובב נפלא כזה. הוא אהב אנשים. הוא אהב 
להכיר בני-אדם. עשר דקות – זה היה הזמן הכי ארוך 

שהיה דרוש לו להשתלב בכל ֶחברה חדשה. כולם 
אהבו אותו. הבנות – מתו עליו. אחרי פגישה ראשונה 

אי-אפשר היה להיפרד ממנו.

אהרון: היתה אצלו איזו סתירה מעניינת מאוד. מצד 
אחד היתה מתחוללת אצלו סערה פנימית עזה. הוא 
ראה דברים, הוא בחן, הוא התלבט, הוא חשב. מצד 

שני, היתה לו ארשת חיצונית של שקט כזה, של 
שלמות. ברגעים שהכל נשבר וחשבת ששום דבר 

כבר לא חשוב – הוא היה דרוש לך כמו אוויר לנשימה. 
הוא היה הביטוי המושלם לכל מה שרצינו להשיג 

מעצמנו.

יורם: גם בתיכון היה ככה. למדנו בתיכון חדש. תוך 
שנה אחת הוא היה יו”ר מועצת התלמידים בביה”ס, 

וכעבור זמן קצר – יו”ר מועצת התלמידים של תל-
אביב. כל העיניים היו מופנות אליו. הוא היה הפה של 

כולנו. הוא חיפש לנו אתגרים. כשדּוּבר על היציאה 

לעזרת קיבוצים, הוא דרש לצאת למשקי ְסָפר. ההורים 
התנגדו. הוא נלחם. הוא אסף את ההורים, הוא פנה אל 

הוועד שלהם, הוא דיבר ולהט – ושכנע.

אהרון: הוא תמיד היה מבריק, מצוחצח. הסדר והניקיון 
נדפו ממנו. בתנאי השדה הכי קשים הוא לא ויתר על 

הצורה החיצונית הנאה, המטופחת. כשהיינו חוזרים 
בלילה עייפים עד מוות, היו מחלקים לנו עיתונים. איש 
לא ראה אפילו את הכותרת הראשית: היינו צונחים – 
ונרדמים עוד לפני שהראש נגע בכר. הוא היה מדליק 

לו נר קטן באוהל וקורא עד שלוש בבוקר כל חצי מלה 
בעיתון. הוא היה מוכרח לדעת. וביום שישי, כשהיינו 

נשארים במחנה, הוא היה מסכם לנו את השבוע. הוא 
ידע הכל. הכל היה חשוב לו. הכל היה אכפת לו.

יורם: בחודשים האחרונים הוא נתפס לאיזו התלהבות 
גדולה: שמיד עם השחרור מהצבא נצא כמה חבר’ה 

להקים התיישבות חדשה בנּואיּבה, בדרך מאילת 
לשארם. והוא קדח בהתלהבות הזאת והדביק את כולנו 
וכבר התחיל לטפל בזה באופן ממשי. הוא תמיד חיפש 

אתגרים. באמצע השישית הוא נרתם לפעולה של “נוער 
לנוער”. הוא נרתם לעזור לנוער השוליים בפרוורים, 
בהתמסרות שגבלה בטירוף. הוא הדביק את כולנו 

בהתלהבות שלו. הוא היה מבלה עם הנערים והנערות 
בשכונות ימים ולילות. הוא הרעיש עולמות, שהם 

מקופחים ושזה לא צודק. הוא גייס אנשים מכל הארץ 
לעסוק בזה.

יצחק: הוא בא הביתה והודיע לאורה ולי, שהחליט 
סופית לעזוב את הבית ולגור בשכונה מרוחקת, עם 

חבורה של נוער מהשוליים, ולנסות להחזיר אותם 
למוטב. הוא אמר שזה לא פייר, שהוא חי באורח החיים 
המרווח שלו, בעוד שלהם כל-כך קשה. הוא טען שרק 

אם יהיה איתם ויחיה כמותם, הוא יהיה מסוגל להבין 
אותם. את כל כובד משקלנו הטלנו להניא אותו מזה, 

והוא קצת כעס עלינו.

אהרון: הם פרצו לתוך בית של מחבלים ביום שישי 
אחד, בארבע וחצי בבוקר. גל נכנס לחדר הראשון. לא 
היו שם מחבלים. היה חושך. הוא יצא מיד לחפות על 

החברים האחרים. הוא חטף צרור בגב. תוך כדי נפילה 
הוא הסתובב לאחור, לירות לעבר האש. הוא קיבל כדור 

בראש. זה היה הסוף.
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בשבילי – הוא לא נפל. הוא איתי. כל הזמן איתי. כל 
החברים אומרים: אף פעם לא נוכל להיות כמוהו, אבל 

נשתדל. כל הזמן נשתדל. כל הזמן אנחנו חושבים: מה גל 
היה אומר? מה גל היה עושה במצב כזה? אנחנו מנסים 

לנחש וכשנדמה לנו שאנחנו יודעים, אנחנו עושים כאילו 
כמוהו. הוא רצה לתרום את כולו, את כל מה שהיה לו.

יורם: בת אחת בכיתתו )אורית גיגוז( ואני נולדנו באותו 
יום. השבוע ימלאו לנו עשרים. לפני זמן קצר אמרתי לה, 
שאני לא יכול לעכל את זה שאנחנו כבר בני 20. עכשיו 

אני מרגיש כמו בן 25, אולי כמו בן 30, אולי יותר. היתה לנו 
ֶחברה נהדרת בתיכון. גל היה הדבק המלכד שלה. בשנים 

האחרונות היא התפזרה. כל אחד הלך לדרכו. עכשיו 
אנחנו נפגשים שוב ואנחנו בוכים יחד. רק גל יכול היה 

ללכד אותנו, כשהיה בין החיים, והוא מצליח ללכד אותנו 
גם במותו.

כשהוא הלך – קטעו ממני אבר. וזה כואב לי. ממש כאב 
פיזי. אבל נשאר לי מטען כביר של זכרונות, של חוויות, 

של אהבה. וזה שלי! איש לא יכול לקחת ממני את 
המטען הזה. זה הנכס הכי יקר בחיי.

כשחזרתי לבסיס, אחרי ההלוויה, הייתי שרוי במצב של 
רפיון רוח. לא רציתי כלום. לא הייתי מסוגל לבצע שום 
דבר. הכל היה תפל, עלוב, חסר משמעות. אבל אחר-

כך חשבתי שאני מוכרח להתאמץ יותר מאי-פעם וגם 
להצליח יותר מאי-פעם, מפני שאני רוצה להמשיך את 

גל.

אהרון: זה קרה גם לבחור אחר שלנו. שבועיים לפני 
נפילתו של גל, הוא נפצע מרימון. הוא היה בן מחזור של 
גל, וציוו עליו לשכב במיטה. אחרי שגל נפל הוא פתאום 

מופיע פצוע בבסיס, בעזה. הוא עוד לא יכול להחזיק 
נשק, הוא עוד לא מסוגל להילחם. שאלו אותו: “מה באת 

במצב כזה?” והוא אמר: “אני עוד לא יכול להילחם, זה 
נכון, אבל הייתי בבית ושמעתי שגל נפל והרגשתי שאני 

מוכרח להמשיך מהמקום שגל נפסק. לא יכולתי אחרת. 
אני אעבוד בשירותים, לא חשוב במה!”

גל עם דני פירסט במסע 200 מניצנה לאילת, 1971
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אל תחשבי על כלום, אם תחשבי תהיי עצובה

)נכתב בתקופת פעילות מבצעית כלוחם בסיירת שקד בעזה(  מכתב מגל ליעלה – אוקטובר 1971

“...המצב ללא שינויים, עם התפתחויות קטנות. ההתפתחות הגדולה ביותר היא בתחום 
הגעגועים אלייך. המצב הוא קריטי ובקרוב אזדקק לרופא עצבים ועור.

החלטתי להתייאש ולהגיד שבטח כבר לא אצא יותר, זה יותר טוב. 

אולי נחזיר את הרצועה? לא שיטה. אז מה כן? תציעי בעצמך, לי אין הצעות, אני מחכה שייקחו 
אותנו מפה, אבל אין צ’אנס.

הזמן עובר מהר מאוד אבל לא מספיק, בעצם יותר מדי מהר, הוא מתבזבז, החיים עוברים 
לידי ואני לא יכול לגעת בהם, מי אשם? את לא, אני יודע, אבל גם את סובלת. אינך מוכרחה? 

אין לך ברירה... זהו, אני עייף – אבל לא הולך לישון, אין זמן. אין חשק לישון, עייפות בכל 
הגוף. כבר לא מתגעגע, עברתי את הגבול, לא אכפת לי מכלום.

אולי אם ֶאָּפצע ֶאראה אותך, אולי כבר לא אוכל לראות אותך – אז אשמע וארגיש. תלמדי 
הרבה וחזק, זה יותר טוב מדברים אחרים, אפשר לישון לפעמים על מיטה. למה לא? תנ”ך זה 

חשוב, לומדים שהארץ הזאת שייכת לנו, שצריכים לשמור עליה. תלמדי ספרות 
– ס. יזהר כותב אמת. הוא לא מספיק חריף, זה הרבה יותר גרוע.

תלמדי צרפתית, יש פה אחד שיודע כמה מלים, הוא מרוקאי. תלמדי דקדוק 
ולשון. אומרים: “נמאס לי”. מה הנושא? 

כן, זה חשוב מאוד ללמוד. אל תחשבי על כלום, אם תחשבי תהיי עצובה. 
קבלי מה שאומרים, זה נכון, כולם אומרים כך.

שביתה? בצבא אין שביתות. למה? עייפים מדי בשביל זה, אין זמן.

                להת’?? 
                 גלי. 
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עניין של זמן   יעלה שקד )צורן(
דברים שיעלה כתבה וקראה באזכרה לגל, במלאת 30 שנה לנפילתו – 

ויישארו רלוונטיים גם בשנים הבאות

)ה’ חנוכה, 2001(

שלושים שנות...  

שלושים שנים זה בסך-הכל עניין של זמן,  

אז מה שונה יום מיומיים?!  

ולמה זה נעשה לי קשה יותר משנה לשנה –  

לזכור, לכתוב, לדבר עליך, לדבר אליך...  

אולי כי הזמן מקהה תחושות?  

אולי כי הזמן מטביע זכרונות, ואיתם אותך –  

שהטבעת בי את שנות הנעורים, באהבה תמימה  

שלא ידעה פחד, אימה ומלחמה.  

אז כעבור שלושים שנים,  

עדיין רב הדומה על השונה כאן בסביבה  

וגם עדיין שמורה לה בפנים התמימות,  

שמורות חוויות, חברים, חברויות...  

רק עוד עשור ועוד עשור מפרידים כך בינינו לבינך  

ובתוך הפער שנוצר, נותר הלב המהרהר –   

השלום לך, חבר?   
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אם פתחת במקרה )!?( – אל תקרא!!!
זהו סודו הכמוס ביותר של אדם.

זוהי אזהרה ובקשה כאחת. אל תחדור לחיי הפרטיים. 
אתה מסכן הן אותי והן את עצמך.

יומן       מה-17.3.67   
הקריאה לזרים )מלבד הכותב בעצמו( אסורה בהחלט.

מותר לקרוא במקרים הבאים:    

   א. ברשות מפורשת שלי.

   ב. במקרה שקורה לי משהו:

        1. אני נעלם ליותר מחודשיים.

        2. קיים חשש של פיקוח נפש אם לא יקראו.

אם קורה לי משהו, אין לתת את היומן לפרסום עד לפחות חצי שנה אחרי זה, ואז יש 
לפרסם את הכל במלואו, ללא תשלום בכלל, ואם כן, יש לתרום את ההכנסות לקרן 

למען השלום.
גל אבינועם                

* * *

* * *

מיומנו של גל
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17.3.67
היה לי מובן שאכנס לבית-הספר “תיכון חדש”. קיוויתי להיות משהו )כגון ראש עיר הנוער(. אני 

מרוצה מהחלטתי להיכנס לבית-ספר זה. עתה אני לומד בו בשנה החמישית )כיתה ט’(.
נבחרתי בחודש הראשון לראש ועד הכתה )בעיקר על-ידי הפרעות למורים ובדיחות(. אני נציג 
הכיתה במועצת תלמידים. קיוויתי להיבחר לנציג במועצה המרכזית, אולם נבחרתי ליושב ראש 

ועדת ספורט. הייתי במספר ישיבות של המועצה המרכזית. יש אפשרויות פעולה רבות שם. אולם 
השתתפתי רק במצע פילנתרופי – איסוף כסף לאקי”ם. היה בכוונתי, ויש, להיות במועצת עיר 

הנוער. יש אפשרות להביא נוער מחו”ל ולקיים יֵמי אָרצות.
האידיאל שלי הוא הקמת עיר ילדים ונוער – “עדן הנוער” בנגב, אשר תהיה מרכז עולמי.

אידיאל נוסף )לאחר שראיתי שלא אוכל להיות סופרמן( הוא להיות משהו, ולא סתם אדם אפור 
ובלתי-ידוע. זהו אחד הקווים המנחים אותי.

נכנסתי גם ל”נוער לנוער” כדי לעזור לילדי פרברים, אחרי שראיתי כמה טוב לי וכמה רע לרבים 
אחרים. אני מנסה גם לסבול ולהתייסר כדי להתחשל. לכן אני בא בחורף בלבוש קל, ובקיץ אבוא 

בלבוש חם.

20.8.67
היום היה יום חשוב. בכ-3 שעות ובהרבה פחות, הצלחתי להשיג דבר שקשה להשיגו אפילו 

במשך חודשים רבים – והוא אמונם והערכתם של בני השכונה: שכונת שייח’-מוניס. המפורסמים 
שבבריונים נהפכו לידיַדי, וזאת משום שהצלחתי לקרב אותם אלי. זהו דבר גדול, שעל אף הפער 
העצום בינינו – שמוָלדו בהבדל הכלכלי, והוא הגורם אולי לרגש נחיתות ולהרגשה שאת יכולתם 
הם יכולים להראות רק בעזרת הכוח – הצלחתי לדבר כאחד אל אחד עם בני השכונה ולגרום 
שאחד אף “ירכל” לפַני על השני. וזאת משום שהסרתי את כל המחיצות ונתתי להם להרגיש שאני 

אחד משלהם, שאני רוצה מה שהם רוצים ובעקר על-ידי שתיארתי כמעשה חיובי דבר מיוחד 
שלהם. 

הדבר החל, כשסיפרו הללו בשיחה קצרה שהלכו מכות בדיסקוטק: לאחר שראו שמספר רב 
של ילדים מרביצים לילד קטן, התערבו לטובתו והפרידו. לקחתי את שמותיהם ואמרתי שאדבר 

עם ראש העיר שייתן להם תעודות לציון התנהגות טובה. תחילה חשבו שאני “מהמשטרה”, איש 
ביטחון שרוצה לסדר אותם, אך הצלחתי לשכנע אותם שאין לי שום דבר עם המשטרה.

לאחר מכן, ב-11.30 בלילה, פגשתי אותם בדרך צדדית. ישבנו, דיברנו, והם סיפרו על השכונה. 
חלק מהם נרתעו מפני רעיון של תעודה, כי חששו שהדבר יכול רק להזיק )חוסר האמון כלפי 

החברה וממלאי התפקידים, שלגביהם מהווים רק סמל לעושי הרעה(. לאחר שתיארתי להם כמה 
נפלא לבוא הביתה ולהראות לאמא – “תראי: תעודה על התנהגות טובה!” – ולאחר שאמרתי 

להם שרק הם חושבים את עצמם לרעים, החלו אחדים להתלהב ממש, ואחד אמר שאם ייצא 
הדבר לפועל, הוא יסדר לי כבר משהו נהדר. הכרת תודה מצידם, או יותר נכון – ההכרה 

שלהם שגם הם יכולים להועיל בחברה, היא התודה הטובה ביותר שהם יכולים לתת לי.
אולם החשדנות עדיין הציקה להם, והם לקחו את כתובתי.       
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 לאחר מכן, הבריון מכולם ביקש ממני את האופניים. עשיתי משהו בלתי-רגיל, להראות לו 
שאני נותן בו את כל האמון, ונתתי לו את האופניים לסיבוב קטן. בינתיים הגיעה השעה 12 
וכיבו את האורות. נשארתי בין שישה, שאם היו מציעים לי יום קודם רק להתקרב אליהם, 

לא הייתי מוכן, אפילו ביום. 
קיוויתי שהאופניים יחזרו בקרוב. בינתיים החלו אלה שנשארו להגיד לי שלא עשיתי    
בסדר שנתתי לו את האופניים, כי הוא יכול לנסוע איתם הביתה. הם כבר רצו ללכת, אבל 

אני ביקשתי אותם שיישארו איתי עד שיחזרו. 
התגנב לליבי חשש, אולי נתתי בו אמון גדול מדי, אך ידעתי שהאופניים יחזרו. החלטתי שעלי 
לפעול. ביקשתי מארבעה שיישארו, ואחד לקחתי איתי. הגענו ללונה-פארק ומצאנו אותו עם 

האופניים. 
לקחתי את האופניים ונסעתי הביתה בהרגשה שזהו יום גדול, יום הפותח פתח לאפשרויות 

רבות. לכוון את בני השכונות לאפיקים חיוביים, להיות חבר שלהם, להיעזר בהם. באופן 
אישי להיות מקורב לעולם התחתון ולהעלות אותו לדרגה יותר גבוהה. 

החלטתי לדבר עם מאיר, שזוהי הזדמנות גדולה בשבילו ובשביל המועצה, על-ידי שנעניק 
להם תעודות “אזרחות למופת בעיר הנוער”, ובכך גם נקרב את בני שייח’-מוניס אל העיר 
– ובכלל לאפיק חיובי, והן אפשר להפוך למסורת חלוקת תעודות של “התנהגות אזרחית 

למופת”.
אני מקווה שלא הגזמתי בהתלהבותי וייצא מזה משהו.

בטיול עם י”א ביולוגית והמחנך צבי דורמן
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פורסם במעריב, 1992
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מתוך "יובל", עיתון ביה"ס תיכון חדש. דפים לזכרו:

גל אבינועם הי”ד
נולד: כ”ח ניסן תשי”ב, נפל: כ”ט כסלו תשל”ב

DE MORTUIS NIHIL NISI BENE

“על המתים יש לספר רק טובות”, אומר הפתגם הרומי העתיק. אולם על גל אפשר היה 
לספר רק טובות גם בעודו בחיים. היו בו כל המעלות העושות אדם לחביב וסימפאטי על 

חבריו וסביבתו. נער יפה-תואר, ברוך כישרונות, בעל מזג טוב, חייכני ופעיל בכל חברה 
שבה נמצא. פעיל וממלא תפקידים מבלי להתנשא מעל לחבריו, ומבלי לעורר רוגז או 

קנאה אצל מכריו.

מאז כניסתו של גל לבית-הספר התיכון החדש, הוא בלט בכיתתו. הוא ידע לנצל את 
כשרונותיו הטבעיים. הצטיין בלימודיו, מבלי להפוך ל”תולעת ספרים”, שאינו רואה מאומה 

מעבר לחומר הנלמד ואינו מתעניין בדבר מחוץ למקצועות הלימודים. היקף התעניינותו 
היה רחב מאוד, וכן נרחב שדה פעילותו. כחבר מועצת התלמידים ויושב-ראש בה, ידע 

להפוך את המוסד הזה לפעיל ובעל יוזמה.

פעולות ואירועים לא מעטים שנעשו בכותלי בית-הספר, יזם אותם גל המנוח. הוא היה 
גם כתובת לתלמידים שפנו אליו בענייניהם ובדאגותיהם הפעוטות, המתעוררות כרגיל 

בלב התלמידים. הוא התחבב על רבים ודומני כי גם חייו הפרטיים היו מאושרים. רק אדם 
מאושר, מאוזן בנפשו, נראה שליו, שקט וחייכני כגל. לאישיותו הייתה השפעה מרגעת 
על סביבתו. שמחתי כשנכנס לחדרי – ולא חשוב היה לי איזה נושא הוא עורר, על מה 
התלונן, אם קיבלתי-את התלונה או ראיתיה כבלתי-מבוססת. לעתים קרובות גלשה 

השיחה לשטחים אחרים ושונים מאלה שהתכוון אליהם. לא אחת הזמנתי אותו לחדרי 
כדי לשמוע את דעתו על עניין זה או אחר, הנוגע לתלמידים ולבית-הספר.

קשריו של גל המנוח עם בית-הספר לא נפסקו עם סיום לימודיו, ועם האחרונה בבחינות 
הבגרות. דומני כי לא החמיץ שום חופשה מבלי “לקפוץ” לבית-הספר ו”לחטוף” 

שיחות. הוא ראה בבניין, על כל הסובב אותו והפעולות בו, כעין בית שני, שבו אפשר גם 
להתחמם.

לאחרונה ראיתיו רק ימים אחדים לפני המאורע הטרגי, כשנפל בסמטאות מחנה פליטים 
ברצועת עזה. לא חשבתי – לא אני ובוודאי לא גל – שזו פגישתנו האחרונה.

מרה מאוד מציאותנו, כשאנו שוכלים את בנינו הטובים, בנים יחידים להורים, בנים 
שכל העתיד לפניהם. מי ייתן ונפילתו של גל בשדה הקרב תהיה הקורבן האחרון, שאנו 

מקריבים למען קיום עמנו ומולדתנו.
    

ח’ דחנוכה תשל”ב                         

י. פאפוריש,     

                                      מנהל ביה”ס
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   *   *   *

גל בלט מכולם. מעולם לא התחמק מחובה, נהפוך הוא. גל התנדב ראשון לכל 
משימה חברתית בכיתה ובביה”ס.

הוא היה לא רק יו”ר המועצה, אלא גם המועצה. שלא כרבים, אשר נוכחותם 
בכיתה פאסיבית, ואין המורה חש בהם או בהיעדרם, הוא היה כזה שאי-אפשר 

להתעלם מנוכחותו.

עם כל עסקנותו, היה תלמיד טוב. מתעניין ומשתתף. למרות היעדרותו משיעורים, 
לא היו בעיות בציוניו. הוא לא היה מאלה המתמקחים מעשה תגרן על הציון 

שקיבל.

מה שבלט אצלו היה אהבת “ישראל השלמה”. הוא היה ציוני בלי מרכאות, בלי 
התלבטויות על זכות, אבל לא פנאטי. קשה להיות שכזה בתוך נוער, התוהה ותועה 

בין שמאלניות ללאומניות. הוא היה לאומי, אך לא לאומני.

חינוכו, שניתן לו בבית, הכינֹו, הקנה לו בסיס ועיצב דמותו כפי שהיה. הליכתו 
ליחידה קרבית היתה לו כהמשך רצוף לקו חייו, כביטוי להשקפותיו. גם לאחר 

שסיים לימודיו, הורגשה הווייתו בבית-הספר.

קשה להשלים, להסכין עם אי-היותו.

כל עתידו היה פרוש לפניו. כפעיל, כאקדמאי, כאדם שידע לשלב את שניהם. אם 
אי פעם חשבתי על תלמיד כעל ח”כ, גל היה קרוב לכך מכולם. אילו חפץ בכך – 

בטוחתני כי כל השערים היו נפתחים בפניו.

אך כעת – הוא היה.

יעל ויסמן )מחנכת י”ב ביולוגית(                                             
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   *   *   *

מורה הבא לספר על תלמידו שואל את עצמו: עד כמה בעצם אני מכיר אותו. אנחנו פוגשים בכם, 
תלמידים, משך מחצית היום, רואים אתכם בשיעורים, בהפסקות, לעתים בטיולים ומסיבות, עתים 

בשיחת ארבע עיניים. אך בכמה מזה ניכר האדם?

את גל האדם היטבתי להכיר, נדמה לי, דווקא כאשר חדלתי ללמד ולחנך אותו, כשנפגשנו 
במסדרונות בחיוך ובשיחה על ענייני בית-הספר, כשעמדנו יחד ליד תחנת האוטובוס לרמת-אביב, 

או כשפגשתיו בחברת הנערה שאהב, בתיאטרון או ב”צוותא”. לאחרונה פגשתיו כשאסף אותי 
בטרמפ ליד בית-הספר, שאליו חזר תכופות בשעת שירותו הצבאי.

בפגישות מעין אלה, מורה ותלמיד הם אדם ואדם. לעתים הם מגלים עניין זה בחברת זה, לעתים 
הם זרים, אדיבים, המחייכים זה אל זה ופוסעים הלאה. גל היה ידידי. כשם שהתעניינתי אני במעשיו 

ובתכניותיו, התעניין הוא במעַשי ובהרגשתי. דעותינו הפוליטיות היו שונות, אפילו מנוגדות, אבל 
נדמה לי שהרגשנו זהות בערכי חיים יסודיים, ביחס לאחריות, לחברּות ולחובות האדם לזולתו.

פעילותו של גל במועצת התלמידים נמשכה גם לאחר סיימו את לימודיו, משום שכאדם, ראה 
עצמו תמיד חלק מחברה שיש להילחם לשיפורה. תחושת האחריות כלפי חברת בית-הספר היא 
ערך, שאני כמורה מחפשת הרבה אצל תלמיַדי. צר לי כשהם מתייחסים לעתים אל המוסד כאל 

מי שנועד להעניק להם, בעוד הם בחזקת מקבלים ודורשים בלבד. אצל גל מצאתי הבנה רבה 
בנושא זה, משום שכשם שִהְרָּבה לדרוש מאיתנו, המורים – דרש גם מעצמו ומחבריו התלמידים. 

יחסו לבית-הספר היה יחס של שותף פעיל במערכת, שכולם חייבים לשאת בעּולּה; וכשם שִהרבה 
לדרוש ולתבוע זכויות, דרש מעצמו ומחבריו התלמידים מילוי חובות. אחריות כזאת אני מכבדת.

גל ויורם, גל וגיורא, גל ויעלה – בתוך עולם קשה ומסובך כשלנו, רעות של אמת היא בשבילי קרן 
אור מאירה ומחממת לב. בערב, לאחר שליווינו את גל לבית-העלמין הצבאי, נקבצו חבריו בביתה 

של חברתו. כשישבתי שם בחברתם, נדמה היה לי – כל אחד מהם איבד חלק יקר מעצמו, מנעוריו, 
מזכרונותיו היפים ביותר; אך גם נדמה לי – גל מצוי עם כל אחד מהם. ידידות אמת ואהבת אמת 
מתקיימים תמיד. יורם, גיורא, יעלה ורבים אחרים, גם אני בתוכם – גל חי בתוכנו. ערכים ואנשים 

שאהבנו נשארים איתנו תמיד.

שוש וייץ )מחנכת י’ 3(                                  

“מִּׁשְֹלׁשָה אֹו אְַרּבָעָה ּבַחֶדֶר

ּתָמִיד אֶחָד עֹומֵד לְיַד הַחַּלֹון.

מֻכְָרח לְִראֹות אֶת הָעָוֶל ּבֵין קֹוצִים

וְאֶת הַּׂשְֵרפֹות ּבַּגִבְעָה”
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גל
בשנים 1946–1948 היה קצין המבצעים של האצ”ל בירושלים בחור צעיר שכינויו היה גל. הוא 

היה לא רק לוחם מעולה, אלא גם מתכנן פעולות שלא רבים היו כמוהו.

ב-1948, בהתקפה על בית-הספר לשוטרים בהר הצופים בירושלים, נפל גל. אותם ימים ישב 
במחנה העצורים בקניה יצחק אבינועם, מפקד האצ”ל בירושלים, שהיה מפקדו של גל.

ביוני 1948 הוחזרו העצורים מקניה, ובתוכם גם יצחק אבינועם. כעבור שנה נישא ומשנולד 
בנו בכורו, קרא לו גל, על שמו של קצין המבצעים שנפל. השבוע נפל בעזה גל השני, בנו של 

יצחק אבינועם.

אזכרה לגל תיערך בביה"ס
ביום השלושים לנפילתו, יום א'

כ"ט טבת תשל"ב  16.1.1972
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“גשם יורד על פני ֵרַעי”  אמיר מנה )מנהיים(

שישי, שבעה-עשר בדצמבר 1971. בצהריים נודע לי על מותו של גל וחזרתי 
מהבסיס לתל-אביב. צעדתי לבדי ברחובות הגשומים ובאוזני הדהד שירו של יהודה 

עמיחי. גשם בשדה הקרב: “גשם יורד על פני רעי; על פני רעי החיים, המכסים 
ראשיהם בשמיכה – ועל פני רעי המתים, אשר אינם מכסים עוד”.

את גל הכרתי במועצת תלמידי תל-אביב. הוא היה יו”ר המועצה בתיכון חדש, ואני 
בתיכון עירוני ה’. הקשר בינינו היה פרי בחירה. מרבית חברי בתיכון, מטבע הדברים, 

למדו איתי בעירוני ה’, אבל עם גל היה לי קשר אחר. שנינו המשכנו להתמקד 
בעיקר בחברויות שצמחו בבית-הספר. אבל על-יד, מבלי לגרוע מהמעגלים 

שאליהם השתייכנו, רקמנו לנו ידידות משלנו.

אני מניח שרבים יספרו בשבח חיוניותו של גל – החיוך השובב, אהבת החיים, 
הישירות, החינניות והכנות. אחרים יספרו בשבחו של גל החייל, על רעות הלוחמים, 
הקרבה ודבקות במשימה. אני אספר על הפן האזרחי של גל – על סקרנותו להכיר 

דברים לעומקם ועל מחויבותו לנסות להשפיע על פני החברה.

העיסוק בענייני חברה קירב אותנו זה לזה, והתמקד בשני מישורים. הראשון 
התבטא בארגון פעילויות בתיכון – ושנינו תרמנו הרבה לפעילויות כאלה, כל אחד 

בבית-ספרו. השני – בלימוד המציאות החברתית והמדינית שבה צמחנו. 

מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים משמשות כתומכי-ספרים לתולדות 
נעורינו. גורל השטחים, ניסיונות הידברות עם הערבים, צל השואה והמתחים 

החברתיים בחברה הישראלית – כל אלה העסיקו אותנו. דנו בהם בערבי שבת, 
דיברנו בהם בימי עיון, עסקנו בהם במפגשי חברים. את מקומה של ההתלהבות 

המשיחית של מלחמת ששת הימים תפסה המציאות של מלחמת ההתשה, עם 
מרדפים בגדה ומודעות-אבל שחורות של לוחמים שנפלו בתעלה. הזמנו את אריק 

שרון, שהופיע בתיכון חדש, ואת עזר ויצמן, שהופיע בעירוני ה’, והקשבנו לזה וגם 
לזה. העמדות של גל ושלי היו שונות, אבל אני זוכר שהוא היה פתוח לנקודת-ראות 

שונה משלו, ושהוא היה מאוד להוט ללמוד דברים לאשורם. 

יום אחד, בסוף שביעית או בתחילת שמינית, יצאנו לטיול שמשמעותו גדלה 
בדיעבד. כמו האקדח, המופיע על השולחן במערכה השנייה וסופו שייעשה בו 

שימוש במערכה האחרונה – כך יצאנו גל ואני לסיור של יום ברצועת עזה. לא בדיוק 
בילוי מקובל לבני-עשרה; אבל מעשה שנראה גם לו וגם לי כמעניין וחשוב. ניסיון 
ללמוד על דברים מהשטח, להבין את המציאות כמות שהיא, ולא רק כפי שהיא 

מופיעה בעיתון.

קרוב-משפחה שלי עבד באותה תקופה ככתב קול-ישראל באזור הדרום, וכך נסענו 
באוטובוס לאשקלון והמשכנו במכוניתו לתוך הרצועה ולמחנות הפליטים שבתוכה. 
בשביל גל, הסיור היה חלק מראיית עולם שחייבה אותו להכרת האמת ולמעורבות 
אישית; השקפת עולם שדרבנה אותו לחפש פתרון לאתגרים שעמדו בפני החברה 

הישראלית – החברה שכלפיה הוא חש מחויבות כה רבה. אין לי הרבה מה לספר 
על הביקור ההוא – לא גילינו גדולות ונצורות – רק התקרבנו קצת יותר להכרת 

המציאות שבה חיינו.
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אני לא יודע מה היה עולה בגורלו של גל לולא פגש את מותו בכסלו תשל”ב. מן 
הסתם היה משתתף במלחמת יום הכיפורים כקצין בסיירת. ואחר כך? מה אחר 

כך? לעולם לא נדע. 

אבדו לי עוד חברים במלחמות ישראל, חברים שלא זכו להקים בית ולהגיע למיצוי. 
אבל רק כשאני מהרהר בגל, אני חושב איך יכול היה להיות, איך חיי כולנו היו יכולים 

להיות קצת אחרים, קצת טובים יותר, לו גל היה עובר בשלום את שנות שירותו 
הצבאי. וכשאני אומר כולנו, אני מתכון לא רק לחבריו ובני משפחתו; אני מתכון לכל 

בני דורו. היתה בו, בגל, מין מנהיגות שקטה ובוגרת מכפי גילו. היתה בו רצינות של 
מחשבה, דחיפות של מעשה, ונכונות להשקיע את מלוא מרצו בתיקון עולם. 

צר לי שלא זכינו לראות את גל פושט את מדיו ונרתם למשימות וליעדים שהיה 
מציב לעצמו. וחבל לי שכולנו נותרו יתומים מתרומתו.
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מיומנו של גל
6.10.67 

ראש השנה תשכ”ח
שנה טובה

יום שישי, רבע לשמונה בערב.
אני יושב לבד בבית הגדול, ארבעה וחצי חדרים, עם שני טלפונים, אופניים, מכונית, טלוויזיה, 
ומועקה בלב. מועקה ללא סיבה רגעית מובנת, או דווקא כן רגעית, אך ללא סיבה מורגשת. 

פתאום, לאחר שגמרתי בבוקר שיעורים, ועכשיו עסקתי מעט בבניית אונייה מפלסטיק, אין 
כמעט מה לעשות. אני שוכב במיטה ומהרהר. איך זה יכול להיות שיש לי הכל, כל הדברים 

החומריים הדרושים ואף מותרות רבות, ואני בכל זאת עצוב.
חברים יש לי. אני מצליח לרוב עם בנות )בכל אופן מסוגל להצליח, אך לא מנסה הרבה(, 
מעמד חברתי לא רגיל, פעיל בבית-ספר, אהוב על ההנהלה, קשרים, ספורטאי טוב )אות 

ספורט מצטיין(, עברתי קורס מ”כים, הייתי בחוץ לארץ, יש לי חבר-ידיד נאמן, ובכל זאת אני 
עצוב. מועקה המשתלטת לרגע וגורמת לחשוב על עצמך, על הבית, על בית-הספר, החברים, 
למצוא מגרעות בזה, לקנא בזה, מחשבה מדוע ל)…( יש הכל והיא שנואה – ומדוע )…( 

עני יותר והוא אהוב, ולתהות על דרכי העולם, איך זה בארצות אחרות.
מתעורר בי לפעמים הרצון לנסות לייצר חָברות חדשות. לקחת תינוקות שעוד לא למדו לדבר, 
לתת להם לחיות מבודדים ולראות כיצד יתפתחו, ואיזה קשר ייצרו ביניהם, כיצד יסתדרו 

מבחינה ביולוגית ועוד. 
איני בעד יצירת חיים בצורה מלאכותית. זה אומנם הישג חשוב לאדם, אך הרס מוחלט של 

כל הערכים שעומדים מעליו, שאחד הבודדים מהם שנשארו הוא אפשרות הבריאה.
בכלל, שיטת הלימודים שלנו מבוססת על כך שתהיה אתה בעצמך המדען, תגלה תגליות לבד, 

תסיק מסקנות, ולא תקבל את הכל לעוס, וזה מוביל לחשוב עוד יותר רחוק, יותר הלאה 
ולשאוף לדעת. אך כשמגיעים בסוף לדעה הנכספת, רואים שזה בעצם לא זה. הידיעה 

שחשבת עליה ואליה הגעת – פתאום מקבלת מושגים חדשים, שימושים חדשים, עד שבסוף 
– אם בכלל אפשר להצטער על יצירה – אתה מצטער על זה. אך אז זוהי כבר השלמה עם 

המציאות. 
והשלמה זו עם המציאות היא הצער הרגעי הפוקד אותך. איני יודע אם אני כותב דברים 
נכונים, אך זה יכול להיות. ברגע שאתה משלים עם מה שאתה – הפסקת ללחום, הפסקת 

לחיות. עצם החיים הם לחימה מתמדת, ולא חשוב על מה, שבעקבותיה באים כל שאר 
הרגשות. אך ברגע שנעצרת, ִהשלמָת – אתה כמת. עצבות – לא של משבר או מפלה, אלא 

עצבות שולטת.
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ומדוע בני אדם עושים מלחמות? שמענו הלצה: “כנראה הם נהנים מזה”. יש בזה משהו. לא הנאה, 
אלא צורך. זה נותן טעם עצום לחיים. אתה פועל, שואף להגיע למטרה, להתמודד. ולכן אוהבים 

נערים לרוב את המלחמה.
אך היא מעוררת שאלות.

אני יושב ומאזין לרדיו ושומע חייל המספר על לחימתו, על הקרבת בחורים את נפשם למען כיבוש 
היעד – בעוד אני הולך למסיבה חסרת תוכן, אשר עומדת כניגוד מול החייל הזה, המתייזע, ונפצע, 

ולעיתים מת.
איך יכולים אחרים להמשיך בחיים הרגילים, בהנאות היום-יום.

אולם במחשבה שנייה, נבין: לשם מה נלחם החייל? כדי שאני ואתה וכולנו נוכל ליהנות מאותן הנאות 
)ואפילו הן מריבות( יומיומיות.

וכשאני אהיה חייל, אָלחם גם אני על כך. אך החייל נלחם בתקווה שְּבנֹו לא יצטרך להילחם על כך, 
ואת זאת אינו משיג לרוב.

בטיול שנתי בצפון, עם דני קלו
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גל היה   עליזה ברוידא )גרינוולד(

גל היה הילד הכי יפה בכיתה. שיער שחור ועיניים חומות. כל הבנות אהבו אותו. בהתחלה, גם 
אני. במשך חודשיים. אחר-כך הוא נראה לי בלתי-מושג. מעלינו. אחד מהחבר’ה, אבל קצת 

למעלה.

גל היה.

גל

לגל היה השם הכי יפה. קל, וקצר, ומתגלגל על הלשון. וכל-כך מיוחד, בזמנו. כמוהו.

גל היה התלמיד הכי טוב בכיתה. המורה לפיזיקה אהב אותו מאוד. הוא אהב להתווכח. על כל 
דבר. היו לו דעות. הוא אהב לבטא אותן. היה נציג מועצת התלמידים כבר בכיתה ט’. גל היה 

אחראי, רציני, מבוגר מאיתנו. רציני מדי, חשבנו. ואז פתאום שטותניק וצוחק. 

תמיד אמרנו שגל יכול להיות ראש ממשלה. ואולי באמת היה יכול. ואולי לא.

גל היה

גל.

גל היה אידיאליסט. סחב את כולנו ל”נוער לנוער”. הביא את שמיל לכיתה, וגייס אותנו לפעולות 
של התנדבות. ביפו, בשכונות, עם נוער מצוקה. והיו הטיולים. לכנרת, מָים לָים, עין גב. גל תמיד 

היה שם. תמיד ידע מה לעשות.

גל ויורם. עם השפה הפרטית שלהם. עם הצחוקים. הבדיחות הפנימיות. החברות העמוקה.

גל היה חתיך. על שפת הים, בבגד ים, גוף שחום שזוף, על החסק’ה. כמו אל יווני. ועל האופניים. 
ועם הקטנוע. ויעלה מאחור. יעלה הפכה אותו למובן יותר, נגיש יותר, רך יותר ואהוב יותר.

גל היה.

איך בכלל מבינים את זה. 

גל יישאר בשבילנו

גל
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  גל – מנהיג ואינטלקטואל )ומה היה אילו...(  אלכס בק

ב-1971 יצא מחזור אוגוסט 70’ לקורס מ”כים בכרמיאל. הגענו לשם צעירים מלאי עזוז ומלאים 
בעצמנו, חיילי יוהרה ורהב ]כשמו של המג”ד הנערץ של סיירת שקד – דני )וולף( רהב[. 

ומה הפלא – מאחורינו היתה תקופה שבמהלכה היינו לזרוע הביצועית של אריק שרון )אלוף 
הפיקוד( במלחמה בטרור ברצועת עזה. היינו חבורת חיילים עם ניסיון קרבי מוכח, כולל אפילו 

צל”שניק בשם שמשון )הגיבור( ארלינגר.

היות שכך, העימותים עם הסגל של קורס מ”כים היה בלתי-נמנע ומובנה, והחל מיד עם רדתנו 
מהאוטובוס. המסע להכרת החגור היה לטעמנו טקס משפיל ומבייש; הפקודות של אנשי הסגל 
מהנח”ל היו בעינינו התרסה; ובסופו של דבר, כאשר יצאנו למסע אלונקות – הכרזת המפקדים 
על תחרות נושאת פרסים נראתה לנו מופרכת, ובעיקר לא עמדה בקנה אחד עם רוח הסיירת, 
קרי: אין מעמדות, כולם שווים ולא יעלה על הדעת לפטור כיתת חיילים משמירת לילה בזכות 

ניצחון בתחרות במסע אלונקות.

בקיצור, המסע נגמר בשלוש כיתות, שסיימו אותו בקו אחד – אין מנצחים ואין מנוצחים. 

אני הואשמתי בארגון ההתנגדות המחלקתית לתחרות, ובהתאם, בסעיף חמור של הסתה 
למרד – לא פחות. למחרת היום יצאנו לסדרה ב”שטח 9” והושמתי במעצר מאולתר, בצורת גדר 

קונצרטינה המקיפה אותי ויוצרת מעין מכלאה, הרחק מהמאהל הפלוגתי.

גל רתח מכעס ועלבון. הוא ראה בכך פגיעה בחבר ליחידה ובערכיה, ולאות מחאה הנהיג 
שביתת רעב. באותו יום, ארוחת הצהרים נותרה בסירים ובקונטיינרים, והמסטינגים של כל 
הפלוגה נותרו נקיים. אין להקל ראש בכך: גל היה אז לא יותר מחייל בעל ותק של תשעה 

חודשים בצבא, כאשר הנהיג פלוגת חיילים לצעד מחאה הפגנתי – מונחה ע”י צו פנימי של 
מחויבות לחבר ליחידה.

המפקדים של הקורס הוכו בתדהמה. הם הזעיקו את מפקד הפלוגה לשטח, ועד להגעתו פקדו 
על החיילים לצאת לאימונים. גל לא אמר די, וצעדי המחאה החברתית הוחמרו; לאות הזדהות 

עם ה”עציר”, גל הנהיג יציאה לשטח בלי שרוכי נעליים )כפי שנהוג עם עצירים( ובלי חגור – רק 
עם נשק, שאותו אין להפקיר.

מי שלא ראה פלוגת חיילים יוצאת לאימונים ללא שרוכים בנעליים וללא חגור, לא מבין מהי 
מנהיגות לוחמת ועיקשת לאות הזדהות עם חבר לנשק. כזה היה גל אבינועם.

האינטלקטואל: בהיותנו בטירונות ובאימון לוחם, עייפים ורצוצים בסופו של יום, תמיד – גם אם 
השעה היתה מאוחרת ונותרו רק שעות ספורות עד להשכמה – אצל גל אבינועם באוהל דלק 
אורו של נר או פנס, והוא היה קורא או כותב – כזה “מחזור אוגוסט” קלאסי, שלא מוכן לוותר 

לעצמו כהוא-זה, וחייב להקדיש זמן לקריאה ו/או לכתיבה, גם כאשר לכאורה אין זמן.

את הנר היה נוהג להדביק על הקסדה. לילה אחד, כאשר “הוקפצנו” למסדר כוננות באישון ליל, 
נמצא שגל יצא חבוש קסדה שנר מתנוסס מעליה; אמנם כבוי, אך ניצב לו בגאון על הקסדה. 

לא עזר לו שהמחסניות היו מלאות, שהמשמנת הייתה סגורה והמימייה לא רשרשה – הוא 
טורטר כמקובל עד אשמורת ראשונה, ואז, כצפוי, חזר לאוהל והדליק את הנר כדי להמשיך 

לקרוא.

ואילו היה גל איתנו היום...  בוודאי היה מתמנה לשורת תפקידים בכירים בפוליטיקה ומשפיע 
לטובה על חיינו במדינה הזאת. לקראת הפנסיה היה פורש מהחיים הפוליטיים ועובר לפעילות 
למען הקהילה. מן הסתם, הוא היה מנהל את כפר הנוער בניצנה ומקבל את פנינו במלאת 40 

שנה ל”מסע 200” – סתם יום של כיף והעלאת זכרונות מהימים ההם.    
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רוברט דלוניי, מחווה לבלריו, 1914

קצר פה כל כך האביב    ירון שור

מוות של איש צעיר הוא בלתי-ניתן לקבלה או להבנה. רגע הוא נמצא לידך – עם כל החיּות, 
הכוח, העוצמה, הפריחה, השמחה והמורכבות האנושית – וברגע הבא הוא איננו. הצעיר אינו 
מודע עד כמה הוא נותן כוח לכל סביבתו. כמו תינוק שמופיע לפתע, ובעצם הבכי שלו הוא 

גורם לסביבה לחוש התחדשות. 

החיים של האיש הצעיר מרוכזים בעצמו, אבל השפעתו רבה על חייהם של מעגלים גדולים 
ורחבים. דויד גרוסמן מדמה את רגע החיים לאביב הקצר הארץ-ישראלי, שעכשיו, לפני פסח, 

מתחיל לפרוץ במלוא עוזו. אביב החיים הקצר הזה, כמו שאומר גרוסמן בשיר, 

   “צוהל בכל פה, הוא שופע חיים, 
    שיכור ומבוסם... נסער ומשולהב ומתיז ניצוצות”. 

התמונה שלמעלה, “מחווה לבלריו” של רוברט דלוניי, מתייחסת לעוצמה של הנעורים ולהעזה 
שלהם. הצבעים סוערים, והצורות מעוגלות ומתארות תנועה מהירה ומלאת חיים. הטייס 

בלריו הוא נושא הציור, כשהצייר מתייחס במבט מעריץ אל הסיכונים שהוא לוקח – שב-1914 
נראו כיכולת להשתמש בטכנולוגיה, שזה אך נולדה, כביטוי לכיבוש השַמים. הציור מראה את 

האנרגיה חסרת המעצורים והדאגה של הנעורים. 

כשראיתי את תמונתו של גל המצורפת להזמנה הייתי המום מיופיו, שהיה בולט כל-כך בחייו. 
מנקודת מבטי, של בן שישים, נראה גל כבן צעיר. הוצפתי בזכרונות חיים מאוד, זכרונות 
המלּווים בתמונות שיש בהן צורה, קול וצבע. אני רואה את גל עוד לפני הצבא, רוכב על 

הטוסטוס שלו ברחובות צהלה, כשמאחוריו נערת חמד. אני שומע את קולו העמוק, כאילו הוא 
נמצא כרגע לידי. אני משחזר בדמיוני את האופן שבו נהג לעלות – בקפיצה קלילה עם סיבוב – 

על המיטה העליונה במיטת הקומתיים, כשהוא ישן על חלקה העליון ואני על חלקה התחתון. 

כמה שניסיתי, לא הצלחתי לחקות את האופן שבו התיישב על חלקה העליון של המיטה. 
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לזיכרון ולדמיון יש עוצמה חזקה ביותר. גל אבינועם נמצא אצלי בזיכרון בעוצמה חזקה יותר משיכולתי 
לשער, לאור העובדה שעברו כל-כך הרבה שנים מאז מותו.

מרביתנו מכירים את התחושה של אהבה לאשה, או לילדים ולנכדים, שממלאת תפקיד חשוב בחיינו; 
ויחד עם זאת, העוצמה של הֵאין יכולה להמחיש את היש. האדם שאיננו הוא חלק מהזיכרון של החי. 
ולזיכרון יש מקום חשוב בעיצוב חיי ההווה של כל אדם. עבור הוריו והאנשים שהיו ממש קרובים לו, 

הזיכרון של האדם שנהרג יוצר עוצמה חזקה של התייחסות יומיומית. יש תחושה של בור עצום שאינו 
יכול להיסתם. בגילנו, ההזדהות עם נקודת המבט של ההורים היא טבעית. הידיעה, שהוריו של גל 

ומשפחתו חיים כל-כך הרבה שנים רק עם הזיכרון, היא מזעזעת ומפחידה. 

פעם, כשהייתי מנסה לתאר לעצמי פחד מהו, הייתי משחזר את ההליכה בסמטאות של מחנות 
הפליטים בעזה. המשימה שלנו היתה להסתובב ברחובות הצרים בחוליות של שלושה, כשבכל רגע 
יכולה להיפתח לעברנו אש מכיוון בלתי-צפוי. גל היה מפקד החוליה שלי לפני שיצאנו לקורס מ”כים. 

למרות שהיינו בני אותו מחזור, הוא התמנה למפקד – ואנחנו קיבלנו את מנהיגותו באופן טבעי. 

הסמטאות בעזה היו צרות מאוד, ומשני עבריהן היו חומות הבתים של מחנה הפליטים. בלילות היה 
עוצר. לא היתה נפש חיה ברחובות. היה צריך להיות בכוננות מתמדת מפני פגיעה אפשרית. הלכנו כל 

הזמן עם נשק עם כדור בקנה, מוכנים לירות בזמן תגובה קצר. היינו בקושי שנה בצבא, ואני הרגשתי 
פחד גדול מפני גודל המשימה. לשמחתי, חולייתנו לא נאלצה להתמודד עם ירי מטווח קרוב, כמו שקרה 

לגל אחרי קורס המ”כים. 

היום אני מרגיש שהפחד האמיתי שלי מתייחס לצאצַאי: לבני המשרת בחיל האוויר, לשלוש בנותי ולשני 
נכדי. פחד יומיומי מחשש שיקרה למי מהם משהו קשה, שרק מתעצם בצל החיים במדינת ישראל. 

קטיעת החיים הצעירים משמעותה גדיעה של האפשרות ליצור ענף מלא חיים. 

היום, כשלמרביתנו יש משפחות וכבר עברנו דבר או שניים בחיינו, אנחנו מביטים על תמונתו של גל 
וחשים את התחושה הקשה של חיים שקפאו. כמו התמונה למטה, של העץ הקפוא בתוך בועה. עבורי 

הציור משקף חיים מלאים שנעצרו לפתע – כמו גל, הבחור הצעיר, יפה הבלורית והתואר, שנשאר קפוא 
בתמונה. ההסתכלות על הצעיר שאיננו מאפשרת לנו להבין מהו יופי, ועד כמה אנחנו חסרים אותו. 

דווקא התיאור של הֵאין, של האדם שהיה ואיננו נמצא איתנו כאן, מזכיר לנו שמן הראוי לשים לב ליופי 
הנמצא בסביבתנו – כי הוא כל-כך קצר. התיאור של גרוסמן את הטבע, המלא חיים עד לטירוף, נכתב 

מהוויית האובדן של אורי, בנו. 

תחושת הוודאות – שאדם מלא יופי, כישרונות וכריזמה כמו גל אבינועם היה יכול ליצור חיים מלאי 
משמעות – משולבת בכאב ההחמצה העצומה, המקופלת במלים “קצר פה כל-כך האביב”. 

פיט מונדריאן, “העץ האפור”, 1912
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מיומנו של גל

20.10.67
חופש סוכות. שנה מאז שיורם ואני היינו בטיול בגליל.
איזה שינויים חלו )בי( איני יודע. התבגרתי הרבה, 
אני חושב יותר, ומתווה לעצמי דרך בחיים. עדיין זהו 

שלב הקליטה, שלב הלימוד, כאשר אני מעמיד את 
הערכים שאני קובע בנסיון המציאות, או את עצמי 

בניסיון לקיום הערכים. 
תקופה שבה אפשר לשנות החלטה, לקבוע מושג 

חדש על פי ספר חדש שקוראים, על פי מעשה או מקרה שקורה. אך הכל יחד, 
כל המקרים, כל הספרים וכל ההשקפות מביאים אל מישור אחד, שייחתם בבוא הזמן ויהיה 
אופי האדם. אך הוא יהיה מבוסס על ערכי היסוד שנקלטו בבית ובחברה, ושהינם טבועים 

בדמו מיום היוולדו...
*

לעתים אני חושב: לשם מה לי כל הפעילות הציבורית? ומכתבו של )…(, שכתב “אני שונא 
פעילים ציבוריים”, הרגיז אותי. הייתי עונה לו: מישהו חייב לעשות את זה, ואם יצא שם רע 

לפעילים ציבוריים, זוהי איננה אשמתי. אני משתדל לעשותה טהורה מנימוקים אישיים.
אך עתה קראתי את הכרך הראשון של “מרד הנפילים” של איין ראנד.

חשתי רגש עצום כשקראתי את הספר. חשתי שהוא מדבר אל לבי, כאשר אנשים החושבים 
שרק למען הציבור הם פועלים, שרק למען טובת הכלל צריך לפעול, הורסים את העולם ואת 

עצמם.
והוא לא כל-כך נגע ללבי בגלל הזדהות בהשקפות, אלא לעתים להיפך. אני אינני בעד 

העבודה לשם עשיית רווחים, אלא לשם הפקת הנאה. וההנאה יכולה להיות שלמה, אך 
גם אחרים נהנים מעבודתי. אני מוכן להקריב מזמני לשם החברה, הציבור, למען עצמי, כדי 

להתקדם בחברה, למען אוכל בבוא הזמן לפעול למען החברה כדי להיות מאושר. 
אך הזדהיתי הזדהות גמורה עם ערכים מוסריים, התנגדות לחיים בצלו של הסילוף, של 

הפיכת דבר שפל לקדוש, ודבר קדוש לשפל וחסר ערך, כגון המין, או השלמה עם הכחדתו של 
הפרט למען החברה, שזוהי סיסמא המנוגדת לערכי המוסר של אותו אדם המטיף לה.

־אא הלכתי היום למסיבה, שצריכה להיות מיוחדת. הן מפני מותו של רפופורט, והן משום שר
ציתי לחוש שאינני כבול. אני מסוגל ללכת מתי שאני רוצה למסיבות. אינני כפוי ליהנות מדברים, 

שאחרים מכריחים את עצמם להודות שהם נהנים מהם. ואולי אין לי דבר יותר טוב לעשות, אך 
עצם מחשבת החירות מהכבלים של העמדת הפנים, ועצם הידיעה שההנאה והאושר הם יותר 

גדולים, זהו הפיצוי להנאות הרגע, ואינני מרגיש צער על שלא הלכתי. 
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ּ ת” כאילו נכתב עבורו   בנצי נצר, סיירת שקד השיר “ָהֵרעוּּּ

את הכתבה שהתפרסמה במוסף מעריב לפני 40 שנה שמרתי שנים בחדרי, בבית הורי ברמת-גן.

הכרתי את גל בבקו”ם, ביום הגיוס, כשמפרידות בינינו כמה עשרות סָפרות במספר האישי. סיירת 
שקד של שלהי מלחמת ההתשה. מחזור אוגוסט 70’. מפקדים מנוסים ומעוטרים, שמנסים לברור 

בין שורת המתנדבים את הטובים לסיירת.           

אהרון מתאר את המנהיגות הטבעית שהיתה מושרשת בגל ושבלטה למרחקים, בעיקר בצדדיה 
הלא-מלחמתיים. ערכי מוסר וצדק, הגנה על החלש, יושר מוחלט ונקיון כפיים, מקצוענות לשמה, 

מסירות והתמדה, כשהשיר “הרעּות” כאילו נכתב עבורו. 

במלחמת יום הכיפורים 
יצאתי לראשונה מפאתי 

סואץ, אחרי שבעה שבועות 
של השתתפות בלחימה 

בחזית הדרום ובבט”ש 
שלאחר הפסקת האש, 

לחופשה קצרה של יומיים. 
זה היה יום חמישי. הגעתי 
לתל-אביב בשעות הערב, 
מגודל זקן, מאובק ועייף, 

נושא תרמיל ונשק. בהבזק 
של שנייה החלטתי לסור 
לבית הוריו של גל ברמת-

אביב לפני שהלכתי לביתי 
שלי, ומצאתי את עצמי 

אומר לאורה ההמומה “לא 
שכחתי את גל”.              

אני מקפיד לפקוד את קברו של גל יחד עם החברים מדי שנה בשנה. השנים חולפות. ארבעים שנה. 
שנות דור ויותר. לפני כמה שנים הקדמתי להגיע לבית-הקברות. שוחחתי עם יצחק, אביו של גל. 
אמרתי לו: “גל, אילו היה היום איתנו, לבטח היה ראש...” – יצחק שתק, כאילו לא ירד לסוף דעתי. 

הוספתי: “ראש הממשלה, ראש הצבא, ראש העירייה, ראש הצופים, ראש האוניברסיטה, ראש 
החברה, מנהיג אמיתי שהולכים אחריו בביטחון...”

יצחק אבינועם התכנס בתוך עצמו, שתק, דמע, וענה לי בשקט: 

“אנחנו התבגרנו. גל יישאר צעיר לנצח.” 

הכרתי את גל במשך שנתיים וחצי. למדתי באוהל-שם ברמת-גן והייתי פעיל בצופים. תיכון חדש של 
אותם ימים היה אבן שואבת לחדשנות ולרעננות מחשבתית בחברה הישראלית המתגבשת של בין 

המלחמות. גל אהב את בית-הספר המיוחד הזה ואת מה שהוא ייצג.        

ההיענות של כולכם ליוזמת החברים לכבד את זכרו של גל אבינועם ביום השנה הארבעים לנפילתו 
ראויה לציון.

קורס צניחה
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גל היה כזה שכולם אהבו   דֹודי קצנלנבוגן
דברים שכתבה דוֹדי ז”ל, חברה מאפקה, מיד לאחר נפילתו של גל. 

דוֹדי נהרגה בדצמבר 76’ בתאונת דרכים

יום שני, 20 בדצמבר 1971

גל נהרג. אני לא מסוגלת לתפוס. אני זוכרת את יום שישי, כשהוא בא מחייך, 
דיבר על המעצר שלו וצחק על קיטוַרי. ואני וסימה דיברנו עליו בתמימות. הוא חזר 

לקחת את המעיל. אותו מעיל שאחותו לבשה בהלוויה. ולא חזר. 

אני עצובה, כי גל היה כזה שכולם אהבו. אני לא מסוגלת לחשוב עליו בארון, 
באדמה, עטוף בדגל. 

גל נהרג. כל-כך הרבה חשב על פוליטיקה, על שמאל וימין. ועכשיו הוא מת בשביל 
זה. אני כבר רוצה להבין את זה, ואומרת לעצמי “גל מת”, וגל איננו, אבל העיניים 

נעצמות והפרצוף שלו עם החיוך הסקסי והעור השחום, והשיער הקצוץ שחור-
שחור. תמיד מרָּכז, תמיד אהוב. יעלה אמרה שיותר מדי אהבנו אותו, כמעט 

כמו – היינו מאושרים יותר מדי. 

הוא ממש ילד. יותר לא נראה אותו בפיאט הלבנה. בים של בית ינאי, חוטף את 
סימה במסיבה אצל מוטי. אני לא זוכרת מה עוד, אבל את הפנים שלו אי-אפשר 

לשכוח. 

הוא אמר שיקפוץ מחר בבוקר. לא מתייחסים, ועכשיו הכל הפך לחשוב-חשוב. 
כשניסה לזווג את ברק ללאקי. כשהיה מופיע כל 

פעם.

אף פעם לא חשבתי עליו כך סתם. אבל אהבתי 
אותו בכנות. 

יותר מדי טוב, נבון ורך. 

הרי ראיתי אותו המון פעמים, ובכל זאת אני לא 
זוכרת איך ומה, רק יודעת שהיה תמיד מופיע 
איתנו ועם יעלה. אני מנסה להיזכר אם למשל 

למד לבגרות עם יורם. לא זוכרת. אולי בכוונה אני 
מוחקת דברים. הרי תמיד זכרתי מי היה שם. 

גל מת. איננו. גוף קר ורפה. כמו ַאּפֹולֹו, רק כהה. 

איך זה יכול להיות. גל לא תיאר לעצמו שַדדֹו 
יצדיע לו. צריך למות בשביל לזכות בכבוד. אני 

יודעת שהיה נרגש מזה. אני יותר לא אראה אותו. 

לבכות בשביל גל. אף פעם לא ראיתי אותו עצוב. 
זה כל מה שאני נותנת, למעשה הכל.
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מיומנו של גל
15.6.68

מועצה ארצית, זהו השיא שאני יכול להגיע אליו בשלב זה. המטרה שלי היא שהנוער בגיל תיכון יתעורר 
מאדישות, ויחד איתו יביא למספר שינויים בהלכי המחשבה הסטנדרטיים הכובלים, כדי להגיע לשלום 

ולחברה בריאה. ואיני דוגל בסוציאליזם, כמו המתמרדים בצרפת – למרות שרעיון המהפכה נובע משם. 
אצלנו אין צורך בהוצאת מרץ בצורת מהפכות, כי את המרץ מוציאים בצבא וב-40 יום במילואים, 

והמהפכה צריכה להיות במרכזי תורפה.
אני מקווה שעוד בהיותי תלמיד תהיה מועצה מרכזית וארצית חזקה.

לשיא הפעילות בבית-הספר הגעתי ביום התלמיד. יום זה, שהוא בעיקרו רעיון שלי, בא לי כשקראתי על 
קיום ימי תלמיד בבתי ספר אחרים. שם החליפו תלמידים את המורים ליום אחד. דבר זה לא נראה לי 

– כי אין בו שיתוף של כלל התלמידים, ואצלנו אין יחסים קשים בין מורים ותלמידים עד שיש רצון להתחלף, 
אבל נראה לי יום שבו כל אחד יעשה במסגרת בית-הספר כרצונו.

היום התחיל כך: ב-08:00 בדיקת נוכחות בכיתה, ב-08:10 טכס פתיחה שבו הועברו מפתחות בית-
הספר לידי יו”ר המועצה. לאחר מכן היו שעתיים שבהן עשה כל אחד כרצונו. )לפני כן הוענקו פרסים 

לתלמידי שמיניות פעילים.( בין היתר נערכו: סרט, סימפוזיון “מה קורה עם הסטודנטים”, סימפוזיון )שאותו 
ערכתי(: “דמותו של תיכון חדש”. 2 סרטים: “האמנות המודרנית”, מוסיקה כבקשתך, תחרויות ספורט ועוד. 

לאחר מכן התקיימה הרצאה של שמעון פרס, וטכס סיום.
לדעת מורים ותלמידים היה היום נהדר, ומכיוון שארגנתי אותו, היה לי סיפוק רב לאחר כשלונות רבים: 

מסיבה עם עירוני ד’, מסיבת פורים, יום העצמאות ועוד.

7.8.68, יום ג’, 11 בלילה
החופש הגדול, שכל השנה רק מחכים לו, ומתכננים חודשים מראש מה לעשות בו, החופש הגדול של בין 
שישית לשביעית, החופש הגדול של שנה אחרי המלחמה – הולך ונגמר, ואני אומר נגמר, למרות שעדיין 

נותר כמעט חודש. אך את עיקר הפעילות כבר ביצעתי, ובשאר אני מתחיל להיכנס למסלול של שנה הבאה.
מיד עם תחילת החופש נסענו למחנה עבודה לעין גב. )...( המחנה הזה היה אחד האירועים המרכזיים 
של הֶחברה שלנו, אשר בנויה על רצף חוויות לא נשכחות, מהן: מסע מָים אל ים, ליל האימים, טיול לכנרת, 

פורים 68’, ועכשיו מחנה העבודה...
לפני הכל, ההנאה הגדולה ביותר שלי היתה לאכול ארוחה ולדעת שעבדתי בשביל כל זית, בשביל כל 

פירור מלח שאני אוכל, ובשבילי זה דבר נפלא. בעיר זה לא מתאפשר, כי אני חי על חשבון ההורים, ועלי 
להשלים עם זה, כי אין באפשרותי גם ללמוד וגם לעבוד למחייתי. לעומת זאת, את הבילויים שלי לפחות 
אני מנסה לכסות ממה שאני מרוויח. ואילו בקיבוץ, הכל היה מגיע לי בזכות עצמי, ופעם, כשלא עבדתי, 

הרגשתי לא נעים. כאילו אני אוכל אוכל של מישהו אחר…
*
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החוויה השנייה נובעת ממקרה קצת עצוב. אפי קפץ מהמזח במקום אסור לרחצה ופתח את ראשו. 
הוא נלקח לבית חולים פורייה. נסענו לבקרו בתורים.

פעם נסענו יֹוֶרל, יוסי ואני. ביקרנו אצלו. הוא נראה מחריד, אבל הרגיש טוב. בדרך חזרה נסענו 
דרך טבריה, וקנינו אבטיח, אבל הפסדנו את האוטובוס האחרון לעין גב. נסענו בלילה עד צמח 

ומשם תפשנו טרמפ, סיור של צה”ל עד סיבוב תל-קציר. התחלנו ללכת ברגל, שלושה נערים ואבטיח, 
בכביש חשוך ובודד שרק לפני שנה היה המקום המסוכן ביותר למעבר. עכשיו לא חששנו, ובלי 

היסוס פצחנו קולנו בשירה. בדרך עוד היו לנו כמה טרמפים למרחקים קצרים, ובסוף הגענו סחוטים 
– אבל נהנינו מהאבטיח הנאה כפולה... 

*
)...( אך נאלצתי לעזוב לפני תום 18 הימים. חזרתי ביום שישי, וביום ראשון יצאתי למקום מרוחק, 

לשדה בוקר, לקורס השלמה לקורס מ”כים.
השוני מהקורס היה בולט. בראש ובראשונה, המקום שונה. בלב המדבר, ובנוף צחיח. היינו 

נבחרים, והיחס אלינו היה מלא אמון ועם יותר חופש וזמן פנוי. החום היה עצום )מספר ימים של 
+40 מעלות(. עברנו אימונים ברוב סוגי הנשק הקל, טופוגרפיה, כושר, יצאנו למסעות ניווטים, למסע 

בטבע, ולמסע לעבדת.
בסוף קיבלנו את סמל הרב”ט.

היה מהנה וכדאי. בסיכומו של הקורס, התקדמתי הרבה מבחינת ידע צבאי, ואם יהיה צורך, 
אדע להפעיל את הנשק. כן למדתי מעט בטופוגרפיה, והאימונים הוסיפו – כפי שמעָבר של כל דבר 

קשה מוסיף ביטחון עצמי, ומהווה חלק מהאישיות. 
בשיחה שהיתה עם מפקד הפיקוד, הערתי לתשומת לבו שיש חבר’ה שם שאמנם עושים הרבה 

בידור, אך לא מתאימים להיות מ”כים. ואמנם, בסיום הקורס נאלצנו לעמוד במסדר גניבה, כאשר 
בכמה מזוודות נמצאו אוצרות צבאיים.

חזרתי, לאחר שתרמתי חלקי ליישובי סָפר, לאחר שהוספתי לאישיותי משהו, אל העיר.
כאן חיפשתי ומצאתי עבודה – פועל בניין, משום שבעבודה זו אני יכול להרוויח הרבה – 16 ל”י 

ליום, ואני מקווה שארוויח מספיק כסף לקנות טוסטוס. אינני רוצה שההורים יקנו לי. העבודה קשה, 
אבל המאמץ כדאי. מה שברור, שלא הייתי יכול לעבוד עבודה כזו כל החיים, אלא הייתי מתקדם 
ומשתדל להיות הקבלן – שהוא היוזם. אבל כדאי להתחיל מפועל פשוט, או לפחות להכיר את חייו 

של עובד פשוט.
יחד עם זאת, חזרתי קצת למועצה. לפני כן הייתי עם עטרה אופק )הבת של אוריאל אופק( בערב 

מחתרות, שכלל ראיונות עם מפקדי המחתרות מהשומר ועד הלח”י, סרטים מוקלטים, סרטי קולנוע 
אותנטיים מפעולות שונות של הלח”י, ותכנית אמנותית. המעמד היה מיוחד. הפעם הראשונה שאנשי 
מחתרות, שכל-כך רבו, נפגשים שלא למריבה. וכן התרשמתי מהנושא שהוא אהוב עלי – הן בגלל 
האווירה המיוחדת של אותם ימים, כאשר ַעם קם ומקים לעצמו מדינה וחופש, והן בגלל שאבא שלי 

קרוב אליו )מפקד אצ”ל בירושלים(.
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ההבטחה    ליאורה פולצ’ק )קלעי(
גל אבינועם, בן-כיתתנו המופלא שנהרג על הגנת המולדת, היה עבור רבים מאיתנו 

הבטחה גדולה, הבטחה שנגדעה. גם אחרי שנים כה רבות לא ניתן לשכוח את 
אישיותו המופלאה. על ההבטחה הזו, שנעלמה, בחרתי לכתוב כמה מלים לזכרו.

זכינו לחוות צמיחתו של מנהיג.

באופן טבעי, בלי לדרוש זאת, 

באמצעות מתת-אל של כריזמה מתפרצת,

זכינו לראות את כור ההיתוך של המנהיגים.

בלי שדרש לעצמו ובלי שיזם,

בלי שקשר לעצמו כתרים ובלי שהתכוון,

נוצר וגדל מול עינינו האיש שיוביל.

נוצרה ההבטחה.

לא היה ספק בייחודו.

בלי לפרק לגורמים את מארג תכונות השתי-וערב, 

שיצרו אישיות מופלאה,

התוצר הסופי היה הבטחה.

הבטחה ליכולת חשיבה ערכית ונבונה,

הבטחה ליכולת לסחוף ולהוביל,

הבטחה ליוזמה ולמנהיגות ,

הבטחה ליכולת לראות ולהכיל,

הבטחה לעתיד, הבטחה לחמלה, 

הבטחה.

נתקפנו הלם כשההבטחה נעלמה לנו:   

איך ייתכן שהזרימה הטבעית   

של המנהיג הצומח – תיעצר?   

נסתרות דרכי אלוה, בוודאי במקרה הזה.   

בלעדיו העולם קצת פחות מבטיח   

וקצת פחות מובן.   
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גלי, בן-דודי הצעיר   מרגלית ליבנה

עברו למעלה מ-40 שנה, ועדיין כשאני שומעת “ַגִלי” – רק דמותו של גלי אחד אני רואה לנגד 
עיני. את גלי שלנו. גלי, בן-דודי הצעיר. 

כמו “בום” בראש, המון תמונות מתחילות להתרוצץ במוחי בבת-אחת, בבלגן, ללא היגיון 
כלשהו וללא סדר:

גלי על האופנוע עם יעלה, מגיעים לכפר רופין בסערה ובחיוך מאוזן לאוזן. 

גלי בחופש הגדול, עובד בבניין.

גלי ראש עיר הנוער בתל-אביב.

גלי בבית ובמשפחה – בביקורים, בהשתוללויות.

גלי חוזר מדרום-אמריקה.

גלי במדים.

גלי המוכשר, משתף ברעיונות ובתוכניות.

ו... הכי-הכי חזק, ותמיד חוזר, בתחושה ובמראות – הרגע שבו קיבלתי-את ההודעה שגלי 
נהרג.

לא ידעתי את נפשי. בדפיקות לב חיכיתי במגרש החנייה של הקיבוץ להורים, שיגיעו באותו 
שישי אחר-הצהריים לביקור של סופשבוע בכפר רופין, לבילוי עם ארז, הנכד הבכור. רק 

ירדו מהאוטובוס – ומיד עלינו על רכב, בדרך חזרה לתל-אביב, להיות עם אורה ויצחק וֶאתי. 
אבא הניח בצד את ה”לא נוסע בשבת”, ודהרנו תל-אביבה. סיפרו שבדרך שמעו בחדשות 

על היתקלות עם מחבלים, על חייל שנהרג, גל חיים אבינועם, ולא העלו בדעתם שבגלי שלנו 
מדובר.

כל השבעה הייתי ברמת אביב. ללוויה לא הורשיתי ללכת: היה יום סוער וגשום ואני בסוף 
הריון. המשפחה הטילה וטו. נשארתי בבית ברמת-אביב, יחד עם דוד אליהו, שהחלים 

מהתקף לב.

חזרו, ואמרו – כולם בוכים, גם השמיים ואיתני הטבע. בכי מר, בכי עז.

מקץ כחודש נולד ירון. מהטלפון הציבורי בבית-החולים בעפולה צלצלתי לדודים, לבקש 
רשות והסכמה לקרוא לילד שנולד לנו ַגִלי. הם סירבו בתוקף. אמרו – גלי שלנו נקרא על-שם 

חבר שנפל. גם בעין-חרוד נפל גל. מספיק, לא?

כיבדנו וקיבלנו.

שנים רבות חלפו. כולנו התבגרנו. גלי נשאר צעיר ויפה-תואר כשהיה. 

וכמה מלים לדודים שלי ולאתי, הגיבורים והמיוחדים, שראויים לכל ההערכה וההשתאות על 
יכולתם המופלאה, מאז ועד היום, להמשיך לקיים, למרות הקושי, בית חם ופתוח ומאיר-

פנים, ולנהל חיים מלאים בעשייה ובאהבה.
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מיומנו של גל

טיפוסים כמוני אינם 
מתים מבוגרים

11.7.68
טיפוסים כמוני אינם מתים מבוגרים. השמחים לאתגרים, הששים להתמודדויות עם הגורל, עם 
המוסכמות הנובעות מפחד. ההולכים בראש, ההוזים, אלה – נכונו להם חיים קצרים. ואולי 

יש בי קצת מכל דבר מאלה, אך זה מספיק.
ויותר משהם עושים בחיים, הם עושים במותם. הרבים, ההמון, נסחפים אחר כך. אך מי 
שיוצר את הזרם, הוא סובל. עליו להיאבק – עם עצמו תחילה, בסתירות הפנימיות, לאחר 

מכן בוויכוחים, לאחר מכן עליו להגשים בעצמו – למרות הקשיים, למרות המכשולים, הקטנים 
והגדולים. וקשה הדבר כשאין תמיכה מוסרית. קל להיאבק בתור נציג של ציבור, כשמאחוריך 
ניצבים רבים, אז אם אתה מנצח – אתה גיבור. אבל לדעתי גיבור הוא גם זה ששוחה נגד 
ֶה אותה, לאפיק  הזרם, ואפילו אינו מנצח, למרות שאינו הופך את כיוון הזרימה – הוא מטַַ

צעיר יותר, טוב יותר. 
ויותר קל לצעירים לעשות זאת. הם אינם כבולים עדיין לבעיות פרנסה, למשפחה, למוסכמות 

קבועות )…(. אני, כשאהיה גדול, אם יתחשק לי לגור אפילו חצי שנה בקיבוץ – אעשה את 
זה. ואם יתחשק לי לישון במרכז השדרה ברחוב דרך חיפה – אעשה זאת, ואם יתחשק 
לי להתחתן עם בת עניים – אעשה זאת, ואם מתחשק לי להישאר בבית ביום שישי, למרות 

שאומרים אז ש”אין לו מה לעשות” – אני עושה זאת. 
ואלה החיים החופשיים: לעשות מה שמתחשק. אבל בהתאם לחוקים, בלי לפגוע באף אחד, 

כי אז תתמוטט החברה. איני חושב שהיה טוב אם כל החברה היתה כזאת. וגם לא יכול 
להיות שכל החברה תהיה כזאת. כי אז היה אפשר לסגור את המדינה. אבל האדם מתקשר 
לסביבה, לתנאים, למסילת החיים, ואלה שיורדים מהמסילה הם או משוגעים, או כאלה שיכולים 

לנסוע למטה.
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גל בשבילי הוא תמונה על פסנתר   עדי לרנר

אני שייכת לדור שלא ידע את גל, כאילו לא ידע... 

כמעט מהיום הראשון להיכרותי עם יורם, הכרתי את גל – או ליתר דיוק, את הזיכרון 
מגל. גל והסיפורים עליו הפכו לחלק בלתי-נפרד מחיי, הרבה מעבר לתמונה היפה 

של עלם-החמודות שלא משתנה, 
וממשיך להביט אלי מעל הפסנתר. 

לפני הלידה של התאומים שלנו, 
יורם אמר שהוא רוצה וָבֵשל לקרוא 
לבֵננּו הצעיר גל. זאת היתה החלטה 

משותפת, שמבחינתי צירפה אותי 
ָלַעד למעגל הזיכרון הזה של גל. 

מאותו היום אני קוראת לגל שלנו 
“גל שלי”, כדי שתהיה הפרדה 

ברורה וגם חיבור ברור. 

תמיד היה לי ברור שגל היה מיוחד 
במינו. זה היה אפילו מעניין לראות 
איך כולכם נשזפים לאורו, כל אחד 

עם הסגנון שלו. 

אני זכיתי להשתזף לאורה של אתי. 
דרך הנועם והרכות והרגישות שלה, 

התחברתי ל-DNA של גל. 

לקראת יומולדת שישים של כל 
אלה שנשארו, אתם מסכמים 

ארבעים שנות זיכרון – ואולי דרך זה מסכמים את הנעורים והצעירּות, והפעם – שלכם.

בהרבה מקרים קראתי ושמעתי אתכם מרגישים שזאת היתה זכות להיות חבר של 
גל. נראה לי שגל היה חושב שזאת זכות גדולה שלו שיש לו חברים כמוכם. 




