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 דורי אברבנאל    -   סיפורו של מלאך

 

 דורי בן אהובה ועמיחי, אח לשירי, נולד ב- 27.2.1977 במזל דגים, בביה"ח

 השרון בפתח-תקווה.  דורי גדל ברמת-אביב ג' ובגיל 6 עבר עם המשפחה

 להוד-השרון.  מגיל צעיר התגלה כילד מיוחד שהקסים את הסובבים אותו.

 חכם, חביב, בעל מענה לשון, מצחיק ואוהב.  מה עוד אפשר לצפות מילד.

 המשפחה המורחבת עטפה אותו באהבה גדולה.  הוא היה הנכד הצעיר מבין 16

 נכדים מצד אמא, ו- 4 נכדים מצד אבא, ובתכונותיו המיוחדות היה חביב

  המשפחה.

 

 בבית הספר היסודי "רעות" הצליח מאד ותמיד היה "הכי טוב בכיתה". ידע

 לשאול שאלות ענייניות. בגיל 8 הומלץ על-ידי מחנכת כתה ב' ללמוד בביה"ס

 למחוננים, אך לאחר התייעצות ומחשבה, החליטה המשפחה שדורי ימשיך

 בבי"ס רעות וילמד בחוגי העשרה בחוג למצוינות שליד אוניברסיטת ת"א.

 

 דורי למד בחטיבת ביניים "הראשונים".  היה תלמיד שמרבה לחשוב. ניחן

 בכושר ביטוי מעולה בכתב ובעל-פה. באותה תקופה הוא למד גם בחוגים לנוער

 שוחר מדע באוניברסיטת ת"א, קורסים כגון: יחסים בינלאומיים, משפט וחברה

  בישראל, מתימטיקה גבוהה, בינה מלאכותית ועוד.

  את החטיבה סיים בהצטיינות.

 

 דורי המשיך לתיכון "הדרים" (תיכון חדש), למגמת מחשוב ובקרה, ובכתה י'

 עבר למגמה ריאלית פיסיקלית. בתיכון נבחר למועצת ביה"ס והיה מעורה

 בנעשה. הוא גם השתתף ב"חוג לווכחנות" בשפה האנגלית, וגם שם התבלט

 במיוחד. היה לו כשרון לשפות ויכולת להתבטא באנגלית ברמה גבוהה ביותר.

  למד בכיתת דוברי אנגלית. בנוסף ל- 5 יח' בגרות באנגלית, למד 2 יח' תרגום.

 בכיתה י"א (מרץ 1994) נשלח כנציג בית הספר לפרויקט "שגרירים צעירים" של

 משרד החוץ.  לאחר מיון קפדני והכשרה ממושכת נשלח לצ'כיה יחד עם

 תלמידה מירושלים, לייצג את מדינת ישראל באמצעי התקשורת המקומיים

  ובהרצאות ודיונים בבתי הספר ובאוניברסיטאות.
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 בלימודים הצטיין במקצועות הומניים וריאליים כאחד. ציון הבגרות המשוקלל

 שלו היה  110.

 את ביה"ס התיכון סיים בהצטיינות.

 

 כשהיה דורי בן 7, הצטרף לביתנו דייר נוסף (הולך על ארבע), גור כלבים מתוק

 מסוג פודל-טרייר, שענה לשם ג'ימבו. לשמחתו של דורי לא היה גבול. הוא

 התייחס לג'ימבו כמו לאח שהצטרף למשפחה ואף יותר. אהב אותו אהבת נפש,

 ייחס לו תכונות אנושיות, אמר עליו שהוא חכם, גאון, רגיש, בעל נשמה טהורה,

 טוב לב שאינו מסוגל להזיק לאיש.

 ג'ימבו חי חיים מאושרים, זכה לפינוקים מכל בני הבית וחי "חיי מלך". דורי דאג

  לו מאד.

 באחת הפעמים כשג'ימבו לא הרגיש טוב, דורי נשאר אתו בבית. בחורף כשדורי הלך לביה"ס,  נהג

 להשאיר לו סדין חשמלי דלוק שיחמם את עצמותיו.

 

 כשדורי התגייס לצבא, ג'ימבו היה בן 11.  במכתבים שכתבנו לדורי סיפרנו לו

 על מעללי ג'ימבו ובשיחות הטלפון ביקש לשמוע עוד ועוד על ג'ימבו. כשחזר

 דורי לחופשות מהצבא, קודם כל ניגש לג'ימבו, חיבק אותו, שיחק אתו ויצא אתו

 לטייל ואח"כ ... ישב אתנו. כשהערנו לו על סדר "העדיפויות", אמר לנו בחן

 האופייני לו: "אתכם דברתי בטלפון, עדכנתי אתכם ואני מעודכן בשלומכם,

 ואיתו לא".

 כשהגיע ג'ימבו לגיל 13.5 שנים, מצב בריאותו התדרדר והוטרינר המליץ להרדים

 אותו על מנת שלא יסבול. באותה תקופה סיים דורי קורס קצינים, קשה היה

 להודיע על כך לדורי שהיה רחוק מהבית ורחוק מג'ימבו. דורי הציע שנתייעץ עם

 עוד וטרינר ונשמע דעה נוספת ונפעל רק אם נהיה בטוחים שזה הצעד הנכון

 והרצוי, שג'ימבו לא יסבול חלילה. בלב כבד מאד קיבל דורי את הגזרה. ב-

 20/7/97  נפטר ג'ימבו בשיבה טובה.

 דורי התגעגע מאד לג'ימבו ובקש כל כך שנקח כלב אחר, ובאחד המכתבים

  ששלח מהמזרח כתב שכשיחזור ישכור דירה ויאמץ כלב.

 

 דורי התגייס לחיל התותחנים באוגוסט 1995.  בחורף 1996 לקח חלק במבצע

  "ענבי זעם".

 דורי ניחן בעוצמה נפשית ואמונה שהוא עושה את הדבר הנכון וכי אדם כמוהו

 צריך לתרום יותר ולהיות קצין.  ואכן, לאחר מסלול קרבי קשה אך מלא סיפוק

 עצמי, קיבל את דרגת הסג"מ בחודש יולי 1997.  כשהגיע דורי לחופשת שבת,
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 ניצל כל דקה משהותו בבית.  נפגש עם חברים - הרבה חברים, הלך לים, ראה

 סרטים בסינמטק, בקיצור מילא מצברים עד הפעם הבאה.

 דורי שירת כקצין בתפקידים שונים. הייתה לו גישה מצוינת לחייליו. תמיד היה

 הוגן עימם. בשלהי השירות הוצב בבאלי"ש (צאלים) בתפקיד סמסו"ל (סגן

 מפקד סוללה) בדרגת סגן.  דורי השתחרר בסוף יולי 1999, ובערבו של אותו יום

  נסע לטייל בחו"ל כפי שהבטיח לעצמו כל השירות.

 

 דורי טייל תחילה באירופה (לונדון ופריס) ואח"כ במזרח הרחוק:  הודו, נפאל,

 תאילנד, לאוס, קמבודיה, פיליפינים, וייטנאם, בורמה, חזרה דרך הונגריה

 וצ'כיה.   הוא יצא לטייל לבדו, מתוך בחירה. הוא אף פעם לא היה לבד, אבל

 תמיד היה ברשות עצמו. מתמודד עם הקשיים והופך בשילוב של הומור, כל

 קושי לחוויה מחזקת.  למשל כשהגיע בתחילת הטיול לקשמיר "ללא כוונה",

  אזור לא רצוי לישראלים, נהנה מהנוף, יצא לטרק וראה את הטוב שבדבר.

 דורי ראה בתרמילאות ערך בפני עצמו. במהלך הטיול הכיר דורי חברים רבים

 מכל העולם וקשר אתם קשרי חברות אמיצים, שוחח עם אנשים בגילאים שונים

 ומתרבויות שונות על מגוון רחב של נושאים. יצר קשר טוב עם המקומיים. דורי

 הגיע למקומות נידחים ומעניינים מאד כשהוא רוכב על אופנוע. הוא אפילו חשב

 לרכוש אופנוע כשיחזור ארצה, וכשחזר לא רצה להסתכן ולהדאיג אותנו, ולכן

  ירד מהרעיון.

 הוא תיעד במצלמתו את הווי החיים במקומות קסומים שביקר, נופים אקזוטיים,

 זריחות ושקיעות מרהיבות בנפאל, בעלי חיים – הרבה מאד כלבים שנתקל בהם.

 מאות התמונות שצילם מעידות על יחסו לבני אדם, אהבתו לטבע ולבעלי חיים

 בכלל. הוא שמר על קשר עם המשפחה ועם החברים, באמצעות מכתבים

  ואי-מיילים בהם תיאר בצורה נפלאה דברים שראה וחווה.

 

 בכל מקום בעולם, ייצג דורי את "הישראלי היפה".  הוא המשיך בקשר עם

 חברים מכל העולם, בין השאר באמצעות האינטרנט, עד היום האחרון...

 

 בחודש יוני 2000 חזר הביתה עמוס חוויות, חיוך של אושר, שלווה וסיפוק נסוך

  על פניו.

 הוא שמח לחזור למשפחה ולחברים. תמיד היה מוקף חברים. נותן לכל חבר

 הרגשה שהוא "חברו הטוב ביותר", תמיד היה קשוב לסובבים אותו, ומצא פנאי

  להקדיש לחברים ולמשפחה.
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 דורי היה אינטלקטואל בכל נימי נפשו. חיפש את משמעות החיים ומצא אותה.

 אהב מאד לקרוא ספרים טובים, חלקם "כבדים" (פילוסופיים), לראות סרטים

 רציניים ואיכותיים (האזרח קיין), לצד סרטי סאטירה (מונטי פייטון, החמישיה

 הקאמרית, של מי השורה הזאת לעזאזל?). מאידך,

 אהב מאד לבלות, לחרוש את הארץ בטיולים, להאזין למוסיקה טובה כשהוא

 מדלג בין: בטהובן, שופן, ביטלס, דורס, בוב דילן, ניל יאנג, רדיו-הד, ערן צור,

 מאיר אריאל, עמיר לב, המכשפות, שנסונים צרפתיים שהתוודע אליהם בעקבות

 לימודי תרבות צרפת, ורבים אחרים. מאות דיסקים נותרו בחדרו מיותמים. דורי

 היה ידוע ב"שיגעון למוסיקה" שלו. זיהה יצירות קלאסיות ואחרות. ניצל כל דקה

 לשמיעת מוסיקה, שם דיסק אפילו אם נותרו 3 דקות לפני היציאה לבי"ס,

 לבסיס, או לקולנוע. שמח כל כך כשקיבל משירי אחותו צורב דיסקים -מתנת

 יום הולדת האחרון. הוריד שירים וסידר מבחר אוספים לפי טעמו.

 ב - 24 שנות חייו דחס פעילות וחווה חוויות כמו אדם המבוגר פי שניים מגילו

  לפחות.

 אמר שצריך לנצל כל דקה בחיים.  אמר ועשה  !

 

 עם דורי אפשר היה לדבר על כל נושא שבעולם. הוא הביע דעתו על נושאים

 ש"ברומו של עולם". הביע סובלנות כלפי דעות השונות מדעתו וכיבד כל דעה.

 אנשים אהבו לשמוע את דעתו. כך היה בחודש אוקטובר האחרון, עם תחילת

 האינתיפדה, הלינץ וחטיפת החיילים, כאשר פנה אליו אדם קליינברג, בחור

 אמריקאי שדורי פגש בתאילנד, שהתברר שהוא עיתונאי, וביקש לראיין אותו

 באנגלית על המצב בארץ מנקודת מבטו של צעיר ישראלי, ואיך משפיע עליו

 המצב שאליו נקלעה ישראל. הראיון התבצע דרך האינטרנט (און ליין), ופורסם

  כלשונו. ניתן לקרוא את הראיון באתר.

 באותה מידה של רצינות, אפשר היה לצחוק אתו על כל דבר ולעתים צחק על

  עצמו ממצב קשה

 שאליו נקלע. גם כש"התעצבן" ממשהו, ניתח בצורה שקולה ותיעל את תגובתו

 לאנרגיה חיובית. דורי היה ידוע בחוש ההומור השנון שלו והדביק את הסובבים

  אותו בצחוק בריא. הייתה לו נוכחות והוא הטביע את חותמו על הסביבה.

  

 בתחילת חודש אוגוסט 2000 החל לעבוד בבנק "מזרחי", במרכז התמיכה

 באינטרנט של "מזרחי ישיר" (על מנת להתפרנס בכוחות עצמו).  דורי התמסר

 לעבודה, כמו לכל דבר שעשה, ושילב עבודה במשמרות יחד עם הלימודים

 באוניברסיטה.
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 גם במקום העבודה רכש חברים מכל הגילאים והיה אהוד על הכל. הוא זכה

 להערכה רבה מצד הממונים עליו ומצד העמיתים כאחד.  יומו היה עמוס

  במטלות, "כמה שיותר - יותר טוב".

 

 מגיל צעיר רצה דורי ללמוד משפטים בגלל חוש הצדק שלו וכושר הביטוי

 המעולה שלו.  אולם כשהתבגר הבין שהמקצוע הנו רחוק מהתיאוריה ומעשיית

 צדק.  הוא נמשך לתחום מדעי הרוח ולפילוסופיה. לבסוף בחר בלימודי "תרבות

 צרפת" (בשביל הנפש) וכלכלה (בשביל הפרנסה), אף שיכול היה להתקבל

 לכל תחום. ה"תרבות" בעיניו הייתה ערך חשוב ומסד לכל היתר, כי זה מה

  שמבדיל את האדם מהבהמה (כך התבטא).

 דורי נהנה מאד מהלימודים. כבר בתחילת שנת הלימודים הוא תכנן את עתידו

 לגבי המשך הלימודים. תואר שני תכנן ללמוד בחו"ל ותואר שלישי בארץ. הוא

  ראה עצמו ממשיך בקריירה אקדמית (כך התבטא ימים ספורים לפני האסון).

 בשיחת הטלפון האחרונה שקיים דורי עם אמו, ביום חמישי בלילה, טרם נסיעתו

 לאילת, סיפרה לו שביררה לגבי לימודים בחו"ל וכשיחזור מאילת, יקבל את כל

 הפרטים. דורי שמח מאד.

 

 דורי אהב את העצמאות לצד המשפחתיות. בתחילת שנת הלימודים שכר דירה

 בתל-אביב, בין האוניברסיטה לבין מקום העבודה, נהנה מהחיים בעיר, רכב על

 אופניים, חיכה לקיץ ללכת לים - אהבתו הגדולה. היה מרוצה מכך שהייתה לו

 דירה, מכונית שרכש 4 שבועות קודם לכן, עבודה נחמדה ולימודים בתחום

  שאהב. בקיצור, כמו שדורי אמר: "מה עוד צריך הבן-אדם?".

 

 לאחר שסיים את בחינות סמסטר א', ירד לאילת עם חברו ללימודים "לנקות"

 את הראש,  ושם פנו למועדון צלילה במטרה לרענן את כושר הצלילה הבסיסי

 (כוכב אחד) שרכש בזמנו בתאילנד.  ביום שבת 10 למרץ 2001  לאחר "צלילת

 רענון" ירד לצלילה עם חברו ותייר נוסף בהדרכת מדריך מקצועי.  לאחר מספר

 דקות נקלע למצוקה ומאחר ולא קיבל סיוע מיידי החליט לעלות בחירום אל פני

 המים.  בשרשרת נוראה של תקלות, הוא נמצא על קרקע הים…, הים אותו אהב

  כל כך, לקח אותו אליו, באותו יום ארור.

 באמתחתו הייתה תוכנית לנסוע לטיול באיטליה בסוף אותו חודש  (שבועיים

 אחרי… ). במחשב שלו מצאנו קובץ שמור בשם "איטליה" ובו נתונים וחומר על

 הטיול. התכוון לחזור לליל הסדר.

  הכל  נק…טע  !!!
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 דורי יכול היה להגיע רחוק מאד. נכון לו עתיד גדול. מחנכת כתה י"א - י"ב

 שהמליצה עליו לייצג את ישראל במשלחת "שגרירים צעירים", כתבה עליו עם

  חזרתו מהשליחות:

 "דורי, אדם נחמד, נעים הליכות, מעניין  -  ממנהיגי העתיד".

 

 כל חבריו בארץ ובחו"ל, חברים קרובים וכאלה שפגשו אותו לתקופה קצרה,

 כולם כאחד זוכרים את דורי כחבר טוב, שאפשר לסמוך עליו, איש שיחה מרתק,

 אדם שאפשר לשתף אותו בסודותיהם ולשוחח עמו שיחות נפש.   חבר

 אמריקאי, בשם ראפ, שדורי פגש לתקופה קצרה באירופה, בסוף הטיול, טרם

  חזרתו ארצה, הזדעזע מהידיעה הטרגית שהודענו לו וכך כתב:

".I am so shocked and saddened by this loss. It truly is a loss to humanity 

.”I would not have been surprised to have one day seen him on the world stage  

 

 

 
  דורי'לה שלנו,

 
 ניסינו להביא כאן מקצת מהווי חייך וממה שהיית, אך הכאב הקשה מנשוא הוא - ממה שלא תהיה.  היתה

  לנו הזכות להיות הוריך לזמן קצוב, אך ממך נלקחה הזכות להיות הורה.
 ה"משפחתיות" הייתה חשובה בעיניך, אך לא זכית להקים משפחה משלך.

 היית בן 24 ולנצח תישאר צעיר יפה ורענן בן 24.
 

  לא ניתן לחקות את כשרון הכתיבה שלך ואת כושר הביטוי שלך.
  איך אפשר לתאר במילים את עולמך העשיר, הרווי בערכיות אמיתית?

 תמיד כשדברנו עליך וציינו בגאוה את הישגיך והצלחותיך, בצניעותך אמרת: "אמא, די תפסיקי", אז
  עכשיו תסלח לנו יקירנו דורי, אנחנו לא יכולים להפסיק…

 
  דורי, נוח בשלום על משכבך. אם יש מישהו הראוי לגן-עדן זה אתה.

 היית מלאך עלי אדמות ועכשיו אתה מלאך בשמיים.
 

  אוהבים ומתגעגעים אליך כל דקה וכל שנייה.
 

 אמא, אבא ושירי


