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  סיפורו של מלאך   -    דורי אברבנאל
.  במזל דגים 27/02/1977 -נולד ב, אח לשירי, דורי בן אהובה ועמיחי

, חכם.  מגיל צעיר התגלה כילד מיוחד שהקסים את הסובבים אותו
כל מה שאפשר לצפות .  מצחיק אהוב  ואוהב, מענה לשוןבעל , חביב
  .הברהוא היה חביב המשפחה המורחבת שעטפה אותו באהבה . מילד

הצליח מאד ותמיד , ובתיכוןביניים חטיבת הב ,בבית הספר היסודי
כמו כן למד בחוגים של נוער שוחר מדע ". הכי טוב בכיתה"היה 

כיה במסגרת פרויקט 'א נשלח לצ"אביב ובכתה י-באוניברסיטת תל
בלימודים הצטיין במקצועות .  של משרד החוץ" שגרירים צעירים"

  .צטיינותסיים בהס התיכון "את ביה.  הומאניים וריאליים כאחד
והיה קשור מאד ) חרקים לעאפילו  סח(דורי אהב מאד בעלי חיים 

  . שנים 13ימבו שליווה אותו בנאמנות במשך 'לכלב שלנו ג
אהוב , ל"חלקם בחו) דבר נדיר מאד(לדורי היו עשרות חברים קרובים 

ואכן כל  .השקיע בחבריו והרעות הייתה ערך עליון  עבורו. על חבריו
  . י הוא חברו הטוב ביותראחד מחבריו הרגיש שדור

התגייס דורי לחיל התותחנים מתוך אמונה ששירות אמיתי  1995בקיץ 
הוא ניחן בעוצמה נפשית ואמונה שאדם בעל תכונות . הוא שירות קרבי

לאחר מסלול . וערכיות כמו שלו צריך להתאמץ יותר ולשרת כקצין
 ,תשנות השירו 4בתום .  1997קשה קיבל את דרגת הקצונה ביולי 

הגיע דורי לסיום שירותו  ,)פ"מקביל לסמ(ל "כשהוא בתפקיד סמסו
  .ל"ומיד יצא לטיול בחו

, תאילנד, נפאל, הודו :הטיול החל באירופה ומשם למזרח הרחוק
אבל , יצא לבדו ירוד.  פיליפינים, וייטנאם, בורמה, קמבודיה, לאוס

התמודד היטב עם הקשיים ורכש עוד ועוד .  אף פעם לא היה לבד
רים טובים מכל העולם בגילאים שונים וקשר אתם קשרי חברות חב

הוא ראה בתרמילאות ערך בפני עצמו ותקופה .  ותרבות אמיצים
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בכל מקום בעולם ייצג דורי .  בעלת חשיבות לעיצוב והעשרת אישיותו
  .את הישראלי היפה וזכה להערכה רבה
צפה , הוא קרא ספרי הגות.  דורי היה אינטלקטואל בכל נימי נפשו

התעניין , )אל תוך הלילה(שוחח שיחות מעמיקות , בסרטי איכות
.  בהיסטוריה ותרבות ואהב מאד מוסיקה טובה כמעט מכל סוג

שנות חייו דחס  24-ב   .במיוחד אהב להאזין לבוב דילן וניל יאנג
  .והשאיר את חותמו על רבים ...80פעילות וחוויות של אדם בן 

החל לעבוד בבנק מזרחי במרכז , 2000 ל בתחילת אוגוסט"כשחזר מחו
ובאוקטובר אותה שנה החל ללמוד כלכלה ותרבות צרפת , התמיכה

התרבות היא הבסיס לכל דבר והיא , לדבריו.  אביב-באוניברסיטת תל
, התבלט בתכונותיו, בזמן הקצר שלמד שם. קודמת לכל מקצוע אחר

  .בכושר ניתוח  מעולה וזכה לשבחים
תכניותיו היו לשלב .  באוניברסיטה והיה מאושר דורי נפעם מהאווירה

  .בקריירה אקדמית ךישמל ולה"לימודים בחו
שכר .  העצמאות האישית לצד המשפחתיות החמהמ הנהנ, בתקופה זו
רכב על אופניים לעבודה , קנה רכב צנוע בכספו, אביב-דירה בתל

פה תוך שהוא צו, ולבילויים ברחבי העיר והפיק הנאה וסיפוק מכל רגע
  .לעתיד מלא יעדים ואתגרים

בתום הבחינות של . בילה בכל הזדמנות בים, דורי אהב מאד את הים
.  את הראש" לנקות"ללימודים  עם חבר תליאלירד דורי ', סמסטר א

שם פנו למועדון צלילה כדי לרענן את כושר הצלילה הבסיסי שרכש 
.  השתתף בצלילה מודרכת 2001במרס  10ביום שבת .  בטיול בתאילנד

נקלע , בשרשרת נוראה של תקלות וטעויות מצד המועדון והמדריך
נאלץ  –מאחר ולא קיבל סיוע מיידי .  דורי למצוקת נשימה בעומק הים

לעלות במהירות אל פני המים ואז שקע למצולות עם המשקולות שהיו 
  .  עליו

  . לקח אותו אליו -הים שדורי כל כך אהב 
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 ול ןוכנשמסכת חייו של הבחור המופלא הזה  24בגיל  כך הסתיימה
  !איזו החמצה . ריהזמ דיתע

  !דורי היה מלאך עלי אדמות ועכשיו הוא מלאך בשמיים 
  

  :חברים של דורי כתבו
החיים  –אנו רוצים לדבר על החיים , אנו לא רוצים לדבר על המוות

  :אתך
  .שהלך לפניך לכל מקוםהחיוך הקורן והאינסופי   על
הנכונות הרבה להושיט יד ולסייע לחבריך בכל מצב ומצוקה גם   על

  .אם כרוך הדבר במאמץ ובהקרבה עצמית
הזמן והיחס החם שהקדשת לעשרות חבריך הקרובים ועוד עשרות   על

  .באשר הם שם
היכולת לנתח ולהבין את המציאות כפי שהיא בצורה בהירה   על

  .נותרנו מבולבלים ושואליםוקולחת בזמן שאנו 
היכולת שלך להציב לעצמך מטרה גם כזו שנראית רחוקה   על

כאילו היה זה עבורך דבר   , ודמיונית ולהגשים אותה במלואה
  .שבשגרה

תכונות שנדבקו עם הזמן , אהבת החופש שלך והעצמאות הרבה  על
  .בכולנו

  .המוזיקה שהבאת אתך לכל מקום  על
  .אהבתך הכמעט מוגזמת ולבעלי חיים  על
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הצחוק המתגלגל וההומור המידבק שבעזרתם הצלחת לצבוע גם   על
  .במעטה של קלילות ואופטימיות, את האפור ברגעים

  .אנו רוצים לספר ולומר לך שכך גם נזכור אותך בלבנו תמיד על כל אלו
  .אנו מודים לך על הזכות שנפלה בחלקנו להיות החברים שלך

אפילו יותר מכל הדמעות , הרבה משפטים, ה מילים צריךהרב"
  ".האלה

יהיו , דורי, החיים בלעדיך, שמעתה ואילךאנו רק נסיים ונאמר    .אבסורד
 

   ,שהודענו לוכהזדעזע מהידיעה הטרגית חבר אמריקני של דורי 
  : 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”. 

  
 
 
 

 www.dori61.com:  אתר הנצחה לזכרו של דורי
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:ל"תהילים פרק ק     
  

  :ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ְיהָֹוהִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 
  ֲאֹדָני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶני ַקֻּׁשבֹות 

  :ְלקֹול ַּתֲחנּוָני
  :ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד

  :ִּכי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא
  :הֹוָחְלִּתיִקִּויִתי ְיהָֹוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו 

  :ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר
  :ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות  ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִּכי ִעם ְיהָֹוה ַהֶחֶסד 

  :ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹוֹנָתיו
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 :ִּכְדָבֶרְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ּד  י  ר  ו  ד
  :ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי

  :ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתי
  :ָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶר

  :ֶּדֶר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְת ָחֵּנִני
  :ְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתיֶּדֶר ֱאמּוָנה ָבחָ 

  :ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתי ְיהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשִני
  :ֶּדֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי

 :יֹבֻאִני ֲחָסֶד ְיהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתוִ   
  :ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶר

  :ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט ִיָחְלִּתיְוַאל 
  :ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד

  :ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי ָדָרְׁשִּתי
  :ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעֹדֶתי ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש

  :ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתיְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי 
  :ְוֶאָׂשא ַכַּפי ֶאל ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקי
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 :ְֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְת לֹא ָׁשָכְחִּתיר
  :ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחֵּיִני

  :ָדָרׁשּוָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקי לֹא 
  :ַרֲחֶמי ַרִּבים ְיהָֹוה ְּכִמְׁשָּפֶטי ַחֵּיִני

  :ַרִּבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי לֹא ָנִטיִתי
  :ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרְת לֹא ָׁשָמרּו

  :ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי ְיהָֹוה ְּכַחְסְּד ַחֵּיִני
 :ְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקרֹאׁש ְּדבָ 

 
 :ֶדי ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָי

  :ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי
  :ָיַדְעִּתי ְיהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני

  :ָנא ַחְסְּד ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְת ְלַעְבֶּדְיִהי 
  :ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי

  :ֵיֹבׁשּו ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדי
  :ֵעֹדֶתי} ְוֹיְדֵעי{ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי וידעו 

  :ְּבֻחֶּקי ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁשְיִהי ִלִּבי ָתִמים 
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 :ר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתינֵ 
  :ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשֹמר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק

  :ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָֹוה ַחֵּיִני ִכְדָבֶר
  :ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיהָֹוה ּוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדִני

  :ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת לֹא ָׁשָכְחִּתי ַנְפִׁשי
  :ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי לֹא ָתִעיִתי
  :ָנַחְלִּתי ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה

 :ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶקב
  

 :ּוִמְּדָבְר ָּפַחד ִלִּביִָרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ומדבריך ׂש
  :ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב
  :ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת ָאָהְבִּתי

  :ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק
  :ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול

  :ִליׁשּוָעְת ְיהָֹוה ּוִמְצֹוֶתי ָעִׂשיִתי ִׂשַּבְרִּתי
  :ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעֹדֶתי ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד

  :ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֹדֶתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּד
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 :ה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתימָ 
  :ְלעֹוָלם ִהיא ִליֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶת ִּכי 

  :ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתי ִׂשיָחה ִלי
  :ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדי ָנָצְרִּתי

  :ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשֹמר ְּדָבֶר
  :ִמִּמְׁשָּפֶטי לֹא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני

  :ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפיַמה 
  :ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר

   
 :ֹוֵרִני ְיהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקבה

  :ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל ֵלב
  :ֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְצִּתיַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמצְ 

  :ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל ָּבַצע
  :ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיִני

  :ָהֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶת
  :ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר ָיֹגְרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבים

  :ִּתי ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקְת ַחֵּיִניִהֵּנה ָּתַאבְ 
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  קדיש

  
 :אמן. ְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאי

  :ָאֵמןְוִאְמרּו , ָקִריבּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

בריך . ְּבִרי הּוא. ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשאִיְתָּבַר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר    :הוא
ְוִאְמרּו . ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמאִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ) ִמָּכלת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא "בעשי(ְלֵעָּלא    :ָאֵמן

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאלְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
ַיֲעֶׂשה  ִּבְמרֹוָמיו הּוא) ת ַהָּׁשלֹום"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום    :ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
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  אל מלא רחמים

  
ַהְמֵצא ְמנּוָחה , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים , ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה ְנכֹוָנה ַעל
אהובה בן  דוריְלִנְׁשַמת , ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ְּכֹזַהר

ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְלִלים  ַּבֲעבּור. ֶׁשָהַל ְלעֹוָלמֹו ,ועמיחי
ָלֵכן ַּבַעל . ְמנּוָחתו ְּבַגן ֵעֶדן ְּתֵהא, ְלִעילּוי ִנְׁשָמתֹו

ְוִיְצֹרר , ְלעֹוָלִמים ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו
ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח  אֲאֹדַני הּו, ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמתֹו

 .ְּבָּׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְונֹאַמר ָאֵמן
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  יש כוכבים שאורם מגיע ארצה "

  רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם
  

  יש אנשים שזיו זיכרם מאיר 
  רק כאשר הם אינם יותר בתוכנו

  
  תהם המבהיקים בחשכ –אורות אלה 

 הם הם שמראים לאדם את  –הלילה  
 "הדרך 

                 
  חנה סנש             


