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  Sunday   09/22/2002   12:08:00am   
   Name:   נירה   

   City/Country:   ישראל   
   :E-Mail   

   Comments:   כל   כך   מיותר   ועצוב   
    
  
  

  Friday   09/13/2002   7:01:59pm   
  Name:   ronen   knoblich   

  City/Country:   ramat   gan   
  E-Mail:   revik@012.net.il   

  Comments:   עמי  
  האתר   מרגש   ויפה   

  אני   בדיוק   באילת   מחפש   אתרי   צלילה   ודרך   וולה   הגעתי   לאתר   זה   
 להתראות  

  רונן   
    
  

  Thursday   08/29/2002   1:19:42am   
   Name:   אורן   זהרוני   

   City/Country:   קרית   חיים   
  E-Mail:   a11oren@hotmail.com   

  Comments:   למשפחה   והחברים  
 אין   מילים   בפי   שיוכלו   לנחם   אותכם  

 אני   בתור   צולל   די   מנוסה   וכמדריך   צלילה   בהכשרתי   מבין   לליבכם.  
 כמסתכל   מהצד   על   ענך   הצלילה   בארץ,   שאנני   ולא   היתי   חלק   מימנו   אני   יכול   לומר   שהוא   נגוע   בהרבה  

 חולות   רעות   שמצויים   בחברה   הישראלית   בכלל,   לא   פעם   שמעתי   על   מדריכים   המרברבים   "בסיפורי  
 גבורה"   על   צלילותהם   העמוקות   או   על   חיים   של   הוללות   (שתיה   וסמים)   כשלמחרת   הם   מופקדים   על   חיי  

 אנשים   במים.  
 לצד   כל   זה   ישנם   אנשים   בתעשיה   שהם   מיקצוענים   לכל   דבר   ומקפידים   מאד   אך   זה   לא   מספיק   ראה  

 ערך   תאונת   הצלילה   שקרתה   לאחרונה   במועדון   אקווה   ספורט   וכנראה   שאחת   הסיבות   לכך   היתה   ציוד  
 לא   תקין.  

  יחד   עם   זאת   לא   הייתי   הולך   ואומר   שספורט   הצלילה   אינו   בטוח.   
    

  Wednesday   08/28/2002   11:30:21am   
  Name:   aviezer   tutian   

  City/Country:   jerusalem\   israel   
  E-Mail:   tutian1@walla.co.il   

  Comments:   משפחה   יקרה,   אני   דייבמסטר   כבר   מספר   שנים   וזהו   האתר   היחיד   המתייחס   ברצינות  
 להיבט   האישי   של   הנפגעים   בתאונות   צלילה.   אני   בטוח   שאין   לאף   אחד   את   המילים   הנכונות   להביע  

 לכם   תנחומים   אבל   אני   מקווה   שהאתר   הזה   יזיז   את   הנימים   שלנו   כצוללים   וכמובילי   צלילות   לחזור  
 ולהחזיר   את   הצוללים   בבטחה   לחוף.   מי   יתן   ולא   תדעו   עוד   צער.  

  אביעזר.  
    



  
  

  Tuesday   08/27/2002   5:33:40pm   
  Name:   kobi   haina   

  City/Country:   haifa   israel   
 E-Mail:   kobikob@hotmail.com   

  Comments:   שלום   רב,  
 קראתי   בזעזוע   את   נסיבות   מותו   של   דורי   יקירכם   ז"ל  

 אני   עומד   לערוך   קורס   צלילה   באילת,   האתר   הדליק   בפני   נורות   אדומות.  
  התרגשתי   מאד   מההנצחה   

 אזכור   את   המקרה   כל   החיים   !!!  
  שלא   תדעו   עוד   צער   !!!   
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  Wednesday   08/14/2002   2:06:43pm   

  Name:   Iris   
  City/Country:   ramat-hagolan   

   :E-Mail   
  Comments:   להורים   היקרים,  

 היום   נחשפתי   לראשונה   לסיפורו   של   דורי.  
 אני   צוללת   יחד   עם   בעלי   ברמה   של    2  כוכבים.  

 כפי   שהבנתי   תאונת   הצלילה   של   דורי   התרחשה   כאשר   היה   מלווה  
 במדריך   צמוד   ולכן   הזעזוע   שלי   כפול.  

 איך   קרה   שדורי   עלה   על   פני   המים   לבד  
  

 איפה   היה   המדריך  
  

 מה   הוא   עשה   בעומק   שמחוץ   לסמכות   הסמכתו  
  

 איך   קרה   שציוד   אשר   הושכר   אני   מניחה   ממועדון   הצלילה   לא  
 היה   תקין,   הם   הרי   חייבים   להשכיר   ציוד   תקין   ולבדוק   אותו   תדיר.  

  
 האם   דורי   או   מדריך   הצלילה   בדקו   את   הציוד   לפני   הצלילה,   הרי  

 לדורי   לא   היה   ניסיון  
  

 השאלות   אני   מניחה   עוד   פתוחות   ,   לא   להאמין   שזה   מה   שקורה  
 במדינה   מתוקנת   ודמוקרטית   כמו   שלנו.  

 מילים   לא   תוכלה   להביעה   את   צערי   ואת   השתתפותי   בצערכם.  
 הצלילה   בשבילי   היא   כדור   הרגעה   מלחצי   היום   יום.  

 וחבל   חבל   חבל   מאוד   על   כל   התאונות   הכל   כך   מיותרות   האלו  
 ובעיקר   על   קשר   השתיקה.  

  
  שלא   תדעו   עוד   צער   

    
  



  Tuesday   08/13/2002   12:02:12am   
  Name:   maymon   almoznino   

  City/Country:   israel\beer-sheva   
  E-Mail:   maymon.almoznino@intel.com   

   :Comments   
    
  

  Wednesday   08/07/2002   2:55:57pm   
  Name:   claudio   

  City/Country:   beit   hashita   18910   
  E-Mail:   clodkohn@yahoo.com   

   :Comments   
    
  
  

  Wednesday   07/24/2002   1:04:23am   
  Name:   Shaike   Shafrir   
  City/Country:   Galilee   

   :E-Mail   
  Comments:   לעמי   שלום,  

 הכרתי   אותך   בעת   השירות   הצבאי   שלנו   ומאז   לא   נפגשנו.  
 את   דורי   לא   זכיתי   להכיר  

 עיינו   וקראנו   באתר   של   דורי.   האדם   הזה   פשוט   מדהים,   מחד   גיסא   מזכיר   לי   את   העומק   של   ההסתכלות  
  שלך   בגילו,   אך   מאידך   גיסא,   ואנה   סלח   לי   עמי,   במקרה   זה   התלמיד   עלה   על   רבו   -   ועל   רובנו.   

 העומק,   רוחב   האופקים,   שמחת   החיים   והשקפת   העולם   הרצינית   שהספיק   לגבש   במהלך   חייו   משאירה  
 אנשים   כמוני   -   מי   שלא   הכיר   אותו   -   בתחושה   של   החמצה   גדולה.   נראה   כי   מישהו   מהצוות   של   ההשגחה  

  העליונה   היה   זקוק   לדורי   באופן   נואש.   
  רצינו   להוסיף   כי   ניכר   שהושקעה   מקצועיות   ואהבה   רבה   בהקמת   האתר   

    
  
  

  Monday   07/08/2002   0:39:15am   
  Name:   Raanan   Raz   

  City/Country:   Herzelia,   Israel   
   :E-Mail   

   :Comments   
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  Sunday   07/07/2002   4:29:49pm   
  Name:   ron   weiner   

  City/Country:   israel   
  E-Mail:   weineron@walla.co.il   

  Comments:   v   v   good   site   
    
  
  



  Saturday   06/15/2002   9:08:42pm   
  Name:   Shmulik   

  City/Country:   Israel   
   :E-Mail   

   .Comments:   I'm   sorry   for   your   loss   
    
  
  
  

  Thursday   06/13/2002   4:46:52am   
  Name:   Naomi   

  City/Country:   Germany   
   :E-Mail   

  .....Comments:   Heaven   was   missing   an   angel   
   .I   am   so   touched   of   this   page   and   i   am   sure   he   was   an   amazing   boy   

    
  
  

  Wednesday   06/05/2002   3:00:02pm   
  Name:   mauricio   bromfman   

  City/Country:   israel   
  E-Mail:   mb@access.co.il   

 Comments:   I   hate   and   suffer   every   single   day   from   irresponsible   authorities   and   their   lies  
  Please   contact   me   if   there   is   a   thing   i   can   do   to   help   you   get   the   formal   truth   out   

    
  
  
  

  Sunday   06/02/2002   3:23:56pm   
  Name:   ethan   

  City/Country:   israel   
  E-Mail:   ethan@pob.huji.ac.il   

 Comments:   I   AM   SORRY   WITH   YOUR   LOSS   MY   HART   IS   WITH   YOU   ,AND   AS   A  
 STARTING   DIVER   I   WILL   PUT   MORE   ATTENTION   ON   THE   GEAR   AND   THE   PARTNER  

  .OF   DIVING  
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  Monday   05/13/2002   2:05:46pm   
  Name:   Yoav   Shrem   

  City/Country:   Hod-Hasharon   
   :E-Mail   

  Comments:   עמי   אהובה   ושירי   היקרים.  
  
  

  אני   מוצא   את   עצמי   שוב   כותב   על   דורי,   לאחר   זמן   רב   שלא   טרחתי   
  לעשות   כן.   

 ראשית   ,   הייתי   רוצא   להביע   בכנות   רבה   ,את   הערכתי   הכנה   והתפעלותי  
  מהטקס   המרשים   שערכתם   באוניברסיטת   ת"א   בתאריך    02\  4\  7  לזכרו   של   



 דורי   גרייט  
  

 שוב   אני   מעשן   עוד   סיגריה   בלעדיו   וזה   מצב   שמפחית   בהרבה   את   ההנאה  
 שבעישון,   סוגייה   שבה   דשנו   פעמים   רבות,"העישון   כאקט   חברתי"  

  
 מסתבר   שהיה,יש   ויהיה   עוד   הרבה   מה   לומר   על   דורי.  

 אחד   הדברים   שרציתי   לדבר   עליו   בטקס   ,אחד   מתוך   קטעים   או   דברים  
 הרבה,   היא   תחושה   אגואיסטית   שמלטפת   לי   את   הראש,הגב   ושאר   חלקי  
 גוף.הסבר   פשוט   מאוד   שיבהיר   למה   התכוון   המשורר:   אין   יום   שעובר   בלי  
  שאשאל   את   עצמי,מה   החמצתי   היום,   איזה   שיר   טוב   שעוד   לא   שמעתי,   

 ספר   שלא   קראתי,   שלא   אשמע   ,אקרא   ,אראה   ,אחוש   ואנשום.  
 מאז   שהבנאדם   הלך,הלך   בלי   להגיד   שלום,   כל   אותם   הדברים   האלה,  

 שמן   הסתם   לא   אתוודע   אליהם   לעולם,  
 חסל   סדר   "ג'ו,   אתה   חייב   לשמוע   את   זה....  

  
 עצוב,   צורם,   מתסכל,   מרגיז,   מרתיח,   מכעיס   ומשבש   לי   את   חוט  

 המחשבה.   תחושות   אינטימיות   ביותר   ,שאני   חולק   איתכם   בצער   רב,  
  תחושת   ההתמודדות   שלי   שהיא   קשה   מנשוא.   

 דורי   ואני   ממשיכים   לשמור   על   קשר   בלילות,   בשעות   הקטנות   של   הלילה,  
 כאשר   העפעפיים   שלי   משחקים   פינג   פונג.   הוא   לא   השתנה   הרבה,   השיער  

 אותו   שיער   החיוך   אותו   חיוך   והצחוק   אותו   הצחוק.  
  כאשר   אני   מתעורר   ,אני   מבקש   ממנו   לבקר   לעיתים   קרובות   יותר,   

  אבל   זה   לא   תלוי   כל   כך   בו   או   בי.   
  לכן   מה   שכן   ניתן   לבקש   ,זה   להמשיך   להישאר   לא   שפוי   במציאות   המאד   

  שפוייה   שאנו   כולנו   שרויים   בה,   
 שכן   אם   הייתי   שפוי,   בטח   הייתי   משתגע.  

  
  

  שלכם   :יואב   שרם   
    
  

  Monday   04/29/2002   9:40:52am   
  Name:   michael   

  City/Country:   givatayim   
   :E-Mail   

   :Comments   
    
  
  

  Sunday   04/28/2002   12:12:47am   
  Name:   gilad   leibovich   

  City/Country:   Tel   Aviv   /   Israel   
  E-Mail:   ya_jonny@hotmail.com   

   :Comments   
  
  

  Saturday   04/27/2002   7:41:38pm   
  Name:   liore   

   :City/Country   
  E-Mail:   rliore@hotmail.com   

 Comments:   07/04/02  
 להורים   של   דורי  

 או   בעצם   ?   לכל   אחד   אחר  



 רציתי   לגשת   להגיד   לכם   תודה   בערב   עצמו,   אבל   פחדתי   שלא   אצליח   לדבר.  
  במשך   כל   הערב   ישבתי   והתאפקתי   לא   לבכות,   

 זה   קצת   מביך,   לשבת   ולבכות   באולם   מלא   אנשים   זרים  
 ובסוף   הערב   כבר   לא   הצלחתי   להחזיק   את   הדמעות   בפנים  

 זה   קצת   מוזר,   אולי,   להגיב   ככה   לאובדן   של   מישהו   שמכירים   תקופה  
 כל   כך   קצרה   מישהו   שרק   מתחילים   להכיר,   בעצם,   ובערב   היה   נעים   להכיר  

 אותו   עוד   קצת,   אם   כי   זה   מחדד   עוד   את   הכאב,   כי   זו   הרי   היכרות  
  שלא   תוכל   להיות   יותר   ממקור   ראשון,   מדורי   עצמו.   

  היה   מרגש   לראות   את   האנשים   באולם,   לשמוע   קצת   מאנשים   על   תקופות   
 חיים   קודמות   שלו,   היה   מרגש   לראות   אתכם,   ולהבין   ?   איך   יצא   לכם  

 הילד   הזה,   שכבר   אחרי   סמסטר   אחד,   מצליח   להיות   כל   כך   חסר  
 באוניברסיטה,   שאחרי   סמסטר,   השיחות   איתו   נחרטות   בזכרון.   כמו  

  שבאופן   טבעי   קורה,   כשמישהו   מאיתנו   נעדר   פתאום,   אבל   לא   רק   ?   
  משום   שאני   מוצאת   את   עצמי   מצטטת   אותו,   למשל   בבואי   להעלות   טענה   

  מסויימת   על   החיים,   שהוא   היטיב   לנסחה   ולהאירה,   ואני   אימצתי   לי   
 אותה   ממנו.  

  
 מאוד   הזדהיתי   עם   מה   שאסא   כשר   אמר,   על   החיים   שממשיכים   בלבבות,  

  ורציתי   לספר   לכם,   שהוא   עדיין   חי   גם   באוניברסיטה,   שאני   עדיין   
  חושבת   שאני   רואה   אותו   מדי   פעם,   כשאני   הולכת   על   המדרכות   של   

  האוניברסיטה,   ואז   נזכרת   שזה   לא   יכול   להיות   הוא.   
 שאני   עדיין   חושבת   עליו,   כשאני   שומעת   את   ה  doors,   את   ג'ון   מקלין,  

 את   ז'אק   ברל,   כשאני   קוראת   את   רומאן   גארי.  
  שאני   עדיין   נזכרת   בשיחות   שהיו   לנו,   ותוהה   מה   יכול   היה   להיות   המשכן,   

  
  אז   תודה   לכם   שעשיתם   את   הערב   הזה,   ושהזמנתם   אותנו,   הסטודנטים   

  שלמדו   איתו,   
 ותודה   לכם   שעשיתם   כזה   אדם   נפלא,   שהיה   לי   הכבוד   להנות   משהותו  

  בעולם,   גם   אם   לתקופה   קצרה.   
  

  ליאור.   
    
  
  

  Saturday   04/27/2002   1:01:57am   
   Name:   דורי   

   City/Country:   ת   
  E-Mail:   dorke@netvision.net.il   

  Comments:   היי...   במקרה   נכנסתי   לאתר,   שעניין   אותי   ולו   בגלל   העובדה   הסתמית   (?)   שלי   ולדורי   -  
 אותו   השם!   ומצאתי   ילד   יפה,   שהלך,   שאהב   ספרים   ומוסיקה   וחיים,   כמוני.  

 חבל?   אין   מילה   כזו.  
  איתכם,   דורי   
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  Thursday   04/25/2002   0:38:14am   
  Name:   Dalia   &   Marcel   Rappaport   

  City/Country:   Tel-Aviv,   Israel   



   :E-Mail   
  Comments:   !   לדורי,   אהובה,   עמי   ושירי  

  
  ...לפי   רוחו   של   אסא   כשר   

  
 חוויתי   ערב   מכובד   ומרגש   במיוחד   בחברתכם  

  
 תודה  

  דליה   רפפורט   
    
  

  
Monday   04/22/2002   11:40:12am     
Name:   Chaim   Forst     
City/Country:   Raanana,   Israel     
E-Mail:   csforst@yahoo.com     
Comments:   A   very   moving   site   about   a   very   moving   person.   I   will   send   the   URL   to   my   son   
who   is   also   a   diver.   
  

Thank   you.     
    
  
  

  Monday   04/15/2002   4:46:39pm   
  Name:   Daphna   

   :Homepage   
  E-Mail:   daphna_ys@yahoo.com   

  Referred   By:   Friend   
 City/Country:   Hod-Hasharon,   Israel   

  Comments:   לאהובה,   עמי,   ושירי   היקרים   מכל.  
 הלילה,   כמו   לילות   רבים   לפניו,   מצאתי   עצמי  

  שוב   יושבת   מול   האתר.   קוראת   שוב   ושוב   את   
  המכתבים,   העבודות,   מסתכלת   שוב   בתמונות.   

  צוחקת,   בוכה,   נוזפת   בעצמי,   שוב   צוחקת,   
 שוב   בוכה...  

  כשרק   שמעתי   על   מותו,   במשך   מספר   ימים   נדמה   
 היה   שהבכי   הוא   מצב   טבעי,   כמו   נשימה.   הולכת  

 -   בוכה,   מדברת   -   בוכה,   ישנה   -   בוכה.  
  לאט,   לאט   הבכי   שכח   ונשארה   רק   ההרגשה   הנוראית   

  ההיא   בבטן,   זו   שגם   כשצוחקים   מזכירה   לך,   
 ששום   דבר   לא   יהיה   אותו   הדבר.   לעולם.  

  היום   התחושה   העיקרית   שמלווה   אותי   כשאני   נזכרת   
  בדורי,   היא   זו   של   "לא   הספקתי".   לא   הספקתי   

 לאגור   זיכרונות,   תחושות,   שיחות,   "רגעים   קטנים",  
 תמונות.   לכל   זיכרון   שיש   לי   אני   נצמדת   בכל   כוחי,  

 מעלה   כל   מילה,   כל   שיחה,   עשרות   פעמים,   אולי   אזכר  
 בעוד   משפט,   עוד   יום   משותף,   רק   לא   לשכוח   שום   דבר  
 דעתי   היא,   שעליי   לזכור   לחייך?   בכל   פעם   שאני   חושבת  

 עליו.   בזמן   שהותי   בהודו   התעניינתי   בבודהיזם  
 ובדתות   מזרחיות   נוספות,   ובטקסטים   רבים   מדברים  

 על   כך   שיש   לעזור   לנשמה   של   המת   להמשיך   הלאה.   שאם  
  אנשים   שאהב   יקראו   לו   בבכי   לשוב,   זה   ימנע   ממנו  

  "ללכת   לכיוון   האור".   ועל   כן   יש   לעזור   לו.   אני   



  לא   יודעת   במה   אני   מאמינה   באמת,   אבל   בכל   זאת,   
 הרגשתי   צורך   לנסות   ולעשות.   הדלקתי   נרות   בשבילו,  
 התפללתי   בשבילו.   אבל   הרגש   חזק   יותר   מכל   דעה   או  

 מחשבה   והבכי   פורץ   מתי   שרק   בא   לו,   ולפעמים   אני  
 מרגישה   שאני   בוכה   כמעט   מספיק   חזק   בשביל   להחזיר  

 אותו   לכאן.   הצורך   האגואיסטי   שדורש   את   דורי   כאן,  
 עכשיו,   כי   אני   רוצה   להיות   אתו,   לדבר   אתו,   לספר,  

 לחלוק,   להחזיק   ולחבק,   הצורך   הזה   מתעורר   כל   פעם  
 מחדש.   כל   החוכמה   שבעולם   לא   יכולה   לעזור   להתמודד  

 עם   ההרגשה   הנוראית   הזו.   לכן   הדבר   היחיד   שנשאר  
 זו   האמונה.   מה   עוד   יכול   לחזק   חוץ   מהאמונה   הכ??נה  

 שעוד   ניפגש? 
 ולפעמים,   כשממש   שקט   מסביב,   אני   גם   מרגישה   אותו  

  לידי.   אבא   שלי,   המדען,   יקרא   לזה   "אשליה"   או   
  "דרך   התמודדות   ונחמה".   אבל   לא.   כשאתה   מאמין   

  במשהו   באמת   -   אז   זו   האמת   עבורך.   
 הקשר   שלי   עם   דורי   עבר   הרים   וגבעות,   ניתוק   וחיבור  

 מחדש,   אבל   כשהיה,   תמיד   היה   חזק.   וחשוב.  
  אני   רוצה   להודות   לכם   על   שהבאתם   את   דורי.   בשעות   

 המעטות   בהן   זכיתי   לבלות   עם   כולכם   כמשפחה,   נשארתי  
 פעורת   פה   אל   מול   החום,   הפתיחות,   החברות   והכבוד  

 שהפגנתם   אחד   כלפי   השני,   וזאת   ציינתי   בפני   דורי  
  פעמים   רבות.   אתם   הייתם   ונותרתם   אנשים   נהדרים   

  ומשפחה   נפלאה.   המשיכו   לחזק   אחד   את   השני.   
  ובאשר   לך,   דורי   יקר,   יש   רק   דבר   אחד   חשוב   באמת   

 שאני   רוצה   להגיד.   דבר   שמעולם   לא   אמרתי   לך   בחייך  
  וזו   החרטה   היחידה   שיש   בי.   דבר   שאמרתי   אינספור   

 פעמים   מאז   ששמעתי   שאינך   אתנו   עוד.  
 אני   רוצה   להגיד   שאני   אוהבת   אותך.   תמיד.  

  
  דפנה.   

    
  
  

  Monday   04/15/2002   1:19:39am   
  Name:   Avi   Meirowitz   

   :Homepage   
  E-Mail:   einatavi@barak-online.net   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Kfar-Saba,   Israel   

  Comments:   לאהובה   ועמי   היקרים   שלום   רב  
  

 אני   מוצא   את   עצמי   יושב   מול   המחשב   ערב   יום   שישי   וברצוני   לכתוב   לכם   מספר   מילים  
 את   דורי   שלכם   לא   הכרתי   באופן   אישי   ההיכרות   שלי   עימו   היתה   בכך   שמדי   פעם   כאשר   היה   בא   לבקר  
 את   אהובה   בעבודה   הייתי   רואה   בחור   חייכן   יושב   בחדרה   בפעם   האחרונה   שאני   ראיתי   אותו   היתה   אם 

 זיכרוני   אינו   מטעה   אותי   ביום   חמישי   לפני   הצהריים   יומיים   לפני   האסון  
 בשנה   האחרונה   דווקא   לאחר   מותו   יכולתי   להתוודע   אליו   יותר   מקרוב   הן   בהלוויה   ביום   השנה   למותו  

 ובערב   הזיכרון   שערכתם   בעבורו   כל   כך   ברגישות   ובמגע  
 קל   מאד   היה   להתחבר   לאדם   כה   ברוך   כישרונות   כפי   שדורי   נשמע   מפי   חבריו   הרבים   בגלובוס   מוריו  

 ובני   משפחתו  
 באופן   פרדוקסלי   גם   לאחר   מותו   דורי   ממשיך   לעשות   דבר   שאיפיין   אותו   והוא   ממשיך   לגעת   באנשים  

 ולכבוש   אותם   אנשים   שחלקם   לא   הכירו   אותו   לפני   מותו  
  שלכם   אבי   



    
  
  

  Thursday   04/11/2002   12:22:55am   
  Name:   Pini   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Beer-Sheva   

  Comments:   אהובה   ועמי   היקרים,  
 היה   לי   לכבוד   להשתתף   באזכרה   המאד   מיוחדת  

  והמאד   שונה   כיאה   לדורי   המאוד   שונה   
 והמאוד   מוכשר.  

 אומר   כי   זו   הייתה   אזכרה   מכובדת   ומכבדת  
 אזכרה   עם   עוצמה   יוצאת   דופן,   וסדר   אחר.  

  קטונתי   מלהוסיף   לדבריו   של   פרופ'   אסא   כשר   
 ואדגיש   את   העובדה   שגם   מהתרשמות   אישית   שלי  

  דורי   חי   !!   
 דורי   נשאר   ונישא   על-ידיכם   וע"י   קרוביו  

 וחבריו   וכך   הוא   לא   הולך   לאיבוד,   הוא   קיים  
  והוא   ישנו,   כי   הוא   -   זה   אתם.   

 ואם   אתם   חיים   ואם   אתם   נושמים,   כל   זאת  
 כאשר   אתם   או   אחרים   חושבים   עליו,   הרי   שגם  

 הוא   נמצא   כאן   וימשיך   להימצא   כאן.  
 היו   חזקים   והיו   בריאים   !  

 בכבוד   רב,  
  פיני   
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  Thursday   04/11/2002   10:40:00am   

  Name:   Tzila   &   Dov   
   :Homepage   

  E-Mail:   tyaniv@post.tau.ac.il   
  Referred   By:   Friend   

  City/Country:   Tel-Aviv   
  Comments:   אהובה,   עמי   ושירי   היקרים!  

 התרגשנו   מאד   בערב   לזכרו   של   דורי,   הכל   הוצג   בצורה   כה   מכובדת   ונוגעת   ללב.   אכן   אבידה   גדולה.  
  שלכם   צלה   ודב   

    
  

    



Thursday   04/04/2002   1:39:04am     
Name:   Shuki     
Homepage:     
E-Mail:   yoav@corsystech.com     
Referred   By:   Just   Surfed   In    
City/Country:   USA     
Comments:   Saw   the   article   in   iDive   and   wanted   to   learn   more   about   your   beloved   son   and   
brother.   
  

A   divier   myself,   I   can't   help   but   feel   for   your   loss   and   frustrution   with   the   atitude   you   receive   
with   regards   to   the   investigation   of   Dori's   death.   
  

I   hope,   much   like   you,   that   his   death   was   not   in   vain   and   that   it   will   serve   as   a   lesson   to   
immature   divers.   
  

Please   stay   strong   for   him,   and   yourselves,   
  

Shuki     
    
  
  

  Wednesday   04/03/2002   2:53:13am   
  Name:   shiri   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
   :City/Country   

  Comments:   דורילה   יקר   שלי,  
  

  שנה   עברה   בלעדיך.   
 כחלק   מלחימתי   בגזירה,   ניסיתי   למצוא   חלקים   ממך   באנשים   אחרים,   מקריים,   אבל   זה   לא   ניתן.  

 לא   ניתן   למצוא   את   הרב-גוניות   המיוחדת   שלך.   את   היותך   חבר   כל   כך   טוב,   מעניק,   קשוב,   איכפתי  
 ואוהב.   את   ההתעמקות   שלך   בדברים,   את   הראיה   הכוללת,   הסקת   מקנות   מעניינת   לגבי   ההווה   העתיד  

 והעבר   מתוך   משהו   יומיומי   ושגרתי,   ויחד   עם   זה   ההומור   שלך,   ההשתטות   והשמחה.   ואת   ההבנה  
 הגדולה   במוסיקה.  

 לא   ניתן   למצוא   זאת   שוב,   וכל   כך   חבל.  
 איבדתי   חבר   כל   כך   טוב,   אח   יחיד   ובן   להורי.   וכל   כך   חבל,   כל   כך   קשה,   כל   כך   בלתי   אפשרי,   מיותר,  

 מעצבן,   מכאיב.  
 וכולם   שואלים   "מה   שלומך   ואיך   ההורים?"   וקשה   להסביר   שרגע   זה   ככה   ורגע   זה   אחרת,   והעיקר   זה  

 ההיסחפות   לתוך   מערבולת   של   רגשות   בלתי-נתפסת,   כשלא   יודעים   מה   עוצמתה,   היכן   סופה   והאם   יש  
 לה   סוף.  

  
 ולומדים   הכל   לעשות   בפעם   הראשונה   "אחרי".  

 בפעם   הראשונה   לאכול   שלושתנו   יחד   מסביב   לשולחן   בשבת   בבוקר   כשנשאר   מקום   ריק.  
 בפעם   הראשונה   לשמוע   מוסיקה   שדורי   לא   יכיר,   ויותר   קשה   מזה,   מוסיקה   שדורי   אהב   או   מוסיקה   שאני  

 אהבתי.  
 בפעם   הראשונה   לצחוק.  

 בפעם   הראשונה   לנסות   להנות   מהטבע.  
 בפעם   הראשונה   ללכת   לים.  

 בפעם   הראשונה   להיזכר   בסיטואציה   מהעבר,   ולהעלות   את   תמונתך   רק   מהזיכרון   ואת   קולך   ואת  
 נוכחותך.  

 בפעם   הראשונה   לדבר   עליך,   כחלק   מחיי,   עם   אדם   שאינו   יודע   מה   שקרה,   ולהחליט   עד   כמה   הוא   קרוב,  
 ולנבא   איך   הוא   יגיב,   ולהתמודד   עם   מבוכתו.  



 בפעם   הראשונה   לנסוע   לצרפת   שאהבת   כשאתה   כבר   לא   תיסע.  
 בפעם   הראשונה   לראות   ברחוב   מישהו   שמזכיר   אותך.  

  
 רק   הבכי,   הבכי   כל   כך   טבעי   ואינו   זר   בתוך   המצב   הזה.   הוא   רק   מקבל   כל   כך   הרבה   גוונים   ועוצמות.  

  
 דורילה,   אני   אוהבת   אותך   כמו   שתמיד   אהבתי,   אתה   חסר   לי   מאוד   ואתה   בוודאי   יודע   את   זה.  

  אחותך,   שירי.   
    
  
  
  

  Tuesday   03/19/2002   6:35:02pm   
  Name:   Yafit   Levy   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Ramat-Gan   -   Israel   

   :Comments   
  27  פברואר,    2002 
 ט"ו   באדר   תשס"ב  

  
 מכתב   לדורי, 

  
  בילדותך   היית   ישן   אצלנו   בכל   הזדמנות.   

 היית   כאח   קטן   לי   ולאחיותיי  
  אתה   אמנם   צעיר   ממני   כמעט    5  שנים   אבל   תמיד   

  הרגשתי   שאתה   יותר   מגילך,   במחשבה   ובכושר   
  הביטוי   שלך   בכתב   ובעל   פה   תמיד   היית   מצחיק   

 את   כולם   בדרכך   המיוחדת   ומי   שמכיר   אותך   יודע   זאת.  
  

  לאחרונה   מצאתי   פתק   שהשארת   לי   ב    01.08.91  בעת   
  שישנת   אצלנו.   היית   בן    14  בפתק   כתבת   שלום   כי   

  לא   הספקת   לומר.   
 מי   ידע   אז,   שכעבור   מס'   שנים   הפתק   ישאר   כמזכרת   ממך  

  
 דורי,   היום   לפני   שנה   השארתי   לך   הודעה   בסלולרי  

 מזל   טוב   ואיחולים   ליום   הולדתך   ה-    24 
 ידעתי   שאתה   תתיחס   בדרכך   המיוחדת   ואכן   כך   עשית  

  בשבת    03.03.01  
  

  שבוע   לאחר   מכן   ב-    10.03.01  ארעה   תאונת   צלילה   
 באילת,   עוד   ידיעה   שחשבנו   שזה   לא   נוגע   לנו?  

 בערב   קיבלנו   שיחת   טלפון   קשה   כשמלל   השיחה   עוד  
 מהדהד   בראשי   "דורי   איננו,   דורי   הלך?"  

 הלכת   מאיתנו   סתם   כך,   ללא   שוב   והותרת   אותנו  
 עצובים   לעד.  

  
  דורי,   שנה   עברה   מאז   הלכת   אבל   הזמן   כאילו   עומד   
 מלכת   כי   איך   אפשר   לחשוב   ולספר   עליך   בזמן   עבר  

 לדעת   שתמונותיך   וסיפורים   עליך   כעת   הם   זיכרון.  
 גם   היום   שאני   רואה   אותך   בתמונות   בשבילי   אתה  

 עדיין   חי,   עובד,   מטייל   ולומד   במירוץ   נגד  
 הזמן   להספיק   הכל.  



  
  בצורה   זו   קל   לי   להתמודד   עם   המציאות   קשה   לי   

 להשלים   עם   העובדות   גם   כעת   בכתיבת   שורות   אלו  
 אני   עדיין   לא   מעכלת   שאתה   איננו.  

  
 אוהבת   ומתגעגעת,  

 בת   דודתך  
  יפית   לוי   

    
  
  

  Tuesday   03/19/2002   2:24:53pm   
  Name:   Linda   Guttman   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Jerusalem   

  Comments:   לאהובה   ועמי   שלום!  
  תודה   ששלחתם   לי   את   הכתובת   של   האתר   של   דורי   

  כשראיתי   את   כל   המכתבים   האלה   והתמונות   
 הרגשתי   עצב   נוראי,  

  זה   כמו   לחבר   פיסות   פאזל   ,   שהוא   כל   כך   רב   
 מימדי   ועצום   שבעצם   ככל   שמנסים   לסיים   לבנות  

 אותו   כך   מתרחקים   מהסוף  
  יש   לי   בראש   הרבה   פיסות   כאלו   מפאזל   החיים   

  של   דורי   ואני   לא   יכולה   (ולא   רוצה)   להפסיק   
  לחשוב   עליו.   כתבתי   לו   בראשי   אין   ספור   

  מכתבים   ובעצם   גם   לכם.   אני   לא   יודעת   איך   
 לבטא   את   העצב   על   מותו,   אף   פעם   לא   כתבתי  

 מכתב   תנחומים,   בעצם   המילה   עצמה   תנחומים  
 היא   כבר   לא   נראית   לי   מתאימה,   כי   אני  

  יודעת   שאי   אפשר   באמת   לנחם   על   דבר   נורא   כזה   
  
  
    

   :Sign   this   Guestbook   |   Manage   your   Guestbook   Page   6   of   12   Go   To   Page   
    
    

   :Sign   this   Guestbook   |   Manage   your   Guestbook   Page   7   of   12   Go   To   Page   
    

  Saturday   03/16/2002   10:16:43pm   
  .This   is   a   private   entry  

  
  .If   you   are   the   owner   of   this   guestbook,   you   can   press   the   button   to   view   this   entry  

  
    
  

  Tuesday   03/12/2002   2:30:28pm   
  Name:   haim   
   :Homepage   

  E-Mail:   diver7@zahav.net.il   
  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   israel   



  Comments:   friend   from   traveling   in   philipines   
    
  
  

  Sunday   03/03/2002   4:37:02pm   
   Name:   ורד   לוי   
   :Homepage   

   :E-Mail   
  Referred   By:   Friend   
   City/Country:   רמת   גן   

  Comments:   לדורי,  
  

 שנה   עברה   לה   וחלפה  
 ואנחנו   לך   כבר   לא   נוכל   לומר   אף   מילה  

 עדיין   לא   מאמינים   וגם   לא   מעכלים  
 שאת   צחוקך   המתגלגל   לא   נשמע  

 ושאת   זיו   פניך   לא   נראה  
  מכתבים   רבים   נותרו   מיותמים   

 ותמונות   רבות   הותרת   מסודרות   באלבומים  
  

 אך   מה   כל   זה   שווה  
 אם   עדיין   לא   שמענו   ממך   על   כולם   סיפורים   משעשעים  

 לעולם   לא   נשכח   את   סיפוריך   היפים  
 ואת   הקטעים   המצחיקים  

 שעברנו   יחד   גם   כילדים   קטנים  
 חווינו   המון   חוויות   ביחד  
 שהרי   אתה   אחינו   הקטן  

 גדלת   איתנו   ותמיד   תהיה   חלק   מאיתנו   לעד  
  

 מי   ידע   שבצורה   כזו   יקטע   עולם   כה   מושלם  
 דווקא   ביום   שמח   שכזה,   יום   שושן   פורים  

 פני   כולנו   עצובים   ונפולים  
 דווקא   היום   זה   לא   בסדר   כי   הרי   לפני   שנה   בדיוק  

 שמחנו   בשמחתך   כי   הנה   הופ   גדלת   בעוד   שנה  
 ושתאריך   זה   הוא   תאריך   יום   הולדתך  

  ואני   התלהבתי   ושלחתי   לך   ברכה   
  

 אך   לצערנו   ארעה   לנו   טרגדיה   עצומה  
 הים   שכל   כך   אהבת  

 הפך   להיות   אכזר   ומנוכר  
 ביום   בהיר   ירדת   למצולות  
 לראות   ולחוות   עוד   חוויות  

 בדרכך   המאוד   מיוחדת  
 כל   דבר   אהבת   לנסות   ולעשות  

 בכל   מקום   ואתר   להיות  
 ואפילו   לחיות   הזנוחות   נתת   לחיות  

  
 מה   נגיד   ומה   נספר  

 קצרה   היריעה   מלתאר  
 אומרים   שאין   אדם   מושלם  
 אך   בך   איננו   רואים   כל   פגם  

  
 נסיים   ונגיד  



 שאתה   המלאך   שלנו,   שתמיד   תהיה   איתנו   ותישאר   צעיר   לנצח  
 שמור   על   העולם   ילד,   עם   חיוך   של   מלאכים  

 שמור   על   העולם   ילד,   כי   אנחנו   לא   יכולים  
 לא   יכולים   וקשה   לכולנו   בלעדיך  

  לאורך   כל   הזמן   רואים   את   תמונתך   
  

 אוהבים   ומתגעגעים   אליך   מאוד  
 אח   קטן   שלנו,  

 ציונה   ויעקב   לוי  
 ורד   ויפית   לוי  
 לימור   דבורה  

  
  

 נכתב   במלאת   שנה   בלי   דורי  
  טו'   אדר   תשס"ב,    27  בפרואר    2002  

    
  
  

  Sunday   03/03/2002   4:32:32pm   
   Name:   לימור   דבורה   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
   City/Country:   פתח   תקוה   

  Comments:   דורי,  
  
  

 חלפה   שנה   מאז   האסון   הנורא   שקרה   ובמקום   להשתתף   במסיבה  
 ולקנות   מתנה   ליום   הולדתך   אנחנו   מגיעים   לאזכרה. 

  
  אומרים   תמיד   שהזמן   הוא   התרופה   הטובה   ביותר   אך   אנחנו   

 רק   משכילים   ולומדים   עוד   על   דפוסי   התנהגותך.  
  

  במקום   לשמוע   דורי   חזר   מטיול   ודורי   מתכנן   שבוע   הבא   לצאת   
  לטיול   הכל   נקטע   באמצע   ושומעים   לפתע   דורי   אהב,   היה,   עשה,   

 תראו   את   דורי   בתמונה?  
  

 התמונות   תפסו   מקום   ונהיו   נושא   לשיחה?  
  

 נזכור   אותך   תמיד,  
  

  לימור   דבורה   ומשפחתה   
    
  
  

  Friday   03/01/2002   4:31:34am   
  .This   is   a   private   entry  

  
  .If   you   are   the   owner   of   this   guestbook,   you   can   press   the   button   to   view   this   entry  

  
    

   :Sign   this   Guestbook   |   Manage   your   Guestbook   Page   7   of   12   Go   To   Page   
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  Monday   02/25/2002   8:08:12pm   
   :Name   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Just   Surfed   In   
   :City/Country   

   :Comments   
  

Monday   02/25/2002   4:34:39am     
Name:   Nissim   Nissimov     
Homepage:     
E-Mail:   seawoulf@hotmail.com     
Referred   By:   Friend     
City/Country:   The   peoples   republic   of   Earth     
Comments:   I   have   never   written   to   you   before   I   guess   its   because   I   never   fully   grasped   that   I   
really   lost   the   one   and   only   true   friend   I   have   ever   had....   
Now   when   the   truth   slowly   precipitates   I   can   still   hear   your   laughter   through   the   haze   of   
time....   
On   the   25.02.01   I   wanted   to   call   and   just   talk....   I   hesitated   and   I   didn?t   ...   Why???   is   the   
question   which   will   haunt   me   for   the   rest   of   my   days...  
You   know   every   one   is   afraid   of   Death   but   not   me   no,   no   more   because   I   have   someone   to   
meet   across   the   river   on   the   banks   of   eternity....   
I   will   see   you   again   my   man   and   if   I   don?t   see   you   on   this   world   I   ll   meet   you   on   the   next   one   
but   I   might   be   a   bit   late....   
Friendship   never   dies   you   know   only   we   do...   
Nissime     

    
  

  Saturday   02/23/2002   3:13:01pm   
  Name:   Elad   Shimoni   

   :Homepage   
  E-Mail:   eladshimoni@hotmail.com   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Hod   HaSharon/Israel   

  (Comments:   "Don't   worry   -   Be   Dori"   (Dori   said   at   age   10  
  

 השנה   של   דורי  
  
  

 השנה   האחרונה   הייתה   השנה   הקשה   ביותר   של   דורי.  
  

 שנה   שלמה,   של   הקשבה   בלבד.   שנה   שהוא   לא   עונה.  
  כולם   היו   אצלו,   כולם   אמרו   לו,   כמה   שהם   מתגעגעים,   כמה   שהוא   חסר.   

 ודורי   ?   דורי   מקשיב,   אך   לא   עונה.  
 דורי   יודע,   אבל   לא   מגלה.  

  
 איך   זה   שם   בלעדיינו   ?   עם   מי   אתה   מדבר   ?   עם   מי   אתה   משחק   שחמט   ?   עם   מי   אתה   מטייל   ?  

  
 דורי   לא   הלך.   דורי   לא   נעלם.   הוא   עדיין   כאן.   גם   שנה   אחרי.  



 עדיין   מקשיב   לסיפורים   שלי,   עדיין   פותר   בעיות   לחבריו,   עדיין   דואג   לכולם.  
  

 בשנה   האחרונה,   דיברתי   עם   דורי   בכל   שבוע   מחדש,   כל   פעם   הוא   סיפר   לי   משהו   אחר.  
 רק   אתמול,   ישבנו   ודיברנו   על   איך   פעם   היינו   משחקים,   איזה   זמנים.  

  
 הוא   מתגעגע   אליינו,   הוא   חושב   עלינו.   הוא   שומר   עלינו.  

  
 דורי   של   השנה   האחרונה   הוא   דורי   אחר.   הוא   דורי   שקט   יותר.  

  
 קשה   לו   בלעדיי,   קשה   לו   בלעדייכם,   הוא   רק   רוצה   שתמשיכו   להיות   איתו,   כמו   שהוא   איתכם.  

  
  כי   דורי   לא   עזב   לשום   מקום,   גם   כשהוא   היה   בקצה   העולם   הוא   תמיד   חשב   עליינו,   ועכשיו   הוא   כאן,   

 ומצפה   מכל   אחד   מאיתנו   שיהיה   איתו   גם.  
  

 אל   תלכו   לשום   מקום,   אל   תעזבו   את   דורי,   דברו   איתו,   תתייעצו   איתו,   הוא   מקשיב,   הוא   מקשיב   לכם.  
  

  דורי   יודע   יותר   מכל   אחד   אחר   כמה   החיים   יקרים,   
 נצלו   אותם   לטובה,   שמרו   על   האהבה.  

  
  בקשה   אחרונה   ממני   אלייכם,   דברו   עם   דורי,   הוא   עדיין   איתכם.   

    
    

  Wednesday   02/13/2002   1:08:52am   
   Name:   שי   טביביאן   

   :Homepage   
  E-Mail:   shainirit@hotmail.com   

  Referred   By:   Just   Surfed   In   
   City/Country:   כפר   סבא   

   :Comments   
 רק   לאחרונה   קראתי   על   הארוע   המצער   באינטרנט   ונכנסתי   לאתר   שהכנתם   לזכרו   של   דורי.  

 גם   אני   צולל   ואני   מזועזע   מהרשלנות   הפושעת   של   מועדון   הצלילה.  
  אני   הייתי   יחד   עם   דורי   בצוות   בבה"ד    1  במשך    3  חודשים.   

 במשך   הקורס   שוחחנו,   התאמנו   ונהננו   יחד   כחברי   צוות   .  
 יצא   לי   לנווט   איתו   בניווט   כניסה   לקורס   שבו   קצת   יצא   לי   להכיר   אותו   לראשונה.  

  הדבר   הבולט   ביותר   שזכור   לי   הוא   נושאי   השיחות   שאפשר   היה   לקיים   איתו   שהיו   שונים   
  לחלוטין   משיחות   הצבאיות   הרגילות   .   

 זכור   לי   גם   שיעור   שהוא   העביר   לצוות   באחד   מסופי   השבוע   על   ספר   שהוא   קרא   ומאוד  
 התחבר   אליו,   זה   זכור   לי   כל   כך   בגלל   השוני   של   שעור   זה   מכל   שאר   השעורים.  

 לא   שמרנו   על   קשר   לאחר   הקורס   אך   יצא   לי   שוב   לראותו   במוצבי   הצפון   ,הוא   היה   מוצב   לידי  
  ונפגשנו   מעט   ואף   ראינו   הופעה   של   אהוד   בנאי   שהגיע   למוצב   שלו   ואנו   הוזמנו   להתארח.   

  אין   לי   ספק   שהוא   היה   קצין   מצוין   ובן   שראוי   להתגאות   בו.   
    
  
  
  

  Monday   02/11/2002   8:30:33pm   
   Name:   אריה  

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Search   Engine   
   City/Country:   ירושלים   

  Comments:   עצוב,   עצוב   שחיים   שלמים   של   בן   אדם   נגמרים   סתם,   ככה,   מחוסר   תשומת   לב.   תנחומי  
  למשפחה.   
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  Monday   02/11/2002   10:21:21am   
  Name:   ilan   

  Homepage:   http://elanee.com   
  E-Mail:   ilanee@compaq.net   
  Referred   By:   Just   Surfed   In   

   :City/Country   
   :Comments   

 I   hope   that   something   or   someone   will   wakeup   and   shout   against   the   notorious   Israeli   "count  
 on?."   Culture   and   will   establish   new   and   correct   methods   and   procedures   so   that   such  

  unnecessary   accidents   
  

Tuesday   02/05/2002   5:42:20pm     
Name:   Pini   Harush     
Homepage:     
E-Mail:     
Referred   By:   Friend     
City/Country:   Beer-Sheva   ,   Israel     
Comments:   It's   been   a   long   time   since   I   got   acquainted   with   this   case   and   I   keep   thinking   
about   Dori   and   the   huge   unnecessary   loss.   
No,   I   haven't   known   Dori   and   from   my   impression   (which   is   quite   strong   and   clear)   it's   
obvious   that   Dori   was   unusual   kind   of   man,   that   combined   within   him   horizons,   ideas,   
dreams   and   many   uncommon   talents.     
I   have   met   Ami   and   Ahuva,   and   I   understood   that   of   this   couple   that   raised   and   groomed   
him,   only   extraordinary   flower   could   have   developed.   
Upsetting   is   the   fact   that   the   world   keeps   going   on   and   Dori,   without   blame,   became   part   of   
@#%$!   statistics   of   names   and   numbers,   no   more!   
It   seems   that,   at   least   for   now,   nobody   of   authority   wants   and   is   interested   to   change   
anything.   
It's   clear   that   personal   failure   of   despicable   personnel   (the   instructors   that   qualified   Dori   and   
led   him   towards   his   last   dive)   and   colossal   system   failure   of   the   entire   diving   branch   in   Israel   
occurred.   
will   be   avoided   in   future.   
Maybe   this   will   bring   some   consolation   to   Ahuva   and   Ami.   
  

Ahuva   and   Ami,   your   loss   is   unbearable.   Be   strong.   
  

Pini     
  
  
  
  
  



  Monday   01/14/2002   9:35:11pm   
  Name:   pazit   hagag   

   :Homepage   
  E-Mail:   tagoo69@hotmail.com   

  Referred   By:   E-Mail   
  City/Country:   lod   -   israel   

   :Comments   
    
  
  

  Sunday   01/13/2002   0:13:05am   
  Name:   DUDU   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Hod-Hasharon   

  Comments:   אהובה   ועמיחי  
 למרות   הזמן   שעבר,   איני   מסוגל   לעכל   את   הזעזוע   העמוק   מהאסון   הנורא   והלא   צודק   הזה.   נורא   הדבר  
 כיצד   האנשים   אשר   יודעים   יותר   מכל   לאהוב   את   החיים,   הם   האנשים   אשר   נקטפים   ונלקחים   מאיתנו  
 בפתאומיות   אכזרית   שכזו.   זכרונות   רבים   יש   לי   מהחברות   שהיתה   ביננו,   ולנצח   אזכור   את   דורי   כחבר  

 טוב,   בעל   חוש   הומור   נפלא   ואופי   מיוחד   במינו  
  מי   יתן   ותמצאו   נחמה   בחייכם   

    
  

  Monday   12/24/2001   11:58:20am   
   :Name   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Just   Surfed   In   
   :City/Country   

   :Comments   
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  Sunday   12/09/2001   4:05:19pm     
  Name:   maz   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Just   Surfed   In   
  City/Country:   israel   

  Comments:   מתוך   פורום   הצלילה   בתפוז  
  

 לצערי   שמעתי   לראשונה   על   המקרה   הנורא   רק   עכשיו   תוך   שיטוט   בפורום.  
 פתחתי   את   האתר   לזכרו   של   דורי   ופשוט   קשה   להאמין   למחדל.   צולל   מתחיל   ואחראי   שניגש   למועדון  
 צלילה   מוכר,   עובר   רענון   לא   מוצלח,   יוצא   לצלילה   מודרכת   ומופקר   ע"י   המדריך.   מה   לעזאזל   המדריך  

 הזה   חשב?   בשביל   מה   הוא   היה   שם   בכלל  
 איזה   בזבוז.  

  
english   translation :   I   just   heard   about   this   terrible   accident,   visited   in   Dori's   site.   it's   hard   to   
believe.   a   beginer   diver   goes   into   a   approved   club,   fails   in   a   pre-dive,   taken   to   a   guided   dive   
and   deserted   by   the   guide.   what   did   the   guide   thought   of...   What   a   loss.     
    

  
  Sunday   12/09/2001   2:32:13am   

  Name:   ori   
   :Homepage   

   :E-Mail   
  Referred   By:   Just   Surfed   In   

  City/Country:   elad   
   :Comments   

    
  

  Friday   12/07/2001   5:04:36pm   
  .This   is   a   private   entry  

  
  .If   you   are   the   owner   of   this   guestbook,   you   can   press   the   button   to   view   this   entry  

  
    
  

  Saturday   12/01/2001   9:30:47pm   
  .This   is   a   private   entry  

  
  .If   you   are   the   owner   of   this   guestbook,   you   can   press   the   button   to   view   this   entry  

  
    

  Friday   11/16/2001   3:02:35pm   
  Name:   Eyal   

   :Homepage   
  E-Mail:   eyalyoss@zahav.net.il   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Hod-Hasharon   

  Comments:   .גלגל   החיים   אינו   מפסיק   לנוע  
  לרגע   עצמת   את   עיניך,   וכשפתחת   אותן,   שום   

  .דבר   ממה   שהכרת   אינו   נראה   יותר   אותו   הדבר   
  

  דורי   חברי   הקרוב   והיקר,   ישאר   לנצח   עבורנו   כדוגמא   ומופת   לרצון   חופשי,   אינטליגנציה   
 ואהבת   כל   אדם  



  
  יהי   זכרו   עמנו   לעד   
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  Thursday   11/08/2001   8:09:42pm   
  Name:   ariela   
   :Homepage   

   :E-Mail   
  Referred   By:   Friend   

  City/Country:   Hod-Hasharon   
  Comments:   כמה   מדהימה   רגישותו   של   דורי,   וכמה   מדהימה   יכולת   ההבעה   שלו   והכנות   שלו   במכתבים  

 שלו.   הפן   האנושי   שלו   מדהים.  
  והציונים   שלו   -   ממש   לא   ייאמנו.   כאילו   טוב   מכדי   להיות   אמיתי.   אני   בטוחה   שהיום   הוא   מלאך.   

  
  

  Monday   11/05/2001   9:49:02pm   
  Name:   roy   har-tsvi   

   :Homepage   
  E-Mail:   royhartsvi@hotmail.com   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   meitar   

   .Comments:   served   with   dori   in   the   army   
    
  

Saturday   11/03/2001   8:27:23pm     
Name:   Karen     
Homepage:     
E-Mail:     
Referred   By:   Friend     
City/Country:   Mexico   city     
Comments:   First   of   all   I   want   to   say   I   was   really   shocked   by   this   terrible   news   I   had   no   idea   
of   this,   since   I   never   kept   contact   later   with   Dori.   I   met   him   last   year   in   Cesky   Krumlov,   a   
small   town   in   Czek   Republic,   I   heard   him   speak   hebrew   so   we   spoke   because   I   spent   some   
time   in   Israel   and   Im   jewish,   we   were   togueter   for   the   evening   with   some   other   people   we   
met   there,   went   out   to   dinner   and   talk...   I   had   a   very   good   impression   of   all   the   things   I   read   
in   the   history   you   wrote   about   him,   even   though   I   didnt   meet   him   for   so   long,   I   could   notice   
what   a   great   and   smart   and   conscious   person   he   was...and   i   am   really   sorry.   I   just   wanted   to   
say   this   to   you   because   I   remembered   him   so   much   from   that   place,   when   he   was   a   few   
days   from   going   back   to   aretz   after   his   long   journey.   
Its   a   great   thing   you   have   this   page   in   his   memory.   Thank   you.   
sincerely  
Karen   Cheirif,   Mexico   city     
      



  Saturday   11/03/2001   8:23:49pm   
  Name:   Ada   Peretz   

   :Homepage   
   :E-Mail   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Israel   

  Comments:   שלום   רב,  
 נכנסתי   לאתר   שלכם   מתוך   סקרנות   ורגישות   עצומה   לנסיבות   כתיבתו.  

 בעלי   לפני   שנים   רבות   היה   בעצמו   בסיטואציה   קשה   של   תאונת   צלילה   אשר   בנס   נגמרה   בשלום   יחסית  
 (אישפוז   ונכות   באוזניים   עד   היום).  

 אני   מחזקת   את   ידיכם   ומאחלת   לכם   כל   טוב,  
 מייחלת   שתמצאו   את   כוחות   הנפש   ותעצומות   הגוף   כדי   לעמוד   ביום-   יום   הקשה,  

 בכאב   העצום   ובתחושת   החידלון   שאופפת   אתכם   במיוחד   לאור   האובדן   הכל   כך   גדול.  
  דורי,   שלא   הכרתי,   באמת   היה   נפש   גדולה   בגוף   של   איש   צעיר.   

 חבל   מאוד.  
 עדה   פרץ.  

  (חברה   של   מצדה   גורן)   
  
  

  Wednesday   10/24/2001   1:11:51am   
  Name:   Tzipi   &   Nati   Shifris   

  Homepage:   http://www.yaaronet.com   
  E-Mail:   Taldaf@yahoo.com   

  Referred   By:   Friend   
  City/Country:   Hod-Hasharon   -   Israel   

  Comments:   שירי,   אהובה   ועמי  
 !אתר   זיכרון   כל   כך   יפה,   כל   כך   לא   פייר   וכה   כואב 

 :המילים   היחידות   שעולות   לראש  
  

 מה   אברך   לו   במה   יבורך"  
 ?זה   העלם,   שאל   המלאך  

 ,נתתם   לו   כל   שאפשר   לכם   לתת  
 ,שיר   וחיוך   ורגלים   לרקוד  

 -ויד   מעודנת   ולב   מרטט 
 ?ומה   אברך   לך   עוד  

 !אלוהים,   אלוהים,   אלוהים  
 .לו   אך   ברכת   לו   -   חיים  

  
 אושר   הוא   כפרפר,   הבא   לשעה   קלה,   מענג   אותנו   לרגע   חולף,   מרפרף   ועוזב   אותנו  

 .מי   ייתן   ותזכרו   רגעים   אלו  
  

  ציפי   ונתי   שיפריס  
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Sunday   10/21/2001   4:08:21pm     
Name:   Repp     
Homepage:     
E-Mail:     
Referred   By:   Friend     
City/Country:   USA     
Comments:   it   is   a   moving   and   appropriate   testament   to   your   wonderful   son.   
  

His   ability   to   grasp   the   "big   picture"   and   understand   things   was   just   incredible.   He   also   had   a   
way   of   telling   a   story   that   grabbed   my   full   attention   .   I   really   respected   his   brains   and   his   
whole   person.   When   I   think   of   some   of   the   experiences   we   had   together   I   smile   and   
remember   fondly.   I   will   miss   him.   
The   way   he   talked   of   you   and   your   family   was   beautiful.   
It   truly   is   a   loss   to   humanity.   I   would   not   have   been   surprised   to   have   one   day   seen   him   on   
the   world   stage.     
    
  

Thursday   10/18/2001   3:08:58pm     
Name:   Ami   Abarbanel     
Homepage:     
E-Mail:   ami_ab@sii.org.il     
Referred   By:   Friend     
City/Country:   Hod-Hasharon     
Comments:   to   our   dearest   son   Dori,   
This   guestbook   will   help   us   to   keep   your   memory   in   our   hearts.   
Your   sad   Mom   &   Dad     
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