ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל –  – 2021דברים לזכרו של גלעד דשא
עפר דרורי
בתחילת כל טקס סו עמדה על כך שנתחיל בהקראת שמות כלל הנופלים של פלוגה י' .לצד האבל והאובדן האישי
שלה היא לא שכחה את כלל חללי הפלוגה.

מצורפת הרשימה שכל שנה סו בקשה ממני להקריא:

נזכור את שמונה עשר חללי פלוגה י' מגדוד  79שנפלו במלחמת יום הכיפורים:
הלוחם יאיר אדר מקבוצת יבנה שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם פנחס בומביגר מתל אביב שנפל מערבית לפאיד
הלוחם גורג' בארגיג מתל אביב שנפל בפאתי קנטרה
סגן מפקד הפלוגה גלעד דשא מירושלים שנפל צפונית לקנטרה
מ"מ  1דני וינגרוד מתל אביב שנפל בדרך למוצב בודפסט
הלוחם איתי ידעיה מחניתה שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם יהודה ירד מתל אביב שנפל צפונית לקנטרה
הלוחם אלי כהן מחיפה שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם שמעון לוי מאשדוד שנפל בעיר קנטרה
המ"כ אבינועם מורדיש מקיבוץ יד מרדכי שנפל בסמיכות לצומת צח מערבית לתעלה
מ"מ  3אריה מלינצקי מתל אביב שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם יהודה מלכה מפתח תקוה שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם הרצל סופר מתל אביב שנפל צפונית לקנטרה
הלוחם אהרון ערגי מרחובות שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם יצחק שטרית מבאר שבע שנפל בפאתי קנטרה
המ"כ נטע שפירא מתל אביב שנפל בפאתי קנטרה
הלוחם אליעזר שפכט מנצרת עילית שנפטר חודש לאחר המלחמה מפציעה ביום הראשון מזרחית למוצב
מפרקת שעל גדות התעלה
המ"כ הרצל ששון מיוקנעם שנפל בפאתי קנטרה
שמונה עשר חללים שחשו בעיצומו של יום הכיפורים לעזרת חיילי צה"ל שהיו במעוזי התעלה וחרפו
נפשם .בערב ראש השנה תשע"ב ,ספטמבר  2011העניק מפקד פיקוד הדרום האלוף טל רוסו תעודת
הערכה לפלוגה י' מגדוד  79על פועלה במלחמת יום הכיפורים .בתעודה נכתב" :לוחמי הפלוגה
ומפקדיה לחמו בעוז ובקור רוח ,אם כמסגרת עצמאית ואם כבודדים ,ועל כך ראויים לוחמי הפלוגה
ומפקדיה להערכה.

Devora Albelda

Sue and Gilad, while they lived in New York, were always welcome when they came to visit us for Purim
or Chanukah, or whenever they were in the area. I loved having a cousin my age who actually lived fairly
close by, and Gilaad and I played, while the grownups did their thing. I only actually remember clearly
one such occasion, but I remember well how much I enjoyed their company, and Sue’s exotic eyeglasses
and mischievous smile. There was one trip to Sue and Gilaad’s apartment uptown, the only visit I
remember, and the interestingly-shaped rooms, and pointy-design black and white floor tiles, remain
with me to this day.
My greatest regret is that I was not physically close to Sue throughout my adult years, and most of our
connection was by phone, though we did get together on many of my trips to Israel, and most of her
trips to New York. Those brief encounters, including a Thanksgiving dinner, a trip to Hunter, another to
visit Sam in his final home, are little treasures in my heart.
I miss you both.
Love,
Devora

מוריה דהן-וייס

את גלעד אני מכירה דרך סו ודרך כל עשרות האנשים שהגיעו בכל שנה לאזכרות וזכו להכיר את גלעד בחייו.
עכשיו שסו איננה ,הזכרון של שניהם שזור יחד .יום הזכרון עבורי כיום הוא זכרון של גלעד ,זכרון של סו וזכרון של
החיים של גלעד שהמשיכו דרך סו בכל רגע ורגע .היא לא תמיד דיברה עליו ,אבל הוא תמיד ,תמיד היה נוכח.
הסיסמאות שלה באתרים השונים היו קשורות אליו ,תמיד היתה עסוקה במחשבה על האזכרה ,על תיעוד תמונות
ומזכרות שלו ועל זכרונות ילדות שלו.
מצאתי עצמי מזדהה עם האובדן של גלעד באופן אישי באזכרות ,בגלל הגודל של הריק שהותיר בחיים שהמשיכו.
וכיום ,אני ממשיכה לזכור את גלעד ,כפי שזכרתי עד כה .ולסו אני כל כך מתגעגעת .געגוע פיזי ,ממשי .אני פשוט
רוצה להיות איתה קצת .רוצה להכיר לה את הילדים שלי .אני מדמיינת מדי פעם איך הביקור עם הילדים היה
נראה אצלה .מהי היתה שואלת אותם ,מראה להם ,מציעה להם .אני מדמיינת את החיבור המיוחד שבוודאות היה
נוצר ,את הטיפים שהיתה נותנת לי.
לפני שנפטרה ,היו כמה ימי זכרון שישבתי לצידה בזמן הצפירה וליוויתי אותה במהלך היום עם ההכנות לאזכרה.
ותמיד הגיע הרגע אחרי האזכרה ,בשעות אחה"צ המאוחרות .שעות שבהן אני כבר ממהרת להתארגן ליום
העצמאות ,מחליפה פנים .ואז אני מביטה בסו ,שלא מחליפה פנים ולא ממש חוגגת את יום העצמאות .אני מציעה
לה להצטרף ,לא רוצה שהיא תישאר בבדידותה .והיא רק אומרת שהיא נשארת לבד בבית ,ממשיכה להתכנס
פנימה.
עם הכאב הפיזי הזה ,אני נכנסת אל תוך יום הזכרון ,ויום העצמאות.
תנצבה

אלה טרבלסי

דמים בדמים נגעו...
זכינו להקים ,לזכרה של אחותי סלעית הדסה שטרית הי"ד ,שנרצחה לפני כ 20שנה ,נקודת אור חדשה ,גבעת
סלעית .שכונת הרחבה של מחולה.
זהר היקרה ,שהיינו מחוברים אליה מאוד ,ואף הילדים הכירו אותה כסבתא נוספת שלנו ,תרמה לזכרו של גלעד
ז"ל ,את המתקנים האלה ,שמשמחים עד היום!
במותם ציוו לנו את החיים!!!

המשך אלה טרבלסי

היא לקחה אותנו לטיול בגן החיות התנכי ,וכשדיברה עם המנהל שהיה בין מכריה ,הראתה לו אותי ואמרה לו ,
אתה רואה יש לי הרבה חברים גם כמוך וגם כמוה ...כנראה שהיינו משני קצוות המפה הפוליטית...

Sharona Kotzen

I was a young teenager when Gilad was taken from us. I remember my parents being overcome with
grief.
At the time, I had no idea what it meant to lose a child
שלא נדע.
As I grew up and matured, I began to have an inkling of what it meant. Time and again, I was amazed
how Sue was able to pick herself up and continue living a very productive life. She was able to speak
about Gilad, even though the pain was always there.
I will always remember her strength, her dignity, her love for everyone, and her persistence to continue
on.

Cousins Marty and Ruth Jacobs

Gilad has been so precious to Ruth and I for all these years that we named our newborn Michael Gilad
in 1974 . Sue was very gratified and filled with appreciation. I have also fulfilled my promise to her to
always recite Kaddish for Gilad every Yom Kippur. Gilad was a beautiful person on the outside and as
well as on the inside
and we miss him terribly as we do our beloved Aunt Sue who I was close to for so many years
She was like a mother and teacher to all of us and a philosopher of life
May their memories always be for a blessing La’Netzach. Always in our hearts with everlasting love
Cousins Marty and Ruth Jacobs
Woodmere NY

חני כהן

לרגל יום הזיכרון :2021
הזיכרון החזותי שלי מגילעד הוא קולג׳ של ארועים שבטח הזכרתי חלק מהם בשנים קודמות .כצלם חובב הוא צילם
את המשתתפים בהתכנסות משפחתית .כאשר אני מסתכלת על התמונות עכשיו אני חשה את האומן שבו .עוד
זיכרון הוא כאשר גלעד עזר לארגן את הקרטונים בדירה חדשה בימים הראשונים אחרי שעברנו .גם את זה כאומן.
הזכרון האחרון הוא כאשר גלעד הופיע בערב ראש השנה ׳ .73סו לא הייתה בארץ .הוא סרב הצעות לכבס לו את
המדים ,אמר שהוא מסודר לארוחות ,רק בא להגיד שנה טובה .לא תארתי לעצמי שזאת הפעם האחרונה שאראה
אותו .מאז הוא נוכח בהעדרו.

שירים רלוונטיים

