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מזווית אישית

האיש שלא פגשתי מעולם
את יותם גלבוע מקיבוץ מעוז חיים זכיתי להכיר רק אחרי שנפל
במלחמת לבנון השנייה
עינת נתיב
שתף

פורסם07:50 ,22.07.10 :

יותם גלבוע ז"ל .מפעל
הנצחה מרשים

עוד במופעים...
ילדים
תיאטרון
מחול
מוזיקה
קלאסי
בידור
פסטיבלים
עניין

הרס בגן לזכרה
של חיילת
שנהרגה בלבנון

 60תגובות
מוכרת בגדים
ביום ,רקדנית
ברים בלילה

 50תגובות
הבית של יעל

 42תגובות

החיוך של יותם גלבוע נשקף אלי מתוך הולוגרמה במוח .בהחלטה של רגע,
כשאני רוצה להיזכר ,אני לוחצת על מתג ,ושם הוא מופיע  -יותם שלא פגשתי
מעולם .כל שאני יודעת עליו  -למדתי מאחרים .מההורים ,מחברים ,מהסרט,
מסיפורים ,מטוקבקים לכתבות .יותם והחיוך המקסים הזה ,שבעודי כותבת
את המילים האחרונות ,מביא דמעות לעיניי.
הכל התחיל בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה .ישבתי במשרד הדיקן,
והסכמתי לאחת ההצעות המוזרות שקיבלתי בחיי .כחלק מפרויקט שהתחיל
בעקבות מלחמת לבנון השנייה ,הוצע לי ליצור קשר עם משפחתו של אחד
הנופלים ,ולהקדיש לו פרויקט על"פי בחירתי .ההצעה עוררה בי עניין ,אך גם
מבוכה .בעוד שאני רציתי לפגוש אותם ,לא יכולתי להבין מדוע תרצה משפחת
הנופל לפגוש בי .אבל ,אחרי הביקור הראשון בבית משפחת גלבוע בקיבוץ
מעוז"חיים  -נפתח הלב.
באותה פעם ראשונה אצל לאה ויוסי גלבוע ,צפינו בסרט שהכינו על יותם,
הגדוש תמונות מטיולים ומהווי הנעורים ,חיוכים ,מכתבים ,שבחים .הסיפורים:
איך בטיול של י"ב
העפיל בין הראשונים
לפסגה ,אבל ירד מיד
כדי לעזור למשתרכים
מאחור ולמתקשים; איך
היה חשוב לו להיות
מעורב בקייטנות של
איל"ן שהתארחו
בקיבוץ ,ובהן התנדב
לעזור; איך התקרב
לעולים החדשים
מקבוצת נעל"ה ואיך
התעקש לעזור להם
להיקלט ,והיה מלמד
אותם ביוזמתו ,על
חשבון זמנו החופשי
ולמרות הביקורת מצד
בני גילו .איך אהב
להיות פרמדיק .איך
התעקש לשרת ביחידה
קרבית ,למרות שהפרופיל לא הספיק לו .איך זינק בשעת קרב לעזור לחייל
שנורה ,ושילם בחייו.
הוריו ושני אחיו של יותם מקיימים מפעל הנצחה מרשים לזכרו ,ובו שלושה
אירועים מסורתיים שמתקיימים מדי שנה :מרוץ ניווט שנערך בחודשי החורף
בסמיכות לתאריך הולדתו של יותם; יריד מדעים ,בבית הספר "גאון ירדן"
בנווה"איתן; והרצאה ביום האזכרה השנתי )שהתקיימה בשבוע שעבר(15.7 ,
בנושאים של עזרה לזולת ,נתינה ,כוח רצון ,ועוד  -התואמים את רוחו של
יותם.

שם העסק...

בזכות כל אלה ,ובזכות האהבה ,הגעגוע והזיכרון של הקרובים אליו ,אני
מכירה את יותם ,האיש שלא פגשתי מעולם.

קיבוץ
בחר סיווג...

חיפוש אירוע:

תגובה לכתבה
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שלחו כתבה
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שלח
בשיתוף עם דפי זהב

 Mynetגם בסלולר :שילחו את המילה "מקומי" למספר  5335וקבלו עדכונים על מה
שקורה ביישוב שלכם.
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