




לזכרבישולמפגש

ל"זבלחסןגלעד



ילדות

3.11.1977-גלעד נולד בכרמיאל בתאריך ה

.  לירון ונטלי, זוהר, בניכמו כן היה אחיהם האהוב של. בנם הבכור של אלי ומרים

בצפת ומשם המשיך ללמוד בבית ספר  " 'ממלכתי ג"בילדותו למד בבית הספר היסודי 

את לימודיו בחטיבת הביניים והתיכון המשיך בתיכון אורט  .בכרמיאל" הדקל"

".מגדים"



שהיההילדעל

בתור אח בכור הגן תמיד על אחיו הקטנים ושימש , גלעד ראה במשפחה ערך עליון

.  הוא היה מאוד קשור להוריו ותמיד כיבד אותם. להם כמודל לחיקוי בכל דבר אפשרי

.בלימודים הוא היה תלמיד מצטיין וילד מקובל ואהוב על חבריו ללימודים





ההתבגרותגיל

בנוסף לכך הוא היה חבר  . אנשים היו נסחפים אחריו. גלעד היה המנהיג שבחבורה

אם הוא היה רואה שמישהו נשאר . מאוד נאמן והוא מעולם לא השאיר חבר בצרה

בצד הוא תמיד היה מחפש דרך לשתף אותו ואם הוא היה שם לב לאי צדק הוא היה  

.פועל כדי למנוע זאת



ענייןותחומיתחביבים

.  הוא אהב בעיקר לרוץ ולשחק כדורסל עם חבריו. גלעד אהב מאוד להתעסק בספורט

אחד החלומות של גלעד היה ללמוד  . הוא אהב מאוד פסיכולוגיה, נוסף על כך

בעיניו והקדיש לנפש הכלתמיד טובת הכלל הייתה לפני . פסיכולוגיה באוניברסיטה

אהב גם לארח חברים  , כמו כן. אותה ביטא גם בכתיבת שירים, האדם מחשבה רבה

.והיה תמיד מבשל לכבודם





ל"לצההגיוסלפני

מטרתו.קרביתביחידהלהיותשהואמראשידעגלעדהגיוסלפני

הוא.בגולניבחרלבסוף.המדינהעלולהגןלתרוםהייתההעיקרית

.סהגיולפניבמכינההיהלאלכן,בכושרהיהתמיד



ל"לצההגיוס

ם"מכייצא לקורס 97במאי . 13התגייס גלעד לגולני ושירת כלוחם בגדוד 96במרץ 

51לאחר הקורס קצינים חזר לשרת בגולני בגדוד . ובתום הקורס יצא לקורס קצינים

.סגן מפקד פלוגה ומפקד פלוגה, כמפקד מחלקה



הצבאיהשירות

עד שהצליח להשקיט , גלעד תמיד עמד על דעתו ולא היסס להתווכח עם בכירים ממנו

לחפף או לעגל  , נוסף לכך הוא לא היה מוכן אף פעם להישאר אדיש. את מצפונו

.כמו כן הוא היה תמיד היה עוזר ומחדיר מוטיבציה בכל מי שסביבו.פינות





השחרורלאחר

בעקבות זאת . גלעד גילה את כישוריו בראיית חשבון לאחר שעבד במשרדו של אביו

החל ללמוד כלכלה וראיית חשבון באוניברסיטה העברית ותוך כדי עבד באבטחה  

בה היה מצטיין הקורס מתוך  " עתידים"גלעד היה גם בתוכנית . של האוניברסיטה

במסגרת זו נשלח במשלחת הישראלית למספר  2005בספטמבר . משתתפים300

.מדינות להכיר גורמים פרלמנטרים







הנפילהמועד

גלעד לא היה מסוגל לשבת בחיבוק ידיים  השניהכאשר החלה מלחמת לבנון 

אלא שהוא עמד על כך שיכנס במקום  , לא רק זאת. ל"והתעקש להתנדב לצה

המגד שלו לקרב מכיוון שהמגד היה אבא והוא חשש שילדים עלולים לאבד  

כאשר נפצע סירב לקבל טיפול רפואי על מנת שחבריו יקבלו . את אביהם

.נפטר מפצעיו08.08.06-ב.טיפול



הנצחה
,  לפעמים זה הים"

לפעמים שלכת

תינוק נולד ונכה יכול  

ללכת

,  העצים שוב פורחים

וחיוך של ילדים

לך , לפעמים אלוהים

"אנו מודים

:בלחסןגלעד-אלוהים

ותופתואשמלחמה,לפעמים"

תינוקותעלמסכותחרוכותגופות

לנוגורםאתהאלוהיםלפעמים

לבכות

?שומעאתהלךקוראאניאלוהים

"תענהאלוהים



הנצחה




