




מפגש בישול לזכר

ז״לאלנבוגןיגאל 



ילדות

-ברית)ן 'בירת אזרביג, בבאקו(20.12.1977)ח"בטבת תשל' נולד ביום ייגאל 

.בן לאנה ואיזסלב אלנבוגן, (המועצות לשעבר

, שם פושקין-הספר היסודי על-בבית, השכלתו היסודית רכש בעיר הולדתואת 

. ובאותם ימים השתתף בחוג שחייה

יום הולדתו -20.12.1990ביום : למצוות זכה יגאל במתנה מיוחדת במינהבהגיעו 

.עלה עם הוריו לארץ-עשר -השלושה



על הילד שהיה

בשנות נעוריו גילה חושים . יגאל היה ילד נמרץ ובוגר לגילו ומעולם לא שקט על השמרים

בהיותו בן : והיה פעיל ומעורב במגוון תחומי עשייה, יוזמה ומנהיגות יוצאי דופן, עסקיים

במסגרת פרויקט ; עסק של שילוט וגרפיקה ממוחשבת-" אלגרף"עשרה הקים את -שש

ועוד מצא זמן לעבוד כשליח  , "משמר האזרחי"הספר התנדב ל-המחויבות האישית בבית

בהמשך , "אדום-דוד-מגן"הוא עבר קורס חובשים ב: אך יגאל לא הסתפק בכך. בפיצרייה

, א"על תרומתו הרבה במד. נפגעים-אירוע רב-ן"תארהפך למדריך ולבסוף גם לחובש 

.  קיבל תעודת הוקרה



גיל ההתבגרות

יחד  , הוציא לאור, בין שאר העיסוקים והפעילויות, עשרה וחצי-בהיות בן שבע

.עיתון הממשיך לצאת גם כיום-" זוהר הצפון"את העיתון , עם חבר





ל"לפני הגיוס לצה

לקראת גיוסו העביר יגאל להוריו את העסק שבבעלותו והעביר את העיתון על 

.שמו של החבר



ל"הגיוס לצה

.ויצא לדרך ארוכה ורבת אתגרים1995ל בראשית חודש דצמבר "הוא התגייס לצה



השירות הצבאי

מפקד )ק "הוצב בפיקוד צפון כמש, "ניצנים"לאחר שסיים טירונות בבסיס , 1996במרץ 

בתום שירות החובה החליט לחתום קבע ומכאן ואילך שימש במגוון  . תובלה( שאינו קצין

יגאל שירת כשמונה חודשים כנגד תחזוקה : תפקידים והביא לידי ביטוי את יכולותיו וכישוריו

מונה לתפקיד , הודות לרצינות ולמקצועיות שהפגין, ואחר כך" גולני"של חטיבת 13בגדוד 

. אף על פי שלא היה קצין, קצין התקציבים של החטיבה



השירות הצבאי

בסיום הקורס הוצב ביחידת . יצא לקורס קצינים וסיימו כחניך מצטיין2000באוקטובר 

פ"כסמשובץ , לאחר מכן(. סגן מפקד פלוגה)פ"כסמשם שירת כשלושה חודשים , "אגוז"

שם שירת במשך , "נפח"הוצב ב2002בסוף מרץ . של חיל התותחנים" נמר"מפקדה בגדוד 

האימונים הפיקודי בבסיס הוצב 2005במחצית אפריל . כשנה כקצין הספקה חטיבתי

באותן שנים מילא גם תפקיד של מפקד . ומונה לראש מדור הכשרות נהיגה" אלייקים"

.2פלוגת מפקדה של גדוד מילואים בחטיבה 



השירות הצבאי

.  נישא יגאל לבחירת לבו אלה לבית שטרן, 20.9.2001ביום , במהלך שירותו

.שם התגוררו בני הזוג עד יומו האחרון, קנה דירה באריאל2004בדצמבר 



מועד הנפילה

והוא בן (16.8.2005)ה"ב באב תשס"יגאל נפל בעת מילוי תפקידו ביום י

הותיר . העלמין הצבאי בכרמיאל-הוא הובא למנוחת עולמים בבית. עשרים ושבע

כל כך , כי נגעת בי, קשה בלעדיך: "על מצבתו נחקקו המילים. אישה והורים

".אוהבת אלה. נגעת בי ומה שבלב עוד נשאר



הנצחה

אנדרטה לזכרו




