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מפגש בישול לזכרו 
ל''זגרינצויגשל אבי 
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,מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע, מכל מקום בעולם, כל אדם
.לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר

ל ונפגעי ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו

יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם , לקראת יום הזיכרון השנה
דרך בישול המתכונים שאהבו  , ל ונפגעי פעולות האיבה''צהיונצחו חללי 

.והסיפור שמאחוריהם
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ל ונפגעי ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
.ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

שנפל , ל''זגרינצויגאבי במפגש הקרוב נבשל יחד את המנה של 
(25.07.2014)ד "ח בתמוז תשע"במבצע צוק איתן נפל ביום כ

.בנופלו21בן 
.  וסיפרה שהוא כה אהב, ענבלאנו נכין יחד מנות שבחרה אחותו 
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ד באב  "ביום כ, "השרון"חוליםבבית , נולד בפתח תקווה( אבי)אברהם 
(. 11.8.1993)ג"תשנ

הוא נקרא על שם . של ענבלאחיה התאום ,וגדעוןבנם של חדוה בנם של 
.סבו

הוא גדל והתחנך  . סיפרו הוריו, חכם מאוד וסקרן, מצחיק, אבי היה ילד שובב
רשישבחטיבת ביניים על שם , למד בבית ספר יסודי בעיר, בפתח תקווה

. על שם גולדה מאירהעירוניובתיכון 

:אביילדותו של 
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.ואהבהחבריםמוקףגדלאבי
,משקיע ויצירתי, טובאדםחבריו מספרים עליו שהיה 

.גדולהבאופטימיותועלחשבתמידאשר
.בתקופת התיכון החל ללמוד באופן מקצועי לנגן בגיטרה

, תחילה למד על גיטרה ישנה שהייתה בבית
". פריזמה"עבר לגיטרה חשמלית ואף היה לנגן בס בלהקת בהמשך 

עם הלהקה זכה להופיע במופע המרכזי יחד 
".רוק עצמאות"–לציון ביום העצמאות בראשון 

:גיל הנעורים
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מלורי , לקראת סיום הלימודים הוא הכיר בתיכון את מי שהייתה לבת זוגו האהובה עד נפילתו
.וולטר

".הפועל פתח תקווה"ואהד את קבוצת הכדורגל , בעיקר כדורגל, אהב ספורטאבי 

:גיל הנעורים
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.  והיה לו ברור שיתגייס לשירות קרבי, מגיל צעיר התחנך על ערכי אהבת הארץ
חטיבת חיל רגלים כפי , ל"ב הגיע לביתו צו הגיוס עם השיבוץ לחטיבת הנח"בסיום י
.ואבי שמח על כך והתרגש מאוד, שרצה

:גיל הנעורים
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.ל"בחטיבת הנח931" שחם"והגיע לגדוד 23.11.2011בתאריך ל''לצהאבי התגייס 

אימון מתקדם ופלוגת מסלול בחברון ואז קיבל את  , הוא עבר מסלול מפרך של טירונות
,  במהלך השירות נשלח לקורס צלפים. המבצעית, סיכת הגדוד ועלה לפלוגה הוותיקה

. אותו סיים בהצלחה

:שירותו הצבאי
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אות הצטיינות על תפקודו  , אלוף שרון-סגן, בהמשך שירותו אבי קיבל ממפקד הגדוד
מונה לשני  2014במהלך השירות הוא הועלה לדרגת סמל ראשון ובתחילת . בפלוגה

רב סמל )פ"הרסוסגנו של , קשרו של סגן מפקד הפלוגה–תפקידים מוערכים 
.השקיע בהם וביצע אותם ביצירתיות ובהצלחה רבה, אבי נהנה מתפקידיו(. פלוגתי

:שירותו הצבאי
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:שירותו הצבאי
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ד "ח בתמוז תשע"ביום כ" צוק איתן"אבי נפל בקרב במבצע 
(2014.7.25.)

של " שחם"המבצעית של גדוד הפלוגה, במהלך מבצע צוק איתן
ד "ח בתמוז תשע"בכ. פעלה בצפון רצועת עזה, ל"חטיבת הנח
בקרב בבית חאנון נתקלה הפלוגה בלוחמים מצד , 25.7.2014

אבי ששהה באותו מקום שמע את קולות הנפץ והירי  . החמאס
כל זאת תחת אש  , ומיהר להגיע למקום ולסייע בחילוץ הפצועים

בניסיון החילוץ השני  .הוא רץ אל תוך האש, כבדה וללא היסוס
הראה אבי דבקות במשימה  , במעשיו.נפגע אבי ונהרג במקום

.רעות לוחמים ונכונות ללחום ולבצע את תפקידו, לאור המטרה

.פתח תקווה, הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בסגולה

:הקרב בו נפל
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הוענק לו אחרי נפילתו ציון , אחריות ורעות, על שהראה דבקות במשימה וחתירה לניצחון
:לשבח של אלוף הפיקוד

,  גרינצויג( אברהם)שבה מילא סמל ראשון אבי  ,'שחם'הפלוגה המבצעית של גדוד "... 
הונחתה לירות    אמצעי לחימה כדי לפרוץ דרך בתוך  , תפקיד קשר של סגן מפקד הפלוגה

לוחם אחד  , נורה אל הכוח טיל נגד טנקים, במהלך ההכנות לירי אמצעי הלחימה. רחוב
מיד לאחר מכן נפתחה אש מקלעים והושלכו רימוני רסס אל   .נהרג ושניים אחרים נפצעו

, סגן מפקד הפלוגה, עם מפקדו, שהה סמל ראשון אבי, באותה עת. שאר הלוחמים
בהגיעו לנקודת האירוע ראה לוחם נוסף ובכוחות  . ומיהר להגיע למקום... במבנה סמוך

הוא מיהר לשוב  ... לפנות את הפצועים והכול תחת אש המחבליםהחלומשותפים הם 
,  בה ניסה לפנות פצוע נוסף, בפעם השנייה. לשדה הקרב כדי לסייע לפצועים נוספים

הוא נפגע ונפטר מפצעיו בהגיעו אל גדר הביטחון המפרידה בין מדינת ישראל לבין  
רצועת עזה

:לאחר שנפל קיבל אבי ציון לשבח של אלוף הפיקוד
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,הענקת צל״שים ממבצע ״צוק איתן״התקיים טקסט, 2015בפברואר 
.בתמונה הוריו של אבי מקבלים בשמו את הצל״ש. טקס שנקרא ״בעוז רוחם״
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אני יושבת מול דף ריק ולבן וככה אני  . חצי ממני שהלך, אחי התאום
תמיד היינו . הלכת והשארת אותי לבד. מרגישה שהלב שלי כרגע

הייתי  . חברים קראו לי אבי שתיים ולך ענבל שתיים. תאומים. שניים
ל וכל כך התרגשת  "כל כך רצית להתגייס לנח. כל כך גאה בך

גם אני הייתי חלק , בסופו של דבר. כשידעת שתלך לחטיבה הירוקה
בכל פעם שהייתי אומרת שאני אחות של אבי  . ממנה בשירות שלי

כל כך היית אהוב על . אנשים היו מתחילים להתרגש,2011מנובמבר 
קווים ואימונים ויציאות מעטות  , החזקת ככה כמעט שלוש שנים. כולם

התגאיתי בך שאתה משלים שירות מלא  . ואנחנו שמחכים לך בבית
ידעתי כמה שזה קשה וכמה כולם סביבך מעריכים אותך  . כחייל קרבי

אני  . תמיד בסרטים אומרים שתאומים מרגישים אחד את השני... 
מרגישה שעכשיו טוב לך ומבטיחה לך שתמיד תישאר עם כולנו בלב  

נוח על משכבך . אנחנו אוהבים אותך."ואף אחד כאן לא ישכח אותך 
בשלום 

:ענבל אחותו התאומה ספדה לו
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:הנצחה
כתבות  , אלבום תמונות, ובו סיפור חייו, המשפחה הקימה אתר אינטרנט לזכר אבי

דברים שכותבים חברים וגם רבים שכלל לא  ,עיתונות שפורסמו אודותיו ודברים לזכרו
שכתבה נעמי שמר בביצוע דודו  " אני גיטרה"בכניסה לאתר מושמע השיר  .הכירוהו

מתוך . מילים מהשיר גם נחרטו על מצבתו של אבי. ביצוע שהיה אהוב על אבי, טסה
כל מי שניגן  / אני זוכר את / ובתיבת התהודה / הייתי פעם עץ אולי / אני גיטרה : "השיר
.תודה/ ואני אומר  /עלי

.אתר אינטרנט לזכרו של אבי
http://www.avigrintzvaig.co.il/

http://www.avigrintzvaig.co.il/
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:הנצחה

הכנסת ספר תורה לזכרם של חללי צוק איתן
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:הנצחה
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:הנצחה

מוכרים סיכות של שבט ראשונים, פורימון של הצופים
.כל ההכנסות תרומה לאנדרטה-

:החברים המדהימים של אבי מהמחלקה מספרים

נחל טוב לא כל כך ידענו לקראת מה  בבאחלילה לפני הכניסה ישבנו כל המחלקה 
אנחנו הולכים ניסינו לשמור על אווירה טובה וצחוקים הגענו למצב שאנחנו 

מהמרים ביננו מי הולך למות ראשון כמובן שזה היה נטו בשביל הצחוקים והאווירה  
לדבר ברצינות ואמרנו לעצמנו שמי שנופל כולם עושים קעקוע  התחלנואחרי זה 

.סוג של ״הבטחה״ באוויר שלקחה מקום רציני אחרי המלחמה, לזכרו

.אוהבים ומתגעגעים.. אתה איתנו לתמיד. זה בשבילך אח שלנו לנצח, אז אבי
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:הנצחה
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סרטונים קצרים על אבי
https://www.youtube.com/watch?v=tulEZsODIt4

https://www.youtube.com/watch?v=rT-xs5OsDeY

:לזכרו של אביפייסבוקדף 
https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%92-%D7%96%D7%9C-373607366097653/

https://www.youtube.com/watch?v=tulEZsODIt4
https://www.youtube.com/watch?v=rT-xs5OsDeY
https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%92-%D7%96%D7%9C-373607366097653/
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תודה  
!שהשתתפתם


