
 מסודר הוא מוכן. יואב של חדר ^
 ציורים תלויים הקירות על ומחכה. 1 1

 מדף וגלשני־רוח. ים של ותמונות
 חדשה: ספרים בסידרת עמוס הספרים
 מתחתיו ארץ־ישראל. לטיולי מדריד

 סיום של גדולות תמונות שתי
 בצבא. קורס־הקצינים וסיום בית־הספר

 קופסת־עץ מונחת אחר, מדף על בצד,
 יואב: של הצבאיים האותות כל ובתוכה

 אותות הסגן, דרגות הצניחה, כנפי
 הלבנון. מילחמת אות ואפילו הצטיינות

 מחייך חייל של גדול תצלום בצידה
במדים.

לא יואב שפיגל. יואב הוא החייל

 לטייל יספיק ולא לחדרו יותר ישוב
 רק נותרו שרצה. הטיולים כל את

 זיכרונות המון והמון התמונות
ואח. שכולה אמא של וגעגועים

 והזיכרון ההוקרה תעודת כשהגיעה
 בעת ״נפל שיואב עליה נכתב מצה״ל,

 יואב, של אמו אפרת, תפקידו,״ מילוי
 דל כתוב היה שלא לראות נדהמה

 בעת נפל בנה כי התעודה
 לכתוב היה שנהוג כמו הגליל,״ שלום

 שנפלו חיילים של תעודות על
 מייד ביררה היא האחרונה. במילחמה

 לה הסבירו ושם בצה״ל. כוח־אדם באגף
צה״ל חיילי הבא: התמוה ההסבר את

בניה את השיבו בוס ושמעון שמיו יצחק
אינה (מימין) 1 שביגו אבות או . ויקם.

!ואש־הממשלה ע תובעת היא ז: מוט
לבנון למילחמת ועות־חקיוה יקים הבא
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 ״הסכם לחתימת עד בלבנון שנפלו
 כי עליהם נאמר זו, מדינה עם השלום״

 מי הגליל". שלום ״מיבצע בעת נפלו
 השלום״, ״חוזה חתימת אחרי שנפל
 תפקידו״. מילוי בעת ״נפל כי נכתב
 התעודה. תוקנה קטנה שערוריה אחרי
 בעיקבות ומיהרו, התנצלו אכ״א

 את גם לתקן שפיגל, אפרת של פנייתה
אחרים. חללים של ההוקרה תעודות

 קורבדשווא ^
למחדלים ^

בדצמבר 22ב־ נולד שסיגל ואב ^
 אהוד, שפיגל. ויהושע לאפרת 1961

 9 בגיל .5 בן אז היה הגדול, אחיו
מאביהם. ואהוד יואב התייתמו
 התיכון בית־הספר את סיים יואב

 התגייס ואחר־כך במיכמורת הימי
 אחרי לצנחנים. התנדב הוא לצה״ל.
קבע. לשירות חתם הסדיר, שירותו
 למילחמת הראשון השנה ביום

 יואב נהרג ,1983 ביוני 5ב־ לבנון,
 מיבצעית פעילות בעת בתאונת־דרכים

 אז היה הוא השוף. בהרי בעין־זחלתא
 חיילי יחידת על ופיקד בקבע סגן

צנחנים.
 של השכולה אימו שפיגל, אפרת

 נגד הורים לאירגון הצטרפה יואב,
 לפני חודשיים קם, כשזה שתיקה
בו. פעילה עדיין והיא נפל, שיואב
 ואף רבות בהפגנות השתתפה היא
 כמה של זעמם את פעם עוררה

 כינתה כאשר הימין, מן חברי־כנסת
 ״ממשלת הממשלה את ההפגנות באחת

 שודרו אלה דבריה ורשע״. זדון
 ובני כהן גאולה מילוא, רוני בטלוויזיה.

לסגור שצריד ואמרו אז רגזו שליטא

יואב של הנטוש בחדרו והאח האם
י איפה - תפקידו מילוי


