אמיר ,חברה של גנית צינמן ז"ל עד לפני שלושה
חודשים נפרד ממנה שוב ,הפעם לתמיד
כשכל הפיגועים מלאו את ליבנו צער ,הסתתרה לה ידיעה קטנה ,ובדיעבד גם חד-פעמית בעיתון.
מי מאתנו אז הרגיש שהוא יכול לכעוס על אדם אחר? בכולנו היתה עצבות .התרכזנו בכאב
המשפחות ,בעיתונים ,בטלוויזיה ,כנראה שלא כולנו.
יום ראשון" :סטודנטית נרצחה ע"י סטודנט זר  -הרקע רומנטי" .גם לכתוב את המשפט הקר הזה
קשה לי .גנית צינמן נרצחה ביום חמישי בחצות ,בשעה שבאה להיפרד מחברה ארווין ג'ונסון.
"תנסי ,תכירי אותו ,את אוהבת אנשים מענינים ומיוחדים " .ומיד הצטערתי .גנית היתה מושלמת
וטהורה ,דרכה בחיים היתה לה ברורה ,רצתה להיות מתורגמנית סימולטנית .למצות את החיים
ידעה :לקחה את הדברים הפשוטים ועשתה מהם חוויות גדולות ,הסתפקה במועט ועשתה הרבה.
וכשרצתה להמשיך הלאה לא ניתן לה.
עדינותה ותמימותה אז היו לה לרועץ גרונה שוסף ,נדקרה בחזה ומתה .ארווין .לי לא כאב
כשהעדיפה אותך על פני ?! כאב .הכנסתי הכל פנימה ובכיתי .אבל כשאוהבים אז לא מונעים
מאהובך להמשיך לפרוח ,לשגשג .עם כל הכאב.
אז למה ? את מי בעצם אהבת? אותה? לא מאמין ,לא מספיק .אולי את עצמך!
אוהב אותך גנית לעד וידעתי יותר מבעבר מהי אהבה טהורה .ושמחתי רק עתה שנתתי לך ללכת,
לבדך .לבדי כואבת אמיר.

UNIVERSITY OF HAIFA

6 March 1996
To Mr. and Mrs. Tsinman, and the entire Tsinman family:

It is difficult to express my personal feelings of shock and sadness at the tragic death
of your daughter Ganit. The violent death of one so young, so gifted, so lovely and
beloved--I can find no words of consolation, no philosophy to lessen your grief.
I can only offer my deepest sympathy, and that of the entire English Department.
While I speak for the English Department, my feelings here are not primarily those of
a teacher or chairperson, but rather those of a mother.
If, in the future, I can be of any assistance to any member of your
family, please do let me know.
Sincerely yours,
Dr. Sarah Gilead
Chairperson
English Dept.

5.3.96
Dear Mr. and Mrs. Tsinman:
I would like to offer my condolences for the tragic death of your daughter,
Ganit. I had the pleasure of having her in my fiction class this past semester and I feel
compelled to tell you what a wonderful student she was. Her comments in class and
the papers she wrote were excellent and she was the type of student that makes
teaching worthwhile. I expected her to have a wonderful future in the English
department and the world of academia, should she have chosen to continue in that
direction. It is incomprehensible that she is gone, and I can only feel shock and a
terrible sadness that she is no longer with us. Although my business is language, I
can find no words that express adequately my sorrow for your, and our, loss. I can
only hope that you find the strength to go on.
Sincerely yours,
Bennett Kravitz.
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אל משפחת צינמן:
שלום לכם,

ברצוני להביע תנחומי בעקבות מותה הטראגי של בתכם ,גנית .כמו רבים אחרים ,גם אני חשה
זעזוע עמוק ומתקשה להאמין שכך קרה.
גנית היתה סטודנטית שלי בקורס :חיבור וסגנון ואנגלית מדוברת .אין מלים לתאר את התפעלותי
מיכולתה הכל-כך יוצאת דופן .כבר מן החיבור הראשון שמסרה לידיי ,הבנתי שמדובר בתלמידה
יוצאת דופן ,בעלת ידע ויכולת יוצאים מן הכלל .למעשה ,מהר מאד פטרתי אותה מנוכחותה
פעילה בשיעור בגלל שרמתה האקדמית היתה מעל ומעבר לשאר הסטודנטים.
הכרתי את גנית אך ורק במסגרת האוניברסיטה ,אולם במעט הזמן שראיתי אותה התרשמתי
מהיותה כה חיננית ,יפה ,חייכנית ,וקורנת .פרח נפלא נקטף בטרם עת.
משתתפים באבלכם,

שרה מאיר
החוג לשפה וספרות אנגלית
אוניברסיטת חיפה
תנחומינו הכנים על מותה הטראגי של בתכם גנית.

פרופ' שכטר ולשכתו
שלום רב,

ידוע לי היטב שאין דרך לנחם אתכם בשעה קשה ומרה זו .אני רק מבקש לבטא את העצב העמוק
שכולנו בקהילת האוניברסיטה מרגישים נוכח מותה הטראגי של גנית ז"ל .אנו מזועזעים עד עומק
נפשנו ומשתתפים בצערכם.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
בברכה,
פרופ' מנחם קלנר
דיקן הסטודנטים

משתתפת בצערכם על אבלכם הכבד ועל אובדן יקירתכן גנית
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה
משפחת צינמן היקרה,
רק עתה נודע לי על הרצחה של בתכם היקרה גנית ז"ל .הזדעזעתי.
קבלו נא את השתתפותי הכבד.
אין מלים שיש בהן לנחמכם .תקוותי ,שתמצאו דרך להתאושש מאסונכם.
בכבוד רב ובברכה,

ישעיהו תדמור

מפקד חיל הים
א י ש י
תל אביב7.3.96
סמ"ר צינמן דוד
בשמי ובשם חיל הים
קבל נא את השתתפותנו בצערך
במות אחותך ז"ל
איתך באבלך.

אלכס טל ,אלוף
מפקד חיל הים
21/4/96
למשפחת צינמן,
שלום רב,
אינכם מכירים אותי ,ואם להודות על האמת ,גם אני אינני מכירה אותכם  -אך זכיתי להכיר את
בתכם ,גנית ז"ל .לאחר ששמעתי על מותה האיום ,הרגשתי חובה )וזכות( ,לספר לכם על גנית
ובצורה שבה אני זוכרת אותה .אני מתנצלת על כן שלקח לי כל כך הרבה זמן ,להעלות את הדברים
על הכתב.

נפגשתי עם גנית במהלך שרותי הצבאי .אני הייתי על סף שחרור ותיפקדתי כממלאת מקום של סגן
מפקד היחידה ,בעוד גנית הגיעה כקצינת הוראה ,לבסיס שב"כפר הילדים" .למרות שגנית מעולם
לא היתה פקודה ישירה שלי ,היה לי מגע יום-יומי איתה ,מתוקף תפקידינו השונים בבסיס.
בתקופה הקצרה בה שהינו באותו בסיס ,הספקתי להתרשם מהשקט ,הצניעות והנחישות של
גנית ,למרות שלא פעם היו דברים שהרגיזו אותה ) חלקם אפילו באשמתי ( ,מעולם לא ראיתי
אותה מאבדת שליטה ,או צועקת ללא מחשבה .היתה לה דרך מיוחדת במינה להביע את דעתה -
בתקיפות ,אך בשקט ובחוכמה .אני יכולה לדמיין אותה ,גם ברגעים אלו ממש ,צועדת ברחבי
הבסיס :בחורה יפה להפליא ,קצינה מקצועית ,וצעירה מרשימה ביותר.
יודעת אני ,שאין דבר שינחם אותכם בימים אלו ,אך דעו לכם ,שגנית תשאר בליבי לעד ,באותה
צורה מרשימה שבה נחרטה בזכרוני .אין לי ספק ,שכמוני זוכרים ואוהבים אותה ,מפקדיה,
עמיתיה ופקודיה ,שלהם  -לכולם  -היא נתנה כל כך הרבה.
איתכם באבלכם ובאובדנכם
חני בן-ששון
למשפ' צינמן,
כואבת את מותה הטראגי של גנית.

הגר תבואה לשעבר קצינת ת"ש ביה"ס לעברית כרמיאל

אילת  -השחר 4/3/96
לרה ,אברהם ,דוד ,נטה ויוליה וב"ב יקרים!
אנחנו נתונים באבל לאומי גדול בימים אלה כולל מה שקרה היום בת"א .
בתוך האבל הכללי ,אנחנו נתונים באבל משפחתי כבד.
עודני בוכה בכל פעם בהזכרי את הפגישה הנרגשת עמכם אתמול .
בעוד הפרח היפה גנית ז'ל ,רק החלה לפרוח ,יד זדונית נאלחה פגעה בה.

עכשיו  -דוד אתה ממשיך במשפחה .לכשיגיע היום  -תבנה משפחה ונכדים יחזירו להורים ??? את
החום ,הלבביות בהם אתם גדלתכם .ולואי ולא תדעו דאבה עוד.
לכשיגיע היום קצת תתאוששו ,ברצון נשמח לקבלכם לביתנו.
אוהבכם ישראל
8.3.96

גנית
רק שנה מהחיים היינו ביחד וגם זה היה לפני  11שנים .אבל בשנה זו היתה לי חברת נפש אמיתית
ואפילו שהיינו רק בנות  12החברות היתה בוגרת.
למרות שבהמשך הקשר נותק לגמרי ,תמיד זכרתי את חברתי הטובה גנית שהיתה חברה טובה,
ילדה יפה וחכמה ומיוחדת במינה .גם עם השנים השם גנית תמיד נשאר איתי ותמיד שימח אותי
לחשוב שהיתה לי הזכות להיות חברה של אחת כמוה .
עם האסון הנוראי ועם כל הצער והכאב הזכרון רק מתחזק ,
תמיד תהיי איתי כשהזמן לא משחק תפקיד.
אזכרך אותך תמיד
מאיה אבני

לגנית,
זה קרה לפני שנים ,כשההורים שלנו הפגישו ביננו ,בכיתה ו' בבי"ס משה-שרת בצרפת .וכשעזבת
כתבת לי כמה מילות פרידה לפני הנסיעה .כתבת שתהיה לי חופשת מולדת כיפית ונהדרת
ושאזכור אותך לתמיד.
עברו שנים ומאז אותו קיץ לא נפגשנו אבל בלב תמיד זכרנו .תמיד נשארת החברה שלי מכיתה ו',
אותה גנית המיוחדת ,החברה מצרפת ,תקופה שלעד לא תישכח.
איבדתי גם ידיד מהצבא שנהרג בתאונת מטוס .ועכשיו זאת את שעזבת ,בדרך לא דרך ,והכאב
מצטבר ואני יודעת שלפחות את כבר לא סובלת ,שומרת עלינו כאן ,אנחנו שתמיד נאהב אותך,
מוקפת בשיירת מלאכי השמים. . .
יהי זכרה ברוך.

אילת ברק
8למרץ .1996

חודש מרץ 96
גנית
אני מנסה לכתוב וקשה לי ,כי בדר"כ זה קורה בנסיבות אחרות מאלו.

קשה לכתוב ולתפוס שאת לא כאן  . . .לא נתפס כמה שהתקופה בה היינו חברות נראתה כ"כ
רחוקה פתאום הכל ,כל הזכרונות חוזרים כאילו זה היה לפני שנה )ובטח לא לפני  11שנה ( . .
כיתות השלג וכל התקופה ב "משה-שרת".
גנית ,קשה לי לכתוב אליך בעבר.
אני תמיד אזכור אותך כילדה הכ"כ מקסימה ויפה. .
איך יכלו לקחת אותך  . .איך. . .
רציתי להביא תמונה שלי ושלך ושכחתי.
לתמיד אזכור אותך בלב
אוהבת אורנה
משפחת צינמן ,
אני לא יכולה להגיד את ההרגשות שלי .אהבתי את גנית .היא הייתה חברה טובה .היינו יכולים
לדבר על כל מיני דברים .אני אזכור את הכח ,השכל שלה ואת החיוך שלה .במחנה בקיץ שעבר,
שמעתי אותה כשהיא לימדה עברית .היא ידעה איך ללמד אחרים והיא עבדה קשה .בסוף הקיץ
היא ביקרה אותי בניו יורק .היה לנו זמן כף.
זה היה בפעם האחרונה שראיתי אותה ,אבל כתבנו בe-mail .
אני לא אשכח אותה!
אם יש משהו שאני יכולה לעשות בשבילכם בבקשה תגידו לי.
אני סובלת כאב עמכם.
באהבה ובשלום,
רבקה ווליץ

Dear Tsinman Family,
I am writing in both Hebrew and English because I am not sure that I can
express myself properly in Hebrew.
I can’t begin to describe my feelings to you. I am sad and I am angry. She
deserved a better life, a longer life. She was a wonderful woman, kind,
beautiful and very intelligent. I was continually impressed with her English.
Her English was much better than my Hebrew. She had a very large
vocabulary. She was excellent teacher and patiently corrected my mistakes in
Hebrew.
She was a very good friend to me. We often stayed up late talking. I will
miss her very much. I will be in Israel next year and I hoped to spend a lot of
time with her.
!She will always live in my memory
Please know that she had many friends who join you in suffering pain in her
loss.
With love, Rebecca.

March, 1996
To Ganit’s Family,
I and my family were deeply saddened to learn of the recent tragic passing of Ganit.
She was a good friend and help to me last summer at Camp Ramah where I worked
as a drama counselor. She unselfishly gave of her time and energy to assure that I
would have the best Hebrew translations possible. I will always be grateful to Ganit
for being available whenever I had a question. She truly enriched my knowledge and
understanding of Hebrew. She also was instrumental in helping me to realize my
dream of the best possible drama program in camp.
Please accept my sincerest sympathy.
בשלום

Jerry Miller and David Miller, Amanda Miller, Tiffany Miller, Austin Miller
march 25, 1996
Camp Ramah in California
15600 Mulholland Drive
Los Angeles, CA 90077
Please accept our donation in memory of Ganit Tsinman. My daughter, Shawna
Adams, worked with Ganit last summer during her counselorship at Ramah in Ojai.
She had many delightful memories of trading English and Hebrew lessons and having
fun in general. I am sending this on behalf of Shawna and the rest of our family with
heart-felt prayers and condolences to her loved ones.
Sincerely,
Phyllis A. Kasparian
and Shawna Adams

23.3.1996
To the Family of Ganit Tsinman,
It is with a sad heart that I write this letter. I am sorry that it will not arrive in
your hands until after the tradition 7 days and I am even more sorry that I was unable
to visit you in your time of mourning. It was more than the stress of this past week
that stopped me from writing sooner.
It is not enough to say that I will always remember her fondly. While she was
much closer to Julie, my sister, because of the time at Camp Ramah and in Los
Angeles and here in Israel, Ganit gave a very special gift to me. I only met her 3
times in the U.S. She was very quiet, but friendly and I truly looked forward to when I
would get to spend time with my sister and her Israeli friends. Because Haifa is not
too close to Jerusalem, I only visited her one time, but in that one time I felt two
things. I began to feel a bond with her. She was special among Julie's friends and I
spoke with her about life, about Julie and about Israel in ways that I have not spoken
to others. The second thing I felt was a love for Haifa. She showed me her home, her
city. I want to live there when I make aliyah and it is because of what she showed
me. I will always remember walking along the streets with her with such warmth and
pleasure that it is hard to describe.
I wanted to you to know what she gave to me. I was present at the funeral for
my sister, my mother and myself. She was a friend to all of us and a very special
person to us all. In her memory, I planted a tree with my own hands in the Jerusalem
forest the Monday following the funeral. May it grow as long as people will
remember her; that is to say, forever.
With Deepest Condolences,
Adiv Parrott

Dear Lara,
How are you? I have just returned home from camp. Being at camp with out Ganit
was difficult. Michal and I missed her daily. We spent a lot of time talking about her.
The last day of camp they had a memorial for her and planted a tree. It was a beautiful
ceremony. Brian Greene, the camp director, opened the ceremony by saying a few
words about Ganit and the contributions she made to camp. I then shared some of my
memories of her, and Michal read her poem, the one you are going to put on her grave
stone. Other people then shared some of their memories. Then we planted a tree (a
plaque will be placed there later) and the camp rabbi led us in El Ma'alai Rachamim,
and I closed the ceremony by reciting the mourners kaddish. Michal and I both took
pictures of the tree which we will send to you when we develop the film. The
ceremony meant a great deal to me since I could not be at her funeral. Many people

attended the ceremony and cried.. She made an impact on the camp last year. She will
not be forgotten.
You and your family are in my thoughts.
With love,
Rebecca
Remembering Ganit
We have our way of remembering.
Our hands and hearts prepared the earth,
made a place for life to continue.
Ganit's tree will rise with in a circle of pine,
its long, tapered leaves shaped like tears,
lined with the veins of its life,
passageways that fill with light.
She who wanted a place in the sun
Rests now in the upward pull of earth toward sky.
We remember by planting.
As we grow, we bring with us
Those whom we have loved.
Barbara Bressler 8-13-96
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Ljhjubt yfib @
Rfr nz;tkj gbcfnm 'nj gbcmvj= Cnhfiyj kbiybq hfp nhjufnm dfie hfye=
Ufybn dct dhtvz e yfc gthtl ukfpfvb= Jxtym nz;tkj gthtytc 'ne cnhfiye.
,jkm Fhrflbq Vfhrjdbx= Jy- djj,ot_nj- xtkjdtr ndthlsq b gtht;bk e;t
vyjuj cvthntq ,kbprb[= Yj pltcm e ytuj yfxfkfcm bcnthbrf- jy gkfrfkrhbxfk- cktps kbkbcm uhfljv b vs ybrfr yt vjukb tuj ecgjrjbnm= Nfr ,skj
ytcrjkmrj lytq- gjnjv ecgjrjbkcz- vjkxbn- yj ,jkm 'nf- dtlm- yt ghjqltn
ybrjulf= Wtkst lyb e yfc pdjybk ntktajy- dct hjlyst dshf;fkb
cj,jktpyjdfybt=
Rfr dct 'nj ytcghfdtlkbdj d 'njv vbht= Nfrfz ltdjxrf@ Ghb tt rhfcjntcgjcj,yjcnz[ nfrfz crhjvyjcnm@
"nj e;t yt crhjvyjcnm _ 'nj xbcnjnf= Cdtnkfz- cdtnkfz tq gfvznm= Gjybvf.xnj ybrfrbvb ckjdfvb dfc yt entibnm= Z pyf.- rfr k.,bk b ujhlbkcz F,hfv
Ufybn= Jxtym nz;tkj gtht;bnm hfyy.. cvthnm ,kbprjuj=
Wtketv gfgf- Dtyz- Nfvfhf=

