


מפגש בישול לזכר

ל"שניאור זאהוד 



ילדות

,להורים שולה ויעקב( 16.07.1983)ג "באב התשמ' אהוד נולד בירושלים ביום שבת ו

.אהוד האמצעי ואחותו הקטנה נורית, אחיו הבכור איתי

,"אורט כרמים" שבכרמיאל והמשיך לחטיבת הביניים " איריסים"אהוד התחנך בבית ספר 

אהוד היה יושב ראש במועצת תלמידים בבית ספר  , אהוד היה ילד מצטיין בכל המקצועות

.ודאג לכל התלמידים" אירסים"

.אהוד היה ילד רגיש ומופנם שלקח לו זמן להיפתח



ילדות



על הילד שהיה

תמיד היה ציר מרכזי בעייני כל חבריו תמיד רצו להיות סביבו  , אהוד היה מאוד חברותי

.אהוד תמיד דאג לכבד את כל החברים שלו ואת הסביבה, ולהיוועץ עימו

דאג לעזור לחבריו  , בלימודים אהוד תמיד הצליח בכל המקצועות והצטיין בלימודיו

.אהוד היה שקדן ולמד המון ותמיד שאף להצטיין, בלימודים

.חבריו לסיים את מבחני הבגרות2אהוד לקח על עצמו לעזור ל

שחמט ובאופן כללי תמיד אהוד אהב להתעסק  , ודו'ג, אהוד השתתף בחוגי כדורגל, בנוסף

.בספורט



גיל ההתבגרות

.אהוד תמיד דאג לחבריו, גם כנער אהוד המשיך להיות מרכז העניינים ומוערך בקרב חבריו

החליט במסגרת ההתנדבות האישית לעבוד עם מבוגרים ולעזור להם ולתמוך  ' אהוד בכיתה י

.אהוד הצליח גם לסחוף את חבריו להתנדב יחד איתו עם המבוגרים, בהם

.התחיל לעבוד בחופשים הגדולים16אהוד היה בחור חרוץ וכבר מגיל 

.אהוד תמיד שאף להתקדם ולהצטיין בכל דבר שעסק





ל"לפני הגיוס לצה

על מנת שיוכל לקבל שיבוץ לסיירת דובדבן כפי שהוא  "כושר אקסטרים"אהוד התאמן ב

.תמיד חלם

.קרבי בדובדבןוגם בספר מחזור תמיד ידעו שאהוד ישרת שירות 



ל"הגיוס לצה

.כחייל בסיירת דובדבן2002במרץ 14-בתאריך האהוד התגייס 



השירות הצבאי

.  לא משנה כמה השירות שלו היה קשה, הוריו של אהוד מספרים כי אהוד לעולם לא התלונן

.אהוד היה מאוד אהוב על חבריו בצוות ותמיד דאג להם

חבריו מספרים כאשר היו עושים שמירות שאהוד החליף אותם הוא אף פעם לא היה מגיע 

.ריקותביידים





מועד הנפילה

.אהוד נפל במהלך אימון צבאי( 09.08.2002)ב  "באלול תשס' שישי אביום 

כפי " סרגל מאמצים"לאחר החזרה לא בוצע , אהוד חזר מפציעה ארוכה שהייתה לו ברגל

.שצריך על מנת להחזיר את אהוד לכשירות מבצעית

כחלק מהשאלות שאין להם תשובה על כל המחדל שקרה הוקמה אנדרטה

".סימן שאלה"בצורת 



הנצחה

:לאהוד קיימות מספר אנדרטות ברחבי הארץ

.ספסל מאבן בצורת סימן שאלה–במתקן אדם 

.ספסל מאבן+שלט עם כיתוב -כרמיאל מול בית ספר אורט כרמים 

לפעול שמקרה , לאחר מותו של אהוד, כמו כן משפחת שניאור נרתמה 

.כזה לא יקרה שוב בצבא

.או מפגשים עם חיילים, אם זה במפגשים עם מפקדים



הנצחה

מתקיים יום ספורט על שמו של אהוד שניאור בבית ספר , ומידי שנה2004החל משנת 

כושר  "שהיה המדריך של אהוד באילנגאורט כרמים בכרמיאל בהובלתו של ערן 

".אקסטרים

כמו כן מתקיימת הרצאה של  , במסגרת היום ספורט מחנכים את הילדים לגיוס קרבי

.יעקב שניאור אודות אהוד




