




לזכרבישולמפגש

ל"זעאסיאבוחסן



שהיההילדעל

. בעיר שפרעם24.12.1979חסן נולד בתאריך 

. ואח גדול לאדיב ומגדלולידאח צעיר , וכאמלבן לנבילה 

.חסן גדל כילד חמוד והיה לנער מנומס ואדיב

בעוספיה" רונסון"למד בבית הספר בכפר וסיים לימודיו בהצלחה בתיכון 



ענייןותחומיתחביבים

.וכדורגלכדורסלבעיקרספורטאהב,ספריםתולעתהיהחסן

.לאנשיםמגנטכמוחברותיהיה

.אליווהתחברואותואהבוכולםחדשיםבמקומותאנשיםשהכירהזמןכל





ל"לצההגיוס

והיה אהוב על מפקדיו 202צנחנים לגדוד ן"לפלחהחסן התגייס לחטיבת 1998בשנת 

.וחבריו

משפחתו חיכתה לו שם וקיבלה  -בסיום מסע הכומתה של החטיבה בגבעת התחמושת

. אותו בטקס קבלת הכומתה

.אביב כוכבי היה המפקד של חסן בצבאל "הרמטכ



הצבאיהשירות

של 54-ההולדתהביוםהרצלבהרהעצמאותיוםבמצעדהשתתףהצבאישירותובמהלך

.ישראלמדינת

הפרידהבערבשירלוכתבוחבריואחרלתפקידעברוכאשרשניםכמהבקבענשארחסן

 .השיראתלוושרו

 .לבקרשבאיםהמשפחהעםשבקשרחבריםעדייןישהיוםעד





השחרורלאחר

.חסן הביע עניין לשרת בתפקיד מאתגר במשטרה, ל והקבע"השירות בצהעם סיום 

.  התגייס למשטרה בהתחלה שירת בתל אביב ואז עבר לשרת במרחב אילת4.8.2004ביום 

.חבר אישי ושוטר ערכי, צנוע, נעים, היה מקצועי, שם שירת כשוטר וחוקר בהצלחה רבה

הם גרו יחד באילת לצורך העבודה  , מעוספיהענאתחסן התחתן עם בחירת ליבו 2005בשנת 

. של חסן

.הם הביאו לעולם את בנם אמיר3/10/2006לאחר שנה של נישואים בתאריך 





הנפילהמועד

.  23.12.2009נפל בעת מילוי תפקידו ביום עאסירב סמל ראשון חסן אבו 

.  30-ביום הולדתו ה

הורים ושלושה  , בן, אחריו אישההותיר . הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעוספיה

.אחים



הספדים

:  מצבתו כתבו אוהביועל

"נזכור ולא נשכח את שמחת חייך את חיוך פניך ואת סגולת מחשבותיך"

:אימו נבילה כתבה

.כל כך הרבה זמן שלא נפגשנו.. שנים מאז שעזבת אותנו11, חסן היקר"

אין יום שאתה לא . מצליחה להיאחז בזיכרון כמה שאפשר, אני חיה את החיים עם געגוע רודף

. רץ לי במחשבות תמיד יפה ושמח



הספדים

.. החיים אילצו את כולנו לחיות תחת חסרונך, כך הרבה דברים קרו מאז היום בו עזבתכל 

התרגלתי לזכור , לצערי כולנו התרגלנו לשכול ובמיוחד אני, תחושת המחנק בגרון הפכה להרגל

. מסבירה ומספרת מי היית עבורי, ולדבר עלייך בלשון עבר

,  גם ברגע שהתבשרתי שאינך בחיים סירבתי להאמין, לא העליתי בדעתי מעולם שאאבד אותך

.  המחשבה שחסן איננו לא יצאה לי מהראש

מנסה .. נכונה ובוגרת, אחרת, הזמן חולף ומלמד אותי איך להסתכל על הדברים בצורה שונה

אני מרגישה אותך כאן איתי בכל שנייה מכוון אותי לטוב ולא . להמשיך למרות הקושי שאני חווה

. נותן לי ליפול



הספדים

הבנתי שאני חייבת להמשיך  , בשנים האחרונות עברתי דברים טובים ורעים וכל זה בלעדייך

מובן לי שאתה לא . אני יודעת מה שאתה היית רוצה שאעשה. לשמוח למרות הקושי והגעגוע

תאמין לי אני מנסה  .. קשה לי, אוהב לראות אותי עצובה אבל לפעמים אני חייבת שתבין אותי

.  כדי להמשיך בחיים לפעמים אני מצליחה ולפעמים אני נופלתהכללעשות 

.להיאחז בך.. במחשבות, בתמונות, הבסיס להתגבר על הנפילות הוא להיאחז בזיכרונות

...עד סוף חיי, אוהבת ומתגעגעת לעולמים

."אמא נבילה



הספדים

:כתבכמאלאביו

.  בני חסן היקר"

מאותו רגע בו חיי התהפכו ולא .. איך מתארים כאב ועצב המציפים אותי בהגיע היום הזה

איש , בן, חבר. איך מתארים געגוע לאיש שהיה כל עולמי. ישובו להיות אותו הדבר לעולם

. משפחה למופת

.בעל לתפארת ובעיקר אבא דואג ואוהב שאין שני לו ולעולם לא יהיה לו תחליף 

הדמעות  , חולפים היום מול עיניי, כל הרגעים והשנים שבילינו יחד השמחים והעצובים כאחד

,  ממלאות את עיניי והפחד ממלא את גופי



הספדים

אינספור רגעי  , טיפ קטן של חוכמה, ללא מילה טובה, איך ממשיכים את החיים בלעדיךפחד 

..צחוק

אך דבר אחד לא , ימים רבים ולילות אותם בילינו יחד פתאום נראים כזיכרון עמוק ורחוק

ישתנה ולא יישכח והוא הקשר המיוחד ששרר בינינו והחותם העצום שהטבעת באישיותי 

.  ובחיי

מקווה שתמשיך להתבונן בנו , שקט רגוע ונטול דאגות, מקווה שטוב לך במקום אליו הגעת

.  מלמעלה ובדרך שלך תמשיך ללוות אותנו לנצח

.מקווה שעם הזמן אלמד לקבל בהבנה כלשהי את האסון שפקד אותנו



הספדים

להפנים ואולי שוב לחייך חיוך אמיתי ולאהוב את החיים שכעת נראים לי בלתי  , לסלוחאלמד

...וכל מה שהיה בי לתת, מותך שאב ממני כל טיפת רגש שהייתה בי. ניתנים לאהבה

איך אפשר לאהוב עולם אכזר שמספק לנו . ומה לאהוב, מה לומר, כשהלכת לא נותר לי מה לתת

וברור שלא ניתן , נראה כמבחן הישרדות בלי סוף, הרבה אושר ומנחית עלינו כאב קשה מנשוא

שמציפים אותי אבל אני בטוח שאתה מבין והמרמורמקווה שאתה סולח לי על הכעס . לשרוד 

, להתעורר בבוקר, שקשה למצוא סיבה לשמוח

..לחייך או להמשיך

!"אוהב אותך הכי בעולם



הנצחה

:ל"זחסןשללזכרופייסבוקדף

https://www.facebook.com/groups/229369439338/

:לזכרוסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=PaRItmoDCHk&t=37s

https://www.facebook.com/groups/229369439338/
https://www.youtube.com/watch?v=PaRItmoDCHk&t=37s


הנצחה



הנצחה




