




לזכרבישולמפגש

ז״לשילוניעשהאלאלמוג 



ילדות

אלמוג עשהאל היה . שילונילמיכל ויוסף חי 2.10.1994-נולד בירושלים ב, אלמוג עשהאל

המשפחה התגוררה . הבכורה ולאוריאל ותהילה הקטנים ממנוללידוראח , אח תאום לסהר

. לאחר מכן הם עברו לגור במודיעין, בירושלים עד שאלמוג עשהאל וסהר היו בני שנתיים

ביישן , הוא היה שקט: תכונות האופי של אלמוג עשהאל בלטו כבר בשנותיו הראשונות

טובת האחר עמדה לנגד עיניו כבר מגיל צעיר . מתון ושקול מאוד במעשיו ובמילותיו, ומופנם

מכיתה א׳ עד ח׳ למד בבית הספר היסודי  . והוא נמנע מלעורר דאגה מתוך התחשבות, מאוד

. ״חינוך עצמאי״ ביישוב חשמונאים הסמוך למודיעין





שהיההילדעל

והמעיט בבקשת  , הוא היה שליו ועצמאי מאוד. בעל לב חם, הוא היה ילד חייכן ואוהב

טיילו יחד ברכיבה על , הם למדו באותה כיתה, אלמוג עשהאל וסהר הרבו לבלות יחד. עזרה

ובעיקר היו , זה על זה בו בזמןוהגנו רבו בניהם , ובהשתתפותואופניים ביוזמת אביהם 

.קשובים האחר לצרכי האחר



ההתבגרותגיל

אלמוג עשהאל עבר לפנימייה של ישיבת ״אור . כל אחד מהם פנה למסלול הפרד, כיתה ט׳ב 

הוא היה . בתקופה זו התגלו בו צדדים חבויים. ברוך״ בירושלים וסהר בחר במסגרת אחרת

ראש הישיבה הוקיר מאוד את פועלו והוא הפך . מסור מאוד ללימודיו והתבלט בלימוד תורה

.  הוא היה תמיד חכם ובעל תכונות ועשייה יוצאת דופן, במהרה לדמות משמעותית בישיבה

וזכה למקום , הוא ניחן בחוש הומור שהרשים את החברים הרבים שרכש גם בשכונת מגוריו

בנו של רב  , אלמוג עשהאל וחברו. בזכות אישיותו הממגנטת, של כבוד בקרב הסובבים אותו

איסוף אריזות , למשל, והפליאו בעשיית מצוות, איגדו סביבם ילדים ובני נוער, העיר מודיען

. מזון לנזקקים לקראת החגים וחלוקתן



ענייןותחומיתחביבים

כשסיים את לימודיו בכיתה י׳ החליט לעבוד לישיבה בגני תקווה בה יוכל גם ללמוד מקצועות 

במהלך שנתיים שקד על לימודי  . כמו מתמטיקה ואנגלית בהן יוכל לגשת לבחינות הבגרות

אלמוג . כדי להדביק את הפער הגדול שבינו לשאר התלמידים, המדעים ומדעי הרוח והחברה

הן  , שנים אלה תרמו לעיצוב אישיותו. עשהאל הצליח והגיע להישגים נאים בבחינות הבגרות

.  חיזקו אצלו את העצמאות והאחריות



ל"לצההגיוסלפני

היה , שאהבת ישראל הובילה אותה והייתה ערך משמעותי עבורה, שילוניכצאצא למשפחת 

יפנה לפעילות התנדבותית ולאחריה יתגייס  , ברור לאלמוג עשהאל כי עם סיום שנות לימודיו

.וישרת את מדינתו בתפקיד המשמעותי והמאתגר ביותר אותו יוכל למלא



ל"לצההגיוס

הפרופיל הצבאי שנקבע לו ִהְקָשה על קבלתו לתפקידים הקרביים אותם רצה , לאכזבתו

אלמוג עשהאל החליט לשפר את כושרו הגופני והמנטלי והקדיש . למלא אך הוא לא ויתר

התגייס אלמוג עשהאל  , כעבור עשרה חודשים של שירות התנדבותי. לכך זמן ומאמצים

, של חיל האוויר( חיל רגלים)ר"החיועבר סדרת הכשרות מורכבות בבית הספר למקצועות 

". מגני הנגב"כל זאת במטרה להפוך ללוחם מקצועי ומיומן בָפְלוָגת 



הצבאיהשירות

הוא בלט לטובה בביצועיו המבצעיים בקורסים  . במהלך הכשרות אלו רכש חברי אמת רבים

אלמוג עשהאל פעל במלוא הנחישות למען (. מפקדי כיתות)כים "ובייחוד בקורס מ, השונים

. ביושר ובכנות, השגת מטרותיו

ויכולות המנהיגות שלו באו לידי , הפך אלמוג עשהאל ליד ימינו של מפקד הצוות, במהרה

חבריו לצוות מעידים שתמיד היה בפעולה תוך שאיפה מתמדת להביא לשיפור המצב  . ביטוי

.על טוב ליבו ועל עיניו הכנות, כולם כאחד מעידים על אופיו החזק. הקיים



הצבאיהשירות

הרגישו לצדו בטוחים במשימות , 2014בקיץ , "צוק איתן"חבריו וחייליו העידו כי במהלך מבצע 

. במיוחד בשעות קשות, הוא נסך רוגע ואופטימיות. המבצעיות

היה אלמוג עשהאל ידוע כמי שדרש את מימוש זכויות חייליו  , מפקד כיתת לוחמים, כ"כמ

על , וניכר היה שטובת פקודיו קיבלה תיעדוף בולט, בשיחות שניהל עם המפקדים הממונים עליו

. פני טובתו עצמו

. מפקדיו העידו כי לא ניתן היה לעמוד בפני קסמו האישי ועיניו הכנות והטובות



הצבאיהשירות

הוא אימץ רבים מהם . אלמוג עשהאל נחשף לרקע האזרחי הקשה שבו גדלו אחדים מחייליו

הוא אירח חיילים בודדים  . בייחוד היה רגיש לאוכלוסיית החיילים הבודדים. לליבו ואף לביתו

. בביתו בסופי השבוע ודאג לכל מחסורם

. בזכות יחסו החם והדואג, "אבא"כינו אותו , בני גילו, חייליו





הנפילהמועד

תקף את אלמוג עשהאל מחבל  , "ההגנה"בדרכו חזרה לבסיס דרך מתחם תחנת הרכבת 

הפגין תושייה רבה , אך לא ויתר, אלמוג עשהאל נפגע אנושות מהדקירות. בדקירות סכין

הוא פונה לבית החולים . ובכוחותיו האחרונים נאבק במחבל ומנע את נפילת נשקו לידיו

.ולאחר שעות ספורות נפטר, שבתל השומר במצב קשה" שיבא"



הנפילהמועד

העניק  , ומקץ ארבעה חודשים בקירוב; ראשון-לאחר מותו הועלה אלמוג עשהאל לדרגת סמל

,  על גילויי אומץ הלב, שילוניתעודת הערכה למשפחת , אלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר

ראשון אלמוג -סמל: "בין היתר, בתעודה נכתב. האחריות והדוגמה האישית שהפגין בנם

הראה במעשיו דבקות במשימה לאור המטרה ונכונות ללחום , זכרו לברכה, שילוניעשהאל 

" ולבצע את תפקידו תוך סיכון אישי



הספדים

כצפוי מפחדן ומוג  , בן עוולה שתקף בחרבו השלופה במפתיע מאחור: "ספד, אביו, יוסף חי

הקריב את גופו הטהור ושמר על נשקו על מנת שלא ייפגעו נוספים  , אלמוג לא ויתר. לב

עמוד , המאור הגדול, ילד זך. כל כך מתאים ואופייני לשלמות שהפגין כל חייו. חפים מפשע

."הקורבן שנעקד חיבר את כל עם ישראל. בתפילה שנוכל לעמוד באובדן



הספדים

הדאגה לחבריך , להם היינו עדים, מעשיך הטובים: "הזכיר, חברו לצוות, סמל משה עמר

,  הקשיים והחוויות שעברנו יחד, הטיפול המסור שהענקת ממש כאילו היו ילדיך, ולחייליך

לעולם לא נשכח ! אנו לא נשכח אותם לעולם–אך גם חלק מאתנו , שהם בעצם חלק ממך

מלאות , עיניים כל כך טובות... את פניך , את החיוכים שהיית מפזר בחינם ובאהבה אין קץ

,  היית שם בשבילנו... באימונים , בטירונות, ברגעים הקשים... וחיוך נדיר , אהבה ונתינה

. 'נשמה, הכול בראש'מחזק ומעודד עם החיוך והמשפט הקבוע שלך 



הספדים

וכמה חודשים לאחר , עוד ארבעה חודשים היינו אמורים לחגוג יחד את יום השחרור שלנו... 

,  תכננת, איך כל הזמן דיברת אתנו על זה. לבךבחירת , מכן גם את החתונה שלך עם נוי

זכינו  ! ... מהיום תחושת הגאווה שלנו ללכת עם המדים האלה רק תגבר... התרגשת , חשבת

עד  . ... איש טוב בכל קנה מידה ולוחם כביר בגופו ובנפשו, להכיר ולהתאהב בבן אדם מדהים

".1צוות ', מגני הנגב'ָפְלָגתמשפחת ! ... בשבילנו הוא נלחם! ... רגעו האחרון הוא נלחם



הנצחה

להנציח את זכרו של אלמוג עשהאל באמצעות  שילוניהחליטה משפחת , לאחר נפילת בנם

יסודות הבית והחשיבה . בית חם לחיילים בודדים בעיר מודיעין–שילוניהקמת בית אלמוג 

חי תחת . כאלמוג היית בחייך: "להקמתו הם ערכיו הבולטים של אלמוג והמוטו המרכזי

".מחזק ומזין את כל הנושם סביבך. נסתר מכל עין, המים

https://www.beit-almog.co.il/




