




לזכרבישולמפגש

ל  "זאתדגישלום 



ילדות

בצפת " זיו"'שלום נולד בבית חולים 

.וגדל במושב שפר9/4/1962, ב"בניסן תשכ' בתאריך ה

,  עופר, אשר, ניצה, יצחק, יפה: לשלום שבעה אחים ואחיות, אתדגיבנם של מרים ומרדכי 

.סופי ואסנת



שהיההילדעל

" המזרח"ובבית הספר התיכון הדתי " מקיף דתי מירון"שלום למד בבית הספר היסודי 

.שבצפת

.היו לו עיניים מיוחדות. טוב לב ויפה תואר, שלום היה ילד מדהים

.  והיו לו המון חברים, הוא אהב לעזור לכולם

. הוא היה אח טוב ותמיד כיבד את כולם

ושאין , שלום כל הזמן אמר לי שמה שאני עושה זה הכי טוב: "אמא של שלום מספרת

."הכלהוא ממש העריץ אותי והיה מספר לי . כמוני



ענייןותחומיתחביבים

.בילה הרבה עם חברים שהיו כמו אחים ונהנה מכל רגע, שלום גדל במושב

.תמיד החברים היו מגיעים להוריו הביתה והמשפחה הייתה מארחת אותם כמו משפחה

.  הגינה הייתה חשובה לו והוא רצה שתהיה גינה יפה בבית

הוא אהב לנסוע בטנדר של , שלום למד נהיגה לפני גיוסו והיא הפכה לתחביבו המרכזי

studo"המשפחה שנקרא  bekar” ,ונסע בו בתקופת השירות הצבאי.

.משפחתו מעידה עליו שהיה אדם מסודר בכל התחומים



ל"לצההגיוס

הוא רצה להמשיך את דרכו של אחיו הגדול , מיד אחרי בית הספר שלום התגייס לצה״ל

. ב"יצחק ולהתגייס למג

. שירת בירושלים ולאחר מכן עבר לצפון, 5/80ב לשירות סדיר ב"הוא התגייס למג

.'הוא הוצב בפלוגה כ

בשירותו הוא היה בלבנון ואמא תמיד הייתה : "אחותו הבכורה של שלום מספרת, יפה

בערך כל  , הוא חזר הביתה לעיתים רחוקות. דואגת לשלוח לו פנימה כל מה שהיה צריך

."ארבעה שבועות-שלושה



הנפילהמועד

:מספרת, אחותו הבכורה, יפה

ושלום הגיע לבקר אותי  , באותה תקופה גרתי בראש הנקרה בבית ההבראה של המשטרה

.כמו תמיד בדרכו לבסיס

. הוא הגיע להגיד לי שלום לפני שהוא נכנס ללבנון, זה היה לפני סוף השבוע

. לא רציתי לתת לו ללכת, רציתי שיישאר איתי עוד קצת, וכשעמד ללכת, הוא חיבק אותי

.  לאמא-והכי הרבה, הוא ביקש ממני למסור דש לכולם



הנפילהמועד

אבל הוא ביקש ממני  , הזכרתי לו שהוא מגיע בשבת הביתה ואני נשארת השבת בעבודה

. למסור בכל זאת

ראיתי הליקופטרים ומסוקים ולא . התעוררתי ביום חמישי בבוקר ושמעתי פיצוץ עז מלבנון

.  התחלתי לבכות למרות שעדיין לא ידעתי כלום, הבנתי מה קורה

קחי את המפתחות של המשרד ותשתמשי בטלפון "המנהל שלי ראה אותי בוכה ואמר לי 

בבית ידעו שהוא נעדר ולי עדיין לא ( באותה תקופה לא היו טלפונים אישיים" )של המשרד

.סיפרו



הנפילהמועד

,  הוא לא גר בבית באותה תקופה, בלילה התקשרתי לבית ויצחק אחי ענה לי00:00בשעה 

" ?מה אתה עושה בבית"אז שאלתי אותו 

. ושלום היה נעדר, חזרתי מיד הביתה

.  שבו התקשרתי לקצין העיר טבריה וביקשתי שיתנו לנו מידע, נשארנו במתח עד יום שבת

.  הם ענו שהם בדרך אלינו

.  11/11/1983שלום נפל במלחמת לבנון השנייה ב



הנצחה

כל הפלוגה של מגב כולל המפקדים היו מגיעים לבקר את משפחתו , אחרי ששלום נהרג

.  ולהתפנק באוכל טוב, בבית

לקחו אותנו . כשהוא נפל הבניין התמוטט, "צור א"״שלום היה בלבנון בבניין שנקרא 

. והכנו סופגניות לכל החיילים, בתוך לבנון, אל החיילים( ואמו, אחותו הבכורה-יפה)

. הרב של מג״ב הגיע אלינו באזכרות של שלום, מג״ב הגיעו אלינו לאירועים משפחתיים

הגיעו כל החברים ממג״ב״ סיפרה  , שקיבל את שמו, אחיין של שלום, ובברית של שלומי

.אחותו
  .



הנצחה

.משפחתו מנציחה את שלום בכל הזדמנות ובהרבה דרכים

וגם  , עורכים סרטונים עליו ועל האדם שהיה, עורכים לזכרו ערבי שירה ביום הזיכרון

. באמצעות אלבומי תמונות

.הפטרותמשפחתו הוציאה לזכרו ספר תורה וספר 



הנצחה

.אחותו הבכורה של שלום, ציור של יפה




