




מפגש בישול לזכר

ל"מן ז'שמעון תורג



ילדות

.חנה ויצחק, להוריו1950שמעון נולד במרוקו בשנת 

.  עם משפחתו לארץ ישראל והם התיישבו בעיר אופקיםעלה 1963בשנת 

.  במערכת החינוך שבעיר, שמעון למד באליאנס במרוקו ולאחר העלייה ארצה



על הילד שהיה

. שמעון הינו הילד השלישי מבין שבעת אחיו

יותר מכל בלט  , כבר כילד ניתן היה לראות את הבגרות והמידות העדינות בהן ניחן

.רחמן ונדיב לב, שמעון היה ילד רגוע שקט ואכפתי. הכיבוד והערכה להוריו



גיל ההתבגרות

כל מי שהיה , בזכות הלב הרחב שלושלושמעון היה ידוע כאהוד על הסביבה 

בעקבות העדר הוריו , בתקופת התיכון. ומסייעזקוק לעזרה הוא היה מושיט יד 

.שמעון מילא את מקומם מרצונו בבגרות ואחראיות, מהבית לצורך פרנסה





תחביבים ותחומי עניין

.זהו תחום שתמיד סיקרן אותו, לחשמלהיה ידע רחב בכל מה שנוגע לשמעון 

.לבנות ולהרכיב דברים שקשורים לחשמל, הוא אהב לערוך ניסויים

.שמעון השתתף בתנועת נוער מטעם הלימודים בתקופת התיכון, בנוסף



השירות הצבאי

השקיע שם , קרביתהתגייס שמעון לחיל הנדסה , לאחר שסיים את לימודי התיכון

. וכן חתם קבע בתום השירותכל מרצו את 

בגיל , תוך כדי. עבד במערכת הצהלית כמנהל חברת החשמל בסיני, בשירות קבע

.אפרת, נשא לאישה את נאווה והם הביאו לעולם את ביתם היחידה, 24



מועד הנפילה

מבצע בו חדר  , נקרא שמעון לשירות מילואים במצבע ליטני1978בחודש מרץ 

בהתאם לשירותו בהנדסה  , שם. ל לחלקה הדרומי של לבנון עד לנהר הליטני"צה

. במבצע זה נפגע שמעון. עבד כמפלס דרך, קרבית

לאחר תקופת זמן בה סבל רבות  , תשל״ח נקבע מותובתמוז ט״ז , 21.7.78ב 

.והיה מוגדר כהלום קרבמפגיעתו

.הורים ושישה אחים ואחיות, הותיר אחריו אישה וילדה אחת, היה במותו28בן 



הספדים

לא . אביבים27חייך נגדעו בגיל , שמעון אחי היקר: "מירי אחותו כותבת

מתוך  . אני יכולה להבטיח לך שנמשיך להבנות לפרוח ולצמוח. הספקת הרבה

נכה שורשים עמוקים שימשיכו לחבר אותנו אליך ואתה אפילו , הניצנים שזרעת

אתה תאחז בשורשי הללו ותרקיד אותם . לא תחוש שהאדמה חוצצת בנינט

"פריחה ולבלוב, לצלילי שמחה



הנצחה

.  הספר נמצא בספריית יד לבנים, המשפחה של שמעון הוציאה ספר לזכרו

.נכתב ונתרם ספר תורה בו קוראים בשבתות לעילוי נשמתו, כמו כן




