




מפגש בישול לזכר

ל"בי ז'זיו חג



ילדות

.בראשון לציון( 13.10.1983)ט"ח תשרי תשע"יום ראשון כזיו נולד ב 

.אור ושחר, טל, איתיחזי ואיריס ואחיהם שלבנם של 

שם קיבל את ראשית חינוכו  , בגיל שנתיים עברה משפחתו להתגורר בקיבוץ דורות

עברה המשפחה להתגורר במושב ניר , 5כשהיה זיו בן , לאחר מכן". גן פשוש"ב

".גן חרוב"ישראל שבמועצה אזורית חוף אשקלון ושם המשיך ללמוד ב

.בקיבוץ ניצנים" ניצן"זיו המשיך ללימודים בבית הספר היסודי 



על הילד שהיה

.בלטה פיקחותו, כאשר כבר בגן, זיו היה ילד חייכן וחברותי

פרפקציוניסט יוצא דופן ומסור לחבריו  , מנהיג טבעי, אימו מספרת שהיה ילד מדהים

היה בעל לב רחב  , זיו תמיד רצה לעזור ולסייע היכן שרק ניתן ולכל מי שהיה זקוק.ומשפחתו

.ועם נתינה אינסופית

.זיו אהב את העולם והיה אהוב על ידי כולם



גיל ההתבגרות

שנות 12והיה תלמיד מצטיין במשך כל " באר טוביה"זיו המשיך את לימודיו בתיכון האזורי 

במהלך כל שנות נעוריו זיו היה פעיל במושב בתור חניך ומדריך למופת  , בנוסף. לימודיו

".בני המושבים"בתנועת 





השירות הצבאי

אך את מרבית שירותו עשה במודיעין חיל האוויר  , זיו החל את שירותו הצבאי בקורס טייס

.בקבע ובמילואים, שם תרם רבות בסדיר



תחביבים ותחומי עניין

לכן החליט ללמוד ראיית חשבון  , זיו אהב מאד מתמטיקה וחלומו היה לעסוק בכך

.בראשון לציון" מכללה למנהל"ב

.בסיום לימודיו קיבל את תעודת ראיית החשבון והגשים את חלומו

זיו עבד כחשב במשרד רואי חשבון ולאחר מכן החל לעבוד כמנהל הכספים במפעל של  

.  באזור התעשייה ברקן" אלון מתכת"קבוצת 



לאחר השחרור

זיו היה  . גיא ועדי, שיר; התחתן זיו עם נטלי ונולדו להם שלושה ילדים נפלאים2009בשנת 

זיו אהב מאוד את ילדיו ועודד אותם תמיד  . ערכי ואכפתי שגידל את ילדיו למופת, אבא מסור

הוא לימד את בנו גיא שחמט והיה הולך איתו לכל התחרויות וכל . להיות תלמידים מצליחים

.זיו שמח עד השמים, פעם שגיא הגיע למקום ראשון

.המשפחה הייתה הדבר החשוב לו בעולם והוא היה הדבק שחיבר בין כולם





מועד הנפילה

"  אלון מתכת"הגיע זיו לעבודתו כמנהל הכספים במפעל , 2018, באוקטובר7-בבוקר ה

.  באזור התעשייה ברקן

נכנס לקומת ההנהלה מחבל חמוש שירה , מספר רגעים לאחר שהתיישב מאחורי שולחנו

.בו מטווח אפס ורצח אותו במקום

.ל"בפיגוע נרצחה גם קים לבנגרוד יחזקאל ז



הספדים

.  לא היה מתוכנן בכלל. בשבת הוא בא לבקר אותי במושב בהפתעה: "יחזקאל, אביו

מסתבר שהוא בא  , עכשיו אני מבין הכל. התקשר פתאום ואמר שבא לאכול ארוחת בוקר

".זה נראה כאילו זה היה גורל. להיפרד



הספדים

.  נתאר מה היית בשבילנו כאח. אני לא יודע איך בכלל להתחיל, זיו האח: "איתי, אחיו

לשאול  , האח המוצלח שאפשר להתייעץ איתו, כמה כל העיניים היו נשואות אליך תמיד

אני לא יכול להתחיל לתאר איך זה לחיות  . גם אני האח הגדול הייתי שואל ומתייעץ. אותו

זה יום  . זה לא נתפס. הצחוקים והמוזיקה והשיחות, כמה שמחה ואהבה הענקת. בלעדיך

".תודה. אנחנו תמיד נזכור אותך. קשה ועצוב מאוד



הספדים

די  . איך ממשיכים מפה? איפה אתה. תמיד רצית שיהיה לנו זמן איכות עם הילדים: "טל, אחיו
תשמור עלינו מלמעלה ואני אשמור פה על . תחזור בבקשה, מיציתי את הבדיחה הזאת

".אח, המשפחה מלמטה עד שנתאחד שוב
אני כל כך רוצה  , המילים לא יוצאות. אני הולך פה ובוכה?, איך מתחילים לדבר עליך, אח"

. אני לא רוצה את זה, לא רציתי להיכנס למשפחת השכול. להתעורר מהסיוט הזה ולא מצליח
רק לפני כמה ימים עשינו שיחת ועידה כל האחים ואמרתי שאגיע  . אני מתגעגע אליך כל כך

.  זה לא הגיבוש שרציתי. שמרנו תאריך לערב גיבוש אחים. לאימא60-לארץ ליום ההולדת ה
חלמתי עליך בחלום ולא רציתי  , בטיסה הארורה הזאת הצלחתי להירדם לכמה שעות

כשנחתנו בשדה  . זה הרגיש לי אמיתי וכשהתעוררתי הבנתי שלא תהיה. להתעורר מהחלום
".הפעם נחתתי לראשונה ואף אחד לא חיכה לי, לא היית שם עם הילדים



הספדים

בשבוע שעבר אמרת לי . זה שבאתם מראה כמה הוא היה אדם טוב: "נטלי, אשתו

.  האהבה הראשונה והאחרונה שלנו. שנה18–שבשבוע הבא אנחנו חצי מהחיים ביחד 

".אני אוהבת אותך לתמיד. תחזור אהבת חיי? מי יעשה להם בר מצווה ויחתן אותם



הספדים

אני לא מאמינה שאני  . כל מה ששמעתם עד עכשיו זה זיו ואפילו יותר: "איריס, אימו

את כל מה  , ביום שבת התחלנו לגלגל את החיים שלנו במכה אחת. בסיטואציה הזאת

אבל תשאלי  , הוא ענה כן. ?'אתה רוצה לחזור למושב, זיו'שעברנו עם צחוקים ואמרתי לו 

אמרתי לנטלי בבקשה . הלכתי הבוקר וחיפשתי לך בית–עכשיו מה יצא (. אשתו)את נטלי 

,  זה נפל עליי כמו רעם. סידרנו לך מקום שיהיה לך טוב, שהוא ייקבר במושב והנה אתה זיו

השארת לנו שלושה נכדים  ? שאלתי חברות שעברו סיטואציות כאלו איך הן מתמודדות

".זיו אתה חסר לי. מדהימים ועכשיו אנחנו נעזור לנטלי לעבור את התקופה הקשה הזו



הנצחה

–מסע הנצחה וסיוע הומניטרי באוגנדה

HelpAppסטודנטים וסטודנטיות מהמכללה למנהל בשיתוף ארגון 25יצאו 2019בספטמבר 

.  ל"בי ז'למסע הנצחה וסיוע הומניטרי באוגנדה לזיכרו של זיו חג

במשך מספר שנים המכללה למנהל שולחת סטודנטים  : " "שי שידלוב, ר הסטודנטים"יו

במשלחת זו חברי המשלחת ישפצו  , לסיוע הומניטרי עבור אוכלוסיות במצוקה ברחבי העולם

את כל המסע הזה אנו עושים להנצחתו של זיו . ויארגנו את הסביבה החינוכית בבתי היתומים

".ל שהיה סטודנט כמונו כאן במכללה למנהל"בי ז'חג



הנצחה

בו למד " חרוב"בסמוך לגן הילדים , ל"בי ז'גן משחקים במושב ניר ישראל לזיכרו של זיו חג

כשהציעו לקרוא את הגן על שמו זה היה מתאים  : "בטקס חניכת הגן, איריס, אימו–בילדותו

".מאוד כי זיו היה אדם חברתי ומרכזי ממש כמו שגן המשחקים הזה יהיה




