




מפגש בישול לזכר

פרקלנדב משה 



ילדות

. בבאר שבע18.1.2000ס"ב בשבט תש"נולד ביום י, נדב משה בן דינה ואברהם

.וחןשירי , ענבל, ורד, אח צעיר ליצחק. בן אחריי ארבע בנות

בכיתת כדורסל  ' ולמד בתיכון מקיף ג" אוריין"למד בבית הספר היסודי , בילדותו היה בגן דתי

.מצטיינים



על הילד שהיה

.ילד טוב, היה ילד מפונק ויפה, נדבי נסיך של הבית

.עוזר וכמובן פעיל חברתי, סוחף אחריו, היה ילד מנהיג

.שובב, עם חוש הומור, היה יושב ראש מועצת התלמידים

.אמו מספרת שנאלצה לבקר בבית הספר המון פעמים בגלל מעשי הקונדס שלו



גיל ההתבגרות

השתתף בהצגה של קזבלן ושיחק ' בטקס הסיום של כיתה ו. נדב היה אהוד על חבריו ומוריו

.בתפקיד הראשי קזבלן

".הייתי יוצאת מחויכת וגאה"אמו מספרת שאהבה להגיע לאסיפת הורים , נדב היה תלמיד טוב

.כולל עיצובים והוא עשה זאת באהבה, עריכת שולחן בערב שישי היה התפקיד שלו





תחביבים ותחומי עניין

היה מצטיין ותמיד  , שנתייםשיחק טניס ( 9-10)נדב היה ילד ספורטאי מאוד ומגיל קטן 

.לפרושמקום שני העדיף כשקיבל . וגביעיםעם המון מדליות , במקום הראשון

בהמשך עבר לכדורסל  . באר שבע ילדיםשוער בהפועל עבר לכדורגל והיה , מאוד תחרותיהיה 

.להפועל באר שבע

.  ילד עם המון נתינה ואהבה לזולת ולמדינה, מנהיג אמיתי

בדרכו הצנועה לא הרבה לספר  , בכדורסלעל הספקטרום האוטיסטי שנים חנך ילד 3במשך 

.רק בהמשך בדיעבד נודעו לנו המון דברים, על זה





ל"לפני הגיוס לצה

אהב את החיים  , בגדים, שעונים, מרוויח ומבזבז על מוצגים, מגיל צעיר היה עצמאי ועובד

.ונהנה מכל רגע

.אצל אחותו שיריהגיוס ל והיה בקנדה לפני "טס עם חברים לחו

.טרום קרבי" אחריי"עשה כל הזמן כושר ועבר 

.אבל הכל בשביל להיות לוחם, נדב אהב מאוד את המדינה ועשה הכל



ל"הגיוס לצה

.כלוחם לסיירת גבעתיל "התגייס לצה24.3.2019ביום 

.  היה חניך מצטיין ודמות בולטת במחלקה, אהב את השירות שלו מאוד

.מעודד את כולם, עזר לחברים שהתקשו ותמיד מחייך ואופטימי





מועד הנפילה

.  25.6.2019ט"ב בסיון תשע"נפל בעת מילוי תפקידו ביום כפרקלטוראי נדב משה 

.  תשע עשרה וחצי בנפלובן 

. הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באר שבעהוא 

.אחריו הורים וחמישה אחים ואחיותהותיר 



הספדים

יושבת בבית עם אמא ואבא מחזיקה  אני ,שלינדבי ":ורד אחותו הגדולה של נדב הספידה
שרק התחיל את 19באיזה עולם זה נשמע הגיוני שילד בן , מחברת ואמורה לכתוב לך הספד

...זה חלום רע ועוד מעט נתעורר, לא מאמינה שזה אמיתי, החיים שלו איננו עוד
אני שמחה וגאה שזכיתי לראות אותך  איך ... זהו שכולנו ערים ויותר רע מזה לא יכול להיותאז 

דוד מפנק ומה  , אוהבבן , אכפתיאח , מכבד, גבר ערכי, גדל והופך לעלם החמודות שאתה
!?!?לא

אתה יודע אני כל הזמן נזכרת באותה מקלחת שעשיתי לך ועטפתי אותך כל כך חזק במגבת  
עכשיו כנראה שלא  , לא הפסקתי לבכות שבועות בגלל זה, עד שנפלת ופתחת את הסנטר

...אפסיק לבכות כל החיים
.פשוט מוקדם מדי, אבל זה היה מוקדם מדי, נכון שההוא למעלה לוקח את כל הטובים

."תשמור עלינו מלמעלה נזכור אותך לנצח ילד שלנו



הספדים

:ל ספדו"קבוצת הכנה לצה–" בוגרי אחריי"קבוצת 
? איך אפשר לסכם אדם שכמוך. ילד שאהב לאהוב את החיים, נדב"

היית מדביק  , ומיד כשהיית נכנס, היית בועט ופורץ כאילו נולדת להיות בחדר הזה, דלתבכל 
את החברים  , שסחף את כולם אחריו, ילד כובש. את כולם עם החיוך הקסום הזה שלך

.פשוט לא השארת לנו סיכוי, את המדריכים ואת כל מי שנתקל בחיוך הזה שלך, לקבוצה
לעולם לא , ויותר מכך אהבת לחשוב איך תגיע ליעדך בגדול, אהבת לחלום ולחשוב בגדול

פחד מאתגר ולעולם לא פספסת הזדמנות לחבק  הראית לעולם לא , למשימה' לא'אמרת 
את כולנו איך לאכול את החיים וכשהיה פחות טעים  לימדת . ולהפיץ את הלב זהב הזה שלך

. לכל אחד את המינון והטעם שלו–ידעת בדיוק איך לתבל 
!  לעולם לא נשכח אותך–גדול שלנו –וכואבים עד אין סוף אח קטן אוהבים 

."שולחת תנחומים למשפחה ולחברים! משפחת אחריי. באר שבע' אחריי גמשפחת 



הספדים

:אמא של נדב כתבה

.זה לא נתפס, האובדן שלו קשה לנו מאוד,הלב שלנו, ילד אהבה

.לא קל לכתוב עליו בעבר,הגעגועים והחוסר הנצחי

שירים-בספר שאני כתבתי לזכרו

באחד השירים כתבתי

"הם נשארים בלב שלנו לנצח-יש אנשים שלעולם לא מתים"



הנצחה




