




לזכרבישולמפגש

ל"זצוראסף



ילדות

.ילד שני להוריו יוסי ולאה ואח צעיר לאריק, בנשר1986באפריל 27-אסף נולד ב
יצאה המשפחה ' בנשר ובמהלך כיתה ב" רמות יצחק"אסף למד בבית הספר היסודי 

אסף החל ללכת לבית הספר בבריסל על אף שלא ידע מילה . ל"לשליחות בחו
לאחר . הוא הסתדר בעזרת הקסם הטבעי שלו ובעזרת חבריו הרבים, בצרפתית

שם למד בבית ספר  , השהות בבריסל עברה המשפחה להתגורר כשנה בסינגפור
.בינלאומי

ולאחר מכן בתיכון אורט ' ס עירוני ה"לאחר החזרה ארצה אסף המשיך את לימודיו בבי
".חנה סנש"



שהיההילדעל

חבריו כינו . שיערו הבלונדי היווה מקור קנאה לכל מי שראה אותו, אסף היה ילד יפה
.חבריו והוריהם הכירו אותו רק בכינויו, כינוי בו היה גאה ואותו אהב" בלונדי"אותו 

כולם , מורים חברים ומכרים. אסף ניחן בקסם טבעי ושבה את לבם של כל הסובבים אותו
קסם זה סייע לו ברכישת חברים אך גם בנווט מוריו  . אהבו אותו ואת שמחת החיים שלו

והשגת מטרותיו בחינניות רבה



ההתבגרותגיל

.אסף עשה מה שרצה מתי שרצה וחי את חייו כאילו כל יום הוא יומו האחרון
ששום דבר לא יקרה לו והוא יחיה , הוא לא היה מוטרד או מודאג והיה בטוח שהוא חסין לחלוטין

.לנצח
הוא שמר על קשרים הדוקים  . היו לו חברים מכל שלב בחייו, אסף אהב לצאת ולבלות עם חברים

.למרות חלוף הזמן ולמרות שינויי מקום מגורים
.חלק גדול מזמנו הוקדש להם, החברים של אסף היו לו כמו אוויר לנשימה עבורו





ענייןותחומיתחביבים

הוא בילה שעות רבות בלימוד  . בשנים האחרונות אסף אהב את הים ואת גלישת הגלים
.כמו כן הקפיד לחזק את גופו בחדר הכושר. ובגלישה

צ או בשבת היה אסף לוקח את אלמוג אחיו הקטן ומלמד "כשהייתה המשפחה יורדת לים אחה
.על הבוגי שעבר בירושה מאסף לאלמוג וגם בעזרת הגלשן הגדול שלו, אותו לגלוש

בשמיעת מוזיקה ובתקשורת עם , את השעות בהם לא גלש בילה ליד המחשב במשחקים
.חברים



ענייןותחומיתחביבים

אסף אהב כל דבר עם גלגלים ורצוי  . לימוד נהיגה, כחודש לפני מותו החל אסף בהגשמת חלום
.עם מנוע גדול

אסף  . חלומו היה להגיע לחופש הגדול עם רישיון משלו ללא מלווה ולבלות עם חבריו בטיולים
.הספיק ללמוד תשעה שיעורים לפני מותו





הנפילהמועד

בחיפה חבורה של שני  " חנה סנש"יצאו מבית הספר אורט 2003במרץ 5-ביום רביעי ה
37הם צעדו לעבר תחנת האוטובוס הקרובה וכיוונו לאוטובוס מספר . בנים ושלוש בנות

הראשון  , 37בתחנה היו שני אוטובוסים מספר . אשר יקח אותם לאחוזה בדרך לביתם
.ו הסמוך ששוחררו באותו יום מספר דקות מוקדם מן הרגיל"עמוס בתלמידי בית ספר ויצ

אחד הבנים הציץ פנימה וראה מישהו אשר הוא רב איתו  . החבורה פנתה לאוטובוס השני
.הוא עזב את החבורה וחיכה לאוטובוס הבא, בעבר ואינו מדבר איתו

לאחר דיון קצר החליטו הבנות לנסוע מרכז  , בדרך התלבטו הבנות איפה לעצור לאכול
.הכרמל



הנפילהמועד

.הבנות הציעו לאסף להצטרף אליהן אך אסף ענה כי הוא עייף והמשיך לביתו
.חברתו נישקה אותו לשלום ואסף הבטיח להתקשר אליה מאוחר יותר

שיחת חולין שערכה , לאחר שהבנות עזבו אסף התקשר לחברו דניאל לשאול מה לשלומו
.כשתי דקות

.בכניסה לשכונת כרמליה אירע הפיצוץ אשר נשמע בכל רחבי הכרמל בחיפה
.ף נהרג במקוםאס, פוצץ חגורת נפץ, מחבל מתאבד



הספדים

לאה-הספד מאת האמא
בני אשר אהבתי-לאסף שלי 

.רצית לגלוש על גלים בהוואי והכי רצית רישיון כדי לנהוג במכונית, הרבה תכניות היו לך
.ס"ס ואז אסע אני עם המכונית לביה"אקח אותך אימא לעבודה ואת אלמוג לביה, אמרת לי

.ואנחנו היינו מאושרים כי היה לנו אותך, היית ילד מאושר
, מה לעשות שאכן צדקת". אמא תיראי שאני צודק: "ואתה אמרת, ללמוד לא רצית רק חיים עשית

.מחבלים לקחו אותך מאיתנו
!לא האמנו ואנחנו עדיין לא מאמינים

.נתגעגע אליך כולנו, תחסר לנו מאד עם כל התכניות שתכננת
.אהבנוך, בני היפה בני הטוב

.אסף,בני יקירי, יקרת לנו
...אריק ואלמוג מתגעגעים ואוהבים , אבא, אמא



הנצחה

:אסףשללזכרוהנצחהאתר

www.blondi.co.il

http://www.blondi.co.il/



