




מפגש בישול לזכר

ל"שי שלום כהן ז



ילדות

-ואחאחותלשי,ודודרחללהוריוחנהבפרדס(19.8.1979)ט"תשלבאבז"כביוםנולד

.וחןמורן

-לביתעברומשם,גדולהבתרועהחבריועםסיים"מרחבים"היסודיהספר-ביתאת

בראששםאותהישראלארץ.ישראלארץבמגמתעבראותו,החקלאיהתיכוןהספר

השוניםהעיסוקיםועלתחביביועלויתרהוא.גדולפטריוטהיהשי.מטרותיוחשיבות

ספורטאי"התוארעלויתרהואאך,בכדורסלעתידלושניבאוהיו,הצבאלמעןשלו

.קרבישירותלמען"מצטיין



על הילד שהיה

בלטהנוכחותו.בכריזמטיות,שלוהטבעיתבמנהיגותבלטשישלהקצריםחייואורךלכל

.ובענווהבנועםמדבר,ביישן,צנוע,הכליםאלנחבאהיה,זאתעםויחד,מקוםבכל

,נשים,בנות:במחיצתושהיהאדםכלהקסים,הענקיותהחןגומותבעל,שישלחיוכו

המיוחדהקשראתצייןהחקלאימהתיכון,יאיר,שלוהמחנך...משפחהקרובי,מחנכים

.המקסיםחיוכוואתשלוהטבעיהמנהיגותחושאת,שיוביןבינושנקשר





תחביבים ותחומי עניין

הספר-בביתשיחקתחילה.בחייומרכזימקוםמהרהעדשתפסכדורסללשחקהחלמאודצעירמגיל

שותףהיההוא.בנימינהר"ביתבקבוצתשיחקולבסוףשמואל-בגןלשחקהמשיך,חנהבפרדסלכדורסל

.הקבוצהשלולניצחונותיהלהישגיהפעיל

.'אלליגה'במליגהקבוצתואתלהעלותוזכההבוגריםלקבוצתהנוערמקבוצתעלהמצטייןכשחקן

.לזכרו"בנימינהשיעירוני"מעתהנקראתוהיאהקבוצהשםשונהנופלולאחר



ל"הגיוס לצה

עוד במהלך הטירונות יצא לקורס ". שמשון"והוצב כלוחם בגדוד 1997ל בנובמבר"התגייס לצהשי 

לאחר שצבר ניסיון . כים ולתפקיד פיקודי"הדרך קצרה לקורס מהיתהחובשים קרביים ומשם 

ומשסיימו בהצלחה חזר לפלוגה ונתמנה  , כמפקד כיתה במחלקת החוד יצא שי לקורס קצינים

.  תפקיד קשה ותובעני שאותו יכולים למלא בהצלחה רק אלה שגדלו בפלוגה, למפקד מחלקת החוד

. הוא היה גאה בצבעם הירוק של המדים. אמיתי" תותח"והגדירו אותו כ" מורעל"חבריו קראו לו 

כמפקד לקח אחריות כוללת על פקודיו ודאג לכל צורכיהם גם במסגרת הצבאית וגם במסגרת 

.המשפחה



השירות הצבאי

כך  . כמפקד לקח אחריות כוללת על פקודיו ודאג לכל צורכיהם גם במסגרת הצבאית וגם במסגרת המשפחה

מקווים כי  . אלפי תודות על המעשה האצילי שעשית בעבורנו: "למשל כתבה לו משפחת פרץ במכתב תודה

ברור כי אתה  . תוסיף להטות אוזן לבעיותיהם של חייליך ובזכות זאת להעפיל לפסגה בסולם הדרגות הצבאי

ל בפרט לעליונות מתמדת על כל  "המפקדים שיוכלו להוביל את עם ישראל בכלל ואת צההםושכמותך הם 

".יישר כוח. מי ייתן וירבו מפקדים כדוגמתך. אויבינו

קשורה בתאונת  שהיתההבעת תודה על שעזר לתפוס משאית , אחיו חן מספר על מכתב תודה נוסף שהגיע

.  כדי לאסוף ציוד לאחד מחיילי הפלוגה, אחותו מורן מספרת כי יום אחד החליט שי על מבצע גיוס. פגע וברח

העמיס עם אביו את הדברים על המשאית והעביר הכול אל , אסף ריהוט ומכשירים שונים, הוא רץ מחנות לחנות

..."ש לא עשו את העבודה שהוא ביצע"אלף פקידות ת"...החיילים שלו חוזרים ומדגישים . ביתו של החייל



השירות הצבאי

לאורך שירותו  . והיה בין ראשוני הקצינים של הגדוד" שמשון"ד"פלחושי היה בין מקימי 

שלוש פעמים נפצע ותמיד  . ש"איוחלק בפעולות רבות נגד ארגוני המחבלים ברחבי נטל 

ט עציון  "אין פלא שזכה לקבל תעודת הוקרה והערכה ממח. חזר ליחידה אחרי שהחלים

.ם מרסל על פועלו בתפיסת מבוקשים ועל תרומתו בהגנה על יישובי גוש עציון"אל





מועד הנפילה

במהלךשינפגע,"שמשון"ד"פלחופ"כמשתיפקדבעת(9.7.2001)א"תשסבתמוזח"יביום

נסעבוהצבאייפ'הגכנגדחבלהמטעןהופעלבמהלכה,חברוןהרדרוםבאזור,מבצעיתפעילות

משפחתו.שבע-בבארסורוקהח"לביוהובהלקשהבאורחנפצעשי.נוספיםחייליםשניעם

-בביתהצבאיתבחלקהעולמיםלמנוחתהובאהוא.בחייםלראותוהספיקהלאאך,אליוהוזעקה

בשורות.סרןלדרגתהועלהנופלולאחר.ואחותאח,הוריםאחריוהשאיר.חנהבפרדסהעלמין

"...לאילןיהיהלאלעולם,זמןטרםשנגדעצעירכנטע":נחקקמצבתועלהאישיהכיתוב



מספרים על שי



מספרים על שי

הוא.בפלוגהמובילהדמותשיהיווהמחלקהכמפקד":למשפחהכתב,אביל"סא,הגדודמפקד

בעל,שיידרשעתבכלמשימותיואתלבצעהנחוש,מקצועיקציןוהיהלשלמותתמידשאף

וכבשפקודיועםייחודיתיחסיםמערכתרקםשי.במיוחדגבוהיםואישייםמקצועייםסטנדרטיים

אותוהביאוהעשייהבחודולהיותלהובילרצונו.כאחדולוחמיםמפקדים,היחידהאנשילבאת

שי...הפלוגהמפקדסגןתפקידאתקיבלזאתובעקבותבגדודהמובילהמחלקהמפקדלהיות

,כלוחםדמותואתשציירוהתכונותאלה.מביתמחינוךשנבעותכונותספקללאהפגיןשלכם

."טובוכבןכחבר,כמפקד



מספרים על שי

.  הבן, האח, רבות ידובר כאן היום על שי החבר: "גאנםם "ט אל"אמר המח, "ויותר בלעדיו"100בערב לזכרו שנערך תחת הכותרת

בפלוגת החוד של גדוד  פ"סמהתוודעתי אל שי במהלך השנה האחרונה כאשר היה שי . אני הייתי רוצה לדבר על שי הקצין

בשעות  , הוא עמד בראש הפלוגה באימונים המפרכים ובשדה הקרב. שי התבלט באומץ לבו וביחסו החם והאנושי לחייליו". שמשון"

שהיתה, שי ידע לשלב בין המשמעת הדרושה בשדה הקרב ובין האוזן הקשבת. יפות של צחוק ואושר ובשעות קשות של לחימה

הוא  . שעושים את ההבדל, שי ידע לדרוש מחייליו מקצועיות ורצינות ויחד עם זאת לתת מילה טובה וחיוך קטן. כך לחייליו-חשובה כל

אף תרגיל לא היה  . קיבל על עצמו כל משימה וביצע אותה במלוא הרצינות ועל הצד הטוב ביותר. הוביל תרגילים ואירועי אמת רבים

בשל  ... בזכות יכולתו המקצועית זכה שי להערכה מחייליו ומפקדיו כאחד. רק עוד פעילותהיתהסתם תרגיל ושום פעילות לא 

שכן בשנה הבאה היה אמור שי לצאת לאקדמיה לפיקוד  , המקצועיות ובשל יכולתו הגבוהה ניבאו לו בצבא עתיד מזהיר כמפקד בכיר

. בצדקת הדרך ובצבא, במפקדיו, בחייליו: את שי האמונה הרבהאיפיינהמלבד רמתו המקצועית הגבוהה . להכשרת מפקדי העתיד-

".ח אבריו"שי היה מפקד בכל רמ... כך-אמונה זו היא שהפכה את שי למפקד מיוחד ומוערך כל



הנצחה

.  לזכרו של שי מתקיים טורניר כדורסל אזורי שמארגן בית הספר החלקי בפרדס חנה

נקראת מעתה  שמה של קבוצת הבוגרים בה שיחק שי והיא לאחר נופלו שונה , בנוסף

.לזכרו" עירוני שי בנימינה"

סרטונים לזכרו של שי




