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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של שון כרמלי 
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,מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע, מכל מקום בעולם, כל אדם
.לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר

ל ונפגעי  ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו

יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם , לקראת יום הזיכרון השנה
דרך בישול המתכונים שאהבו  , ל ונפגעי פעולות האיבה''צהיונצחו חללי 

.והסיפור שמאחוריהם



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

ל ונפגעי  ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
.ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו
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ל"שון כרמלי ז
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א  "שון ניסים נולד ביום כ. בן דליה ואלון

,  בטקסס( 12.5.1993)ג "באייר תשנ

.אח צעיר של גל ואור. ארצות הברית
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. כשהוא כבן שש עשרה, 2008שון עלה לישראל עם בני משפחתו בשנת 

,  טקסס-בני המשפחה הקימו בית ברעננה ובילו את חייהם על ציר רעננה

כאשר מרבית השנה הם התגוררו בישראל ובחודשי האביב והקיץ יצאו  

.לארצות הברית כדי לקדם את עסקי המשפחה שם
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בחור שמח שידע , שון היה ילד שקט וחייכן: "סיפר, אביו של שון, אלון

לשון . הוא לא דאג לעתיד או מה יהיה הלאה. מכל רגע, ליהנות מהיום יום

. היו חברים רבים

נהנה מכל סוגי הספורט בטקסס וגם בישראל  , הוא מאוד אהב ספורט

גם היה , מאידך. הוא היה אוהד מכבי חיפה. ובמיוחד התלהב מכדורגל

בעיר שלנו ד''חבלמד במסגרת , בבית קיבל חינוך יהודי. מחובר ליהדות

".ד''חבובקיץ השתתף בקייטנות 
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. שבו ההורים לארצות הברית, מספר שנים לאחר עלייתם ארצה

הוא למד . שון החליט להישאר בארץ והתגורר ברעננה עם אחיותיו גל ואור

ברעננה וסיים את לימודיו  אוסטרובסקיש "בכיתת עולים בתיכון ע

. בהצלחה

שקט  , ילד טוב, היה תלמיד טוב"סיפרה כי שון , מנהלת התיכון, יפה להבי

והצליח להשתלב בבית הספר ובלימודים ולסיים עם ' י-הגיע אלינו ב. מאוד

".תעודת בגרות מלאה וטובה
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עבר שון הכשרה במרכז החינוך וההשכלה של חיל החינוך  ' יבבסוף כיתה 

אלון במטרה להגשים את חלומו ולהתגייס ליחידה  ה"מחווהנוער בבסיס 

אימו דליה סיפרה כי בכל עת בה הפצירה בשון שיוותר על שירות . קרבית

אני לא מתגייס , אם אני לא קרבי: "והוא נהג לענות לה, קרבי בצבא

: אחיותיו של שון סיפרו." אני מוכרח לעשות משהו משמעותי. לצבא

אבל  , למדנו יהדות, דיברנו עברית, גדלנו בארצות הברית עם ישראלים"

הוא לא התלבט לגבי  . אלא להתגייס, הבחירה שלו לא הייתה לעלות לארץ

".זה

.טרם גיוסו למד שון ארבעה חודשים בישיבה בעיר העתיקה בירושלים
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הוא . ל כחייל בודד"התגייס שון לצה19.2.2012-ב

של חטיבת  13הגשים את חלומו ושירת כלוחם בגדוד 

אוהביו מספרים כי הוא אהב את השירות הצבאי  ". גולני"

.ואת תחושת המשמעות והנתינה
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ובעקבות  , התגבר ירי רקטות מרצועת עזה לישראל2014בחודש יוני 

המבצע  . נגד החמאס באזור עזה" צוק איתן"כך יצאה ישראל למבצע 

וכעבור תשעה ימים החלה , בהפצצות מהאוויר8.7.2014-החל ב

כניסה קרקעית של יחידות צבא לרצועת עזה לטפל במוקדי הירי 

משימות שבוצעו עד תום המבצע בסוף חודש  , ובמנהרות הטרור

.אוגוסט

בו שירת 13וגדוד , "צוק איתן"לקחה חלק במבצע " גולני"חטיבת 

שון היה אחד מבין הגדודים שלקחו חלק בתמרון הקרקעי בעזה  

במטרה לטפל במוקדי ירי הרקטות לעבר שטח ישראל ולחשוף  

.מנהרות טרור



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

סיפרה  , מערב ארצות הברית-סגנית קונסול ישראל בדרום, מאיה קדוש

כי מספר ימים לפני הכניסה הקרקעית לרצועת עזה נקע שון את 

רופא היחידה שאל אותו אם הוא מעוניין להחלים לפני שובו  . קרסולו

רצה לשוב ללחימה עם . הוא פשוט אמר לא. "למערכה אך שון סירב

. כדבריה, "חבריו
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ב בתמוז  "ביום כ" צוק איתן"סמל שון ניסים כרמלי נפל בקרב במבצע 

.אעיה'בשוגבהיתקלות עם מחבלים , (20.7.2014)ד "תשע

ל"קיברו של שון ז
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שמסר  , במכתב הערכה על שם שון

: נכתב, מפקד החטיבה אחרי נפילתו

במהלך ביצוע המשימה בשכונת  "

,  כשעה לאחר חצות, בעזהאעייה'שוג

נתקלה הפלוגה בחוליות מחבלים  

ר"נמבהיותו מקלען . והתפתח קרב

יצא שון מספר פעמים וטען את 

כשהוא חשוף , ר"הנמהמקלע בסיפון 

לאש ומסכן את חייו למען הצלחת  

המשימה והשמירה על שלום חבריו 

במהלך פעילות זו נפגע  . לפלוגה

.בראשו ונהרג
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עשרים אלף איש ואתה  : "על מצבתו של שון כתבו אוהביו מילות שיר

/  צועדים בשקט עם פרחים . // עשרים אלף איש אחריך שון/ הראשון 

".עשרים אלף אחים–שתי אחיות 
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רבים מהם אוהדי מכבי , בהלווייתו של שון השתתפו עשרות אלפי אנשים

אשר הגיעו כדי לחלוק לו כבוד  , קבוצת הכדורגל שכה אהב, חיפה

. אחרון
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לזכרו של " עשרים אלף איש"הזמר והיוצר אריאל הורוביץ כתב את השיר 

השיר הזה הוא המתנה הכי . "שון ובעקבות ההלוויה הגדולה שנערכה לו

השיר מדבר על איך ששון ", אמרו אחיותיו של שון, "גדולה שיכולנו לקבל

השיר  ". הוא נגע ללב של אנשים, יש יותר איחוד, שינה קצת את ישראל

והמילים הפותחות את השיר הן שנכתבו על  , יוטיובניתן להאזנה באתר 

.המצבה
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להנצחתו של שון יזמו בני משפחתו טורניר כדורגל בו לוקחים חלק 

הטורניר . שחקנים ממכבי חיפה ואוהדים מקבוצות כדורגל שונות

המטרה היא לאחד בין  . "בקריית יםגולאסומתקיים מדי שנה במתחם 

,  "ואולי זה יתרום להם להיות קצת עם יותר כבוד כלפי האחרים, כולם

בסופו של ", את בחירתם בהנצחה באופן הזה, אביו של שון, הסביר אלון

אבל מחוץ להם זה מתפוגג ולכל אחד הרי  , דבר השנאה קיימת ביציעים

.יש חברים טובים שאוהדים קבוצות אחרות
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.ל בטורניר"קבוצת החברים של שון ז
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המקדמת תכנית טיפול " נפש חופשית"לזכרו של שון הוקמה עמותת 

התכנית. פיתוח מנהיגות והגשמה עצמית, חינוכית ייחודית להעצמה

,  מיועדת לבני נוער מרחבי העולם הנמצאים במצבים שונים של סיכון

של העמותה מבוסס על " אני מאמין"ה. קושי ומשבר ומתקיימת בישראל

יש מי שרוצה שדברים  : "שלוהפייסבוקהסטטוס האחרון שכתב שון בדף 

".יש מי שמקווה שדברים יקרו ויש מי שגורם לדברים לקרות, יקרו

https://israeliweek.com/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-

%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-

%D7%A2%D7%A9-%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99/
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בית מדרש  "הוקמה לזכרו תנועת הנוער , עיר מגוריו של שון, ברעננה

ובמסגרת זו מתקיימים מפגשים של החניכים עם אישים שונים , "ישראלי

בחברה הישראלית על כל גווניה על מנת לאפשר לבני הנוער היכרות  

.דעות-מעמיקה עם התרבות הישראלית וליצור שיח הרמוני ורב
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.  באוניברסיטת תל אביב הוקמה קרן מלגות לחיילים בודדים על שם שון

אוהביו סיפרו כי לאחר שחרורו תכנן שון להתחיל לימודי תואר ראשון 

.באוניברסיטה

https://social-sciences.tau.ac.il/poli-site/carmely

https://social-sciences.tau.ac.il/poli-site/carmely
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ל"כתבות לזכרו של שון כרמלי ז

: אביו של שון מספר

https://sports.walla.co.il/item/3234929

:הוריו של שון מספרים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5303942,00.html

https://sports.walla.co.il/item/3234929
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5303942,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5303942,00.html
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ל"כתבות לזכרו של שון כרמלי ז

אחיותיו של שון מספרות

https://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-

58c127159dac741004.htm?partner=tagit

:חברתו של שון מספרת

https://www.mako.co.il/tv-people/articles/Article-

7678f386a18cc41006.htm?partner=tagit



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

אריאל הורוביץ : עשרים אלף איש מילים ולחן

Vingt mille personnes pour Sean Carmeli

https://www.youtube.com/watch?v=yGPE8gZje3w

ל"לזכרו של שון כרמלי זפייסבוק

https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%

D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%A8-

%D7%A9%D7%95%D7%9F-

%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%96%D7%9C-

1520643148158942/

https://www.youtube.com/watch?v=yGPE8gZje3w
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תודה  
!שהשתתפתם


