מפגש בישול לזכר
שילה סימן טוב ז"ל

ילדות
שילה נולד בשנת  1994ביישוב צופים שבשומרון.
ילד שלישי מתוך שישה אחים  -יותם ,יניב ,איתמר אביחי ,רותם זהבית ועדי ברוריה.
כולם אהבו לכנות אותו "שילולי"" ,שלול" ו"סיסו".
שילה היה ילד מופנם וממושמע .מכיתה ג' היה פעיל בתנועת הנוער "בני עקיבא"
ובכיתה ט' החל להדריך.
כולם הגדירו אותו כשמח ואופטימי" ,צחוקים בשולחן השבת ,שירים בקולי קולות כל
הזמן ,דאגה מטורפת לחברים ולמשפחה ולכל מי שסביבו".
שילה למד בבית הספר "ברקאי" בקרני שומרון ,ובתיכון למד בישיבת "הליכות עולם".
עבר ללמוד בישיבה הגבוהה "שבי חברון" לאחר שסיים את לימודי התיכון ,למשך
שלוש שנים.

על הילד שהיה
שילה היה חייכן וביישן .הייתה לו שמחת חיים והוא היה סימן הרוגע בבית.
הוא ראה תמיד את חצי הכוס המלאה ,והאופטימיות שלו התאפיינה בהסתכלות
חיובית על כל אדם ומצב.
שילה היה בקשר מעולה עם אחיו ושלושת אחייניו .הוא היה הדוד "הליצן" ,השמח,
ושמר על האחיינים בשמחה .אלרואי ,בן אחיו ,כינה אותו "אבא" בשל הדמיון בינו
לבין אביו ,ולכן שילה חזר איתו שוב ושוב על המילה "שילה" ,רצה שזו תהיה המילה
הראשונה שלו.
כשחזר הביתה מחופשות מהישיבה או מהבסיס ,היה מגיע לבקר קודם את סבו
וסבתו לפני שחזר הביתה.

על הילד שהיה
אחיו יניב סיפר עליו" :שילה זה חיים ,זה שמחה ,זה שיא האופטימיות ,זה צחוקים בשולחן
השבת ,זה השראה להתמודדות עם קשיים בחיים ,זה סיפורים כל יום ,זה שירים בקולי
קולות כל הזמן ,זה דאגה מטורפת לחברים ולמשפחה – לכל מי שסביבך".
רב הישיבה" ,שבי חברון" ,בה למד שילה במשך שלוש שנים ,סיפר" :היה לו חיוך כובש,
מתיקות ,ענווה ,צניעות  -מהפירות של ארץ ישראל .אהב אנשים ועשה נחת רוח לכולם .ידע
לחבר בין האנשים".
חבריו לישיבה סיפרו שאהב לשבת דווקא עם בני ישיבה מקובלים פחות ,היה מקבל וסובלני
לכל אדם ,גם לשונה ממנו .הנהיג את חבריו בשקט שלו ולא נתן הרגשה שהוא המרכז.

תחביבים ותחומי עניין
שילה אהב לעזור והתנדב המון ,בייחוד בעמותות המסייעות לילדים עם צרכים
מיוחדים " -איל"ן"" ,שמחה לילד"" ,עזרה למרפא"" ,נופשון שומרון" ו"שלווה".
אחד מתחביביו הבולטים של שילה היה הספורט .הוא היה נער גבוה ובבגרותו
הגיע ל .1.90-הוא שיחק כדורסל ב"ליגות השומרון" ,שיחק כדורגל ,רץ ריצות
ארוכות והרים משקולות .הוא אהב לשחק ברוח טובה ובלי מלחמות ואהד את
קבוצת "מכבי תל אביב" בכדורסל.
כמו כן ,שילה נהנה להאזין למוזיקה מזרחית ,לועזית ועברית ,ואהב טבע וטיולים.

הגיוס לצה"ל
בעת גיוסו לצה"ל שובץ בחטיבת גבעתי ,למרות שהמשפחה דחפה אותו לגולני.
שילה הודיע שבכל מקום שאליו יגיע יעשה הכי טוב שאפשר ,ולבסוף שובץ בפלוגת
הסיור )פלס"ר( של חטיבת גולני.
מפקדו הגדיר אותו כחייל למופת ,החותר לשלמות ומוכיח אומץ לב.
שילה היה מחליף את חבריו בשמירות ,מרים את המורל והיה תמיד הגורם המגבש
והמאחד בין החברים ב"צוות אליהו" .כשהלוחמים כעסו על מפקד זה או אחר ,שילה
השתמש במילים הנכונות להרגיעם וידע למצוא את הטוב שבמפקד ובמצב.

השירות הצבאי
שילה קיבל תעודת מצטיין פלוגתי והיה מיועד לפיקוד ,למרות שמפקדיו קיוו שישאר
בצוות בזכות התרומה הרמה שלו .מתוך צניעות סירב לתלות את תעודות ההצטיינות
שלו ולא סיפר שהוא משרת בפלס"ר היוקרתי.
בשיחת הצוות האחרונה ,לפני התאונה הקשה ,שילה קם ואמר לכולם" :למה תמיד
אנחנו אומרים דברים טובים על אנשים אחרי שהם מתים ,בואו עכשיו נגיד אחד לשני
את הדברים הטובים בהם".

ארבעה חודשים לפני התאונה שילה אובחן כצליאקי
אמו מספרת שהוא אמר לה" :אין לי בעיה לא לאכול גלוטן כל
הזמן אבל עד הסופגניות של חנוכה".
שילה היה ידוע בתור אחד שספינג' וסופגניות זהו המאכל האהוב
עליו וכשהגיע חג החנוכה הוא לא וויתר על הספינג'.

מועד הנפילה
בתאריך ה 13.2.2018-שילה קיבל שחרור הביתה ,אך החליט להישאר ביחידה
ולאפשר ללוחם אחר לצאת .לפנות ערב אירעה תאונה קטלנית צפונית למחלף
ניצני עוז בין משאית לשלושה כלי רכב של היחידה .שני לוחמים נהרגו במקום –
סמל ראשון שטו טספו וסמל ראשון בר )ברי( יעקוביאן ,ועשרה נפצעו ,בהם שילה.
שילה הובהל לבית החולים "שיבא" בתל השומר .מצבו נראה יציב ואביו אף שוחח
עימו והבטיח שישחקו כדורסל כשיחלים ,אך כעבור כמה ימים הידרדר מצבו וגופו
לא עמד עוד בפציעה הקשה.

מועד הנפילה
סמל שילה סימן טוב נפל בעת מילוי תפקידו ביום ד' באדר תשע"ח ).(19.2.2018
בן עשרים ושלוש היה בנופלו .שילה הועלה לדרגת סמל ראשון אחרי נפילתו.
על מצבתו חקקו אוהביו" :לוחם פלס"ר גולני .רק המכיר חסרונותיו יגלה מעלותיו
של זולתו" .משפט זה מיוחס לרב קוק והיה הסטטוס בטלפון הנייד של שילה.

הנצחה
•
•
•
•
•
•

איבריו של שילה הושתלו בשישה בני אדם ,ועל כך אמר אביו" :שילה איש של
נתינה והתנדבות .בחייו ובמותו הציל חיים".
בני משפחתו בחרו להנציחו בהקמת מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים" ,הבית
של שילה".
שילה הונצח באתר ההנצחה של חטיבת "גולני" בצומת גולני.
בבית החולים "שיבא" בתל השומר הונצח שילה במיצג אומנותי בדמות עץ
מלבלב ,ועל כל עלה נחקק שם של תורם לב.
בכניסה לשטח האימונים של פלס"ר "גולני" הקים צוותו אנדרטה לזכרו ולזכר שני
הלוחמים הנוספים שנהרגו באותה תאונה.
לצפייה בסרט לזכרו של שילה סימן טוב

הנצחה
•
•
•
•

איתמר ,אחיו של שילה ,בחר להתגייס לפלס"ר "גולני" בעקבותיו – לא כצוואה אלא בשל
משיכתו לסיפורים ששילה סיפר על היחידה .האח גם כתב שיר לזכרו ,והמשפחה פועלת
להלחינו.
מדי שבת בשנה הראשונה לנפילתו קיימו חניכי תנועת "בני עקיבא" ביישוב צופים שיעור
לעילוי נשמתו.
עמוד הפייסבוק לזכרו של שילה
בחודש מאי  2019הוצגה באריאל תערוכה בחסות המועצה האזורית שומרון:
שמונה-עשר אומנים ויצירותיהם לזכר שמונה-עשר חללים מהשומרון.
הצלם ברוך גרינברג חבר למשפחת סימן טוב וצילם שש אבנים שנלקחו מתל שילה
הקדומה בתוך גוש קרח ,ולידו נר דולק .היוצר הסביר שהאבנים מסמלות את ששת איבריו
של שילה שנתרמו להשתלה.

