




מפגש בישול לזכר

ל"יניב ששון ז



ילדות

אח למאיר . ברמת גן( 13.12.1974)ה "ט בכסלו תשל"ששון נולד לאילנה וששון ביום כיניב 

.וגיא

.  מלא מרץ ושמחת חיים, שובב, טיפוסי' יניב היה ילד סנדוויץ

קשר מיוחד נרקם בינו לבין . היה ליניב מקום מיוחד, כבן אמצעי במשפחה בת שלושה בנים

יניב היה שותף ומעורב בכל האירועים המשפחתיים . והם היו כגוף אחד, גיא, הצעיראחיו 

חיוכו וחיתוך דיבורו השרו ביטחון ושמחה על הוריו ובני , מראהו-קסמו הרב . המורחבים

.משפחתו



ילדות

. ברמת גן" הבילויים"הספר היסודי -מסלול לימודיו החל בביתאת 

הספר בהתעמלות קרקע וזכה להישגים  -במהלך לימודיו היה יניב שותף מרכזי בנבחרת בית

.רבים

בו למד במגמת חשמל וסיים בתיכון  , "אורט רמת גן"המשיך יניב לתיכון ' בסיום כיתה ח

. במגמת הנהלת חשבונות, בעיר" תילם"

-כילד יפה ומלא חיים אהב להתעסק בדברים אחרים . לימודים לא היו משאת נפשו של יניב

.בחיים הטובים



גיל ההתבגרות

,  ברמת גן( לזרוס-בית " )'ביץמיאמי "היה פעיל חברתי במרכז הקהילתי יניב 

.  שם החל את דרכו כחניך

לאחר שסיים בהצטיינות את קורס המדריכים החל להדריך קבוצות נוער ולאחר שנתיים הפך 

.  לרכז שכבות בתנועת הנוער של המרכז

את , את הקהילה, למד יניב לאהוב את הארץ, במהלך שנותיו כפעיל מרכזי בתנועת הנוער

.  החברים והמשפחה



גיל ההתבגרות

.  היתה בעיניו ערך עליון ועל כך זכה להערכה ולהערצה רבה מצד חניכיו וחבריוהחברות 

תכונות אלו דבקו בו  . אמינות ורעות, מנהיגות, בתנועת הנוער למד והפנים ערכים של אחריות

. ושימשו אותו בהמשך דרכו

וגולת הכותרת היתה תמיד , יניב היה שותף מרכזי בהפקת אירועי תרבות במרכז הקהילתי

.  ל"הפקת ערב יום הזיכרון לחללי צה





תחביבים ותחומי עניין

ובזכות הישגיו בתחום זה למד להגיב , שנים רבות התאמן והשתתף בתחרויות שונות-ודו 'ג

.  היטב למצבים שונים והתחשל מאוד

.שיחקו ונהנו יחד, שעות רבות בילו יניב וחבריו מתנועת הנוער בחוף הים-הים



ל"הגיוס לצה

ולאחר טירונות ואימונים הוכשר כלוחם בחטיבת , ל"התגייס יניב לצה1992נובמבר בחודש 

.גולני

.  והפך לחובש של כל הפלוגה, במהלך שירותו הצבאי יצא לקורס חובשים

.הוא ביצע את תפקידו במסירות ונחשב לחובש מצטיין



השירות הצבאי

.  לייעץ ולסייע בשעות הקשות, היה חבר נאמן היודע להטות אוזן קשבתיניב 

הפך לעמוד עד מהרה . והיה אהוב על המפקדים ועל החיילים כאחד, הוא רכש חברים רבים

. התווך בפלוגה ושימש דוגמה לחיילים הצעירים יותר







מועד הנפילה

(.3.7.1995)ה "בתמוז תשנ' ה-יניב נפל  בקרוב בלבנון ב

, יניב הובא למנוחת בבית הקברות הצבאי בקרית שאול

.בן עשרים ואחת היה בנופלו. כשלושה חודשים לפני שחרורו מהצבא

.אחים2-הורים ויניב הותיר אחריו 



הספדים

: במכתב הניחומיםלמשפחה כתב , אמנון ליפקין שחקל "הרמטכ

ותואר על ' גולני'בחטיבת ' גדעון'שירת כלוחם וכחובש קרבי בפלוגה המסייעת של גדוד יניב "

אשר ניחן במשמעת עצמית גבוהה והיה אהוד ומקובל בקרב  , ידי מפקדיו כחייל אחראי ומסור

".מפקדיו וחבריו כאחד



הספדים



הנצחה

שפועלת בכל ימות השבוע ועשרות  -" ספריית יניב", בעיר רמת גןעירונית ספרייה הוקמה 

.ילדים ובני נוער פוקדים אותה על מנת להיעזר בשירותיה בלימודיהם

בו כתב כל אחד מחבריו הרבים של יניב , לפלוגה של יניב גייסו כספים והפיקו ספר זיכרוןחבריו 

.זיכרונות וחוויות משותפות, דברים לזכרו

מוזכר בכל יום זיכרון בטקס שנערך ברחבת המרכז , שהפך לסמל בשכונה ובתנועת הנוער, יניב

.הקהילתי






