




לזכרבישולמפגש

ל"זחמיידהאיברהים



ילדות

אח צעיר . להורים סובחייה ואחמד, 9.10.1978איברהים נולד ביישוב ריחאניה 

.יסמין ונטלי, באסם, ליוסף

לאחר מכן למד במסגרת צבאית  . איברהים למד בבית הספר היסודי בריחאניה

.במחנה פילון במגמת מכונאות



שהיההילדעל

גם בבית הספר היה תלמיד . איברהים היה מוערך ואהוב על הסובבים אותו

היה ילד  . חרוץ שקיבל תעודת הצטיינות על התמדה והתנהגות למופת

.הכנות וטוב הלב שלו, לקח ממנו ערכים דרך הצניעות, שקשור לאביו



ההתבגרותגיל

הוא תמיד עזר לאביו שעסק . איברהים היה נער מלא אנרגיה ושמחת חיים

הוא היה מסור ואהב את העבודה החקלאית במשק  . בחקלאות וגידול בקר

לעזור ולהתגייס לכל מטרה ולכל צורך היו לסימני ההיכר , נכונותו לסייע. המשפחה

.שלו





ענייןותחומיתחביבים

.הוא תמיד יזם ארוחות משפחתיות, איברהים אהב לבלות עם המשפחה

אהב מאוד , לעזור לו בעבודות הבית ובשדה, הוא אהב להיות בקרבת אביו

למשל אביו מספר כי הצליח לתקן חלק מורכב בטרקטור  . לתקן ולהרכיב דברים

.שלו

.הוא גם אהב להיות בטבע עם הטרקטור וגם ללמוד על הטבע



ל"לצההגיוסלפני

.  לפני הגיוס ובתום הלימודים איברהים המשיך לעסוק במכונאות בבית כתחביב

ל והיה "אחיו הבכור שירת בצה. כמו אביו ואחיו, חלומו היה להתגייס לצנחנים

מבין המסתערבים הראשונים וגם שם איברהים שאב את המוטיבציה והרצון 

.להתגייס ולתרום

.ל וסיים בהצלחה הכשרה קדם צבאית"איברהים עבר אימון הכנה לצה



ל"לצההגיוס

הוא רצה להצטרף ליחידות . בחודש אוגוסט1996ל ב"איברהים התגייס לצה

אך בקשתו נדחתה ולכן התנדב כלוחם בגדוד  , חיל החימוש כמכונאי רכב

איברהים המשיך להתנדב ועשה שירות קבע . הגדוד הבדואי, הסיור המדברי

.ביחידתו



הצבאיהשירות

במהלך שירותו  ". שועלי הדרום"איברהים שירת בקבע בגדוד הסיור המדברי בחטיבת 

בשירותו הוא נטל חלק בפעולות ביטחוניות וקיבל תעודת הוקרה  . עבר גם קורס צניחה

והערכה על גילוי מטען חבלה ואף בערב יום העצמאות החמישים קיבל תעודת 

.הצטיינות מאלוף הפיקוד

הוא היה חייל נאמן לתפקידו ומילא בדייקנות את כל המשימות שהוטלו עליו ועל כך  

.העלו אותו לדרגה

.כפי שאביו מספר" היה מורעל"





הנפילהמועד

. 09.01.2002בתאריךתפקידומילויבעתנפל

.הבריחאני ביישובוהעלמיןבביתלמנוחותהובאאיברהים

.הותיר אחריו הורים וארבעה אחים ואחיות. וארבע היה בנופלו-בן עשרים

.סמלרבלדרגתהועלההואלאחר מותו



הספדים

 .מאביו "פריחתובשיאשנקטףיפהפרח"



הנצחה

.התנועה המסורתית-עץ ניטע לזכרו בהרי ירושלים בידי קהילת הוד והדר 



הנצחה

הבדואיללוחםהנצחהאתר

המובילצומת

יישוביבניהנופליםלזכראנדרטה

הגלילמרוםהאזוריתהמועצה

הנופליםלזכראנדרטה

שלוםכרםבגזרה




