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אמש ציינה פרדס חנה כרכור את יום ההוקרה לפצועי 
 צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה בטקס מרגש

הטקס נערך ערכה המועצה טקס הוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה.  , 20.12.16אמש, יום ג', 
  בהובלת תנועת הנוער של בני עקיבא, יהונתן קעשה ויו"ר וועדת אירועים חברת המועצה רינה רונן.

הערב המרגש נערך במעמד ראש המועצה, הרב מרגלית, חברי מועצה ומנהלים ברשות, יו"ר ארגון נכי 
פצועי צה"ל ובני  30 -בין המשתתפים כ -האולם היה מלא עד אפס מקום רפי כהן . -צה"ל מחוז צפון 

בני נוער מתנועות בני עקיבא, הצופים והנוער העובד והלומד, וכן תושבים רבים  200-כ משפחותיהם, 
  .  ולהוקיר יחד את מאבקם היומיומי של הפצועים והנפגעים  שהגיעו לציין 

היכרותו האישית עם אבישי שפיר אשר סיפורו  סיפר עלו , חיים געש ברך בתחילת הערבראש המועצה
במקרים חלילה של פציעה ההופכת את חיי  האישי עומד במרכז הערב. געש אל"מ בדימוס ציין כי :" 

הנפגעים בן לילה מתגלה עוצמתו של כוח החיים, של כוח הרצון לשוב לשגרה, לנורמליות, לחיים שלפני. 
תיו של כוח הרצון ואיתם היכולת להחלים, לבנות ולממש היכן שמתגלות מגבלות הגוף פורצים גבולו

יכולות קודמות וגם כאלו חדשות. כולנו מעריכים ומוקירים את הדרך הארוכה והקשה אשר עוברים פצועי 
צה"ל היקרים ונפגעי פעולות האיבה, נפגעי הגוף והנפש, כולנו יחד מחזקים אותם בערב זה ולאורך כל 

 השנה. "אומר געש.

תעצומות הנפש ול , לסבל היומיומילערך הנתינההרב מרגלית אשר התייחס  -לשאת דברים עלועוד 
 רכזת בני עקיבא, בת אל פיקר -. עוד ברכו במסגרת הערבבהתגברות על פציעות, קשיים ואתגרים הנדרשות

 .רפי כהן -רגון נכי צה"ל מחוז צפון יו"ר או

פרדס חנה שימש בן שפיר המתאר את פציעתו. שפיר  מרכז הערב היה סיפורו האישי והעוצמתי של אבישי 
של גבעתי ונפצע קשה מאש כוחותינו בעת רדיפה אחר לוחמי חיזבאללה. פציעתו  כצלף ביחידת עורב 

הקשה, הובילה לשיקום ארוך כשלכל אורך הדרך היה נחוש לחזור לשגרת חיים מלאה ולתפקוד 
ה ובהקמתה של יחידת החילוץ הראשונה בארץ, בהתגייסותו ללוחמי האש בחדר נצחונו היה  מלא. 

של ראש המועצה, חיים געש, אשר כיהן כראש איגוד ערים לכבאות באותה תקופה.  בעידודו ובתמיכתו 
לאחרונה, אף סייע שפיר בכיבוי שנים, ו 4-כרשף משנה בשריפה שהייתה על הכרמל לפני כ אבישי השתתף 

 השריפה בישוב הסמוך זיכרון יעקב. 

ליווה את הערב בשירתו ית האמנותית כללה סרטון בנושא גבורה ומסכת מפי חניכי בני עקיבא.  התכנ
 הנעימה הזמר בן היישוב מעוז מדמון.

חברת המועצה ויו"ר וועדת אירועים, רינה רונן, ביקשה להודות לחניכי תנועת בני עקיבא שהובילו את 
יכי התנועה הוביל את ארגון הערב. לחניכי תנועות הערב באופן מכובד וראוי, ליהונתן קעשה שיחד עם חנ

. לאבישי שפיר ולנציגי פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה הנוער היקרים שהגיעו ונכחו בערב חשוב זה
 שהשתתפו בטקס, לראש המועצה ולבכירים שכיבדו את הערב בנוכחותם."

שהוא מתקיים. כנהוג בישוב גם הפעם בני הנוער  ך למסורת יישובית וזו השנה השלישית"טקס זה הופ
 הנפלאים שלנו מובילים את הטקסים היישובים, מקור לגאווה ולנחת. " מסרה רונן.
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