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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של אורון אדרי 



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

,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
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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''זאורון אדרי 
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בן רונית ויוחנן ואח  (. 9.5.1982)ב"ז באייר תשמ"אורון נולד ברמלה ביום ט
אז  , ברמלה" אחווה"ס "עד גיל שבע הוא למד בביה. שירה ולאה, לטל

הוא  ". עליזה בגין"ס היסודי "עברה המשפחה לעיר אריאל ואורון למד בביה
".מקיף"ס "המשיך ללימודים התיכוניים בביה

. תמיד הקדים את זמנו במעשיו, עוד בילדותו היה אורון שובב ומתוק
3חודשיים החל ללכת ובגיל הגן קפץ לבריכת שחייה בגובה 11כבר בגיל 

.מטרים אף על פי שלא ידע לשחות
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את חברתו הראשונה הכיר כבר בגן הילדים ובבית הספר היה האהוב על 
.החברים והמורים-כולם

אורון היה שחקן בנבחרת הכדורגל של העיר אריאל ונבחר לשחק בקבוצת 
.הנוער של הפועל תל אביב ושל נבחרת הנוער של ישראל בכדורגל

אך וויתר על כך בגלל הנסיעות בשבת מתוך כבוד לאביו שהחל לחזור 
. בתשובה
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והמשיך את , עם סיום לימודיו התגייס אורון ליחידת שלדג
והיה  , הוא הצטיין בתפקידו. שירותו הצבאי בסיירת גבעתי 

היה "מפקד סיירת גבעתי כתב כי . אהוב על חבריו ומפקדיו
".רוצה לאמץ לעצמו כמה מתכונותיו של אורון
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ולאחר שעבר מיונים רבים וגיבוש , מיד עם תום שירותו הצבאי
היחידה המשטרתית למלחמה  , מ"התקבל אורון לימ, מפרך

נבחר עם עוד שמונה לוחמים מתוך למעלה מאלף  )בטרור 
.החל את שירותו במשטרה2.5.2004-ב(. מאות מועמדים-וחמש

עם כל זה שדאג לשמור על כושר גופני גבוה ונהג לאכול אוכל  
.בריא לא עמד בפני עוגות של אמא ומתוקים למיניהם
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עליו רכב , באופנוע" התאהב"אורון שירת כלוחם בצוות הממוכן ושם 
הוא שירת ארבע שנים  . ורכש לעצמו אופנוע פרטי, במסגרת תפקידו

היה מועמד  ( 2008)ח "וביום העצמאות תשס, ביחידה שכל כך אהב
.לעלות בדרגה כמצטיין יום העצמאות
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,  מקצוען"אז היה אורון 'לדברי מפקדיו ולדברי מפקד היחידה ד
אהוד על כל  , המובחר שבמובחרים, מיומן בצורה ראויה לשבח

חבריו ומפקדיו ושרבים במדינת ישראל חייבים לו את חייהם  
".ואינם יודעים זאת
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ללא עיכוב הוא , מיידיתאורון קורא הודעה המבשרת על הקפצה “
צוות  . לוקח את התיק ויוצא אל הלילה החורפי, מזנק ומתלבש

.  הלוחמים מכין את ציודו ואורון הופך קר כקרח מכין את ציודו
קרב , מעתה והלאה אורון וחבריו לנשק כשליחי המדינה ומגניה

יריות באחד הכפרים הסתיים במותם של בכירי המחבלים שתכננו  
״פיגוע תופת בלב מדינת ישראל
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בשעה  , (4.4.2008)ח"תשס' ח באדר ב"ביום שישי כ
נהרג אורון בעת מילוי תפקידו כשהוא רכב על , 14:35

.האופנוע שכה אהב באזור צומת האלה 
הוא הובא . סמל ראשון אורון היה בן עשרים ושש בנפלו-רב

.הותיר הורים ושלוש אחיות. למנוחות בבית העלמין ברמלה
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ל”מאות אופנוענים ותושבים במפגן אהבה לאורון אדרי ז

התקיימה צעדה המפוארת לזכרו של לוחם 2018במרץ 18ב
, ל שאורגנה על ידי קרן קופלר”אורון אדרי ז,מ ובן העיר אריאל”הימ

.אריאלתושבת העיר 
כשמאות אופנוענים , ירקון לכיוון אריאלצומת בהצעדה החלה 

.ל”ומשתתפים הגיעו לחלוק כבוד לאורון ז
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ל”מאות אופנוענים ותושבים במפגן אהבה לאורון אדרי ז

, מתושבי העיר נרתמו ליוזמתה של קופלר ותרמו מכספםרבים 
בהתקהלות  . כישוריהם וזמנם בכדי לקיים את מסע האופנוענים

ניתן היה לחוש את העצמה מהולה  , שהתקיימה ברחבת הקניון
,  ל”זאורוןאמו של, בדמעות הכאב והגעגוע בעיקר כשרונית אדרי

דמעות ניגרו מעיני  ” .עכשיו אתם הילדים שלי” :אמרה לאופנוענים
.התושבים שעמדו בקהל ותחושת מחנק ועצב ליוותה את הטקס
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מכל  , מכל המגזרים, רבות של אופנוענים מכל שכבות האוכלוסיהעשרות “
.הגיעו בהמוניהם, הערים והישובים, מכל המועדונים, מכל המינים, הצבעים

יצאו לדרך מצומת ירקון ונסעו בשיירה  , כולם התקבצו ובאו ברצון ובאהבה
נעמדו  , עברו ברחובותיה והגיעו אל בית אימו של אורון, מדהימה לכיוון אריאל
".הפעימו את הלב והנשמה... רועמת" אופנוענית"שם לדקת דומייה 
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-עמוד לזכרו
http://oron-edri.ad-

olam.co.il/Default.aspx

סרט סיפור חיוו
https://www.youtube.com/wa

tch?v=BTAJO5Zi8Zg

http://oron-edri.ad-olam.co.il/Default.aspx
http://oron-edri.ad-olam.co.il/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=BTAJO5Zi8Zg


Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

תודה  
!שהשתתפתם


