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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של גלעד פישר 
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,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''זגלעד פישר 



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

-אחים 3לגלעד . 1982בספטמבר 29-נולד להורים חדווה וחנן ב , גלעד
.משפחת פישר גרה בהושעיה. רעות וחגי, ענבל

,  כאשר גלעד היה בן חודש וחצי סבל גלעד מדלקת קשה והיה בסכנת חיים
.הוא ניצל בזכות טיפול של רופא ילדים מומחה שהציל את חייו
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.ששבה את ליבם של כל הסובבים אותו, גלעד היה תינוק שובב
והוריו זוכרים , הוא החל את לימודיו בבית הספר הדתי האזורי בקיבוץ לביא

מראה מבוהל -היטב את הרגשות המעורבים שליוו אותו בדרכו לאוטובוס 
. ועם זאת נרגש וציפוי מאוד, וחרד

הטוב ואת עיניו הכחולות שהיו כה  , המורים זוכרים את מבטו התמים
. רגישות

גלעד הפך לילד  . אישיותו של גלעד החלה להתפתח ולהשתנות, בהדרגה
בלבומהיום שגילה את הכדור מצא . רגיש וצנוע שלא ביקש דבר, עדין

. תחביב ובילה את רוב זמנו הפנוי באימונים ומשחקי כדורסל
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התרכז גלעד בדרשת בר המצווה שעסקה  , כשהגיע לגיל המצוות
:  וקשר בין מה שקרה בסיפור המקראי לחייו שלו, בפרשת בראשית

המטרה  . כשאני נכנס למצווה אני מרגיש כאילו אני מתחיל לטפס לגובה"
לגלות דברים חדשים על עצמי  , שלי היא לעבור את זה ביסודיות

אני מקווה ומתפלל להגיע  . ולהתמודד עם המשימות השונות שיוצגו בפני
."לראש ההר בסיפוק מהדרך שביצעתי האתגר
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ובכל מקום אליו הגיע  , במהלך חייו יצר גלעד קשרים חברתיים חזקים
. הוא יצר חברויות אמיתיות

וכולם ידעו שתמיד אפשר לבוא , הבית בו גדל היה פתוח לכל חבריו
(. ולאכול)לבקר 
ובהימנעותו ממעשי שטות  , היה בעל התנהגות רצינית ואחראית, כנער

". כמה צעדים מעלינו"חבריו הגדירו אותו כמי שהיה 
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הוא היה . גלעד תמיד אהב לתת מעצמו לאחרים ולהשפיע על סביבתו
.קשור מאוד למשפחתו ועזר בבית בשמחה

ועבור אחותו רעות הוא , הוא היה מודל לחיקוי, אחיו הצעיר, עבור חגי
. היה קרוב ככל האפשר

".הכל יהיה בסדר "גלעד תמיד דאג ש
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אם להתגייס -התלבט גלעד רבות לגבי עתידו , כשסיים את לימודיו בתיכון
. מיד או לקחת זמן נוסף ללימוד תורה ולחיזוק אישי

הקדם  לתכניתהוא החליט להצטרף , לאחר התלבטויות ובדיקה מעמיקות
שמשמעותה הייתה שהוא ילמד שנה  , במושב קשת" קשת יהודה"צבאית 

. וחצי עד שירותו
.
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. גלעד התחזק באמונתו וגם אישיותו גדלה, במרומי הגולן, שם
גלעד קנה לעצמו שם בתכונותיו  : "אמר, חבר התוכנית הקדם צבאית, אייל

שמחת , ענווה, התכונות הבולטות ביותר של גלעד היו פשטות. המיוחדות
גלעד לא רק עבד  , ואכן! "אבל הוא ידע לעשות הרבה. חיים ואהבת הזולת

בכל פעם שהיו זקוקים  :" ... למען עצמו אלא גם עבד למען הציבור
הדבר המיוחד ' !אני': גלעד היה בין הראשונים שקמו ואמרו, למתנדב

, הזה היה שזה לא בגלל חוסר ברירה כי אין מי שיתנדב או יעזור"אני "ב
ובעיקר עם חיוך סמוק על  , אלא מתוך תשוקה פנימית עמוקה וטהורה

."פניו
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.2002בשנת , ל בחודש מרץ"גלעד התגייס לצה
. הוא ביקש לבצע את שירותו הצבאי ביחידה איכותית ולהיות לוחם

במסגרת התוכנית שהוא היה  . ל"של חטיבת הנח50הוא הצטרף לגדוד 
אך גלעד בחר בדרך  , חלק ממנה הוא יכול היה לצאת למשימה חברתית

גלעד המשיך לדחות  . לשרת שירות מלא ללא הנחות-הצבאית הרציפה 
כשסיים את מסלולו  , את עזיבתו לקורס המפקדים עד לרגע בו הרגיש מוכן

אך גלעד ביקש לחזור לגדודים , והתבקש להמשיך ולהכשיר טירונים
.להמשיך בדרך של לוחמה במקום מאשר פיקוד, הישנים
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הוא מצא את הזמן להניח תפילין  , גלעד לא כפה את עצמו על אף אחד
ואלה , מחשבותיו נכתבו. וניסה לשאוב כוחות מכל ביקור בבית, ולהתפלל

גלעד כתב רבות . נוספו למאמרים שכתב במהלך לימודיו ונאספו בחוברות
.חברות ואמת, יושר, חיפוש אחר צדק, על סלידתו מהצביעות והזיוף
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בגיל  , 2004בספטמבר 30, גלעד נהרג בקרב בצפון רצועת עזה בסוכות
. עשרים ושתיים

עברו שני מחבלים של , מתחת לערפל הכבד, בסביבות שלוש לפנות בוקר
כמה . ביצעו אגף מזרחי והתקדמו לעבר הכניסה אליו, חמאס דרומית למוצב

פתח לעברו באש  , מטרים משם זיהה גלעד את אחד המחבלים בשער המאחז
מפקד המאחז וחייל נוסף שמעו את הירי ורצו לעבר השומר וזיהו  . והרג אותו

החיילים הסתערו  , שהעיף מטען לעבר עמדת השמירה, את המחבל השני
שלושה חיילים  . גלעד נהרג במהלך חילופי האש. לעבר המחבל והרגו אותו

.אחד מהם באורח אנוש, נוספים נפצעו
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הנהגתו של גלעד ופעולתו המהירה מנעו את חדירת המחבלים למוצב והצילה 
. את חיי חבריו

מהתחקיר הראשון כבר הבנתי שמדובר  : "... ל כתב על כך"מפקד חטיבת הנח
הציל  , ששמר על עמדת השמירה בלילה מעורפל וסמיך, וגלעד, בסיפור הרואי

לכאורה הוא עשה את המצופה  . למעשה את שאר חבריו שישנו בתוך המאחז
,  אומץ לב, אך התבוננות מעמיקה יותר בנסיבות מגלה מקצועיות, ממנו

.אלה הערכים שאנו מחנכים דורות מפקדים ולוחמים? מה כל אלה-,נחישות
גלעד  , גלעד הכניס את הערכים הללו לקרב הקצר שניהל נגד המחבל שהרג

במותו גלעד נתן חיים לחבריו  ... ל "דמות מופת לחיילים בצה, הוא בעיניי גיבור
. "וזה יהיה ראוי לשבח
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.לקראת יום השנה לנפילתו פרסמה המשפחה את חוזרת לזכרו
החוברת מכילה תמונות רבות המספרות את סיפור חייו של גלעד המלווים את 

.וזיכרונות שנותרו, התפתחותו, תהליך צמיחתו
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גלעד הונצח בספר תורה שנכתב על שמו
.והוצב בבית כנסת בהושעיה
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-בדרך עם גלעד
נהרות ועוד , מעיינות, טיול קהילתי בנוף הכולל עמקים ירוקים ושופעים
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:לזכרו של גלעד הופקו כמה סרטונים

חייו של גלעד -22ערוץ 
https://www.youtube.com/watch?v=myq7sa1sjRw

הנצחה
https://www.youtube.com/watch?v=PwfMOmpsocI

תמונות וסרטונים מפתיחת בית המדרש לכבוד גלעד  
https://www.youtube.com/watch?v=NjRjN9W-jX 8=t&117 s

https://www.youtube.com/watch?v=myq7sa1sjRw
https://www.youtube.com/watch?v=PwfMOmpsocI
https://www.youtube.com/watch?v=NjRjN9W-jX8&t=117s
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תודה  
!שהשתתפתם


