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מפגש בישול לזכרו 
ל''זבן עמרםשל חנן 
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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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ט  "בשבט תשס' שנפל ביום ג, ל''זבן עמרםבמפגש הקרוב נבשל יחד את המנה של חנן 
(27.01.2009)

.בנופלו18בן 
.  וסיפר שהוא כה אהב, אנו נכין יחד מנות שבחר אחיו ניר
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. אח לטל וניר. במגדל העמק(30.3.1990)ן"בניסן תש' נולד ביום ד. בן הזקונים של מרים ואהרון
.מרים למשפחת בן עמרם, כשם אמו-ל בן מרים "שמו ניתן לו על שם סבו חנניה אסולין ז

לימודיו בבית הספר את . חנן היה תינוק שמנמן וחמוד שהדהים את כל סובביו ביופיו ובמתיקותו
והפגין יכולות יוצאות  תאטרלייםוכבר אז גילה כישורים , סיים בהצלחה רבה" עליזה בגין"היסודי 

שבה חנן את ליבם של כל האורחים ' במסיבת הסיום של כיתה ו. דופן בתחומי השירה והריקוד
.ורבים ניבאו כי יגיע רחוק, והמוזמנים בתפקיד שמילא על הבמה

:ילדותו של חנן
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, אך המאפיין העיקרי של אישיותו היה לבו הטוב, לחנן הייתה נוכחות סוחפת וחינניות תוססת
וכשנתקל בהתנהגות פוגעת היה נחלץ מיד , חנן לא יכול היה לשאת עוול ואי צדק. הרחום והחנון

באחת השנים ויתר חנן על תעודת ההצטיינות שעמד לקבל . לעזרתם של החלשים ומגן עליהם
ואף שכנע אותה להשתתף  , וביקש להעניקה לילדה אחרת שסבלה מתדמית עצמית נמוכה

.במסיבת הסיום יחד עם כולם

:ילדותו של חנן
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פעם . על שפתיו חיוך נצחי וצחוקו מיוחד וכובש, רזה וגבוה מאוד, חנן צמח והיה לנער יפה תואר
ואני / רגל ארוכה : "של גלי עטרי" דרך ארוכה"על פי מנגינת השיר , החל לכתוב שיר על עצמו

..."עצומההההיש לי רגל / , ארוך כמו פסטה מבושלת/ ממש כמו שרוך / ארוך 

בזכות חוכמת החיים וכושר  ". רוגוזיןאורט "לימודי החטיבה והתיכון עשה חנן בבית הספר את 
,  "ץ"אומ"הוחלט לשלבו בכיתת , ובשל התנהגותו הבוגרת והאחראית, המנהיגות שניחן בהם

, הוא סייע. ושימש יד ימינה של המורה, חנן נרתם לאתגר. כיתה שלומדים בה תלמידים מתקשים
היה זה חנן שהוביל , המחנכת, אלגרבליוכפי שמעידה שושי , עזר ודאג לכל תלמיד ותלמידה

.להצלחת הכיתה כולה
בהזדמנויות . בתקופת בחינות הבגרות ליווה חנן ארבעה תלמידים ועזר להם לצלוח את הבחינות

.והתלווה לצוות החינוכי לביקורים רשמיים שנערכו בבית הספר, רבות ייצג את השכבה

:גיל הנעורים
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וגם הספיק לטעום לא מעט מהנופים ומהאווירה של ארצות , חנן הרבה לטייל ברחבי הארץ
בגיל בר המצווה בחר לנסוע לבדו במשלחת  ; אצל דודו רפי, בהיותו בן שש ביקר בשוודיה. אחרות

ומדריכיו מעידים כי ייצג נאמנה את  , ארצות הברית, מישיגן, נוער של הסוכנות היהודית לדטרויט
נסע חנן עם ההורים ללוס  , עשרה-בהיותו בן חמש. מדינתו ותרם תרומה גדולה למשלחת

כשהיה בן  , אך את הרושם העז ביותר הותירה בו הנסיעה לפולין. שם גרה דודתו יפית, לס'אנג
הסיור במחנות ההשמדה בפולין העמיק בחנן את . לשם יצא במסגרת לימודיו, עשרה-שבע

למדינהתחושת השייכות לעמו ולארצו ואת הרצון לתרום 

:גיל הנעורים
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חנן היה מסמר  . לא שככה עם התבגרותו, לעולם התאטרון והבידור, משיכתו של חנן לבמה
והוא  , הזמרת האהובה עליו הייתה ריטה. וסחף את כולם אחריו, רקד ושר, הערב בכל המסיבות

הגיע לאודישנים של 2006ובשנת , לחנן היה קול מדהים ומלא עוצמה. אף זכה להצטלם איתה
אך למרות אכזבתו האמין כי יוכל  , מפאת גילו הצעיר לא צורף לנבחרת". כוכב נולד"תכנית 

בית  "בבית הספר למשחק , לאחר הצבא, ואף דיבר על רצונו ללמוד, להגשים את רצונו להופיע
".צבי

במסיבת הסיום גנב את ההצגה בדואט בלתי נשכח לשירה של  . את לימודיו סיים חנן בהצטיינות
חלק . ובביצוע מרהיב של שירי להקות צבאיות, ששר עם תלמידה נוספת" עטוף ברחמים"ריטה 

והקהל הנלהב הריע לו  , גדול מהצלחת הערב נזקף לזכותו ולתרומתו להפקה המושקעת
.ממושכות

:אהבתו לבמה
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בן מסור  . והיה עצמאי ובוגר מכפי גילו, חנן גדל והתחנך על ערכי אהבת האדם ואהבת המולדת
בעבור אמו היה קרן . והגורם המלכד, עמוד התווך של המשפחה, אח אוהב ונאמן, היה להוריו

היה לו  , אחיו הגדול, ועם טל, אחיו ניר נעזר בו רבות בזכות הידע והחוכמה שלו בכל תחום, האור
ועל אף שהשניים שוחחו הרבה  , טל התגורר בארצות הברית במשך שלוש שנים; קשר מיוחד

שב הביתה, לא עמד טל בגעגועים וחודשיים לפני נפילתו של חנן, בטלפון

:על משפחתו
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וגם , הוא החל טירונות בבסיס ניצנים. ושובץ לחיל הלוגיסטיקה2.12.2008-ל ב"חנן התגייס לצה
והתקפות הטילים  , היו אלה ימים מתוחים. שם זכו חבריו להתבשם מכישוריו בתחום ההווי והבידור

עוד בטרם סיים את הטירונות מצא עצמו חנן בעיצומה של מבצע  . על יישובי הדרום הגיעו לשיאן
.ונשלח לסייע לתושבי העיר שדרות, ברצועת עזהשנערך" עופרת יצוקה"

כשנשלח לקורס  , בתום הטירונות. חנן שהיה קשור מאוד למשפחתו התעקש לשרת קרוב לבית
. חזר הביתה מדי יום ולמחרת השכים קום וחזר לבסיס, בבית הספר ללוגיסטיקה שבמחנה צריפין

משנה רון  -כפי שהעיד מפקד היחידה אלוף, הצטיין גם בקורס, כהרגלו בכל תחום שבו נגעו ידיו
חנן זכה לאהבתם של אנשי סגל הקורס  . חנן הפגין חריצות ושקדנות שהביאו אותו להישגים: "אילוז

."והיווה דוגמה לחיקוי בקרב חבריו החניכים

:שירותו הצבאי
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:שירותו הצבאי
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. אך לא זכה לדעת זאת, 100המבחן האחרון בקורס סיים חנן בציון את
, בתאריך העברי של יום ההולדת של אחיו האהוב טל, (27.1.2009)ט "תשסבשבט ' גביום 
. עשרה-והוא בן שמונה, חנן בעת שירותונפל 

בדרך  , חצה את הכביש ברחוב חיל השריון18:00סמוך לשעה ; עשה את דרכו לביתו מהבסיסחנן 
החוליםהוא הובהל לבית . ונפגע מאוטובוס שנהגו לא הבחין בו, לתחנה המרכזית שבתל אביב

והרופאים נאלצו  , מאמצי ההחייאה עלו בתוהו; במצב אנוש כשהוא סובל מפגיעת ראש" איכילוב"
.לקבוע את מותו

על מצבתו  . מניח אחריו הורים ושני אחים, חנן הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי שבמגדל העמק
.בזיו עלומיך נלקחת בטרם עת/ חנן שלנו היית לאור המאיר את ליבנו : "נחקקו המילים
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יצאת הביתה בדרכך להיות עם . רק אתמול נפרדנו ממך, חנן: "סגן שני שישה, הספיד את חנן מפקדו
לא  , ואנחנו. נקטפת בדמי ימיך בתאונה טרגית ומיותרת. לא הצלחת להגיע, לצערנו. משפחתך האוהבת
.100שבמבחן קיבלת , הספקנו להגיד לך

רהוט ונעים , דעתן, אינטליגנטאדםאך למדנו עליך שאתה , אנחנו מכירים אותך תקופה קצרה, חנן
ד ובמהלך  "התרשמנו שבתקופת השירות הקצרה שלך בבה. ממושמע ומסור, שקדן, וחייל חרוץ, הליכות

וחניך אהוד ואהוב על סגל , הקורס אהבת את העשייה הצבאית והיית מודל לחיקוי לחבריך לקורס
.המפקדים

."חייל יקר, שלוםהייה, ועתה נוח על משכבך. נעמת לנו בתקופה הקצרה שבה היית אתנו, חנן

:הספד של מפקדו של חנן
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:הנצחה

חנן הונצח בבסיס ההדרכה שבצריפין בבית כנסת שנקרא על שמו ועל שמות הנופלים האחרים  
.ד"ששירתו בבה
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י האומן מנשה קדישמן הגדול"ל ע"ציור של חנן ז
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:הנצחה

. שבמגדל העמק נקראת היום על שמו של חנן" רוגוזיןאורט "בבית הספר " אומץ"כיתת 
.בית הספר מעניק מלגה על שמו, כןכמו 
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:הנצחה

בשנת  במישגןהיהודית בקהילה טמאראקחניך במחנה קיץ שהיה הזיכרון לזכרו של חנן אנדרטת 
2005 .

שתי קהילות משפחה  " האנדרטה לזכרו של חנן מסבירה יותר מכל את הקשר החזק בין שתי הקהילות 
".אחת 
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:הנצחה
24ערוץ של ״שירים לזכרם״ פרויקט 

לחנן" אם יש גן עדן"מקדיש את השיר , הזמר אייל גולן
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:הנצחה

"האחים שלנו"לוקחים חלק במיזם חנןשלמשפחתו
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חנןל שלזכרו סרטון 
https://www.youtube.com/watch?v=gNblc8MB8jw

לזכרו של חנןפייסבוקעמוד 
https://www.facebook.com/groups/233481731151/

https://www.youtube.com/watch?v=gNblc8MB8jw
https://www.facebook.com/groups/233481731151/
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תודה  
!שהשתתפתם


