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מפגש בישול 
ל''זלזכרה של רחלי קורסיה 
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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"רחלי קורסיה ז
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ח "בניסן תשל' נולדה בבאר שבע ביום ט. בת מיכל ויעקב

. אחות ליחיאל ולזיוון, (16.4.1978)
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,  בתקופת ילדותה אהבה רחלי לרוץ, רחלי גדלה והתחנכה בבאר שבע

. לעזור ולטפל בילדים קטנים ממנה, להשתולל

בבאר שבע וסיימה את לימודיה " רימון"רחלי למדה בבית הספר היסודי 

.במגמה הריאלית' בתיכון מקיף ו

מוקפת חברים וחברות אשר להם עזרה  , הייתה בוגרת ועצמאית, כנערה

. ויעצה והייתה כאמא קטנה

ובמשך כשנה , קהילתיפרוייקטבעת לימודיה בתיכון נטלה על עצמה 

בהבנת הלימודים ובהכנת  , עזרה לילד מוגבל בעשיית פעולות יומיומיות

כשהילד החל , בתום התקופה התבררה הצלחתה הגדולה. השיעורים

.לתפקד כילד רגיל
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מעטים . אישיותה הדומיננטית והכריזמטית של רחלי הורגשה בכל פינה

תמיד בעדינות . האנשים שיש סביבם קונצנזוס חיובי כפי שהיה סביבה

כולם היו טובים . הנפש שלה ידעה להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון

.חוכמה והרבה אהבה, יופי, בעיניה ומסביבה הפיצה צבע
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,  יום הגיוס היה יום מאושר לרחלי. ל"התגייסה לצה1996בחודש ספטמבר 

ובמרס  , היא יצאה לקורס קצינות. שראתה בשירות בצבא יעד חשוב עד מאוד

. והייתה לגאוות המשפחה, הגשימה את חלומה להיות קצינה1997

רחלי התגלתה  . משם עברה לפיקוד דרום, תחילה שירתה כקצינת קישור ביפו

נבחרה  1998ביום העצמאות . נבונה ומסורה, חרוצה, כקצינה אחראית

.כקצינה מצטיינת
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ובתחילת , אימה מספרת שרחלי חיפשה לעצמה תפקיד יותר קרבי

לתפקיד עוזרת קצין , אחרי שנבחרה מבין כמה מועמדים1999

בתפקידה זה עשתה חיל רב. השלישות החטיבתי בבקעת הירדן

תחום אחריותה היה רחב ובשל מסירותה והתמדתה  : : "הוריה מספרים

כל חייל בכל . בדאגה ובהרבה חום ואהבה, טיפלה בכל חייל בהקשבה

היתה, שעות ביממה24דרגה ידע שאפשר לפנות ולהתייעץ עימה 

. כאוזן קשבת לכולם
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( 19.8.1999)ט "באלול תשנ' רחלי נפלה ביום ז

. בעת מילוי תפקידה בבקעת הירדן

ובשובה לבסיסה נהרגה  , באותו יום בוקר נסעה רחלי לשלישות בחיפה
.ואחת הייתה בנופלה-בת עשרים. בתאונה ליד שדמות מחולה
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ורחלי נשארה ערה , יום לפני התאונה התקיימה פעילות במסגרת הצבא

. בלילה היא חזרה מהפעילות11:30בסביבות . עד שעה מאוחרת

במקום ללכת לישון היא חזרה למשרד ועבדה והגיעה למקלחת בשש  

.  ולאחר מכן נסעה לחיפה לבצע משימה צבאית, בבוקר

אני יכולה  , זה בסדר. "אך רחלי סירבה, מישהו אף הציע לה לקחת נהג

. מיד בתום המשימה בחיפה רחלי חזרה לבסיס. היא השיבה, "להגיע

שם פגשה את אחד הקצינים שהציע  , בדרך היא עצרה למנוחה קלה

, מה פתאום, לא: "אבל היא השיבה לו, להסיע אותה בשל העייפות

".  מחכים לאוטו
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אולם , נהגה לאורך כל הנסיעה בכבישים עקלקלים, מספרת אמה, רחלי

. כביש רחב שוליים עם שדה ראייה טוב, התאונה התרחשה בדרך ישרה

ואז משאית שבאה ממול התנגשה חזיתית  , רחלי ביקשה לפנות שמאלה

עלו להחיותהוכל הניסיונות , היא נפצעה קשה מאוד, ברכב שנסעה

ל נכתב כי סיבת התאונה היא שרחלי נרדמה על "ח של צה"בדו. בתוהו

.ההגה בשל חוסר שינה
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.  מיכל קורסיה מבאר שבע לא תשכח לעולם' 99באוגוסט 19-את ה

,  סרן רחלי קורסיה, ביום הארור הזה היא איבדה את בתה האהובה

שנים של  , עברו על שנים קשות, מאז אותו יום. בתאונת דרכים מחרידה

.  כאב שלא מרפה ולא נותן מנוח

למנוע : היא מקדישה את עצמה למטרה אחת, מאז שבתה נהרגה

מרצה בפני חיילים  , ל"במשך שנים היא מבקרת בבסיסי צה. שכול

.  ומפקדים ובכל פורום אפשרי על תאונות הדרכים והדרכים לצמצם אותן

זה גם  . לספר כמה האובדן קשה מנשוא, היא מנסה להעביר את המסר

. סוג של תרפיה עבורה ועוד דרך להנציח את זכר בתה
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ל  "לחללי צההזכרוןבבאר שבע מקדיש את יום " במדברנוה"ס "ביה

.ונפגעי פעולות האיבה

ט מאיר ברמי  "בכל שנה בית הספר מנציח את סרן רחלי קורסיה ורב

.שנהרגו בעת מילוי תפקידם, זיכרונם לברכה

מעלה  , בו בית הספר מנציח, המשפחות השכולות מגיעות לטקס מכובד

.קווים לדמותם ומספר על החללים
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ל"סרטון הנצחה לזכרה של רחלי קורסיה ז

https://www.youtube.com/

watch?v=WPRrhLSdWlw

https://www.youtube.com/
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תודה  
!שהשתתפתם


