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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של מאור כהן קדוש 
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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''זמאור כהן קדוש 
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. בראשון לציון1989מאור נולד בשנת 
.אח לרחלי ועידן, (בנימין)ואבא בני ( אסתר)אתי לאמאבן 

הרפתקן ומלא אנרגיה והיה מחובר למשפחתו , מאור היה אדם אהוב
.ולחבריו בקשר הדוק

סובלנות ויוזמה אותם , בעל ערכים של ענווה" מנהיג מלידה"מאור היה 
.הפגין במגוון פעילויות במהלך חייו
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ניהול משאבי  "מאור למד בבית הספר בראשון לציון ובחר ללמוד במגמת 
.מאור סיים את לימודיו בהצלחה". אנוש

כחניך ומדריך ואף כמרכז " הצופים"את רוב זמנו בילה מאור בתנועת 
.צעיר בשבט

א שמטרתו לשלב את תושבי "שבפרוייקטמאור אף יזם והקים בעצמו את 
.שנחל הצלחהפרוייקט, השכונה יוצאי אתיופיה בפעילות הסדירה בשבט

בני  "בנוסף היה חובב ספורט ובעיקר כדורגל והיה אוהד גדול של קבוצת 
.לא הסכים לפספס אף משחק שלהם, בתל אביב" יהודה
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גילם בהתנהגותו . שובב ואוהב הרפתקאות, מאור היה מלא אנרגיה
.אהבת אדם ושמחת חיים, ענווה

רוח התנדבות ויוזמה  , את הסובבים אותו בשמחה" להדביק"מאור נהג 
.והיה תמיד הראשון לעשות הכול עבור משפחתו וחבריו
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".הצופים"את רוב זמנו הפנוי השקיע מאור בפעילות חברתית בתנועת 
כמדריך פעל לשילוב תושבי השכונה יוצאי אתיופיה כחלק בלתי נפרד  

שכנוע ההורים וגיוס משאבים  , מפעילות השבט על ידי גיוס חניכים
20בערת עבודתו הקשה גייס מאור קבוצה של . כלכליים לטובת הנושא

.חניכים אותם ליווה לאורך כל שנת הפעילות
כמדריך בוגר הכין את חניכיו לקראת קורס המדריכים תוך הקניית ערכיו  

.סובלנות וענווה, כמו אהבת האדם
בהמשך מונה למרכז הצעיר של השבט והמשיך

בפעילותו הסוחפת את כל המדריכים 
.והחניכים עליהם היה אחראי
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ימי "שמח לארגן מפגשים ו. מאור היה קשור למשפחתו בקשר הדוק
.לכל המשפחה" ספורט

"  בגדי ספורט"בימי שבת היה מדרבן מאור את כל בני משפחתו ללבוש 
. ולצאת למשחקי כדורגל משפחתיים

תל " בני יהודה"את אהבתו לכדורגל המשיך באהדתו לקבוצת הכדורגל 
.אביב
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ולאחר הטירונות נשלח לקורס  , התגייס מאור לחיל הקשר2008בשנת 
.שבצריפין7ד "בחיפה ובבה" טכני"טכנאי קשר בבית הספר ה

מאור שובץ בתפקיד טכנאי קשר במפקדת החטיבה הצפונית של 
. אוגדת עזה בבסיס נחל עוז

מצטיין  , ד"מאור הצטיין בתפקידו וזכה לתעודות הוקרה כמצטיין מג
.חטיבה ומצטיין אלוף הפיקוד

ביום העצמאות השישים ואחת הוענקה למאור תעודת הצטיינות  
.ממפקד הקשר והאלקטרוניקה של הפיקוד
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לאחר שנה וחצי בשירותו הצבאי נבחר מאור לכהן כמפקד מחלקת  
כ נגד בעל ותק של מספר שנים  "תפקיד אותו מכהן בד, הקשר בפלוגה

מפקדיו של מאור העידו שמרגע מינויו מצב הפלוגה רק הלך . במקצוע
.והשתפר

לקח מאור חלק פעיל בתיקון מערכות  " עופרת יצוקה"במהלך מבצע 
.הקשר לקראת פעילויות מבצעיות

מפקדו של מאור המליץ עליו לקבלת התואר חייל מצטיין מטעם נשיא  
.המדינה ביום העצמאות השישים ושתיים של מדינת ישראל

.מאור לא ידע זאת
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.יצא מאור מביתו בראשון לציון לכיוון הבסיס17.1.2010-ביום ראשון ה
.יחד עם שניים מחבריו עלו על רכב מהבסיס שהגיע לאסוף אותם

סטה הנהג לנתיב הנגדי  , 232על כביש , "רעים"בין צומת סעד לבסיס 
מאור . בצד הרכבומכונית שהגיעה מהנתיב ממול התנגשה בעוצמה רבה 

.חמישה בני אדם נוספים נפצעו. וחיילת נוספת נהרגו במקום
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(. 17.1.2010)ע"בשבט תש' מאור נפל בעת מילוי תפקידו ביום ב
. בן עשרים וחצי היה בנפלו

. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון
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גם בתור חניך  , היית חלק מחיי, מאור: "כתבה " צופים"מהאיילה נחמן 
למרות גילך הצעיר השפעת על . וגם בתור מרכז צעיר ויד ימיני' בכיתה ו

המסירות ורוח ההתנדבות , הבגרות, אותך עם האחריותכל הסובבים
..."שכל כך אפיינו אותך
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לפני עשרים ואחת שנה נולדת ואני זוכר את היום  : "... במלאות שנה למותו ספד לו אחיו עידן
...  קיבלתי נפש תאומה שגדלה איתי יחד. קיבלתי את המתנה הכי גדולה שיכולה להיות... הזה

השפענו מאוד אחד על . לא סתם מסלול החיים שלנו היה דומה בכול, כמה דמיון היה בינינו אחי
המשחקים  , השיחות באמצע הלילה... וכמה חוויות עברנו ביחד, השני בכל בחירה שעשינו

הטרמפים לכל  . והעצות שהיית לוקח וחלק היית מבטל בנימוס... 'צופים'ה', סוני'האינסופיים ב
.  בבלומפילד אחרי עוד הפסד8הדיכאון המשותף בשער , הארוחות המשותפות, מיני מקומות

בתקופה האחרונה בכלל  ... ואיך שהיית מצליח לגרור אותי גם למשחקים הזניחים ביותר
...  איתךחיכיתי לזמן . התחלתי להרגיש שהקשר הופך להיות יותר חזק מיום ליום ונהניתי מזה

על הערכים איתם אתה מסתובב ואיזה אדם  , כמה דיברו ודיברנו בשנה האחרונה על מידותיך
,  בכל מחשבה ובכל מעשה, והדרך הזו שהתווית איתי בכל רגעאיתנואתה ממשיך , מאורי. היית

עשו בכל יום מעשה טוב למען . קחו גם אתם את דרכו ואמצו אותהמכובדייואני מבקש מכם 
".כזאת הייתה דרכו. אני בטוח שמאור יעריך את זה, מישהו אחר
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הגיעו לנחם את משפחת  " בני יהודה"בהיותו אוהד מושבע של קבוצת 
. קדוש נציגי האוהדים וחלק מהשחקנים-כהן

בדקת דומייה " בני יהודה"נפתח המשחק של קבוצת 30.1.2010-ב
.לזכרו של מאור
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https://www.facebook.com/groups/255032325501/

-לזכרוהפייסבוקעמוד 

http://maorcohen.ad-olam.co.il/Default.aspx

-אתר שהוקם על ידי המשפחה לזכרו

-עמוד שהוקם על ידי קבוצת בני יהודה

http://wiki.byfans.co.il/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9B%
D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9

https://www.youtube.com/watch?v=nAJntJsPLsE

-שיר שנכתב לזכרו של מאור

https://www.facebook.com/groups/255032325501/
http://maorcohen.ad-olam.co.il/Default.aspx
http://wiki.byfans.co.il/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://www.youtube.com/watch?v=nAJntJsPLsE
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טורניר כדורגל לזכרו
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תודה  
!שהשתתפתם


