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מפגש בישול 

ל''זדני חייט לזכרו של 
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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''זדני חייט 
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.  בעיר עפולה ושם גם הקים את משפחתוגדל , 23.10.1975-דני נולד ב

. ואחיהם של רון וטלישבע ומוטי דני בן להוריו בת 

. ובתבנים 2, ילדים3-נישא לחופית ולהם דני 

.יזרעאליחידת החילוץ בעמק דני היה מפקד בתפקידו האחרון במערך הכבאות 
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. בחטיבת ברוש וסיים בתיכון אורט עפולה, ס היסודי בית זאב"דני למד בביה

.153שירת בחיל האוויר ביחידה מיוחדת בצבא 

.שמח ומוקף בהמון חברים, דני היה נער אנרגטי

הוא  , ח אבריו"כבאי בכל רמ, דני היה מקצוען. שנים בתחנת כיבוי בעפולה13הוא שרת 

.הקים את היחידה לחילוצים מיוחדים בעמק והיה למפקדה

.את עבודתו וראה בה שליחותהוא אהב 
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דני היה דמות מוכרת בעירו עפולה עוד לפני האסון והתפרסם לאחר שהשתתף במבצעי 

.חילוץ נועזים ואף הקים ופיקד על יחידת החילוץ וההצלה יזרעאל
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שנפל  ראומיהקדיש לבן דודתו יניב אותו " המחלץ"דני חיבר ספר מקצועי על חילוץ מגובה 

.בלבנוןבקרב 
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בצוות הכיבוי של אורי בזמן האסון הוא היה , במותו35בן , 18.12.2010דני נפטר ב

הוזעקו להשתלט על האש שאחזה באוטובוס  הם . ריבןוהנער המתנדב אלעד סמנדייב

. בשעות הראשונות של השריפה, שהיה בדרך לכלא דמון

כשהוא סובל , קשהבמצב החולים דני הגיע לבית .בכבאיםאחזו גם הלהבות שהשתוללו 

.רבעשן באחוזים רבים מגופו ואחרי ששאף קשות מכוויות 
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. שישה עשר ימים נאבק דני חייט על חייו בבית החוליםבמשך 

,  העת עמדה לצדו חופית רעייתו כשהיא בחודש התשיעי להריונהכל 

בת  –חופית ליוותה את דני בדרכו האחרונה ולאחר מספר ימים ילדה 

אחות אחרי שני בנים
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התלקחה שריפת יער בהר  , (2.12.2010)א "חנוכה תשע' א, ה בכסלו"ביום חמישי כ

. הייתה הגדולה בתולדות המדינה" אסון הכרמל"השריפה המכונה , הכרמל

גרמה לשריפה להתפשט  , של רוחות מזרחיות ויובש אחרי חודשים ללא גשםשילוב 

אלף דונם של יער והפכה לאסון  25כילתה , השריפה נמשכה ארבעה ימים. במהירות

. הטבע הגדול ביותר שאירע במדינת ישראל

אנשים  44נספו , בעת פינוי כלא דמון, ביום השריפה הראשון. תושבים פונו מבתיהםאלפי 

באסון נספו  . כאשר אוטובוס שהוביל צוערים של שירות בתי הסוהר לעבר הכלא עלה באש

.בכיריםקציני משטרה ושלושה שלושה כבאים , נהג האוטובוס, צוערים37

.כובתה בסיוע בינלאומי רחב היקףהשריפה 

לו עיטור הגבורהעל התנהלותו של דני הוענק 
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".  44-גשר ה"לאחר אסון הכרמל הוקמה אנדרטה 

.22.5.2014בתאריך הגשר מנציח את הנספים בשריפה ונחנך 

הנספים בלוח זיכרון  44על הגשר מופיעים שמות 

.המובנה כגזעי עצים כציון מקום ליער בו נספו
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הכרמלשנים לאסון 9במלאת , ל"רב סמל דני חייט ז, בן יקיר כותבת לאחיהטלי 

.כך התחלתי את ההספד שלי מעל הקבר שלך ביום בו השתנו חיינו לאחר אסון הכרמל-.. " שורות ועדיין אני לא מצליחה לכתוב עליך בלשון עבר9כבר מחקתי "

.נשאר אותו דברהכלכל כך הרבה השתנה מאז אבל בפועל –כ "שנים אח9היום 

.אל מול רגעים קטנים של אושר–אותו כאב 

.בתך שלא הכרת, אל מול צחוקה של אלה–אותן דמעות 

.זאטוטים שגדלים על סיפור גבורתך4שהתמלא בעוד , אל מול הבית של ההורים–אותה ריקנות 

.חתיך וחזק35נשארת בן , מבוגרים נפטרים ואתה–ילדים נולדים 

:שמלווה אותך מהיום בו נולדת ועד ליום בו מצאת את מותך הסיפרהזו , תשע

.9= הסכום הגימטרי , ח בחשוון"היום בו נולדת בי

.9= הסכום הגימטרי , בת שבע, שלנולאמאבן בכור 

.9התחפשת לשחקן כדורגל עם חולצה נושאת את הספרה , כילד בפורים

9= 03.03.03יום נישואיך לבחירת ליבך חופית ב 

.9הסיפרההצטלמת עם הילדים על סירת ברבור עליה , חודשים לפני מותך' מס, בסופר לנד

.9עמק -היתההכבאית שלקחה אותך אל מותך 

.9' ימים טרם נדם ליבך היה חדר מס16ם בו שכבת "החדר ברמב

.כנים9: בחנוכיה, החג הארור בו קרה האסון היה חג חנוכה

.9= הסכום הגימטרי , אלה, שעוד הספקת לבחור, את שמה של בתך שנולדה לאחר מותך

..שנים9כך כאמור התחלתי את ההספד שלי מעל הקבר שלך לפני .. " שורות ועדיין אני לא מצליחה לכתוב עליך בלשון עבר9כבר מחקתי "

יעוץ היא אמרה ליהפגישתישבה אצלי במשרד לקוחה חדשה ופתאום בסוף , לפני שבועיים
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אז  , גיליתי אחות של מי את ובכלל לא עניין אותי לקרא עליך, וכבר הייתי בייעוץ בכל המשרדים הגדולים בתחום אבל, עשיתי עליך גוגל לפני שבאתי לפגישה"

אמרתי לעצמי שאם את אחותו  . ואיך הוא נכנס לאש כדי להציל אנשים שהוא לא מכיר, הבנתי מי הוא היה. התחלתי לקרוא על אחיך ועל סיפור הגבורה שלו

בדיוק  -כי את היחידה שתיכנסי לאש כדי להציל אותי, וגדלתם באותו בית וקיבלתם את אותו חינוך וערכים ואין לי ספק שאת אשת המקצוע שאני צריכה בתהליך

"כמו שעשה אחיך

.עשיתי קצת חושבים עם עצמי והבנתי שאני לא רבע ממך, אז אחרי שהתרגשתי מגודל ההשוואה והמחמאה

.נדיב ושלם ממני, צנוע, היית יותר חכם

.להצניע ולהעניק בלי לצפות לקבל בתמורה ולהיות שלמה ולא מושלמת, ולא צודקת–ושמתי לב שמאז שהלכת אני בהחלט עובדת על עצמי להיות יותר חכמה 

.לעולם לא יהיה מושלם–כי פאזל עם חתיכה חסרה 

.התמונה כל הזמן משתנה-ובפאזל שלי

.של התמונה" לא חיוני"חלק מהרקע ה, לפעמים נמצאת בשמים, והחתיכה החסרה שאתה

.פוצעת ומזכירה את המציאות שנותרה לא ברורה מאז שהלכת, הלבבאיזור, ולפעמים היא בדיוק באמצע הגוף

?וכל מה שהיא מייצגת עבורך 9מה לי ולספרה -ושאלתי את עצמי 

.9= ' והשם שלי מתחיל באות ט, אני אחותו הקטנה של דני, אז קוראים לי טלי

.רואה אותך, אבל אני בסוף רואה אותם, אולי לוקח לי זמן–תמשיך לשלוח לי סימנים שאתה איתי כל הזמן 

,שניהכל , כל יום–אוהבת ומתגעגעת אליך 

.שנים9כבר 

טלי
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.שיילמד בגני הילדים בעירו עפולה, ידי ספר ילדים-הוחלט כי דני יונצח על2011ב

בישר בכנס  , ר איגוד ערים לכבאות יזרעאל"גם כיואשר כיהן , אבי אלקבץ, ראש העירייה

,  "הכבאי הגיבורדני "ספר ילדים בשם -פרויקט מיוחד להנצחת זכרו של חייט מיוחד על 

.את הטקסט ילוו איורים של ילדי עפולה. ידי הסופרת סיגל מגןעל שייכתב 

.מפיהם של חבריו ובני משפחתו, גבורתו ואומץ לבו, הספר יתאר את סיפור חייו של חייט
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,  של דניאימו. העירוניבפארק לזכרו של דני קיר טיפוס נחנך , מרגש ורווי דמעותבטקס 

". אני בטוח שדני מחייך עכשיו": שבע אמרה במעמד החניכהבת 

".הרוח של דני חיה וקיימת, החלום התגשם: "העיר אבי אלקבץראש 

כל חמש השנים האחרונות וכל המסע שעברנו  :" אלקבץ נאם בקול חנוק מדמעות

,  משפחת חייט היקרה. בחודשים האחרונים היה שווה ולו רק בשביל הרגע המרגש הזה

קיר שהוא זיכרון  , אני גאה לפתוח את קיר הטיפוס הזה מחדש, אני אוהב אתכם מכל ליבי

".לאדם מדהים שהותיר לנו מורשת של גבורה
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ל"ל דני חייט ז"ש רס"ע-בית הכבאי בעפולה
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תודה 

!שהשתתפתם


