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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"זכהןהדר
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.באור יהודה לסיגלית ועופר, 1997הדר נולדה בשנת 
.אחות למור וירין, ילדה שנייה במשפחה

.  אנרגטית ופעלתנית, משפחתה מספרת עליה שהייתה מלאת שמחת חיים
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. 16כבר בגיל " משמר הגבול"הדר חלמה לשרת כלוחמת 
. הדר ידעה שלא תשרת בעורף וחלמה לשרת בתפקיד חשוב בחזית

והדר התלהבה מאוד מהסיפורים " משמר הגבול"חברתה רעות התגייסה ל
. תהליך ההכשרה והמסלול, שלה על חווית הגיוס

ורצתה , על נתינה ועל אהבת הזולת, הדר גדלה וחונכה על אהבת הארץ
.לתרום את חלקה לביטחון המדינה ולהגנת העם שאהבה כל כך
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בנתינה הגדולה אפילו לאנשים שלא  , הדר תמיד בלטה בנוכחות שלה
כשאני : "במסיבת הגיוס שלה בירכה אותה אחותה מור. הכירה

, איזו אישה בוגרת עומדת מולי–מסתכלת עלייך אני אומרת 
!"שמשלימה אותי
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במשמר  הדר התגייסה בהתרגשות גדולה והגשימה את חלומה לשרת 
. הגבול

תמיד חזרה הביתה מוארת , מרגע גיוסה הייתה הדר מלאת התלהבות
היא העידה שטוב לה במקומה וראתה את עצמה ממשיכה . ומאושרת

.לפיקוד ולהדרכה
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חברותיה מספרות כי הדר הייתה מדרבנת אותן ומעודדת אותן במסעות  
ובלילה בחדר המשותף היא הייתה מוציאה ממתקים מהתיק  , המפרכים

. ומחלקת לכולן באהבה גדולה
בסוף השבוע לקחה  . עוד סיפרו על מקרה שבו חסרו להן גופיות לבנות

וכשהגיעה לבסיס , הדר מארון הבגדים של אחיה ירין חבילת גופיות חדשות
היה זה רק מעשה אחד מיני רבים  . חילקה אותן בשמחה לחברותיה

. שאפיינו את ליבה הרחב
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יצאה הדר לפעילות , במהלך הטירונות, חודשיים וחצי בלבד מיום גיוסה
. המבצעית הראשונה שלה והוצבה בשער שכם בירושלים

:  ערב קודם לכן התקשרה לאביה עופר ובישרה לו את הבשורה המרגשת
!"תאחל לי בהצלחה, ראשונה בשער שכם' הפעלה'אני יוצאת ל, אבא"
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(.  ביטחון שוטף)ש "תפקיד הכוח של הדר היה לאתר חשודים ולדאוג לבט
חצי שעה לפני סיום המשמרת זיהה הכוח שני חשודים וביקש מהם לעצור 

. ולהציג תעודות מזהות
המפקד הצליח  . אחד החשודים שלף נשק והחל להתעמת עם מפקד הכוח

של  אך החשוד השני שלף סכין והתחיל לדקור את חברתה, לנטרל אותו
. הדר דקירות בראש ובצוואר

, נסוגה כמה צעדים לאחור–הדר פעלה בתוך שניות בקור רוח ובמיומנות 
. דרכה את נשקהּ וחיסלה את המחבל
.כך הצילה הדר את חייה של חברתה
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. י וירה בהדרשלישמחבלגיחלאחר כמה שניות ה
הדר נפצעה באורח אנוש והובהלה  . שוטר שהזדמן למקום נטרל את המחבל

הרופאים נאבקו על חייה כמה שעות עד שנאלצו לקבוע את . לבית החולים
. מותה

,  סכינים ומטעני נפץ, בתחקיר האירוע התגלה כי המחבלים נשאו נשקים
במעשיה גילתה הדר אומץ לב  . נפגעים-ותכננו לגרום לפיגוע תופת רב

היא סיכלה  . חתירה למגע ואחוות לוחמים, מיומנות, קור רוח, גבורה, ונחישות
.את תוכניות המחבלים ובגופה מנעה אסון גדול יותר בבירה והצילה חיי רבים
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מפקדיה של הדר סיפרו כי היא הצטיינה במטווחי הירי בטירונות וכי נבחרה  
. לצאת לקורס פיקוד

.זה היה חלומה של הדר

עומדים אנו  , הדר יקרה: "ספד לה, מפקד הפלוגה של הדר, פקד מוטי אלבז
לפני שבוע התכנסנו משפחת  . כאן המומים והלב מסרב להאמין לגודל האסון

הורייך ואחייך היו  . אימצת את הנשק לליבך. ב לטקס השבעת הנשק"מג
מי מאמין ששבוע אחרי  . אושר וגאווה, בעיניהם היו דמעות שמחה. גאים בך

הגעת לפני שמונה שבועות מהאזרחות  ? זה יהפכו דמעות אלה לדמעות יגון
."והתבלטת כחיילת
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במותה הצילה חיי , גיבורת ישראל: "על מצבתה של הדר כתבו אוהביה
".הגבורה וההדר שבך הם נר לרגלינו, העוז. רבים

:דברים שנאמרו ע״י המשפחה לאחר מותה
הפסוק כאילו  –( כה, משלי לא)' עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון'"

הנפש שלה לבושה במידות טובות של : פירושו, נכתב על הדר היקרה שלנו
יש לה חוש הומור והיא צוחקת  , (חסד ואצילות)והדר ( גבורה וחריצות)עוז 

. מהיום הראשון ועד ליום האחרון
במעשיה ובגבורתה מצטרפת הדר לרשימה מפוארת 

גיבורי מערכות ישראל , של לוחמים ולוחמות
."שמסרו את נפשם למען ביטחונה של מדינת ישראל
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,  גיבורה אמיתית, כולם אומרים שהיית גיבורה: "אביה נפרד מהדר בכאב
אבל אף אחד לא מכיר אותך , שהצלת הרבה אנשים בגופך ונשמתך

אני גאה  : יש לי שלוש מילים לומר לך. את החום שלך, הדרי שלי, באמת
תהיה נשמתך צרורה , נוחי על משכבך בשלום. גאה בך ומצדיע לך. בך

."בצרור החיים
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הפכת , יקרה שלנו. הדרי יקרה שלי: "ספדה לה, מור, אחותה של הדר
של , אני כותבת לך בדמעות של דם. לכל עם ישראל, להיות יקרה לכולם

כל מה שאומר . הדר אהובה שלי, אני לא מאמינה. כאב עמוק ותדהמה
, הילדה עם החיוך הכובש. ... האישיות הכובשת שלך. עלייך יתגמד

את מודל החיקוי  . שהלכו אחרייך, הנהגת את כולם. הרעשנית והאסרטיבית
. אתמול חסמת בגופך את המחבלים הארורים. את היית האור שלנו. שלנו

את לא ראית בעיניים  ? כמה עוד כאב. בבקשה תפסיקו? כמה שנאת חינם
,  אני אוהבת אותך. עם ישראל עמד מול עינייך. ופשוט נכנסת בו בכל הכוח

."כולם גאים ולא מאמינים. אחותי
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:הנצחה
משמר  "התקיים טקס מרגש של החלפת שם פלוגת הבנות ב, 2016ביולי 

". הדר"ל" חנית"מ" הגבול

,  התקיים טקס הענקת עיטורים ואותות מופת במעמד נשיא המדינה
הדר קיבלה את עיטור המופת על פועלה  . ב"ל המשטרה ומפקד מג"מפכ

.ועל תגובתה באירוע בשער שכם בירושלים

.שמונה תינוקות שנולדו לאחר מותה נקראו על שמה של הדר

מרכז "באור יהודה הונחה אבן הפינה ל2017בטקס שהתקיים בינואר 
.מיזם שישמר את מורשתה וינחילה לדורות הבאים, על שמה" הדר
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תודה
!םשהשתתפת


