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מפגש בישול 
ל''זשרון חן 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''זשרון חן 
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. שרון הוא בנם של איריס ויוסי
בקיבוץ אלונים בצפון עמק ישראל26.5.1995-הוא נולד ב

. רוי ורומי, רותם-אחים 3לשרון 
משפחת חן מתגוררת בקיבוץ אלונים
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. חי ונשם את שבילי העמק והכיר אותם כמו כף ידו, שרון גדל בקיבוץ
.ספורטאי בלב ובנפש, חבר אמיתי לכולם, מלא שמחה, ילד חייכן

. הוא למד והתחנך בבית הספר היסודי בכפר יהושע
שם סיים את לימודיו במסלול " ויצו נהלל"עבר לתיכון החקלאי 'בכיתה ז 

.הביוטכנולוגיה
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הקדיש תשומת לב רבה לכולם ויצר מערכת יחסים , שרון היה איש משפחה
. חמה ואוהבת עם אחיותיו

הם נולדו בהפרש של שנה וארבעה  , גדלו יחד כמו תאומים, הוא ואחיו רועי
.אחד מהשני, חודשים

ואלו באו לידי ביטוי בכימיה  , הערכים המשפחתיים היו אחדות ואחווה
.שביניהם שהתחזקה בבגרותם
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בגיל אחת עשרה החל לרכוב על אופניים  ; שרון עסק במגוון ענפי ספורט
.  והשיג הישגים מרשימים" עמק האושר"התאמן בקבוצת , מקצועיים

הוא כבר השתתף , ארבעה חודשים בלבד לאחר שהחל להתאמן
. בתחרויות אופניים

מנהל  , אמר ברוך קרן, "האימונים הראשונים שלו היו ממש קשים"
הוא  . אבל הוא לא התעייף ולא התלונן", "עמק האושר"קבוצת הספורט 

-ואמרתי לעצמי שאם הוא ינצח את המקום ה , היה אז בן שתים עשרה
אבל בסופו של דבר הוא , בטורניר הלאומי של ישראל זה יהיה נהדר20

. "ולא היה עוד ספק שהילד הזה הוא כוכב, הגיע למקום הרביעי
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אלוף הארץ  , עשרה הוכתר שרון לאלוף ישראל באופני הרים-בגיל שש
. נגד השעוןבמירוץהכביש לנוער ואלוף ישראל במירוץ

. שרון אהב מאוד אדרנלין ומהירויות גבוהות
הסביר שרון לעיתונאי  " ,יש הרבה תכונות שעליך לפתח מעבר לכושר"

, ניתוח המוקדים ותכנון תהליכים, סבלנות, סיבולת", ספורט שראיין אותו
כך שיש גם עניין  , תחרויות דרכים נערכות בקבוצות. אינטואיציה ותזמון

בגיל שבע עשרה הצטרף לנבחרת ישראל וייצג את ". לוותר על האגו 
.ישראל בתחרויות השונות
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הקשר . אביו המסור ליווה אותו מגיל צעיר לאימוניו והתחרויות הרבות שלו
תרמו  , השעות הרבות שבילו יחד והאירועים שחוו, המיוחד שנרקם ביניהם

תרומה מכרעת לעיצוב אישיותו של שרון
היו אבני היסוד בבניית קשר למסורת  , הערכים שעליהם חונך על ידי אביו

אביו נתן לו את הדרך שאפיינה את חייו של שרון והשיג הישגים  . ודת
.מרשימים
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.מסלול חייו של שרון היה סביב ספורט מגיל צעיר
.כוח רצון ומשמעת עצמית אדירה, נחישות, הוא ניחן בהתמדה

ניתנה לו האפשרות להתגייס כספורטאי מצטיין ולקבל את  , לאור הישגיו
.כל ההקלות הנלוות לתפקיד מסוג זה

.  אך הוא ידע שיעשה את תפקידו במקום בו יוכל לתרום ככל יכולתו 
. ויתר שרון על הזכות לשמש כספורטאי מצטיין, כשהגיע לגיל הגיוס

של חטיבת  " אגוז"הוא התגייס ליחידת העילית 2013בנובמבר 17-ב
.הוא ראה בשירות הלחימה שליחות ותרומה גדולה למדינה. גולני
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שבר שרון שני שיאי ניווט של היחידה , במהלך האימונים
. ונבחר לנווט הבכיר בצוותו לאחר שבוע הניווט האחרון

ל"ניווט במסגרת אליפות צהבמירוץימים ספורים לפני מותו הוא השתתף 
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.בנובמבר בלילה התקיימה תרגיל על ידי הסיירת5, ביום שלישי
. למחרת בבוקר בתשע בבוקר הצוות הלך לישון

הם גילו שהוא לא מגיב  , וניסו להעיר את שרון, כשהתעוררו שעתיים אחר כך
.ואינו נושם

. הם החלו לבצע בו פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים בנהריה
.ארבעה ימים לאחר מכן נקבע כי הוא מת ממוות מוחי
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.לחמישה אנשים"להעניק חיים "בני משפחתו החליטו לתרום את איבריו ו
,נושא השתלות האיברים עלה בשיחות בבית"סיפרה אמו

, "ואני יודעת ששרון היה רוצה שהאיברים שלו יתרמו ויצילו חיים 
במותו הוא נתן חיים לאחרים ואנחנו מרוצים  . "הסבירה האם איריס
אבל היינו עטופים בחום ובאהבה  , עברנו ימים קשים. מההחלטה שקיבלנו

".למען שרון ולמעננוהכלשל הצוות שתמך ועשה 
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.לנצח בלבנו יחיה, אח יקר, בן אהוב: "על מצבתו כתבו אוהביו
.עם חיוך של מלאכים, גיבור העולם הוא ילד"

:בהלווייתו ספד לו אביו
שרון היה תמיד מוצלח בכל . ילד של העמק עם נתינה ואהבה שאין לה סוף"

. ועדיין מצא זמן לעזור לכל חבריו, הוא רכב עשרים שעות בשבוע. דבר שעשה
לא חשבתי שגם למותו  , הילד שלי היה תמיד ראשון. הוא היה מבריק ומוכשר

."הוא יגיע ראשון
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:בטקס הסיום של צוותו אמרו הוריו
בכל תקופת המסלול ולאחר , כל כך רצית להגיע לרגע הזה, שרון שלנו"

חלמת ולא . כדי לקבל את סיכת הלוחם, הכשרה ארוכה ואינטנסיבית
בתפקידך . ... צעדנו אנו עבורך, במסלול שלא צעדת אתה. ... הגעת

אחריות כבדה , כקלע חוד ידעת שאתה לוקח על עצמך משימה קשה
אהבת את תפקידך בכל . ומחויבות לצוות שהפך למשפחתו השנייה

אח אהוב ואדם טוב עם איכויות שהן  , היית בן נפלא. ... ח אבריך"רמ
אנו מקווים כי נלמד  . דמותך חיה בתוכנו לעד, שרון שלנו. גאווה לכולנו

ולא בכאב על מה . לחיות בשמחה על מה שהיה לנו איתך וממך
."שלעולם לא יהיה עוד
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שרון היה מיוחד ונגע ": "אגוז"סיפרו חבריו הלוחמים בטקס סיום מסלול 
,  חבר אמיתי, נווט וקלע חוד יוצא דופן. בכל כך הרבה אנשים מהצוות

תמיד מספר . כזה שמתעניין באמת ורוצה לשמוע איך היה ומתי ועם מי
אבא שלו יוסי אמר ... וחייב לעדכן את החברים מה עשה ומה עבר עליו 

למה לי לצאת  '–שרון אמר , שכשהם דיברו על קצונה באיזו ארוחה... 
.  אין מצב? ואז לעזוב את הצוות אחרי זה. שנה וארבע מסלול? לקצינים

'  .העיקר להיות עם הצוות. אם כבר לסיים איתם שלוש שנים ואז לצאת
מי שסיים . ... הילד עם החיוך האינסופי, משפט שמתאר אותו כל כך

פעם אחת  , פעם אחת בשביל עצמו: סיים אותו פעמיים, מסלול היום
."בשביל שרון
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היית הקטן : "אהבו אותו כאח, איתושגדלו , חבריו לקבוצה בקיבוץ
לימודים ובעיקר , צבא, אם זה בספורט. האח המוצלח ביותר, בחבורה

איך באת עם חיוך ענק ... ליחידה מובחרת , כמובן, התגייסת... בנות
על הפנים וסיפרת לנו ששברת את שיא היחידה בניווט בעמק  

אתה אף  . המקום שאתה כל כך אוהב ומכיר בו כל שביל ואבן, יזרעאל
תמיד מוקף בחברים  , אחוז סוללה100פעם לא יוצא מהבית בלי 

תימני  !... ילד שכולם רוצים להיות בקרבתו ואנחנו זכינו, ובאהבה
כל דבר שרק עשית היה מלא  , הנשר התימני, האגדינגו'ג, שלנו

..היית מושא להערצה בשבילנו. באהבה ותמיד על הצד הטוב ביותר
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מרוץ אופניים לזכרו של שרון
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בו הוצגו  , לזכרו של שרון הוכן סרט על ידי המשפחה
תמונות וסרטונים מילדותו ועד שירותו הצבא

https://www.facebook.com/pg/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A
8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-
%D7%97%D7%9F-1532554303654902/videos/?ref=page_internal

Taste of Memories

https://www.facebook.com/pg/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9F-1532554303654902/videos/?ref=page_internal
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תודה  
!שהשתתפתם


