




מפגש בישול לזכר

ל"דודו כהן ז



ילדות

.14/09/1979תאריך בכרמיאלבעירדודו נולד 

. דודו הוא בנם של תמי ואיציק ואחיהם של ענת ושלומי

עברה המשפחה לגור  ' וכשהיה בכיתה ו, בכרמיאל' אשכול'הספר היסודי -דודו למד בבית

.'משגב'ב בתיכון "שם למד עד כיתה י, במצפה רמון



על הילד שהיה

את המשפחה ואת המקום בו הוא , היה ילד שמח וטוב לב הוא אהב את החבריםדודו 

.  הוא תמיד ידע להתנסח בצורה נעימה קצרה וקולעת למטרה. גדל

דודו היה בעל חוש טכני מפותח ובגיל צעיר מאוד כבר בנה מבנים מסובכים שהעתיק  

.legoמחוברות ההרכבה של 

.הוא היה ספורטאי מצטיין ובעל חוש מוזיקלי



גיל ההתבגרות

אדם שאהב את . ההקרבה והנאמנות היו ערך חיים עבורו, דודו היה אדם שאהבת הזולת

.הוא אהב מאוד את מכתש רמון והרבה לטייל שם. הטבע וטייל בשבילי ארצנו





תחביבים ותחומי עניין

.בבאר שבע במחלקה לנוער שוחר מדע" בן גוריון"דודו למד באוניברסיטת 

. הוא התנדב במשמר האזרחי במצפה רמון

.ע"בגדנז"משאדודו עבר קורס 

.הוא אהב את המכתש והרבה לטייל בו באופנוע וגם על גבי טרקטורון

.הוא מאוד אהב מוסיקה



ל"הגיוס לצה

". שחם"931ל והוצב בגדוד "התגייס דודו ליחידת הנח18.03.1998בתאריך

ועלה לקו ם"מכילאחר מכן יצא דודו לקורס . הוא סיים את הטירונות כחניך מצטיין פלוגתי

.  בלבנון

מפקדיו של דודו הציעו לו לצאת לקורס קצינים אך הוא סירב מאחר וחשב שהוא לא מספיק 

בשל כך ביקש דודו לבצע שהייה נוספת בלבנון על . מנוסה תחת אש כדי לפקד על מחלקה

.יצא לקורס קצינים שבסיומו חזר לגדוד וקיבל מחלקה2000בפברואר . מנת לרכוש ניסיון



השירות הצבאי

, בתחילת האינתיפאדה השנייה. ולאחר מכן שירת בעזה6-דודו שירת בלבנון במשך כ

הפלוגה ישבה על כביש  . לחברון והפלוגה של דודו סופחה לגדוד אחרהגדוד שלו עלה 

.  אבניםשל זריקת המנהרות ודאגה שהתנועה על הכביש תעבור ללא הפרעה 

נכח  דודו , ל"צהעמדות לעבר חאדראל מכפר תלירוהחלומחבלים01.11.2000ביום 

לחייליו ואז שמע בקשר שיש פצועים  לסייע דודו ירד לעמדה אחרת על מנת . בעמדות אלו

. והחליט לשוב לאותה עמדה ממנה יצא קודם על מנת לחלץ את הפצועים



השירות הצבאי

. יוסףחודש קודם לכן כאשר מחבלים תקפו את קבר למעשה מתחילה קיבל זו שהחלטה 

.  קושי לחלץ אותוהיה ומאחר ל אשר דימם למוות "היה חייל פצוע בשם מדחת יוסף זוקבר 

ולא הצליח להבין איך צבא שלם לא הוציא את אותו נסער לאחר המקרה דודו חזר הביתה 

. החייל הפצוע

:   מספר שבאותו סוף שבוע דודו אמר לו משפט שמלווה אותו עד היוםאביו 

"אבא אצלי זה לא יקרה"

אביו מספר שהכניסה של דודו תחת אש לחילוץ הפצוע היתה מהתובנה שלו על רעות ועל 

.כך שלא מפקירים פצוע בשטח





מועד הנפילה

.01.11.2000דודו נפל בקרב באל חאדר ביום 

.בעת שחילץ פצוע תחת אשנפגע מירי של צלף הוא

הוריו של דודו מרבים לומר שלצערם הם אלה  , ש אלוף"קיבל צלהוא על חילוצו 

.ש ולא הוא"שקיבלו את הצל



הנצחה

אנדרטה במצפה רמון לזכרו



הנצחה

לזכרואנדרטה בכרמיאל 



הנצחה



הנצחה

דודושלהולדתוביוםשנהמידיטיול

עםלטיילאהבשהואמהמסלוליםבאחד

.וחבריומשפחתו



הספדים

:כתבדודושלהגדודמפקד

חירוף,הלוחמיםואחוותהרעותערכיאת,עשהאשרבמעשה,דודולנוהנחילהאחרונהבפעולתו"

.אחרשלחייםהצלתלמעןעצמיתהקרבהתוך,סיכוןונטילתהנפש

-כתבודודושלקציניםלקורסחבריו

ומעשיוהקרבבשדהשהפגיןהלבומאומץדודושלמדמותוכוחהרבהשואביםל"בצהכמפקדיםאנו"

ישנםאלא,בלבדדיבוריםאינם,חיילינואתמחנכיםאנושעליהםונורמותערכיםשאותםמוכיחים

סכנהכלחרף"ולחלצםחבריהםלעזרתלהיחלץונכוניםלמעשההלכהאותםשמקיימיםגיבוריםאותם

."בלבנושהפגיןהלבאומץואתדודואתוננצוראלולערכיםלחנךנמשיך.הנפשמסירותכדיעדוקושי



הספדים

:הספד של החברים ממצפה רמון 

. חיפשנו מילים לנחמכם ולא מצאנו בשום שפה בעולם אין מילים שבכוחן לנחם-תמי איציק ענת ושלומי

שהשמחה  -הוא היה  האדם . דודו היה מושלם כל שנבקש באדם היה בו, איבדתם אדם יקר ומיוחד במינו

.תמיד היתה שרויה בו

.שהטוב נבע מתוכו כמעיין המתגבר-אדם   

.שידע לתת מעצמו גם כשידע שזה קשה-אדם   

.ההקרבה והנאמנות היו ערך חיים עבורו, שאהבת הזולת -אדם  

.השקדנות והמסירות היו חלק ממנו, שהחריצות-אדם  



הספדים

כל כולו      –את המקום בו הוא גדל , את המשפחה, אהב את החברים, שאהב את החיים -אדם  

.מלא אהבה היה

.  ארץ עליה לחם והגן ובהגנתה נפל-טייל בשבילי ארצנו הקטנטונת , שאהב את הטבע-אדם  

איך ייתכן ודודו  ? ההיגיון אינו קולט איך זה יכול להיות, הלב ממאן להאמין,נפילתו של דודו אינה נתפסת 

.שדודו כבר לא ינגן וישיר , כבר לא יחייך 

.                 לנצח נישא זכרו עמנו 




