




מפגש בישול לזכר

ל"לירון קולוניולי ז



ילדות

בקריית(14.4.1993)ג"תשנבניסןג"כביוםנולדה.פייר-אן'וגניקול-אורהבת

.משה-ובןלילי,מוריה-למוראחות.מלאכי

.טובהוחברהמדהימהאחות,נהדרתבת,להוריהשנייהנולדהלירון

.ולירונהלירוניהיושלההחיבהשמות



על הילדה שהייתה

.ומוכשרתיצירתיתהייתההיא,הנינוחבאופייהבלטהצעירמגיל

המשפחהבתוךאך.וצנועהביישנית,שקטה,נשמעשלאכמעטקולהלביתמחוץ

האירהגדולצחוקה.מאודדומיננטיתהייתהוהיאבברורקולהנשמעוהחמההקטנה

.והישגיהאישיותהבזכותרבהגאווהלמשפחתההסבהוהיאהביתאת



על הילדה שהייתה

הקניותאת.וסקרניתמאודחכמהילדהוהייתה"סחלב"בגנון,"חירות"במעוןלמדהלירון

.משלהסדרפיעללסדרלירוןאהבה,הביאהשאימה

ונכנסההביתאתלנקותסיימהשאמןבשעהבטלוויזיהאחיותיהעםצפתהשלושבגיל

הפארקלכיווןויצאההנעולההדלתאתפתחה,כיסאעללירוןעלתהלפתע.למקלחת

הם.אותהראואםוהשביםהעובריםאתושאלהבעקבותיהבבהלהרצההאם.העירוני

שאלה"?ברחתלאן".בידהודלימגבאוחזתקטנהילדהראושם,הפארקאלאותההפנו

."הביתאתלסבתאלנקותללכת":ענתהולירון,לירוןאתשמצאהלאחרהאםאותה



על הילדה שהייתה

.עשירמיליםובאוצרגבוההבשפהודיברה,ולכתובלקרואידעהכבר'אבכיתה

והצטיינההאנגליתבשפהמהרהעדשלטה,"כהןאלי"היסודיהספרביתכתלמידת

מיוחדתבמסגרתבשבועפעםולמדהכמחוננתאובחנההיא.המדעיםתחומיבכל

."אחווה"במכללתמצטייניםלתלמידים



גיל ההתבגרות

היא.סבתהואתסבהאתובעיקרמשפחתהאתכיבדה,לעזורואהבהלבטובתהייתהלירון

–ולסבתאלסבא,להוריההמכווניםקונדסמעשיהגתהבילדותה.לאימהמאדקשורההיתה

לאכולנהגהכשגדלה.הפועלאלהוצאתםעלהאחראיתהייתה,אחותה,שמורתעלולים

.שנייהאימאכמואותהואהבהאילנהסבתאאצלשלישייוםבכלצהרייםארוחת

",כאלהבזמניםהמוןחסרהאת".המשפחהואתהביחדאת,החגיםאתמאודאהבהלירון

סיפרהעוד."תפתיעיאיך,לחגתלבשימהלראותמחכיםהיינוכמה",מוראחותהלהספדה

כיףיוםעושותהיינותמידפסחאחרי".עליההאהובהחגהייתההמימונהכיאחותה

."שחיתותארוחתלאכולוהולכות



גיל ההתבגרות

דרכםוביטאה,החייםמשמעותעלובאנגליתבעבריתרביםשיריםכתבהעשרה-שלושמגיל

אבלקצרזמןהכרתיאתכם":כתבה"לנושלום"בשיר.שלההמיוחדתהמחשבהצורתאת

שעליילומרלכםאנירוצהרק/נגמרהכולאבל,צחקתיוגםנהניתיאיתכם/נהדרהיה

בחייםלהתחיל/ללכתצריכהאניכיףשהיהלמרות/לעדלהיפרדהזמןשזהו/ללכת

ויוםאולי/לעולמיםלכםלהתראותאז/חדשיםאנשיםעםחדשדףלפתוח/לגמריחדשים

להתראות/יקרהטובורקעלינוהשלוםשיהיה/אחרמשהוכברזהאבל/ניפגששובאחד

."להתראותלאאוליאבלשלוםהיו/בינינויפגישהגורלשבההבאההפעםעד



גיל ההתבגרות

שישממהיותררוציםרקהם/שבהםהאמתאתרואיםלאאנשים":לירוןכתבהעוד

/...המסראתלהעבירכדיזהשיר/כתבתילכן,מספיקלאפעםאףזהכי/להם

/שיבואלעתידהתקווה,לחיותשלנוהרצון/שלנוהחלומותזהבאמתשחשובשמה

!"לחלוםולהתחיללעצורזה/...לעשותשנותרמהכלאז



גיל ההתבגרות

'ו-'הבכיתות:מצטייניםלתלמידיםבפרויקטיםהשתתפהלימודיהשנותכללאורך

בכיתות."אחווה"במכללת"סטודנטפרח"כולמדהמצוינותבפרויקטהשתתפההיא

למדהא"י-'יובכיתות,מצטייניםלתלמידיםמדעיםבפרויקט"ויצמןמכון"בלמדה'ט-'ז

של"עוצמה"בפרויקטגםלמדהבתיכון.שבעבבאר"גוריוןבן"באוניברסיטתרפואה

שלברמהומדוברתספרותיתבערביתלבגרותונבחנהלמדהובמסגרתוהמודיעיןחיל

.יחידותחמש





תחביבים ותחומי עניין

לירון הייתה  . היא הייתה סקרנית ונהנתה לחקור וללמוד תחומים רבים לעומקם

היא לימדה את עצמה שפות באמצעות  , אוטודידקטית ובזכות אהבתה וכישרונה לשפות

–היא אהבה את התרבות הקוריאנית . וסינית, יפנית, ספרדית, קוריאנית, ערבית: המחשב

לירון אהבה . נהנתה לבשל אוכל קוריאני ושאפה ללמוד בדרום קוריאה, הנימוסים וההליכות

שירים בספרדית  , מוסיקה אירופאית, היא האזינה למוזיקה קוריאנית, מאוד להאזין למוסיקה

.  ואנגלית



תחביבים ותחומי עניין

;  בעיקר קומדיות רומנטיות, המועדפים עליה בזמנה הפנוי היו לצפות בסרטיםהבילויים 

ובספרדית ותכניות קומיות כמו זו של  , טלנובלות דרום קוריאניות-לצפות בסדרות טלוויזיה 

במיוחד סיפורי מתח וספרי , תולעת ספרים–לקרוא המון ולהעשיר את עולמה; עדי אשכנזי

.רפואה

היא שאלה ספרים מהספרייה . ודרכם למדה על מגוון נושאים, לירון אהבה לקרוא ספרים

ואפילו בלילות קראה לאור פנס מתחת לשמיכה עד שאימה  , העירונית וקראה בכל מקום

.כי למחרת היה עליה לקום לבית הספר, כעסה עליה



תחביבים ותחומי עניין

ובייחוד  , היא נהנתה לעסוק בספורט. סוסים וכלבים שבהם טיפלה–לירון אהבה בעלי חיים 

כבשלנית מוכשרת אהבה את המטבח ובני  . העדיפה ריצות למרחקים קצרים וכדורסל

לירון אף חלמה להשתתף  . משפחתה היו מחכים בקוצר רוח שהיא תבשל להם את מטעמיה

,  כשנערכה תחרות בסגנון זה בבסיס הצבאי, ולימים, "מאסטר שף"בתכנית הטלוויזיה 

.הקבוצה של לירון זכתה במקום הראשון



ל"לפני הגיוס לצה

עברה לירון מיונים רבים והתקבלה למשלחת נוער  , ל"טרם גיוסה לצה, ב"בכיתה י

ויצאו  , רק שישה בני נוער מכל רחבי הארץ התקבלו מבין מאות מועמדים. לארצות הברית

לירון קצרה הצלחה רבה . לסיאטל כדי להדריך ילדים יהודיים בתחום המורשת היהודית

במסגרת המשלחת היא התארחה לירון בבתיהן של . וכולם היו שבעי רצון מתפקודה

וביקשה לאמץ את , אימה של לירון, ואחת האימהות התקשרה לאורה, משפחות יהודיות

".עכשיו אני עולה על מטוס להחזיר אותך לארץ: "בתגובה אמרה אורה ללירון. בתה



ל"לפני הגיוס לצה

היא עברה את  . ל"רצתה לשרת שירות משמעותי בצה, שהייתה חדורת מוטיבציה,לירון

אך משהתברר שהיא רוצה להיות  , המבחנים בהצלחה רבה והתקבלה למודיעין שדה

לירון החליטה  . נאמר לה שלא תוכל לעשות זאת אם תשרת בַחִיל זה, שגרירה בעתיד

.לוותר על השירות במודיעין שדה



ל"הגיוס לצה

, "80מחנה "ולאחר שסיימה טירונות ב, ל"היא התגייסה לצה2011באוקטובר 11-ב

בשבועיים הראשונים (. 10ד "בסיס ההדרכה בה)נשלחה לקורס עובדות מעבדה רפואית 

.  כולל סוגי בדיקות הדם וכיצד לפענח את תוצאותיהן, עברה מבחנים בביולוגיה ובגוף האדם

לירון  . בשבועיים שלאחר מכן תרגלו בקורס כיצד יש להוציא דם ורידי למבחנות שונות

שם הגישה שירות מקצועי  , שובצה כלבורנטית במרפאת בסיס פלמחים של חיל האוויר

.ואדיב



השירות הצבאי

חשה לירון שאינה ממצה את , לאחר תקופה של כמה חודשים בתפקיד לבורנטית

.יכולותיה והגישה בקשה בכתב לעבור לתפקיד משמעותי יותר

קית קישור לכוחות הזרים הוא בסיס להתפתחותה "השכילה להבין שתפקיד משהיא

ריתקה אותה האפשרות  . ולצבירת ניסיון בדיפלומטיה וישדרג את ידיעתה בשפות הזרות

ם "וללוות משלחות של האו, לקיים קשרים מקצועיים עם נציגי צבאות אחרים בעולם

.ומשלחות צבאיות המגיעות לארץ





מועד הנפילה

באורהכבישאתלירוןחצתהשם,קסטינהלצומתאימהאותההסיעההבקריםבאחד

לביתהובהלההיא.לירוןאתדרס,ברשלנותונהגבמקוםשחלףפרטירכבנהג.ירוק

לפניספורותשעותונפטרהחייהעלנאבקהיממהבמשך.קשהבמצב"קפלן"החולים

.התנפצוהרביםחלומותיה.השנהראשלפנייומיים,השבתכניסת

,(14.9.2012)ב"תשעבאלולז"כביוםתפקידהמילויבעתנפלהקולוניולילירוןטוראית-רב

היא.בנפלההייתהוחציעשרה-תשעבת.לבסיסבדרכהדרכיםבתאונתשנפגעהאחרייום

,הוריםאחריההותירה.מלאכיבקרייתהעלמיןבביתהצבאיתבחלקהלמנוחותהובאה

.ואחאחיותשתי



הספדים

בגיל שלוש בישרו לי שתהיה לי אחות קטנה ששמה : "ובו כתבה, אחותה מור פתחה דף בפייסבוק לזכרה

אך כשאימא חזרה מבית החולים נושאת בידה מלאך קטן , כבר לא אהיה בת יחידה, אוף: חשבתי. לירוני

חברות טובות  -עם השנים למדנו להיות אחיות. כשראיתי אותך צחקקת ושבית את ליבי לעד, ויפה

כל חיי אודה להורים שהביאו לי מתנה ענקית  . בנינו חיים שלמים ביחד. והמשענת אחת של השנייה

קול צחוקך המתגלגל היה , טוב ליבך האיר כל חדר... ששינתה את העולם שלי והביאה לי אושר אין סופי 

תבונה  , היית האחות הביישנית אך בפיך דעה לכל דבר ובגרות גדולה מהחיים. מציף מאושר את חדרי ליבי

היית ותמיד תישארי לי כאישיות עצומה שלימדה את הגדולים ממנה ליהנות מהדברים  . כגדולי הוגי הדעות

".הקטנים בחיים



הספדים

אותו בוקר לפני האסון חרות , לירוני אחות יקרה שלי: "לילי אחותה הצעירה ספדה לה

כל כך רצית לצאת לטייל  , בערב ישבנו אני ואת בבית צחקנו והיה כיף. ... בזיכרוני

אני רוצה להגיד תודה על זה שזכיתי להיות איתך ברגעים  . אני ואת, במוצאי שבת

, לחיוך שלך. ... אני כל כך מתגעגעת, אחות יקרה שלי... האחרונים שלך איתנו

..."לראות אותך חוזרת הביתה, לצחוק המתגלגל שלך, לשמחת חיים שלך



הספדים

ילדה שאהבה לקבל את השונה  .לירון מייצגת מבחנתי עצמה נשית: "אמא שלה מספרת

ולקבץ בין העמים היה להיות שגרירהחלומה הגדול.וידעה להכיל אותו בכל צורה ומגוון

.שכל מבוקשה היה להשכין שלום בין אנשים, ענווה, ילדה מיוחדת.יחד

היא אהבה את ההכנות של  . לירון מאוד אהבה את חג הפסח ובמיוחד את המימונה

.שאפיינו מאוד את האווירההמופלטה ואת תלבושות החג

המתכון של המופלטות מאפיין אותה בנתינה שלה לאחרים ו,לירון נולדה ביום המימונה

.היא אהבה להכין איתי ביחד והיינו מחלקות לאנשים באהבה.וקבלת השונה

."הייתה חייבת לטעום הראשונה, לירון תמיד חיכתה בקוצר רוח למופלטה הראשונה



הנצחה

תמיד תהיי חרוטה בליבי . בהצדעה לפרח היפה שלי: "על מצבתה חרוטות המילים

".אמא, אוהבת אותך לעד. ובזכרוני

".לירון לעד תהיי איתי"אימה קעקעה על ידה הימנית קעקוע בו כתוב 

וכל ערב היא נדלקת עם אורות  , המשפחה תרמה לבסיס פלמחים חנוכייה ענקית לזכרה

.הבסיס



הנצחה

:כתבה לזכרה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5226084,00.html

:לזכרהפייסבוקעמוד

https://www.facebook.com/LEERONKOLONYOLI93/

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5226084,00.html
https://www.facebook.com/LEERONKOLONYOLI93/



