




לזכרבישולמפגש

ל"קרן אור בן עטר ז



ילדות

ילדה רביעית להוריה  . בירושלים, 2.9.1993-ה, ג"ז באלול תשנ"קרן אור נולדה ביום ט

.ורד ונווה חיים-מור, ואחות ליונית

.נועם ורותם, מצידה של אביה לקרן אור נולדו שתי אחיות נוספות

.בערד16ועד גיל 3קרן אור גדלה והתחנכה מגיל 



שהיההילדעל

.  קרן אור היתה תמיד אהובה על כולם ויותר מהכל אהבה לעשות טוב ולעזור לאחרים

בימי הולדת של חברים וחברות הייתה דואגת ומארגנת בלונים ועוגה או עוגיות ובלימודים  

.הייתה מדרבנת את חבריה שהתקשו בכל זאת לנסות וללמוד



ההתבגרותגיל

שם היה  , ה"לגור עם אביה והחלה ללמוד במסגרת התוכנית היל16קרן אור עברה בגיל 

.קרן אור המשיכה בלימודיה וסיימה בגרויות. לקרן אור מקום לפתח את היצירתיות שלה





ענייןותחומיתחביבים

קישטה והוסיפה  , היתה יצירתית מאוד ותמיד יצרה, קרן אור אהבה לאפות עוגות ועוגיות

.יופי למקומות בהם היתה



ל"לצההגיוס

.התגייסה קרן אור לצה״ל ושירתה בבסיס חיל הים בחיפה4.6.2012ביום 



הצבאיהשירות

.  היא המשיכה ליצור ולקשט כדי לייצר סביבה נעימה, אחרי שקרן אור הגיעה לחיל הים

הכינה לוח ימי הולדת למשרד ואפילו דאגה למקום ישיבה מחוץ  , היא קישטה את חדרה

.  למשרד עם אדניות סביבו

קרן אור היתה רגישה ואדיבה לסביבתה ולא פעםהיתה בוחרת  , גם במהלך שירותה

.להשאר סופשבוע בבסיס רק כדי לא להשאיר מישהו אחר לבד





הנפילהמועד

ל בעת מילוי תפקידה  "נפלה קרן אור בן עטר ז, 21.11.2012-ה, ג"בכסלו תשע' ביום ז

.19והיא בת 

.ארבע אחיות ואח, קרן אור הותירה אחריה הורים



הנצחה

,  לכן לאחר מותה, חלומה של קרן אור היה לעסוק בטיפוח וקידום נוער במצוקה בדרום הארץ

שמטרתה הקמת  , "בשביל קרן אור"החליטו משפחתה וחבריה על הקמת עמותה בשם 

.בונות ומטפחות לבני נוער המצויים בפני סכנת נשירה ממסגרת לימודית, מסגרות תעסוקתיות

מסרה מחשבים  , בין היתר הקימה ספריה קהילתית בכוכב יאיר, העמותה פעילה מאוד ועד כה

של משרד העליה והקליטה ווסייעה בהכשרת ילדים לשימוש בתוכנות  " מחוברים"לפרוייקט 

.ה ועוד ועוד"רבות וסיורים לתלמידים במסגרת הילהוציאה סדנאות , מחשב שונות



הנצחה

בפייסבוק" בשביל קרן אור"לינק לעמוד עמותת 

https://www.facebook.com/BKerenOr/photos/a.1006480139397485/1006480002730832



