




לזכרבישולמפגש

ל"זקולוניולילירון 



ילדות

. בקריית מלאכי( 14.4.1993)ג "ג בניסן תשנ"נולדה ביום כ. פייר-אן'וגניקול -בת אורה

.משה-לילי ובן, מוריה-אחות למור

.לירון היא בת שנייה להוריה

.ולירונהלירונישמות החיבה שלה היו . אחות מדהימה וחברה טובה, בת נהדרת



שהיההילדעל

בקריית מלאכי אובחנה לירון כמחוננת  " אלי כהן"כבר כתלמידה בבית הספר היסודי 

בהמשך  . בדרום" אחווה"ושולבה במסלול ייעודי לתלמידים מצטיינים במכללת 

א למדה רפואה באוניברסיטת  "י-'השתתפה בתוכניות מצטיינים במכון ויצמן ובכיתות י

.בן גוריון בבאר שבע



שהיההילדעל

במסגרת לימודי  . בגיל בית ספר יסודי ידעה בעל פה את כל האנציקלופדיה הרפואית

פרחי  "למדה בין היתר בקורס ', בכיתה ה, "אחווה"במכללת למצויינותהתכנית

חלמה להיות מנתחת  , שתמיד דואגת לכולם במסירות, כילדה רגישה לסביבה". רפואה

בני משפחתה הסבירו שיהיה עליה להיות רופאה כללית ורק אחר  . לב כשתהיה גדולה

כדי לעזור לאנשים ושהם , ארפא ואנתח ישר. לא: "אבל לירון השיבה, כך להתקדם

".יהיו בריאים



שהיההילדעל

.  משפחתה מספרים שנהגה לקרוא ספרים אל תוך השעות הקטנות של הלילהבני 

אלא שלירון לא נהגה לשחק , כמו ילדים רבים היא בילתה שעות רבות מול המחשב

היא . יפנית וסינית, ספרדית, קוריאנית, ערבית-אלא ללמוד באמצעותו שפות שונות 

ללמוד , גילתה עניין רב בתרבות הקוריאנית וכתחביב החלה לצפות בסדרות קוריאניות

.על הקולינריה המקומית ואף שאפה ללמוד תארים מתקדמים במדינה



ההתבגרותגיל

.היא הייתה יצירתית ומוכשרת, מגיל צעיר בלטה באופייה הנינוח

אך בתוך המשפחה הקטנה  . ביישנית וצנועה, שקטה, מחוץ לבית קולה כמעט שלא נשמע

צחוקה הגדול האיר את הבית  . והחמה נשמע קולה בברור והיא הייתה דומיננטית מאוד

.והיא הסבה למשפחתה גאווה רבה בזכות אישיותה והישגיה



ההתבגרותגיל

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

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

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

במסגרת המשלחת היא התארחה לירון בבתיהן של משפחות  . שבעי רצון מתפקודה

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

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





ל"לצההגיוס

,  ל ועברה בהצלחה מבחנים למודיעין שדה"לירון הייתה מעוניינת בשירות משמעותי בצה

.  אלא שבשל חלומה להיות שגרירה של ישראל בתפוצות נאלצה לוותר על השירות בחיל

התגייסה לירון לקורס עובדות מעבדה רפואית ושובצה כלבורנטית  2011באוקטובר 

.בפלמחיםבמרפאת בסיס חיל האוויר 



הצבאיהשירות

. חשה לירון כי אינה מביאה לכדי מימוש את הפוטנציאל שלהבפלמחיםאחרי תקופה 

,  במבחנים השונים קיבלתי ציונים גבוהים: "במכתב שהגישה לשיבוץ מחדש כתבה

מה שמצביע על כך שהתחום של ביולוגיה תמיד  . 95וסיימתי את הקורס בציון סופי של 

ומימוש  , שיהווה אתגר והתפתחות עצמית, ברצוני לעבור לתפקיד אחר. היה לי קל

יהווה  , קית קישור לכוחות הזרים"אני מאמינה שמעבר לתפקיד מש. הפוטנציאל שלי

כיוון , ל יקבל רבות משינוי זה"גם צה. העצמה אישית בשבילי ויתרום לי רבות

".ל תעלה ואני אציג מקצועיות ותועלת רבה בתפקיד"שהמוטיבציה שלי לשרת בצה





הנפילהמועד

,  (14.9.2012)ב "ז באלול תשע"נפלה בעת מילוי תפקידה ביום כקולוניוליטוראית לירון -רב

. יום אחרי שנפגעה בתאונת דרכים בדרכה לבסיס

. עשרה וחצי הייתה בנפלה-בת תשע

,  הותירה אחריה הורים. היא הובאה למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בקריית מלאכי

.שתי אחיות ואח

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

".אמא, אוהבת אותך לעד. ובזכרוני

.



הספדים

ספדה לה " ,אחותי הקטנה לימדה אותי שדברים גדולים עושים רק עם כוח רצון ונחישות"

חברות אמיתית ותמיכה והבנה אין , עשרה וחצי שנים מאושרות-הענקת לי תשע", מור

תמיד הייתי מספרת בגאווה  –אם בעבודה או בלימודים –לכל מקום שהלכתי . סופית

הניקיון משעמם  , השבת אינה אותו הדבר בלעדייך. איזה אחות יש לי וכמה שהיא נהדרת

כל חמישי חיכיתי לבואך  . זוכרת איך היינו מנקות יום לפני כדי ללכת לטייל ביחד, ועצוב

ואחבק ' אני פה'ואני אצעק ?' איפה מור'מהבסיס שתטרקי את הדלת של החדר ותשאלי 

. אותך חיבוק דוב



הספדים

רוצה רק להגיד ... קולך העדין לא נשמע יותר בבית . אני מחכה ומחכה ואת לא באההיום 

גם הגורל לא , נאהב תמיד. שאהבת אותי, תודה ענקית שאפשרת לי להיות חלק מחייך

אין כמוך  . מקווה שטוב לך היכן שאת נמצאת ושאת מאושרת. יצליח להפריד בינינו

כל תמונה שלך מראה את הטהור והיופי  . ואין עוד אחות מיוחדת ומדהימה כמוך, בעולם

".האין סופי



הספדים

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

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

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

לצחוק  , לשמחת חיים שלך, לחיוך שלך. ... אני כל כך מתגעגעת, אחות יקרה שלי... איתנו

..."לראות אותך חוזרת הביתה, המתגלגל שלך



הנצחה

בגיל שלוש בישרו לי : "ובו כתבה, בפייסבוקלזכרה של לירון פתחה אחותה מור דף 

אך  , כבר לא אהיה בת יחידה, אוף: חשבתי. לירונישתהיה לי אחות קטנה ששמה 

כשראיתי אותך צחקקת  , כשאימא חזרה מבית החולים נושאת בידה מלאך קטן ויפה

חברות טובות והמשענת אחת של -עם השנים למדנו להיות אחיות. ושבית את ליבי לעד

.  בנינו חיים שלמים ביחד. השנייה



הנצחה

וכל ערב היא נדלקת עם אורות  , חנוכייה ענקית לזכרהפלמחיםהמשפחה תרמה לבסיס 

.הבסיס




