




מפגש בישול לזכר

ל"עמר ז( דני)דניאל 



ילדות

. בן בכור להוריו, (6.7.1966)ו "ז בתמוז תשכ"נולד בחדרה ביום י. בן מרי וחיים

.  דני גדל והתחנך בנתניה

הספר  -מכן למד ארבע שנים בבית-ולאחרי"אבש איתמר בן "הספר ע-דני למד בבית

.במגמה למכניקה עדינה' אורט'התיכון 



על הילד שהיה

.  מתחשב בסביבתו ומגיש עזרה בעת הצורך, דני היה ילד ונער רגיש

. מבטיח ומקיים, קפדן מסודר ואוהב דברים יפים





תחביבים ותחומי עניין

. אהב ספורט ובמיוחד כדורגל וכדורסל, מוסיקת הגל החדשאהב את דני 

. הוא אהב נסיעות וטיולים סביב העולם

.כל אשר אהב דני השתדל לממש וזאת בדרכו שלו על הצד הטוב ביותר

משפחתו מספרת שדני לא היה מפספס אף , נתניהמכביהכדורגלקבוצתאתאהבדני

.  משחק של קבוצתו האהובה



השירות הצבאי

היה תותחן חרטום על ספינת . הים בחיפה-ל ושירת בחיל"גויס דני לצה1984בנובמבר 

בנוסף  . לאחר תקופה עבר דני קורס חובשים. עליה שירת בנאמנות ובאהבה, דבור

.  הוטל עליו תפקיד נוסף והוא הפך גם חובש הספינה, לתפקידו כתותחן חרטום בספינה

זאת עקב , הממונים עליו מצאו שדני יוכל למלא שני תפקידים בצורה הטובה ביותר

.  תכונותיו המתאימות





מועד הנפילה

-ערב ביום שני ה-הם יצאו לפנות. דני יצא למשימה עם כל צוות הדבור עליו שירת

.כל הלילה עבר בשלום. להפלגה בכיוון צור וצידון17.2.1986

צלפו על , כאשר עמדו כבר לחזור, (18.2.1986)ו "תשמ' באדר א' ט, בבוקר יום שלישי

דני נפגע בעורק הראשי ליד המפשעה ותוך ארבע דקות החזיר  . הספינה מחוף צור וצידון

.את נשמתו לבורא

רונן -הותיר אחריו הורים ושני אחים . העלמין הצבאי בנתניה-דני הובא למנוחות בבית

.בלכתו19.5בן היה . לאחר מותו הועלה דני לדרגת סמל. וקובי



הספדים

:רונן אחיו של דני מספר

ביני לבין דני הבדל של חמש שנים כך שמעבר . הקשר ביני לבין דני היה קרוב מאוד"

למדנו באותו , שנים רבות ישנו יחד באותו חדר. להיותנו אחים היינו גם חברים מאוד טובים

למשחקים של נתניה  הלכנוכשחזר מהצבא. בית ספר ושיחקנו כדורגל בשישי בצהריים

תמיד היה , זה שאתה מחקה ורוצה להיות כמוהו, אחיך הגדול הוא המודל שלך. ביחד

אני זוכר עצמי כנער מתבגר שואל המון , האובדן הוא בלתי נתפס. חשוב לי שיהיה גאה בי

".לא הצלחתי להבין למה דווקא הוא, שאלות על חוסר ההיגיון



הנצחה

ל"סרט הנצחה לזכרו של דני עמר ז

https://www.youtube.com/watch?v=3wgTwoZKphM




