
 
 

 
 2007 מרץ

 
 שלום,תלמידים והורים יקרים 

 
 בקיץ האחרון איבדנו את דניאל.

 4 –שישי, ה ל בלילה שבין יום חמישיבגולני.  13) חוד בפלוגה המסייעת של גדוד מקלען(נגביסט דניאל היה 
פעילות, הוא הוביל בראש כוח של גולני בפעילות מבצעית בכפר מרכבה בדרום לבנון. בדרך חזרה מה ,באוגוסט

 נתקל הכוח במחבלים. דניאל נפגע בראשו ממכת האש הראשונה ונהרג במקום. ,בלילה 1:00בערך בשעה 
 יהיה כשהיה. כבר לאמאותו רגע השתנו חיינו לנצח. שום דבר 

זה לא שלא הכרנו אותו, אבל בכל זאת, ככל שחולף הזמן  מאז, למדנו וגילינו המון על דניאל. שחלפובחודשים 
שלנו,  על דניאל. המסע הזה, להכרת כל מה שרק אפשר היינו מודעים לעוצמתםלנו צדדים שלא  מתבהרים

  ואל רמות יצחק. מחזיר אותנו כמעט בכל פעם מחדש אל בית הספר שלכם
בשנה הראשונה בה נפתח בית הספר. הוא היה תלמיד   ,"' ת יצחק או"רמ-בכיתה א' ב התחיל ללמודדניאל 

מדעים, היחיד שאובחן בשכבה שלו כמחונן ונשלח ללמוד פעם בשבוע בתוכנית בחשבון ומצטיין, חזק מאוד ב
 העשרה מיוחדת.
כל חייו לאורך ילווה אותו שהקשר לנשר, לרמות יצחק, לחברים שהכיר עוד בגן של אורלי, אז עוד לא הבנו 

 הקצרים. 
. זו יכולה להיות הסקרנות למקצועות המדעים, או ולא להתפשר עם מה שעניין אותו עד הסוףאהב ללכת  דניאל

אהבת הכדורגל וההערצה למכבי חיפה. זה יכול להיות הרצון לשרת ביחידה קרבית או אהבתו העצומה לחברי 
  .לא עצרשנשארו עד היום חבריו הטובים ביותר. כשדניאל ידע שזה זה, הוא  ,ת יצחקוילדותו מרמ

, אתם  ,שבו תוכלו יום  . לדניאל, עבורכם להקדיש יום בשנה החלטנו, הנציח את מה שהיה חשוב לוכדי ל
המדעים כך אהב, להתנסות בחוויה מיוחדת, בתחום -בית הספר ותושבי השכונה שהוא כלתלמידי כיתות ו' ב

 .ומהווה גם חלק מעולמה של משפחתנו שעניין את דניאל
עו ליחידה לנוער שוחר מדע בטכניון ותלמדו תגישבו  ,יום הזהביחד עם סבתא וסבא של דניאל תכננו את ה

תוכלו להציץ לעולם המדעים באופן חווייתי נושאים שאולי הכרתם מבית הספר, אבל פתאום ייראו לכם שונים. 
 קצת אחרת.

 . לחודש 5 -שחל ב סמוך ליום הולדתו של דניאלב, רץדי שנה בחודש מימ יום דניאל יתקיים
 

נט שהקמנו להנצחתו של דניאל. באתר תוכלו לקרוא עליו, לראות תמונות אתם מוזמנים לבקר באתר האינטר
 , וכך, אנו מקוים, תכירו, ולו במעט, את דניאל המיוחד שלנו.שלו
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