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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של טל יפרח 
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,מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע, מכל מקום בעולם, כל אדם
.לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר

ל ונפגעי  ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו

יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם , לקראת יום הזיכרון השנה
דרך בישול המתכונים שאהבו  , ל ונפגעי פעולות האיבה''צהיונצחו חללי 

.והסיפור שמאחוריהם
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ל ונפגעי  ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
.ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו
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ל"זטל יפרח 
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,  טל יפרח בנם של אביבה ושלום

ושל אחיו למחצה  . אחיה של נוי

.דניאל ומייקל 

ה באדר  "נולד ביום כ

(18.3.1993)ג"תשנ

. בתל אביב



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

הם הלכו לכל , הוא ואחותו נוי תנהגו כמו זוג תאומים. טל היה תינוק שקט

כי , אכלו יחד ואפילו חלקו מיטה אחת, לבשו את אותם הבגדים, מקום יחד

שנים רבות של קרבה כה גדולה הפכו אותם  . לא יכלו להיפרד זה מזו

.טל היה האח הביישן והמופנם מבין השניים. במובנים רבים לאדם אחד

טל למד בבית הספר היסודי נווה עוז והמשיך את לימודיו בחטיבת הביניים  

.במגמת אתלטיקה' והתיכון במקיף ח

אהבה  , הוא היה ילד של שמחה, בילדותו שמר טל על מזגו השקט והטוב

הוא הקפיד לדבר ולנהוג בכבוד כלפי הוריו ואהב לבלות עם  . וחברים

.חברים
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לטל ולאביו היה תחביב שחלקו אחד עם 

אביו לימד אותו לנגן  . נגינה בגיטרה-השני

ואף קנה לו גיטרה קלאסית ויחד הם נגנו  

.ולמדו

. טל תמיד היה בחור צנוע והסתפק במועט

הוא אהב לצחוק ולבלות בחיק בני משפחתו 

. וחבריו הקרובים
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ניסה להתקבל למגמת  ', בכיתה ח, כאשר הגיע טל לחטיבת הביניים

בריאיון התגלה  . "והתקבל, מועמדים400הוא היה אחד מתוך . אתלטיקה

ובעל יכולות קוגניטיביות  , שאהב פעילות גופנית, מחויך מבושה, תלמיד שקט

.  המורה שלו למדעי החינוך הגופני, ר זוהר שדה"כתב עליו ד" ,גבוהות מאוד

הוא הצטיין בריצות קצרות  . כבר בגיל צעיר הראה את כישורי המופת שלו

. וארוכות והקפיד לשמור על בריאותו
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טל היה  . מנהיג מהסוג שממגנט אליו אנשים, עם התבגרותו הפך טל למנהיג חברתי

.לכן צבר רק אוהבים, לבו היה גדוש באהבה לחבריו ולמשפחתו, חבר אמיתי

.אך טל זכה לשבחים רבים עוד בחייו, נהוג לשבח אדם לאחר לכתו

טל השתדל לבצע את , כבר בחטיבת הביניים והתיכון טל היה ילד חדור מטרה

טל , אם ההישג לא תאם את הציפיות. המשימות שהוטלו עליו בצורה הטובה ביותר

.להפיך לעשותה בצורה הטובה ביותר, השתדל לשפרו ולא לברוח מביצוע המשימה
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".המכבי הצעיר"בעקבות נוי טל הצטרף טל לתנועת הנוער 

בראשון לציון סיפר על תרומתו הגדולה " המכבי הצעיר"רכז סניף , שי כהן

זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי מי זה טל וכמה הוא נחוץ : "של טל

מהמפגש הראשון . כמה הוא פעיל ומאוד משמעותי בסניף, בפעילות

. בעל שאיפות, חרוץ, הבנתי מדובר בנער צנוע

.טל היה פעיל ומשמעותי מאוד בסניף2009-2010בין השנים 
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הוא הדריך  , לטל היה חשוב שהכול יתפקד בסניף בצורה הטובה ביותר

. וחינך חניכים הצעירים ממנו

: כתב עליו כששמע על נפילתו, אחד מחניכיו במשך שלוש שנים, צור

הראית לי ולקבוצה כמה אתה אוהב אותנו בכל . היית המדריך המושלם"

שאבנו ממך הרבה  , לימדת אותנו הרבה על ציונות והקרבה, הזדמנות

כי באמת האמנת במה  , ערכים וגם היית דוגמה אישית חיה לערכים אלה

דיברת איתנו , כשהיינו איתך. שאתה אומר ואת זה כולם יכולים לראות היום

התייחסת אלינו כחברים ולא כחניכים ובגלל זה כל כך , בגובה העיניים

".הערצנו אותך
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עשרה הם נהיו בני  -בחטיבת הביניים טל הכיר את נועה וכשהיו בני שבע

חודשים אחדים לפני שחגגו יחד ארבע שנות זוגיות ואת השחרור של . זוג

. הפריד ביניהם הגורל, טל

ל עם חבריו ולאחר מכן שאף ללמוד הנדסה "טל חלם לטוס לטיול בחו

.חלומות שלא יתגשמו. אזרחית
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: טל כתב והלחין שיר לנועם 20בגיל 

השעות הקטנות של הלילה "

גורמות לי לחזור אל ידייך ורוח עורפית מכסה את הבית שעזבת 

והשארת אותי פה לבד הימים ניצחו אותי מגעגוע חולף ולא ידוע נשרף  

מלהבות המבט של עינייך ואני כמו שיכור רץ אלייך

שוכח מהכול  מכסה את עינייך ואת איפה שלא תהיי רק בשבילי אל 

..."תשכחי

בביצועו של טל ואחרים שביצעו " הימים ניצחו אותי"השיר "

את השיר לאחר נפילתו 

https://www.youtube.com/watch?v=HuRS_iH_TY4
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. טל התגייס ליחידת אגוז2011בנובמבר 21-ב

צלפים עובדים  . והוכשר לתפקיד" אדם"הוא יצא לקורס צלפים במתקן 

טל  . מאתר-וטל ִתפקד כצופה, בן זוגו לתפקיד היה ממונה על הירי, בזוגות

. תפקד היטב בצוות
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חבריו סיפרו למשפחתו במהלך השבעה שהוא היה הקלע המצטיין של 

.  מידע שבצניעותו שמר בסוד, "אגוז"והצלף של יחידת " גולני"חטיבת 

.  כדי שלא להדאיגם, טל מיעט לשתף את הוריו בפעולותיו בצבא, ובכלל

.  בדיעבד התברר להם מפי חבריו שהוא השתתף בפעולות מסכנות חיים

.הצניעות אפיינה אותו בכל דרכיו
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אך עם התגברות , עברה היחידה לפעילות בכרם שלום2014בחודש מאי 

והם  צוחרלישוביעבר הצוות של טל , ירי הרקטות מרצועת עזה לישראל

. החלו באימונים לקראת הכניסה לעזה

וכעבור תשעה ימים החלה  , ביולי בהפצצות מן האוויר8-המבצע החל ב

לטפל במוקדי הירי ובמנהרות , כניסה קרקעית של יחידות צבא לרצועת עזה

.משימות שבוצעו עד תום המבצע בסוף חודש אוגוסט, הטרור

בשיחה למשפחתו . כיבה טל את הטלפון, כמה דקות לפני הכניסה לעזה

.אמר שצריך להגן על המדינה ואת התפקיד שלו הוא חייב למלא
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.טל וחבריו לצוות הצליחו לעמוד במשימתם החשובה

. עייה'בסגנפל טל בקרב , אך לפנות בוקר

, עשר לוחמים-נהרג במבצע חברו לצוות ונפצעו ארבעהאיתויחד 

.שנפצע באורח אנוש" אגוז"ביניהם מפקד 
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ד "ג בתמוז תשע"ביום כ" צוק איתן"ראשון טל יפרח נפל בקרב במבצע -סמל

. בן עשרים ואחת היה בנפלו(. 21.7.2014)

יִפרַּח כ ַּשושנה  , אֶהיה כ ַּט ַּל לישראל: "על מצבתו חקקה המשפחה את הפסוק

ַּך ׁשיווי (.הושע יד פסוק ו" )כ ַּלְבָׁנוןׁשָׁרָׁ
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חלקת טבע זו . במעלה הגלבוע, "מצפה החיוך"הצוות של טל ויובל הקים לזכרם את 

כמו פניהם , זו היא פינה של התייחדות ושקט עם נוף מדהים של הארץ הטובה

.הטובות של הבנים

חיוך מלא טוב , וטליובילזכר חיוכם המקסים של " מצפה החיוך"המצפה נקרא 

,  חיוך שמקבל כל אדם בסבר פנים יפות חיוך של נועם הליכות, שמחה ועיניים בורקות

לשניהם גם הייתה היכולת המופלאה להקשיב באמת ולעזור מכל הלב והלב הוא לב 

.עשוי זהב טהור, זהב
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"מצפה חיוך"
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פיתח טל יפרח אהדה בלתי מתפשרת לקבוצת הכדורגל של  , במקביל להיותו ספורטאי

בכל הזדמנות שהייתה לו במהלך שירותו הצבאי ועוד לפני כן פקד  . הפועל תל אביב

.את משחקי הקבוצה

א טקס הנצחה מרגש לפני הדרבי מול מכבי "ערכה הפועל ת2014באוגוסט 31-ב

שנהרגו אף הם  , וגלעד יעקבי זיכרונם לברכהפומרנץדניאל , לאיתן ברק, לטל, א"ת

". צוק איתן"ב
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ניווט לזכר טל יפרח , החלו במסורת משותפת" מכבי צעיר"וחניכי תנועת " אגוז"חיילי 

:  שהיה חניך של טל סיפר באחד הניווטים, צור. שנפל בעזה במערכה האחרונה, ל"ז

"אי אפשר היה שלא לאהוב אותו, הערצנו אותו"
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אוספים , כמסורת החג, בכל שנה

משלוחי מנות לחיילי ולוחמי סיירת  

״אגוז״ לזכרו של טל ולציון יום הולדתו 



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

טל אהב מוסיקה ולכן משפחתו בחרה להנציחו בערב של כישרונות  

.ראשון לציון, צעירים שיערך בעירו
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תודה  
!שהשתתפתם


