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מפגש בישול 
ל''לזכרו של רחמים אברהם ז
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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''זרחמים אברהם 
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להוריו רבקה , במושב נבטים27.8.1959רחמים נולד ב
.ודוד

ס  "המשיך בביה, ס היסודי במושב נבטים"הוא למד בביה
בבאר  " מקיף ד"ולאחר מכן בתיכון , שבעומר" עומרים"

שם סיים עם תעודת הצטיינות, שבע
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.ל לחיל החימוש ושירת בבסיס שדה תימן"רחמים התגייס לצה
.לאחר שירות החובה בהצטיינות המשיך לשנה נוספת בקבע

לאחר השירות הצבאי רחמים למד טכנאות טלויזיה והחל לעבוד  
.בבאר שבע" בביתא"במפעל 

.תחום שתמיד אהב, בהמשך למד גם טכנאות שרטוט מכונות
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. פ"רחמים התגייס למשטרה למז6.8.1984ב
.הוא התמחה בזיהוי כלי רכב

רחמים שירת בנאמנות וקיבל תעודות הוקרה על  
.שהייתה הצלחה בקנה מידה ארצי, הצלחתו
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רחמים התחתן עם לילאן ונולדו להם 1987-ב
.מנשה וגל, אביאל: שלושה בנים
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.  רחמים אהב לבנות דגמי מטוסים ואהב מאד צילום
הוא אף חשב לפתוח סטודיו לצילום כשיצא לפנסיה  

.מהמשטרה
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הגיע רב סמל בכיר רחמים לזהות 19.5.2004ביום ירושלים 
משאית עם גרר שנסעה על שולי  . רכב גנוב בכביש להבים

הניידת קיבלה מכה אדירה . הכביש פגעה ברכב המשטרתי
. ועפה לוואדי

.השוטר שהיה במכונית נפגע קשה מאד
כשנהג המשאית ניסה לחזור לנתיב הוא פגע ברחמים 

.בראשו ורחמים נהרג בו במקום

, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, בנופלו43רחמים היה בן 
.שתי אחיות ושני אחים, הורים
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תודה  
!שהשתתפתם


