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ל''זנהוןבנימפגש בישול לזכרו של 
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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 

.שמאחוריהםוהסיפור 
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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"זנהון( בנימין)בני במפגש הקרוב נבשל יחד את המנה של 
(9.6.1983)ג "ח בסיוון תשמ"כשנפל 
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.בבנימינה( 14.3.1962)ב "תשכ' באדר ב' נולד לרחמה ומימון ביום ח, נהוןבנימין 
.  בני היה בן זקונים לאחר שש בנות

,  בני היה חברותי מאוד ובילה הרבה עם חברים
.ואהב לעזור לזולת,חבריובקרבהיה המצחיקן

, בני אהב מאוד לשחק כדורגל ואהב בעלי חיים
.הוא היה רואה בעל חיים פצוע הוא היה מיד עוזר לומספרים עליו שאם 

:בניילדותו של 
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.ולשיראהב מאוד לנגן בגיטרה בני 
,  דיוויד ברוזה, שלמה ארציואהב את הזמרים -מוזיקהשלשוניםסגנונותאהבהוא

.  ואת הביטלס, לאונרד כהן, מייק ברנד
.והוא מאוד אהב להופיע, הגדול היה להיות זמרחלומו 

,לא היה זללן גדולבני 
.יפס'וצובבית אהב שניצל , ים וספגטי'הספר סנדוויצבבית , בננותהוא אהב לאכול 

:תחביביו של בני בילדותו 
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.בבנימינה" עממי"בני למד בבית הספר היסודי 
.ח והוא אהב לעבוד ברפת"אולם אהב ללמוד על בע. בני היה תלמיד בינוני

אהב למשוך  והוא , בני היה ילד מאוד חברותי והתחבר לאנשים בקלות רבהאך
.  גם בבית הספר, לבתשומת 

:בבית הספר 
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.  לב פתוחניתוח עברשנים 13ובגיל , חלה בני במחלת לב קשהבילדותו 
המשיך את לימודיו התיכוניים ועסק , בעקשנותו ובמרצו התאושש מן הניתוח

.ובספורטבהדרכה 
. ואף שימש בה כמדריך, "הנוער העובד והלומד"היה חבר בתנועת הוא 

.  בבנימינה" הפועל"והוא שיחק כדורגל בקבוצת 
שם  , זרעוניהבפרדסים באזור ,גם ללכת ולטייל בהר מעל המחצבהאהב , בנוסף

.  נהג עם חבריו לקטוף תפוזים
נהגו לחצות את נחל תנינים וחבריו הוא , היה לטייל, פעילות נוספת שאהב

.הנדיבומשם הלכו דרך המחצבה לרמת ( לנו שם בלילהלעיתים )

:גיל הנעורים
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. כמדריךואף שימש בה , "הנוער העובד והלומד"היה חבר בתנועת בני 
את  ואספו , המקומיהעובדאת קן הנוער למעשה הוא וחבריו היו אלו שהקימו 

.המדריכים

:גיל הנעורים



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

. סוף התיכון נושא הגיטרה והנגינה היו משמעותיים יותרלקראת 
מספר בני  , "ואת רוד סטיוארטסמוקיאת להקת הערצנו , בני היה בחור מאוד מוכשר"

. חבר הילדות של בני, וקסלר

:למוזיקהשל בני אהבתו 
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". חציר"ל "במסגרת גרעין הנח, ל"התגייס בני לצה1981בינואר 
.  ל"אבל שאף להתקדם בצה, שבעמק בית שאןרופיןשימש כמזכיר הגרעין בכפר הוא 
ולאחר שסיים , נשלח לקורס קציני מודיעין, ט"הוא עלה לדרגת רב1982ביוני 

והוצב כתצפיתן בעמדה  מ"סגהועלה לדרגת , 1983באפריל , בהצלחה את הקורס
. בל ברוך שבלבנון'קדמית בג

".יש בו שמחת חיים סוחפת. חייכן, בני הוא קצין בעל יושר פנימי": מפקדיו סיפרו עליו

:שירותו הצבאי
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,9.6.1983ג "תשמח בסיוון"כ-בני נפל במלחמת לבנון במפקד 
הוא נהרג בבדיקת נשק כאשר שלושת הכדורים של החייל  . הוא לא נהרג בקרבאך 

.לידו פגעו בו
השאיר אחריו הורים ושש . למנוחות בבית הקברות הצבאי בבנימינההוא הובא 

.אחיות

:מותו המצער
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:יחידתו כתב עליו למשפחתומפקד 
למרות התנגדות , ל"הוא התגייס לנח. דרך לא קלה עבר בני עד שהגיע למעמדו"

. לחם והגיע לתפקיד שחייב אותו לשרת כל העת בקו הראשון, גורמי רפואה בצבא
."במהירות התבלט ונעשה סגן מפקד העמדה החיונית ביותר

-לזכרושנכתבשיר

:לאחר מותו המצער
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:הנצחה

מכתבים וסיפורים לזכרו, משפחתו הנציחה אותו והוציאה חוברת עם שירים.
 בבנימינה" שער רחמים"ספר תורה לבית הכנסת של בני הוכנס שמו על.
נתרמה ספרייה על שמו לבית הספר החקלאי בפרדס חנה.
הוקם גן ציבורי לזכרואימוביתידעל.
בבנימינהלזכרו שנערך מידי שנה מנציחים את בני בטורניר כדורגל
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תודה  
!שהשתתפתם


