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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של יעקב נפתלי פרנקל 
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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''זיעקב נפתלי פרנקל 
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הילד השני מתוך שבעה , יעקב נפתלי פרנקל נולד בנוף איילון
.ילדים

הוא אהב  . הוא גילה את כישוריו בספורט ונגינה, 13מאז שהיה בן 
.בעיקר לשחק כדורסל ולנגן בגיטרה
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,הוא היה רגיש לסביבתו, נפתלי היה אכפתי ועם לב רחב
ותמיד הגן על אלה החלשים ממנו וניסה לעזור להם על ידי  

. הכנסתם למעגל החברתי הרגיל
. היה חשוב לו לתת להם הרגשה נעימה ושל שוויון

דוגמא לכך הייתה כשהיה משחק כדורסל עם ילדים עם צרכים  
משחק בעצמו פחות טוב ונותן להם , הוא היה מעודד אותם, מיוחדים

.את האפשרות לנצח
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.הוא גילה את אהבתו למטבח, כשנפתלי התבגר
,  הוא התעניין מגיל צעיר במרכיבים של המזון אותו הוא אוכל

שאל שאלות וניסה להבין את ההבדל בין  , ובערכים התזונתיים שלו
.פחמימות לחלבונים



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרוןTaste of Memories                    מתכון עם זיכרון

נפתלי יצא מהישיבה בכפר עציון לביתו  , ליוני בערב12-בתאריך ה
,  עד ואייל-גיל, הוא ושני חבריו. לבלות את שבת עם משפחתו

.ניסו לתפוס טרמפ, זיכרונם לברכה
. מכונית עצרה להם בתחנת האוטובוס, 22:15בשעה 

כמובן שבשלב זה לא הבינו הנערים כי הם עלו על טרמפ עם 
החוטפים התחזו ליהודים ולא עוררו  , וכי הם בסכנה, טרוריסטים

.חשד
אך לפני שחצו , מאיכון הטלפון נמצא כי החוטפים נסע לכיוון מערב

.  הם עשו פניית פרסה לכיוון חברון, את הקו הירוק
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https://www.youtube.com/watch?v=8IeUq5jAxeQ

.מבינים הנערים כי הם נחטפו, לאחר מספר דק
הוא הספיק . חייג למשטרה, ל''זעד -גיל, אחד מהנערים, באומץ רב

בשלב זה שמעו אותו  ". חטפו אותי"לומר רק את צמד המילים 
להוריד את הראש ולהיות  , וצעקו עליו לנתק את הטלפון, החוטפים

. לאחר כמה רגעים נשמעות יריות. בשקט

https://www.youtube.com/watch?v=8IeUq5jAxeQ
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,  שיחות54-מתקשר באותו הערב למשטרה כל''זעד -אבא של גיל
רק בשש בבוקר התחילו  . ומבקש מהם לצאת לחיפושים אחרי בנו

.התחיל' שובו אחים'החיפושים ומבצע 
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ומכניסים את  , לאחר שיחת הטלפון יורים החוטפים בשלושת הנערים
.גופותיהם לשק שחור גדול

, שבדרום הר חברון, דוראהם שורפים את מכוניתם בסמוך לכפר 
. ואת גופות הנערים מעבירים החוטפים לרכב מילוט שהמתין במקום

.  ומשם המשיכו לחברון, החוטפים השליכו את הגופות בוואדי חסכה
.ל מבצע חיפושים נרחבים ומוצא את הרכב השרוף''צהבשלב 

.ופועלים למציאת מקום לקבורת הגופות, החוטפים מתפצלים
. ולידם את בגדי הנערים, הם קברו את הגופות ליד חלחול

.את כלי החפירה הסתירו
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כוחות  , במצבע שובו אחים לוקחים חלק חיילים ואנשי מילואים
רכובים ובאמצעי תצפית , על ידי כוחות רגליים, כ''והשב, המשטרה

. מיוחדים
בשל ההערכה כי החוטפים היו  , החיפוש בוצע בעיקר באזור חברון

.עאישהאבו ועאמר, קוואסמהמרואן , מחבלי חמאס מחברון
,  חיפושים מוגבלים יותר נערכו בחלקים אחרים של הגדה המערבית

מחסומים  20הוקמו , כמו כן. והוקמו מחסומים סביב הכניסות לחברון
כדי למנוע את העברתם של  , בכבישים שבין דרום הר חברון לגדר עזה

.הילדים החטופים לרצועת עזה



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרוןTaste of Memories                    מתכון עם זיכרון

תקופת החיפושים אחר הנערים לקראת מציאתם בריאים ושלמים  
התאפיינה בביטויים נדירים של אחדות וערבות בין כל חלקי העם  

וקריאות להחזרתם, בישראל ובעולם
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.  המבצע כלל פגיעה בתשתיות של חמאס ברחבי הגדה המערבית
אסירים ששוחררו  50-וכרובם אנשי חמאס , פלסטינים400-יותר מ 

ל עשרות "במהלך המבצע גילו חיילי צה. נעצרו, במהלך עסקת שליט
מנהרות פלסטיניות באזור חברון והרבה כלי נשק שהוסתרו בבתיהם  

וגראדשיגרו פלסטינים רקטות קסאם , במקביל. של פלסטינים
חיל האוויר הישראלי הגיב בחריפות על ידי  . מרצועת עזה לישראל

. הריסת מבנים המשמשים לפעילות טרור ומשגרי רקטות
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https://www.youtube.com/watch?v=3OkQe-I6fHI

מועצת הגיעו הורי שלושת הנערים לעצרת שלביוני24-ב
ואמו של נפתלי , נבה'בזהאומות המאוחדות לזכויות אדם

29-ב. נאמה בפני המועצה, פרנקל-רחל שפרכר,פרנקל
.האיחוד האירופי גינה שנית את החטיפהביוני

https://www.youtube.com/watch?v=3OkQe-I6fHI
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מצא אחד המתנדבים , ימים לאחר החטיפה18, ביוני30-ב 
את גופות  , מדריך בית הספר שדה כפר עציון, האזרחיים

הגופות נמצאו  . תחת ערמת אבנים שהוצבה עליהם, הנערים
שלושת  . ממערב לעיר חלחול, רבאברבת'לחבשדה סמוך 

הקורבנות הובאו לקבורה משותפת למחרת בבית הקברות 
. במודיעין
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תמונות מהלוויה
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שלושת הנערים נקברו זה לצד זה
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. וכן אחרי שלושת הבנים יחד, מעשי הנצחה רבים נקראו על שמו של נפתלי
. שניים מחבריו של נפתלי גייסו כספים למימון פינת זיכרון ואבן זיכרון בנוף איילון לזכרו של נפתלי

.היא נמצאת ליד מרכז הנוער ומשקיפה על עמק איילון
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-
%D7%99%D7%97%D7%93-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-

801537859905456/

https://www.youtube.com/watch?v=tyqhTdr4kcE

:הנצחה

https://www.facebook.com/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%97%D7%93-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-
https://www.youtube.com/watch?v=tyqhTdr4kcE
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יום האחדות

http://unityprize.org/

http://unityprize.org/
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היא יוזמה משותפת בין ראש עיריית  , עד ונפתלי ויום האחדות-גיל, פרס ירושלים לאחדות אייל
. ל וגשר "ונפתלי פרנקל זשאער-גיל, משפחות אייל איפרך, ירושלים ניר ברקת

ראש העיר ברקת והמשפחות חיפשו , 2014כאשר שבוע האבל על הבנים הגיע לקיצו בקיץ 
שפקדה את העם היהודי באותה , את הדרך המתאימה לטפח את הלהבות של האחדות

. ולשמור עליהן, תקופה

פרס האחדות בירושלים ויום האחדות מכבדים את תחושת ההתייחסות והתקווה שהיו מוחשיים 
, היום כולל פעילות בבתי הספר. ימים מרגע חטיפת הבנים ועד גופתם18כל כך באותם 

במרכזים קהילתיים ובמקומות ציבוריים ברחבי הארץ ומתקיים כנס של מאות אלפי משתתפים  
. אליו מגיעים מנהיגים ישראלים ומנהיגים מהתפוצות, בירושלים

והוא כולל  2014שיצאו מאירועי קיץ , כנס זה דן בסוגיות רלוונטיות בחברה הישראלית כיום
בו מוענק פרס האחים בירושלים לארבעה זוכים , קבלת פנים וטקס במעון הנשיא ראובן ריבלין

.שזוהו על תפקידי ההנהגה שלהם בקידום האחדות היהודית בישראל ובתפוצות

:הנצחה



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרוןTaste of Memories                    מתכון עם זיכרון

 יום ולא להסתפק ביום 18קהילת נוף איילון החליטו להרים את דגל האחדות במשך
כתוצאה מכך הם ביצעו פעולות נוספות כדי להחזיר את תחושת האחדות  . אחד

בני  . הימים שהפרידו בין החטיפה לבין גילוי הגופות18הגדולה ששררה בישראל במשך 
קיימו פעילויות משותפות  , שחלקם היו שומרי מצוות וחלקם לא שומרי מצוות, הנוער

.  תחת דגל יום האחדות שהוקם ביום השנה לחטיפתם ורצחם של שלושת הצעירים

:הנצחה
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 לזכר שלושת הנערים אשר הולחן על ידי דוד  " פתח לבך"הופק השיר 2015באפריל
יונתן , דויד ברוזה, קובי אפללו, ישי ריבו, אברהם פריד, אור'דוד ד: אור ובוצע על ידי'ד

.  ובני משפחה וחברים של הנעריםרזאל
https://www.youtube.com/watch?v=jbxAZnW4HjI

ה הוענק פרס בגין לעמותה להנצחת הנערים שבראשות שלוש  "תשע'בשנת ה
.המשפחות

 שובו  "צבאית -נחנכה בשכונת קריית משה ברחובות המכינה הקדם2015בנובמבר
.  לזכרם של הנערים, "אחים בשביל ישראל

:הנצחה

https://www.youtube.com/watch?v=jbxAZnW4HjI
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תודה  
!שהשתתפתם


