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מפגש בישול 
ל''זשל גיא קובה לזכרון
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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"גיא קובה ז
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. גיא קובה בן יוסף ושולמית אח לשלמה רן ועמרי

. בעיר חיפה13.01.1964-נולד ב

.נוי וסהר, גיא הותיר אחריו שני ילדים
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הוא למד בבית הספר הריאלי  ' עד כיתה ה, גדל והתחנך בעיר חיפהגיא 

. בכרמליהולאחר מכן עבר לבית הספר הרצל 

. במגמת אדריכלותת"בבשמאת התיכון למד גיא 

.בנעוריו הצטרף גיא לתנועת הצופים וכמו בכל דבר גם שם עשה חיל

גיא היה דמות נערצת ומודל לחיקוי עבור חניכיו

.כבר אז צפו לגיא עתיד כמפקד ומנהיג
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הוא היה אב מסור ואוהב  , אהבת המשפחה, גיא התאפיין באהבת הארץ

.לשני ילדיו ותמיד כיבד את הוריו ואחיו

.לצדק ולעזור לזולת, שאף לשלמות, גיא אהב סדר וניקיון

. חייכן וטוב, אדם צנוע, גיא היה מלך הארץ
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הוא . אל תוך התופת של מלחמת לבנון1982ל באוגוסט "גיא התגייס לצה

הצטיין והתקדם מהר בסולם הדרגות ובתפקידו האחרון שימש  , התבלט

. ד מילואים"כראש ענף מקצועות בשבטה ומג

.תפקידי מטה ועוד, ד ברמת הגולן"שימש בתפקידי מגמ"פוגיא בוגר 

.הוא ומפקדיו ראו אותו ממשיך ועולה בסולם הדרגות והתפקידים

במהלך שירותי הצבאי גיא למד תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב על מנת 

.שיוכל להתקדם בקריירה הצבאית

.גיא ראה והתייחס אל חייליו כאילו היו ילדיו
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ל לקראת יום  "ראיונות בגלי צהלתכניתכשעתיים לפני מותו התראיין גיא 

בראיון הוא בירך את המדינה לכבוד החג וביקש לשדר את , העצמאות

נוי , אותו הקדיש לשני ילדיו האהובים, של יהורם גאון" בית אבי"השיר 

.בת תשע וסהר בן השבע

,  מסמל עבורי יותר מכל את שלמות המשפחה"הוא אמר " השיר הזה"

מילותיו האחרונות אלו אכן מציינות את אופיו  " אהבת הארץ והשלום

. ואהבותיו של גיא

".חג שמח ובמהרה יבוא עלינו השלום"גיא סיים את דבריו באיחולי 
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ונהרג בנסיעה–הקצין שהקדיש לילדיו שיר ברדיו 

https://www.youtube.com/watch?v=iv1h-eZfl0Y

https://www.youtube.com/watch?v=iv1h-eZfl0Y


Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

(.7.5.2000)ס "באייר תש' גיא נפל בעת מילוי תפקידו ביום ב

. בן שלושים ושש בנפלו

."  אוהבים אותך ילדיך נוי וסהר, אבא: "על מצבתו של גיא כתבו ילדיו

."עומרי, רן, האחים שלמה, מתגעגעים: "ואחיו
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. נוי וסהר ילדיו שירתו שניהם בבסיס של אבא

המשמעות של השירות בחיל התותחנים היא קודם כל להמשיך את "

כשהמפקדים . אבל זה גם נורא קשה", מספר סהר, "הדרך של אבא

פתאום נזכרתי שכשהייתי ילד אבא לקח אותי לאותו  , לקחו אותנו לאימון

. אין לי כל כך הרבה זיכרונות ממנו כי הייתי מאוד צעיר. המקום
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נזכרתי ברגע שהוא הושיב אותי על קיר הקפיצה והראה לי איך הוא 

נשברתי במקום  . ראיתי את זה ולא יכולתי להחזיק יותר מעמד. קופץ

מה  '. המפקדים והחברים שלי באותו הזמן לא הבינו. והתחלתי לבכות

לשרת בבסיס שאבא היה , אף אחד לא מבין את ההרגשה הזו. ?'קרה לו

התמודדויות נורא . בדרך לבסיס לעבור במקום בו הייתה התאונה. בו

כי זה מה שאבא  , לשרת ולתת את המקסימום, אבל החלטנו לבוא. קשות

".היה רוצה
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. נוי התגייסה ושירתה כמדריכת תותחנים

רצתה להישאר בחיל ובחרה , כשיצאה לקצונה

. לעבור השלמת קצונה כלוחמת תותחנים

היא  , "אבא מאוד אהב אותו, גדלנו על החיל"

אחרי שהוא נהרג תמיד אמרתי שעל . "מסבירה

אז  . הכתף שלי תהיה כומתה בצבע טורקיז

בצבא הלכתי והדרכתי בחדר סימולטור שבעצם  

,  בכניסה יש תמונה ענקית שלו. אבא? מי הקים

ובכל פעם שנכנסתי עם , מטר על מטר

. קודם הסתכלתי על התמונה וחייכתי, החיילים
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מהזיכרונות הטובים עם אבא שלי אני יכולה  , ביתו של גיא מספרת, נוי

. להגיד שאבא אהב מאוד לבשל ולאכול

אפילו נשארו לנו מתכונים בכתב ידו של . הכי הרבה הוא אהב אוכל סיני

. סלט כרוב סיני, סלט סיני, מרק תירס

.  סהר מאוד מזכיר את אבא ודומה לו בכל עניין שקשור למטבח, אחי

כשאמא רואה את סהר במטבח היא אומרת לו אתה בדיוק כמו אבא שלך  

. רציניקולינר-
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כייף לאכול ובעיקר סביב השולחן עם , אוכל זה דבר שמרגיע את הבטן

ארוחות שישי וסתם  , אבא חסר לנו היום בארוחות חג. כל המשפחה

הוא חסר מאוד אבל תמיד עולה לנו החיוך  , ארוחות ערב ביום יום

והמחשבה איך אבא שמח לראות אותנו ממשיכים להנות לחייך לצחוק  

.ולהתענג מאוכל בכלל בדיוק כמו שהוא אהב
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מביתו נוי ובנו סהר–דברים לזכרו של גיא 

!אבא

אני כל כך רוצה . עוצם עיניים ונח, אתה שם לבדך בתוך הארון הקט

.שאתה לא יכול לענות לי בחזרה, לדבר איתך אבל אני יודעת

היא אומרת לי שעוטפים . אם יש לך חול בעיניים, אני שואלת את אמא

.ושאתה בגן עדן, אותך טוב טוב

, אם רק היית יכול לענות לי. כמה זמן לא ראיתי ולא שמעתי אותך, אבא

ונתת לי נשיקה , אני זוכרת שאמרת לי פעם אחרונה שלום. אבא

.וראיתי מבט וחיוך של מלאך, הבטת לי ישר בעיניים. שלעולם לא אשכח
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מריחה את  , אני עונדת את השעון שלך. יש לי ממך אבאזכרונותכמה 

. אני מסתכלת עליך בתמונה כל הזמן וחושבת עליך, הריח שלך ברצועה

אני רק רוצה לדבר  . ואני מתגעגעת ואוהבת, ועצוב לי, אבא כמה כואב לי

.זה כל מה שאני רוצה. איתך אבא

אני מקווה שהמלאכים בשמיים ישמרו עליך ואני יודעת שתמיד תהיה 

.לפחות מלמעלה, לצידי

,אוהבים ומתגעגעים מאוד

נוי וסהר, ילדיך האהובים
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תודה  
!שהשתתפתם


