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מפגש בישול 
לזכרו של רב סמל ראשון מרדכי 

ז״ליצחקוב(  מוטי)
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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''זיצחקוב( מוטי)מרדכי 
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' ז באדר ב"נולד ביום ט. בן זיוה וציון

.אח לחנה ושירלי, בן בכור להוריו. באשדוד(18.3.1976)ו"תשל

דתי  -למד בבית הספר היסודי הממלכתי, מוטי גדל באשדוד

.ולאחר מכן בפנימייה הצבאית של חיל החימוש בצריפין" שילה"

.  כשהיה בן שבע הוריו התגרשו ומוטי גדל עם אמו ושתי אחיותיו

.  עזר בפרנסתה ודאג לרווחתה, מנערותו שימש כראש המשפחה

טיפל  , כמו כן. הוא עשה כל שביכולתו לשמח את אמו ולסייע בידה

.באחותו הקטנה שירלי
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הוא כיבד את  . בעל שמחת חיים וחברותי, צנוע, מוטי היה ישר

ילדים כמבוגרים ואהב לעזור לכולם גם למי שלא  , הבריות

.היה לו כישרון לציור וחיבה לבעלי חיים. הכיר

ל והוצב בחיל החימוש כמכונאי "התגייס לצה1994בשנת 

מוטי  . בתום שירותו הסדיר המשיך לשירות קבע. בסדנת רכב

לכן החל ללמוד  , אהב את הצבא ורצה להתקדם במסגרת זו

הוא מילא כל משימה על הצד הטוב ביותר  . הנדסאות רכב

.והתנדב לא אחת למלא את מקומם של חבריו לסדנה
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הוא . נשלח לאבטח את היישוב גן אור3.12.2002ביום שלישי 

.  כאילו חש שמשהו רע הולך לקרות שם, הלך בתחושה לא טובה

אבטחת  )ש "הוא ביקש ממפקדיו לדחות את יציאתו לאבט

.אך זה לא התאפשר( יישובים

לבסוף יצא  . אך הם סירבו, הוא אף ביקש מחבריו שיחליפו אותו
.בלית ברירה, למשימת האבטחה
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מוטי היה אמור לסיים את משימת  5.12.2002ביום חמישי 

כרבע שעה , 11:00בשעה . האבטחה ולחזור לביתו באשדוד

הבחין ברכב שמתקדם  , לפני שהיו צריכים לאסוף אותו לביתו

.  לכיוון שער הכניסה ליישוב

מוטי קם לפתוח את השער אך הנהגת לא עצרה והתנגשה 

הוא הובהל  . בשער הסגור שהעיף את מוטי כתשעה עשר מטרים

שם מת מפצעיו במהלך , "סורוקה"במצב קשה לבית החולים 

.הניתוח

דקות ספורות לפני התקרית אמר מוטי לאיש מילואים שאבטח  

ש אבל עכשיו הוא מרגיש שהוא "איתו שהוא פחד לבוא לאבט
.היה בנופש כפרי
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יצחקוב נפל בעת מילוי  ( מוטי)רב סמל ראשון מרדכי 

(.5.12.2002)ג"בכסלו תשס' תפקידו ביום ל

הוא הובא למנוחות בחלקה . בן עשרים ושש היה בנפלו

הותיר משפחה עם כאב . הצבאית בבית העלמין באשדוד

.עצום
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אנדרטה לזכר מרדכי יצחקוב באשדוד

נפל בעת מילוי תפקידו  , בן אשדוד, מרדכי יצחקוב מחיל חימוש

,  זכרו הונצח ברצועת עזה.5.12.2002, ג"בכסלו תשס' ביום ל

הועברה האנדרטה לבית ספר בעיר  2005-ולאחר ההתנתקות ב

.מגוריו
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תודה  
!שהשתתפתם


