
  משתתף/ת יקר/ה

אנו שמחים שבחרת לציין השנה את יום הזיכרון לחללי צה''ל 

 ונפגעי פעולות האיבה, 

 .מתכון עם זיכרוןפרויקט  במסגרתבישול מנה אהובה דרך 

הרעיון נולד מתוך חלום ואמונה שיש בפרויקט פוטנציאל 
 -כל השלבים לבישול אישי

 בכל זמן שתבחר/י מתי:

 במטבח הפרטי שלך איפה:

 תלוי במתכון -בין שעה לשעה וחצי  כמה זמן:

לכל מי שמבקש לציין את יום הזיכרון בצורה משמעותית הכוללת בישול או : למי זה מתאים

 אין צורך בידע מקדים.אפיה. 

 ציוד בישול ומצרכים רלוונטיים. עם חיבור לאינטרנט, מחשב ציוד נדרש:

 

 . בוחרים מתכון1

 . נכנסים לאתר של מתכון עם זיכרון )כותבים בגוגל מתכון עם זיכרון(

חלבי,  -קטגוריות 4-באתר, ניתן למצוא את כלל המתכונים מחולקים לתחת מתכונים 

 בשרי, פרווה וקינוחים.

  . מתחילים לבשל על פי המתכון במדויק2

אנחנו מבשלים בדיוק על פי המתכון ולא מתכון עם זיכרון אנו שמים דגש על כך שב

 התכוונה.עושים בו שינויים, על מנת להגיע לאותם טעמים כמו שהמשפחה 

על האש או בתנור, חוזרים לדף של החלל )בו מצאתם את  . בזמן שהמנה מתבשלת3

המתכון( ומורידים את המצגת על החלל. קוראים את הסיפור מאוחרי המנה, על החלל 

 ומשפחתו.

 הנצחה דרך טעמים וזיכרונות. וכך נוצרתטועמים . המנה מוכנה, 4

 לשתף עם המשפחה השכולה.איתנו, שנוכל  . מצלמים ומשתפים5

 

 

 מאוד משמעותי ומאפשר לנו לסגור מעגל עם המשפחות,  תיעוד:

ולשתף אותן בחוויה ובהנצחה המשמעותית והמרגשת בעזרת תמונות, 

 מכתבים וסרטונים. 

את כל התמונות, הסרטונים ושיתוף עם המשפחה ניתן לשלוח לנו במייל  

info@matkonzikaron.co.il 

 על מתכון עם זיכרון:בקצרה 

 חדש מתכון עם זיכרון הינו פרויקט הנצחה

''ל ונפגעי פעולות האיבה ייחודי לזכר חללי צהו

דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור 

 .שמאחוריהם

קיימים מפגשי בישול תבמסגרת הפרויקט מ

בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה''ל או 

לאכול  שב לביתונפגע פעולות איבה שלא 

 אותה. 

מבשלים, טועמים ומשתפים  במפגשים

תמונות, סיפורים, קטעי וידאו ומשוחחים על 

 אדם שמאחורי המנה ומשפחתו .ה

 

 :רעיון מנחה

כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה 

 של אובדן ושל געגוע. 

כמו כן, לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו 

 יקר.

ב"מתכון עם זיכרון" אנו משתמשים בחיבור הכי 

 –פשוט על מנת ליצור קשר רגשי והזדהות 

 אוכל.

עלים לשיח את אנו שמים דגש וברגישות, מ

משפחות השכול, אלו שממשיכים לחיות ללא 

האהובים שלהם, מתוך מחשבה שבסופו של 

יום כל אדם, בכל מקום ברחבי העולם עלול 

לאבד אדם שהוא אוהב, גם כדרך הטבע. ומכאן 

ההזדהות והחיבור העמוק לכל סיפור משפחתי 

 שמסופר במפגשי הבישול.

ההתמודדות עם השכול, המשך החיים 

ההנצחה, מהווה את הסיפור הישראלי של ו

כולנו. במסגרת הפרויקט אנו עוסקים בו בצורה 

נגישה, מרגשת ומשמעותית עבור המשתתפים 

 וכמובן עבור המשפחות. 

 

 מאפשר של מתכון עם זיכרון, אינטרנטהאתר 

לבשל מתכונים  כל אחד, בכל זמן ובכל מקום,ל

קיים מפגש בישול במטבחו של חללים וכן ל

הפרטי ולהכניס ערך מוסף והנצחה לארוחות 

  ומפגשים המתקיימים בחייו.

לאתר עולים מידי יום מתכונים נוספים, תמונות 

 

 תודה שלקחת חלק!


