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מפגש בישול 
ל''זמן 'אביתר תורגלזכרו 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 

.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''זמן 'אביתר משה תורג
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. בבית שאן1993נולד בשנת אביתר 
, אחיהם הצעיר של ינון, רביעי בין ארבעה בנים. ומאירבן הזקונים של אורה 

.ואיתיאביה 

הוא כיבד את הוריו  . מוסיקה ושמחה, מלא צחוק, גדל בבית מאושראביתר 
. ותמיד העריך את אחיו

הוא היה ילד שמח ומחייך שאהב את . היה האדם שחיבר את כולםהוא 
והוא אהב במיוחד את הזמרים שלמה , ישראל ואת המוסיקה הים תיכונית

.גאוןויהורם ארצי 
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והוא בחר  , הוא היה תלמיד טוב. למד בבית הספר בבית שאןאביתר 
. אנגלית והמתמטיקהה, להרחיב בלימודיו את מקצועות הפיזיקה

. והתנדב לחלוקת מזון בבית שאן, "בני עקיבא"בתנועת הוא היה פעיל 
, נהנה לשחק כדורגל וכדורסלהוא 
. מכבי תל אביבשלגדולהיה אוהד ספורט והוא 
תכננו לקנות כרטיסיםובני דודיו הוא 

בספרדכדורגל ולטוס לצפות במשחק 
.ל"שחרורו מצהלאחר 
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. רצינות ושובבות, כוח ועדינות, גילם שילוב של עוז וענווהאביתר 
הנאות קטנות ובילויים , אוכל טוב, יין–אהבת החיים הטובים : אחדמצד 

; על שפת הים
.חדור ציונות, תורה ומצוות, שני היה איש ספר ועקרונותומצד 
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', שלימד את אביתר בכיתה ז, נגרהרב נתי 
אביתר לקח את לימודיו  . "את אביתר כתלמיד רציני ואכפתיתיאר 

הוא היה מוכן תמיד . שאל ובדק את כל מה שלא הבין, ברצינות
. בשיעורים ואהב ללמוד

פעיל וליהנות  , הצלחתו בבית הספר לא מנעה ממנו להיות מאושר"
. מחבריו

, איתוכשדיברתי . "פונג וכל משחקי הספורט-הוא אהב לשחק פינג
,אביתר לקח את דברי ברצינות

תמיד ידע להגיד אביתר , בכבודהיה מגיב והוא 
"הוא היה נשמה טובה ויפה . כשעזרת לותודה 
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. מוריו בישיבה התיכונית התגאו בו וראו בו מודל לחיקוי לתלמידיהם
אביתר היה מהתלמידים  : "אמר עליו, סגן המנהל, יוסי בן חמוהרב 

,  מחייך. מתיקות הייתה נסוכה על פניו. ... המצוינים ששאפו למצוינות
."רציני וערכי... שמח 



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

, אביתר שילב תורה וצבא כאשר התגייס במסגרת ישיבת הסדר
. בירושלים" הכותל"שנה וחצי בישיבת ולמד 

משום שאהב  , בישיבה זו בחר לצמוח ולבנות את עולמו הרוחנידווקא 
. מאוד את ירושלים

,  חבריו תיארוהו כאדם ששוקד על לימודיו. הייתה תקופה מעצבת עבורוזו 
אנשים היו רואים אותו  , הוא היה בן אדם מאוד שמח. "אכפתי ויודע לעזור

". ממגנט. ומיד שמחים
הוא . הצטרף אביתר בהצלחה ליחידת הצנחנים, שנה וחצי בישיבהלאחר 

.גבוהההיה חייל מצטיין ובעל מוטיבציה 
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אביתר התגייס במסגרת בני  , לאחר שנה וחצי בישיבה
,  עבר את הגיבוש לחטיבת הצנחנים בהצלחה, ישיבות

אביתר היה חייל מצטיין  . 202" בזק"והצטרף לגדוד 
בזכות רמת המוטיבציה הגבוהה ועקב גובהו " נגביסט"ו

פלוגת , כשעבר לפלוגה הוותיקה של הגדוד. וחוזקו
.6במחלקה כמאגיסטעבר גם הכשרה , המסייעת
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בזמן נסיעת המשפחה לטקס מסע כומתה של , כשנה לפני נפילתו
. אירעה תאונת דרכים קשה מאוד בכביש הבקעה, אביתר בירושלים

אביתר  . נפצעו אף הם, אביה ואיתי, נפצע אנושות ושני אחיואביו 
התעקש לטפל באביו בעת שהיה מאושפז בתרדמת בבית החולים 

חזר  לוינשטייןעם העברתו של אביו לבית . במחלקת טיפול נמרץ, ם"רמב
אביתר לשירות הצבאי והמשיך לסעוד אותו במסירות רבה וסייע לו  

אביו מעיד שאביתר הוא זה שנתן לו את . בשיקום ובתהליך ההחלמה
.מהתאונההכוחות להשתקם 
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יצא אביתר לחופשה והתכוון לחזור , שבועיים לפני שסיים את שירותו
הוא כבר ביקש מאחד מחבריו להכין . לישיבת הכותל ללימודים נוספים

.לו חדר ומקום לספריו
". צוק איתן"החל מבצע , בחופשהכשהיה 

אבל בשיחות רבות שניהל  , אביתר לא היה חייב להשתתף בלחימה
ניכר כי היה חדור  –וגם בהודעות שהשאיר ובתזכירים שכתב לעצמו 

סרן -רב, (סגן מפקד הגדוד)ד "הסמג. מוטיבציה לקראת המערכה
.ד"בחר בו לתפקיד קשר סמג, חברו של אחיו הגדול ינון, אלוקנסים 
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ובכל זאת נענה למשימה החשובה , הכיר בסיכון הכרוך בכךאביתר 
ואביתר , 202במהלך הלחימה סופחה יחידת מגלן לגדוד . בשמחה

מתאר את השקט של אלוקן "רס. ד לחמו בחאן יונס"סמגק"והחפ
". לוחם מקצועי וצייתן, רגיש ומתחשב, בחור מיוחד: "אביתר ומוסיף

.בקרבענוותנותו וגבורתו באו לידי ביטוי , אצילותו
אני מכיר את הערכים שעליהם גדל והוא  . שאני יכול לסמוך עליוידעתי 

ידעתי שכל משימה  . משימתי–והכי חשוב , צנוע ועניו, שקט, חזק פיזית
."תתבצע בסטנדרט הנדרש ואפילו יותר, שאטיל
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.  ובכל זאת קיבל על עצמו את המשימה החשובה הזאת, אביתר הכיר בסכנה
אתה תהיה , מן'תורג: "המפקד אמר. אביתר היה הלוחם שכל מפקד ציפה לו

מה , לעשותמה צריך ", ושאלאביתר אמר תודה , "אני אדאג לך, הקשר שלי
כל אחד אחר יכול היה לנוח ולחכות למשימה של  " ?למי עלי להצטרף, להכין

". לעבוד באתי . מהישיבהלא בשביל לנוח חזרתי ", אבל אביתר אמר. המפקד
.במבצענקרא גם למילואים , ינון, אחיו הבכור
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ד בתמוז  "ביום כ" צוק איתן"אביתר נפל בקרב בחאן יונס במבצע 
.בן עשרים וחצי היה בנפלו, (22.7.2014)ד"תשע
. הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הר הרצל בירושליםהוא 
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,  ספד לו אחיו הבכור ינון" ,אוהב את החיים, ילד מדהים. אביתר תמיד עזר לכולם
. שמעתה ואילך אתה באמת תישאר צעיר, הכאב. 'צעיר, 'תמיד כיניתי אותך"

בתחילה  , ד"פ והסמג"נקראתי על ידי המ, על גבול רצועת עזה... מהמילואים באתי 
. 'אחיך אביתר נהרג בקרב ברצועה': אבל פניהם כאילו זעקו, חשבתילא 

. פוצע ומדמם בכל חלקי הגוף והנפש, החלל, השבר, הכאב גדול מנשוא, היקראחי 
נהרגת על קידוש השם כגיבור ישראל אשר יצא למערכה על כבודה וצביונה  , אביתר

אתה , גיבור מלחמות, אתה גיבור, אביתרי. ... מדינת העם היהודי, של מדינת ישראל
". מצטרף לרשימת לוחמים אמיצים משרשרת הדורות של העם היהודי

תמיד רוצה לרצות את , רגוע, טוב-ילד מיוחד , אביתר היה מלאך", אביה אמראחיו 
ביקשתי ממנו . כתבנו זה את זה לפני שנכנס לעזה. הוא אהב מאוד את השירות. כולם

.ולהיזהרלדאוג לעצמו 
-סרטון ההספד של אמו

https://www.youtube.com/watch?v=WIxgTSXU4MM

https://www.youtube.com/watch?v=WIxgTSXU4MM
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https://www.facebook.com/Avitrmsh/

-לזכרוהפייסבוקעמוד 

https://www.facebook.com/Avitrmsh/
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ולזכרשולחןטורניר טניס
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http://tribona.co.il/%D7%93%D7%95%D7%A8-
%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%99-
%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-
%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%9F

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

דור שמעון בכתב לזכרו שיר, ל''זשל אביתר חברו

-סרטון עם תמונות לזכרו 

http://tribona.co.il/%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=svARklQKwLU
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תודה  
!שהשתתפתם


