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מפגש בישול 
ל''לזכרו של שמעון רוקח רכאח ז
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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''זשמעון רוקח רכאח 
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10ילד אמצעי מתוך , בבאר יעקוב ליפה ורחמים רוקח1949-שמעון נולד ב
.ודגל בכיבוד אב ואם, הוא היה בן מסור ונאמן למשפחתו. ילדים

. ובאחיו הקטנים נהג לטפל, העריך מאד גם את אחיו הגדולים

ובית הספר התיכון בר אילן  , ל בנתניה"הוא למד בבית הספר היסודי שח
.בנתניה

שמעון היה תלמיד , על אף הצפיפות בביתו ולמרות תנאי החיים הקשים
לכן הצטער מאד כאשר עזב את לימודיו לטובת מציאת  . חרוץ והצטיין בכל

.עבודה על מנת לעזור בכלכלת המשפחה
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. לעודד ולעזור בעת הצורך, ידע להקשיב, שמעון תמיד היה נינוח ושמח
וכן היה ידוע כאיש לו מספרים את כל , היה אדם אהוב מאד ומוקף בחברים

.הסודות
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והוצב בחיל  1967ל בנובמבר "שמעון גויס לצה
.הרגלים

סיים את הטירונות בהצלחה ומיד נשלח לקורס  
שבסיומו הועלה לדרגת רב  ( מפקדי כיתות)כים "מ

הוא נבחר  . טוראי וגם אותו סיים בהצטיינות
גם שם הצליח מאד ולכן  , להשתלם בקורס צלפים

י מפקדו שישאר תקופה נוספת בבסיס  "התבקש ע
.ההדרכה לצלפים ויתפקיד כמדריך

שמעון נשלח לסייע ליחידות שהיו מוצבות על גדות 
.תעלת סואץ בזמן מלחמת ההתשה

כל עת המלחמה היה היה יוצא לעמדות שבחר 
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לקראת סוף שירותו הסדיר עבר הסבה חילית 
הוא הוצב בחיל התותחנים ועבר  -ומקצועית

ק "וכן הוסמך כמש, השתלמות במקצועות החיל
.מרגמות כבדות
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נשא את דבורה לאישה וחזר לעבוד בענף  , עם סיום השירות הצבאי
.הבנייה כקבלן עצמאי
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במלחמת יום הכיפורים שמעון השתתף בקרבות הקשים נגד חיילי 
.באזור סיני, הארמיה המצרית השניה

והוא נהרג  , נפגעה המרגמה שהפעיל והתפוצצה17.10.1973-ב
.במקום

שמילא משימתו בעוז רוח ובהקרבה , שמעון היה לוחם ללא חת"
.אמר מפקדו" עילאית

,שמעון הותיר אחריו אישה ובת אותה לא הספיק לראות
.שישה אחים ושלוש אחיות, הורים

בשיכון הותיקים  , ש לוין"הוריו תרמו לזכרו ספר תורה לבית הכנסת ע
.בנתניה
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כל פעם שהיו . המומחיות שלו היתה שקשוקה"משפחתו מספרת עליו 
מגיעים חברים הוא היה מכין את השקשוקה שלו וכולם היו יושבים 

חברים ומשפחה היו מגיעים כדי לשבת איתו במרפסת ולאכול  . לאכול
."את השקשוקה שלו
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תודה  
!שהשתתפתם


