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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של מנחם יוסף 
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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''זמנחם יוסף 
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. במושב נבטים שבנגב1961מנחם נולד בשנת 
. בן שרה ויעקב

והמשיך את לימודיו  , שבע-בבאר" אילן-בר"הספר היסודי -מנחם למד בבית
".ישראל-מקוה"הספר החקלאי -בבית

, מנחם המשיך לקיים קשר של אהבה למשפחתו. נפטרהאמו12כשהיה בן 
אחרי שישוב , הוא תכנן לפתח את הקשר המשפחתי. גם בהיותו בפנימייה

.ל"משירות בצה



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

ומוריו העריכו את  , הצטיין בלימודיו, היה נער חביב על חבריומנחם
. ואת חריצותוכשרונותיו

הן בעבודה המעשית והן בלימודים  , מנחם הצטיין בתחום החקלאות
הוא היה אחראי על ענף הפרחים  , בשנת לימודיו האחרונה. תיאורטיים

. בפנימייה שבה למד
וראה את עתידו כחקלאי , שבו נולד וגדל, הוא היה קשור למושב נבטים

. בנבטים
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. המודיעין-ושירת בחיל, ל"התגייס מנחם לצה1979באוגוסט
.  בזמן שהוא שירת ביחידה למדנו להכירו ולהוקירו: "מפקדו סיפר עליו

נועם , שאיפתו ללמוד ולהתקדם, הקפדתו על קטנות כגדולות, מסירותו
".אלה היו תכונותיו-הליכותיו ונכונותו לעזור תמיד לחבריו ביחידה
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יצא מנחם עם יחידתו לטיול ברמת  (29.5.1980)ם"תשד בסיוון "ביום י
.  גמלא והכינרת, גדר-חמת, יהודיהמסלול הטיול נקבע לנחל . הגולן

. הנחל-התאמן מנחם בקפיצה מצוק סלע למייהודיהכשביקרו בנחל 
. הוא קפץ וטבע בנחל

.שנים היה מנחם במותו19בן

. שבע-הקברות הצבאי בבאר-הוא הובא למנוחות בבית
.אח ואחות, הוא השאיר אחריו אב
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תודה  
!שהשתתפתם


