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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של אוריאל פרץ 
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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''זאוריאל פרץ 
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. באופירה שבסיני1976אוריאל נולד בשנת 
.אל-ובתאליסף, אביחי, הדס, נולדו אלירזאחריו . בן בכור למרים ואליעזר

ומתקופה זו ינק את , אוריאל גדל בנוף הפראי של מרחבי המדבר והים
. לטיולים ולים, אהבתו לטבע
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עברה המשפחה  , עם חתימת הסכם השלום עם מצרים, 1982בשנת
.  להתגורר בגבעת זאב הסמוכה לירושלים ואוריאל החל את לימודיו במקום

.דתי בשכונת רמות בירושלים-ספר ממלכתי-עבר ללמוד בבית' בכיתה ד
כל צעד שעשה נבע מתוך  , עוד כילד בלטה האישיות האידיאליסטית שלו

בדרשת הבר מצווה שלו הסביר את . ארץ ועם, אמונה בשילוב בין תורה
תורת  –חשיבותם של שלושת היסודות שעברו בין הדורות וירש ממשפחתו 

שבה נולד ומנופיה טעם בטיוליו , ארץ ישראל; שעל ברכיה התחנך, ישראל
. שהיה גאה להשתייך אליו, ועם ישראל;הרבים



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

הדריך בסניפי בני עקיבא בגבעת זאב ובשכונת  , תמיד היה פעיל בקהילה
.רמות וסייע בניהול בית הכנסת דרכי נועם
עד סיום התיכון למד במכללה  ' המשיך לקריית הנוער בירושלים ומכיתה ט

.’אור עציון'צבאית לפיקוד ומטה -הקדם
ואכן  , עוד מגיל צעיר הביע אוריאל את רצונו ללמוד בפנימייה צבאית

ושם  , עוצבה אישיותו הרוחנית והצבאית' אור עציון'בתקופת לימודיו ב
.החל את דרכו לקראת היותו מפקד בצבא
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זה כל כך  ' מלך'כשהדבקנו לך את הכינוי : "סיפר, ינון, חברו לפנימייה
כי היית בן אדם מיוחד במינו שידע להתייחס ולדאוג קודם כל  , התאים לך

קודם כולם  'הקו שהנחה אותך היה . כך לעצמו-לסובבים אותו ואחר
."היית ראשון לכל משימה ולכל אחריות, מצד שני. 'כך אני-ואחר
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הוא טייל הרבה  . לצלולאהב את הים ואהב, אוריאל אהב לטייל בטבע
.בארץ ועסק בניווטים ובהדרכת בני נוער בהכרת הארץ
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בהתחלה לא קיבלו  : "מרים מספרתאמו. אוריאל נלחם להתגייס לגולני
אך הדבר לא עצר בעדו מלהתדפק על דלתות עד שקיבלו אותו  , "אותו

היה מסתכל דרך  -הוא היה טבח במשך חודשיים . לסיירת בתור טבח
יום אחד  . 'שם אני אהיה, 'החלון ורואה את אחיו הלוחמים מתאמנים ואומר

קח אותו  , הילד רציני'מפקד המטבח הלך למפקד הסיירת ואמר לו 
".'לסיירת

ובמהלך המסלול  , אוריאל עבר בהצלחה את הגיבוש ואת מסלול הלוחם
הם גמאו מרחק  –לרשום שיא בניווט על שמם , עם חבר לצוות, אף הצליח

.מ בפחות מארבע שעות וחצי”ק25של 
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חבריו לקורס מספרים שהתרשמו מאוד  . אוריאל נשלח לקורס קצינים
,  מנכונותו לעזור לחברים, מהדוגמה האישית שנתן, מכושר מנהיגותו

. ומהאהבה ודרך הארץ שאפיינו את כל הליכותיו
,  נבחרנו לחנך, לא בכדי נבחרנו להיות קצינים“: אמר אוריאל, בסיום הקורס

…”נשנה את המדינה הזאת אם נרצה או לא נרצה, אנחנו ראויים לכך
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. ’גולני‘של חטיבת 51אוריאל פיקד על מחלקת הסיור בגדוד 
הן ברמה  , הוא האמין שיש ביכולתו להשפיע על חייליו להיות טובים יותר

לפני כל יציאה לחופשה היה מדבר עם . המקצועית והן ברמה האנושית
,  הכיר את בעיותיהם האישיות ואף דאג, חייליו על סובלנות ודרך ארץ

לסדר עבודה לחייליו בזמן בחופשה כדי שיוכלו לחסוך  , כשהיה בכך צורך
.כסף

תרם מזמנו הפנוי ולימד את תלמידי הישיבה התיכונית  , במסגרת שירותו
.ל כולו”ושל צה’ גולני‘בקרית ארבע את מורשת הקרב של חטיבת 
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, המחלקה של אוריאל הייתה למחלקה המצטיינת בגדוד
. זכתה במקום הראשון בבוחן חטיבתי1998ובקיץ

את חוויותיו  . ומשם עלו ללבנון, אוריאל וחייליו שירתו בקו בחברון
.ששמר בביתו, בשירות אהב להנציח בצילומי וידאו רבים
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.ושתיים–אוריאל נפל בקרב בלבנון בהיותו בן עשרים 
.   הרצל–הוא הובא למנוחות בהר 

. שלושה אחים ושתי אחיות, הוא הותיר אחריו הורים
. במותו הועלה לדרגת סגן
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בך קורצו כל אותם חומרים שמהם : "ספד לו, סרן יואב, מפקדו של אוריאל
את אותה רמה מקצועית  , הזה' אחרי'היה בך את ה. צומח מפקד גדול

ולנו  , שנתנה ללוחמים תחושת ביטחון לנוע אחריך גם במצבים הכי קשים
כל מה . בך אותה הדוגמה האישיתהיתה. המפקדים לשלוח אותם למשימות

."'נאה דורש נאה מקיים'על תקן כשהכל, שביקשת עשית
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כל פעם אמרת  , אוריאל, אתה: "כתב, אלירז, אחיו של אוריאל
להיות הכי , להשקיע תמיד, להיות טוב יותר, לא לוותר, להמשיך

ולפעמים משלמים עליה , קשה, האמנת שהדרך הזו נכונה... טוב
תמיד השקעת ממש  , תמיד הקרבת הכל. את מחיר החיים. מחיר

הכי , גם לחיילים שלך דאגת שיהיו הכי מוכנים. בכל דבר, מגופך הכל
עצובים  , כואבים... השרית עליהם ביטחון, הכי טובים, דרוכים

לא זיכרונות של , בצורת החיים הזו, ככה אותך נזכור-ומבטיחים 
."אלא דרך חיים ויחס אוהב לכל פרטי החיים, תמונות
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https://www.namer.org.il/%D7%90%D7%95%D
7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-
%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%96%D7%9C/

: דברים שאוריאל כתב לפני מותו

.להנצחת זכרו' מורשת אוריאל'עמותת 

:הקמת בתי כנסת לזכרו של אוריאל פרץ
. והכנסת ספר תורה למקום, הכנסת בגבעת זאב על שם אוריאל-בית

בעצמונהצבאית -הכנסת במכינה הקדם-הכנסת ספר תורה לבית

'גולני'בבסיס סיירת ' אורות אוריאל'הכנסת -הקמת בית

כנסת ביישוב שליו שבגוש קטיף-הקמת בית

https://www.namer.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%96%D7%9C/
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זאת על פי . הממוקם בשביל הפסגה שבשמורת הר מירון' הלבנון'הקמת מצפור 
תקראו מצפור -אם יקרה לי משהו : "שבועיים לפני מותו, דבריו של אוריאל לאחיו

."על שמי

. בפארק קנדה שליד לטרון, שהיה נווט מעולה, ריצת ניווט שנתית על שם אוריאל
עם כל מכלול הקוצים והצמחים : "המוטו לריצה הוא משפט שכתב אוריאל

,  אבל אלו לא סתם קוצים, שנכנסו לי לגוף אפשר להקים ערוגה של מטר על מטר
."אלו קוצי ארץ ישראל

אמו, אחד המפעלים החינוכיים החשובים הוא מפעל ההרצאות שנותנת מרים
בחוברת שנקראת  . קצינים ובני נוער בנושא המנהיגות, לחיילים, של אוריאל

כונסו מכתבים שכתבו' העוז והענווה'
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: סרטון לזכרו של אוריאל שעשו בית אביחי

https://www.youtube.com/watch?v=UbEv
FHe8UFo

:11כאן , סרטון לזכרם של אלירז ואוריאל פרץ
https://www.youtube.com/watch?v=CqcDFVpz
I2Y

https://www.facebook.com/watch/?v=236252
4667191584

:סרטון לזכרו של אוריאל פרץ

https://www.youtube.com/watch?v=UbEvFHe8UFo
https://www.youtube.com/watch?v=CqcDFVpzI2Y
https://www.facebook.com/watch/?v=2362524667191584
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תודה  
!שהשתתפתם


