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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של  סרן נתן כהן 
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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



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

ל''זנתן כהן 
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' נתן נולד בבאר שבע ביום ד. בנם הבכור של לימור ודוד שמעון
.לירון ואוריה, איתי, אח בכור של הדר(. 15.7.1991)א"באב תשנ

נתיב  "הוא למד בבית הספר התורני . נתן גדל בעיר מודיעין
בחשמונאים ומשם לישיבה  " נר תמיד"המשיך לישיבת , "זבולון

בתום לימודיו בישיבה  . התיכונית באלוני הבשן ברמת הגולן
מכינה תורנית  , "אלישע"התיכונית המשיך ללימודים במכינת 

.חלמיש-צבאית השוכנת בישוב נווה צוף-קדם
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יכולת התמודדות עם , מגיל צעיר גילה נתן תעצומות נפש
מעבר ללימודים הוא היה פעיל  . אתגרים ובגרות יוצאת דופן

כבכל תחום בו , ובפעילות זו, מאוד בתנועת הנוער בני עקיבא
פעלתנות ויכולת  , ניתן היה לזהות בו יצר סקרנות, עסק

החיוך הכובש שתמיד היה נסוך על פניו . מנהיגות בולטת
.כך גם תכונות הרעוּת והחברות שהפגין, אפיין את נתן מאוד
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כבר כשהיה בתיכון  . ל"התגייס נתן לצה28.11.2010ביום 
,  בעקבות אביו איש הקבע, הציב לעצמו מטרה והחליט

. ואכן כך היה, 401בחטיבה 46בגדוד , שישרת בחיל השריון
שירת כמפקד  , עבר קורס מפקדים, הוא שירת כטנקיסט

.ונשלח לקורס קצינים( ק"מט)טנק 
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שירת כמפקד מחלקת טירונים בבסיס , משסיים את קורס הקצינים
כשבמהלך  , שזפון ולאחר מכן שב נתן לגדוד כמפקד מחלקת טנקים

נתן . התקופה סיים את שירות החובה והמשיך לשירות קבע ביחידה
מפקד שדאג לחייליו בכל תחום ואף קרה  , בלט כקצין מקצועי ומסור

.שהוציא מכיסו הפרטי כדי לעזור להם
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הדבר הראשון שנתן הדגיש הוא שמפקד : "חייל של נתן, סיפר ניר
יהיה שם בשבילך בכל עת , אדם שתמיד יעזור לך, הוא קודם כול חבר

הדבר השני שהיה חשוב לנתן זה . ובכל דבר שתרצה ותצטרך
,  את הכול אפשר להשיג. 'אי אפשר'אין דבר כזה -כלומר , משימתיות

.השאלה היא עד כמה אתה חפץ בדבר
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.  אכפתי שתמיד עזר לאנשים אחרים, אוהב ואהוב, נתן היה אדם תומך
מתאר אותו בצורה הטובה " לא מוותר לכם ולא מוותר עליכם: " המשפט

כמה הוא רצה שאנשים יצליחו בכוחות עצמם ויבינו שהם מסוגלים  , ביותר
, הוא לא וויתר להם ודחף אותם לדרך הישר-להתמודד עם משברים 

.במיוחד ליקרים לליבו
.נתן היה שמח בחייו והסתכל תמיד רק על חצי הכוס המלאה

, ציונות, השגיות, דבקות במטרה, דרך חייו וערכיו של נתן היו נתינה
.ל"אהבת האדם והארץ ושירות משמעותי בצה
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המשפחה של נתן הייתה  
. אהובה וחשובה עליו ביותר

משפחתו הייתה תמיד שגורה בפיו
.ודאג שתמיד תהיה מגובשת ומאוחדת



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

נתן תמיד היה מוקף בחברים
,  אותם רכש בזכות הכריזמה שלו

,אהבת האדם ואהבת החיים
תמיד במרכז  , החיוך הכובש

.העניינים עם לב רחב
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סמוך לתחילת שירותו הכיר נתן את טל אילוז והשניים היו  
החליטו , אחרי כארבע שנות חברות, 2014-ב. לזוג אוהב

ה בתשרי  "כ19.10.2014להינשא והחתונה נקבעה ליום 
.ה"תשע
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ובעקבות  , התגבר ירי רקטות מרצועת עזה לישראל2014בחודש יוני 
. נגד החמאס באזור עזה" צוק איתן"כך יצאה ישראל למבצע 

,  המחלקה בפיקוד סגן נתן הייתה הראשונה להיכנס לרצועת עזה
מה שמעיד כי מפקדיו של –כאשר הוא בצריח טנק המרכבה הראשון 

.נתן סמכו עליו בעיניים עצומות

לפני הכניסה לעזה היינו : "מפקדו של נתן, אלוף אוהד-סיפר סגן
. ונתן תמיד השרה ביטחון מול המפקדים, עסוקים בפעילות מבצעית

לא סתם בחרתי בו לטנק . חיוך ורוגע, הוא עשה הכול עם מוטיבציה
הטנק שלו הוא שחתך את . הראשון שיוביל את הגדוד בפריצה לעזה

".הגדר ליד בית חאנון
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״צוות הטנק של נתן ב ״צוק איתן
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כפי )נתן כינס את חייליו ", סיפרו הוריו של נתן, "לפני היציאה לקרב"
חיזק את , (שכהן משוח מלחמה עושה בטרם יציאה למלחמת מצווה

נסך בהם ביטחון ביכולתם  , החדיר בהם מוטיבציה וציונות, רוחם
הגנה על הבית ועל אזרחי מדינת –ואמונה בצדקתה של משימתם 

אחיו של נתן שאף  , יומיים לפני הכניסה לעזה גם זכה איתי". ישראל
.לפגישה מרגשת עם אחיו בשטחי הכינוס, הוא טנקיסט
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במהלך הקרבות הפגין נתן מנהיגות פיקודית ומקצועיות  
גם תוך  , אך לא זנח את ערך החברות והסיוע לזולת, מבצעית

ורק  , כך אירע שנתן נצפה מחוץ לטנק שלו. כדי סיכון עצמי
מאוחר יותר התברר למפקד הגדוד שהוא פשוט יצא כדי להביא  

במקרה . אוכל לחייל שהפעיל את הדחפור בחיפוש מנהרות
כמה דקות לפני שנהרג נתן הורה למפקדי הטנקים שלו , אחר

ובמקביל הוא עצמו תפעל את מקלע המפקד , "היזהרו, צלף"
.שקבוע על הטנק מבחוץ כדי לחסל את האיום
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ה בתמוז "ביום כ" צוק איתן"נתן נפל בקרב במבצע 
שפגע בו דרך החרך , הוא נהרג מירי צלף(. 22.7.2014)ד"תשע

.במדף המפקד בטנק
בדיוק שלושה חודשים לפני התאריך  , נתן היה בן עשרים ושלוש בנפלו

הוא הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית  . המיועד לחתונתו עם טל
.העלמין במודיעין

.שתי אחיות ושני אחים וארוסה, הותיר הורים
.אחרי נפילתו הועלה נתן לדרגת סרן
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-לזכרוהפייסבוקעמוד 
https://www.facebook.co

m/של-לזכרו-נתן-אור-עמותת-
-כהן-נתן

1487823808147864/

אור "דף הפייסבוק של עמותת 
מרכז את כל פעילויות " נתן

לצד הודעות ודברי , ההנצחה
זיכרון וגעגוע לנתן שכתבו  

.וכותבים בני משפחה וחברים

https://www.facebook.com/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%9B%D7%94%D7%9F-1487823808147864/
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ס נתיב זבולון "הקמת חדר העצמה רגשית בביה הכנסת ספר תורה בכותל
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בעשיה התנדבותית לזכרו  –46גדוד 
עוטף עזה בישובי

–" אור נתן"עמותת 
"ראשון בן שווים"2015יום עיון 
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תודה  
!שהשתתפתם


