
Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

ל''זמפגש בישול לזכרו של בר רהב 
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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 

.שמאחוריהםוהסיפור 
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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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שנפל במבצע  , ל''זבמפגש הקרוב נבשל יחד את המנה של בר רהב 
.בנופלו21בן (19.7.2014)ד"א בתמוז תשע"ביום שבת כ" צוק איתן"

.  וסיפרה שהוא כה אהבאימואנו נכין יחד מנות שבחרה 
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-ילדותו של בר 
.  בר נולד כילד בכור ונכד בכור משני הצדדים

המשיך , "ארזים"הוא למד בבית ספר יסודי . בר גדל והתחנך ברמת ישי
אותו סיים עם , ולתיכון בכפר הנוער ויצו בנהלל" היובל"לחטיבת ביניים 

כל השנים הוא בלט  . פיזיקה ומחשבים, בגרות מצוינת במתמטיקה
ובתקופה מסוימת בחטיבת  , מאוד אהוב על ידי כל מוריו, כתלמיד מצטיין

.אימוכדברי , "חנון"הביניים אפילו נחשב 
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-גיל ההתבגרות 
,  שובב במידה אך גם רציני כשצריך, ה'מגיל צעיר בר היה אחד מהחבר

כשהגיע לתיכון הוא הפך להיות  . תמיד מחייך, אהוב ומוקף בחברים
ועד  , ן מסיבות"ליחצ, עשרה-בגיל חמש, בר החל אז. מוקד החבורה

עם הזמן הוא  . מהרה נתגלה כביצועיסט וכבעל יכולת ארגון מעולה
.  נים למסיבות של אלפי משתתפים בכל העמק"ניהל מערך של יחצ
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-כדור מים
. מים-עיסוק מרכזי בחיי בר היה ספורט הכדור

עשרה בר כבר שיחק בקבוצה הבוגרת של הפועל קריית  -בגיל שש
בשנים הבאות הוא שיחק גם בנבחרת הנוער . בליגה הלאומית, טבעון

.  ל"של ישראל וייצג את המדינה בטורנירים רבים בחו
היה קפטן קבוצת  , בר זכה בגביעי ספורטאי מצטיין שנה אחר שנה

טבעון ושותף לזכיות באליפות הארץ ובגביע המדינה קריתהנוער של 
.כשחקן מוביל בקבוצת הבוגרים בליגה הלאומית

אך גם ספורטאי בנשמתו שידע , שאהב לנצחאמיתיבר היה ווינר 
.  לכבד את היריב
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. היה בר תלמיד טוב, במקביל לספורט
.הוא למד בתיכון פיזיקה ומחשבים וסיים את התיכון בציונים גבוהים

והוא הרבה , הוריו ידעו שהוא מאוד אחראי ושניתן לסמוך עליו בכול
.  הוא אהב לבלות ולטייל בארץ. לעזור בבית

כשהיה מגיע בלילה  . יחסיו של בר עם כל בני המשפחה היו מצוינים
, אימא הגעתי: "מנשק אותה על הלחי ואומר, לאימוהביתה היה ניגש 

"...הולך לישון, היה סבבה
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-ל''לצהגיוסו של בר 
הוצע לו לשרת שירות קל . ל"התגייס בר לצה20.3.2012-ב

בר  . אך אחרי התלבטות הוא בחר בשירות קרבי, כספורטאי מצטיין
.  אך לא התקבל ושובץ לתותחנים, עבר גיבושים לכמה יחידות
ואכן השתבץ לחיל  , ר או להנדסה קרבית"בר ביקש שיבוץ מחדש לחי

.ההנדסה
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-שירותו הצבאי של בר 
הוא סיים טירונות כמופת פלוגתי ואחרי אימון מתקדם שירת במחלקת 

.605הסיור של גדוד 
והוא הצטיין בשירות  ", סיפר דודו מורן, "מחלקה זו הייתה לבר כבית"

במסגרת השירות בר עבר קורס נהיגה מבצעית שממנו נהנה  ... " בה 
בתעסוקה בר גם בחר להיות  . ואף הוכיח עצמו כנווט מעולה, מאוד

.והיה גאה במעשי ידיו, הבשלן של הצוות
למרות יכולותיו וכישורי המנהיגות שלו בר לא היה מעוניין בקורס  

רק אחרי כמעט שנתיים . אלא העדיף להיות חייל טוב ומנוסה, פיקודי
.אותו עבר בהצלחה, בצבא השתכנע ונשלח לקורס מפקדי כיתות
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קורצת : "מפקדו כתב. כים החל בר קורס קצינים"מיד בתום קורס המ
". מחומר של מפקדי מחלקות, אמיתייםמחומר של לוחמים ומפקדים 

ויצא  , 1ד "הוא סיים בהצלחה את הקורס בבה2014בסוף חודש יוני 
.החיליתלחופשה לקראת ההשלמה 
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-הקרב בו נפל
ויחידתו  , 1ד "היה בר בחופשה אחרי בה" צוק איתן"כשהחל מבצע 

מיד בתחילת הכניסה הקרקעית  . ומשם לשטחי כינוסצ"לבהלהוקפצה 
בר נפל בקרב במבצע  . היחידה נכנסה לאזור חאן יונס עם הצנחנים

,  באותו יום(. 19.7.2014)ד"א בתמוז תשע"ביום שבת כ" צוק איתן"
הצוות סיים לתקן את רכב  , סמוך לשעה ארבע וחצי אחר הצהריים

שנתקע יום קודם לכן  ( פורץ מכשולים הנדסי)ה"הפומ
בר כהרגלו התנדב לבדוק שלא נשכח. והתכונן לתזוזה

.ונהרג מטיל שפגע בזחל, דבר מאחורי הרכב
.בר היה בן עשרים ואחת בנפלו
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,  בר הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בקריית טבעון
.  שני אחים ואחות, הותיר הורים. סמוך ליישוב מגוריו

. בר הועלה אחרי נפילתו לדרגת סגן משנה
".  כמו פרח בר: "... על מצבתו של בר כתבו אוהביו

את המקום להוסיף בשלוש  , החלטנו לתת לכל אחד שיבוא ויזכור"
.הסבירו הוריו, "מה היה בר עבורו, הנקודות את התואר שלו
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-הנצחה
מים בליגה הארצית בין  -שבוע אחרי נפילת בר נערך משחק כדור

בר טרח הרבה על ארגון המשחק  . הפועל קריית טבעון למכבי חיפה
.ואף הזכיר אותו בשיחת הטלפון האחרונה שלו לפני כניסתו לעזה, הזה

,  דודו מורן-ונכחו בו בני משפחתו ואף השתתפו בו, משחק זה היה לזכרו
.ואף בהשתתפות קצרה של האח הצעיר רותם–אחיו ניר 
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-הנצחה
בה  , שלושה חודשים אחרי נפילת בר נערך בבריכה בקריית טבעון

מים לזכרו  -טורניר כדור, "בר במים"טורניר , הוא היה פעיל
ביניהן קבוצות בהן הוא שיחק וקבוצה  , בהשתתפות כמה קבוצות

. בנבחרת הנועראיתושהתאחדה במיוחד משחקנים ששיחקו 
.ויש כוונה לעשותו טורניר שנתי, בסיום הטורניר חולקו גביעים

 בה שיחק בר, זכתה קבוצת הפועל קריית טבעון2015בינואר  ,
.והם הקדישו את הגביע לבר, בגביע המדינה לבוגרים
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-הנצחה
  בכל קורס קציני הנדסה יקבל המצטיין בבוחן לוחם ספר בהקדשת

זהו בוחן שמסמל בקורס את המקצועיות שלכם . "משפחתו של בר
ואכן איך ", כתבו בני המשפחה, "כלוחמים וכמפקדים, כצוערים

מפקד , הרי בר היה מנהיג מטבעו, אפשר להנציח את זכרו טוב יותר
".שחיילים ילכו בעקבותיו

 יפו  -חולקו במכללה האקדמית תל אביב2015בחודש פברואר
המלגות ". צוק איתן"מלגות לסטודנטים מצטיינים שלחמו במבצע 

לזכר בנו  , בה עובד אפי רהב, "נס טכנולוגיות"נתרמו על ידי חברת 
.בר ובחלוקתן השתתפו בני המשפחה
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-הנצחה
החליטה לקרוא על שמו את , היישוב בו גדל בר, מועצת רמת ישי

.2015אשר נסלל במהלך שנת , שביל הטיול סובב רמת ישי
מטיילים עם בר.
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.שיר שכתבה סבתו של בר לזכרו
https://www.youtube.com/watch?v=miqmT3k1b-8

.סרט קצר לזכרו של בר
https://www.youtube.com/watch?v=VlDRwNSkCHM

: לזכרו של רונןפייסבוקדף 
ל"לזכרו של בר רהב ז

https://www.youtube.com/watch?v=miqmT3k1b-8
https://www.youtube.com/watch?v=VlDRwNSkCHM
https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%96%D7%9C-1539199836300174/
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https://www.youtube.com/watch?v=FCYCoaUXBpg

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

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1121459
https://www.youtube.com/watch?v=nZXuQhRNz-I

https://www.youtube.com/watch?v=miqmT3k1b-8

https://www.youtube.com/watch?v=vYhWSBTJPN8

https://www.youtube.com/watch?v=sxt166AX8cQ

https://www.youtube.com/watch?v=FCYCoaUXBpg
https://www.youtube.com/watch?v=VlDRwNSkCHM
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1121459
https://www.youtube.com/watch?v=nZXuQhRNz-I
https://www.youtube.com/watch?v=miqmT3k1b-8
https://www.youtube.com/watch?v=vYhWSBTJPN8
https://www.youtube.com/watch?v=sxt166AX8cQ
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!תודה שהשתתפתם


