
 

 

 

 

 – "מתכון עם זיכרון" 

 הנצחה, זיכרון וחיבור דרך טעמים וזיכרונות
 

ייחודי לזכר חללי צה''ל ונפגעי פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים  מתכון עם זיכרון הינו פרויקט הנצחה

 .שמאחוריהםוהסיפור 

קיימים מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה''ל או נפגע פעולות איבה תבמסגרת הפרויקט מ

 לאכול אותה.   שב לביתושלא 

וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים, קטעי  במפגשים

 ומשפחתו . 

 

 :רעיון מנחה

 כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע. 

 כמו כן, לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

 אוכל.  –ב"מתכון עם זיכרון" אנו משתמשים בחיבור הכי פשוט על מנת ליצור קשר רגשי והזדהות 

אנו שמים דגש וברגישות, מעלים לשיח את משפחות השכול, אלו שממשיכים לחיות ללא האהובים שלהם, מתוך 

מחשבה שבסופו של יום כל אדם, בכל מקום ברחבי העולם עלול לאבד אדם שהוא אוהב, גם כדרך הטבע. ומכאן 

 ההזדהות והחיבור העמוק לכל סיפור משפחתי שמסופר במפגשי הבישול.

ת עם השכול, המשך החיים וההנצחה, מהווה את הסיפור הישראלי של כולנו. במסגרת הפרויקט אנו ההתמודדו

 עוסקים בו בצורה נגישה, מרגשת ומשמעותית עבור המשתתפים וכמובן עבור המשפחות. 

 

 הסיפור שמאחורי הפרויקט:

ישראל, ומכאן עלה הרעיון של  הפרויקט נולד מתוך חיפוש אחר דרך לחבר את היהודים בתפוצות ליום הזיכרון של  

 ונפגעי פעולות איבה.חיבור דרך אוכל ומתכונים אהובים של חללים 

הפרויקט הוקם על ידי עדן קוהלי, במהלך פועלה כשליחה של הסוכנות היהודית בקהילה היהודית במינסוטה, 

 .2015ארה''ב, בשנת 

 עותי ביותר, הציבה לעצמה למטרה שיום הזיכרון בשליחות שלה יהיה המשמ עדן

וחיפשה רעיון שיאפשר ליצור חיבור עמוק, אמיתי וארוך טווח בין הקהילה היהודית במינסוטה ליום הזיכרון בישראל 

 ובפרט למשפחת השכול.  

 פרויקט הנצחה ייחודי המכניס את הזיכרונות למטבח.–היא הקימה את "מתכון עם זיכרון" 

 

 

 :האחרונות ועד היום יםהפרויקט בשנ

מעל  ה עדן(, עיקרו היה בקהילה היהודית במינסוטה, שם קיימ2016-2017בשנתיים הראשונות של הפרויקט )

 .משתתפים, בכל הגילאים 250מפגשי בישול שונים, עם מעל  25-ל

 לבנות לו אתר אינטרנט מסודר, ואת הפרויקט  למסד להארצה מהשליחות, הח הכששב

 .מסירות רבההתנדבות ובגפני בתחום השיווק והמדיה שנענתה למטרה ב יתבעזרתה של כרמ

 יש מתכונים, מצגות על החללים עם תמונות וסיפורים אישיים וכן הסברים כיצד מארחים מפגשי בישול.  אתרב

בארץ  ן כהפרויקט הופץ והתקיים בקהילות יהודיות רבות ברחבי העולם דרך שליחים של הסוכנות היהודית ומאז, 

עשרות מפגשי בישול מתקיימים   .מסעדות ובבתים פרטייםתנועות נוער, עמותות, ארגונים חברתיים,  בבתי ספר,  

, שפיםבשנים האחרונות בסמוך ליום הזיכרון, במסגרות שונות, על ידי סטודנטים, תנועות נוער, בתי ספר . בנוסף,  

 .ריה מחבקים ותומכים בפרויקט זהמתחום הקולינקונדיטורים ואנשי מקצוע מוכרים 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

קיים לבשל מתכונים של חללים וכן ל  כל אחד, בכל זמן ובכל מקום,ל  מאפשר  של מתכון עם זיכרון,  אינטרנטהאתר  

  מפגש בישול במטבחו הפרטי ולהכניס ערך מוסף והנצחה לארוחות ומפגשים המתקיימים בחייו.

 וסיפורים של חללים ובני משפחותיהם.לאתר עולים מידי יום מתכונים נוספים, תמונות 

פורמטים מסודרים לקיום מפגש, בקבוצות או ביחידים, כארוחה שלמה או כמנה אחת, וניתן  ניתן למצוא באתר 

 לשתף את משפחת החלל בתמונות וחוויות מהמפגש דרך אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של הפרויקט.

 

 

מלים על הזנת המתכונים והסיפורים לאתר ואוספים מתכונים בימים אלו, אנו מפיצים את הבשורה בישראל, ע

 וסיפורים נוספים.

השאיפה היא ליצור מאגר שלם של סיפורים מקושרים למתכונים, ולאפשר לכל אדם, מכל מקום בעולם, לקיים 

 ללא איסוף חומרים ומבלי להטריד את המשפחה. ,מפגש בישול סביב הנצחה

לל את המתכון, תמונות, סיפורים, קישורים לאתרי הנצחה, במידה ויש, וקטעי כו, ואישי לכל חלל  הינו  עמוד המתכון

 וידאו שלכם.

 . ולשפות נוספות  אנגליתבהמשך גם יתורגם לו ,בעברית נבנהבשלב ראשון האתר 

 

מתוך הניסיון והחיבור הרגשי שלה   ל אחת מה אמונה על תחום אחרמתנדבות, אשר כ  9ות הפרויקט מונה  כיום צו

יה בכל  אמונה בפרויקט על הקשר עם המשפחות השכולות, ואתם מוזמנים לפנות אלדניאל סימן טוב . לפרויקט

 @co.ilmatkonzikaronfamily. -נושא. דניאל זמינה במייל 
 5328811-052 –וכן בטלפון 

 

 

מתכון אהוב, תמונות, וידאו, סיפורים   נו אתכם לקחת חלק בפרויקט ולשלוח ל יםמזמינ  ואנ 

 וכל מה שתרצו להכניס לדף של האהוב שלכם שלא שב לטעום את המנה האהובה עליו. 

אם אתם מעוניינים לקחת חלק ולשתף אותנו כאן במתכון, בסיפור שלכם ושל ילדכם שלא  

 שב עוד ולהנציח אותו ואת סיפורכם באתר "מתכון עם זיכרון",  

 family@matkonzikaron.co.il  – שר ושלחו את החומרים למייל ק נואנא צרו אית 

  

 

 

 ובנימה אישית,

 אני מזמינה אתכם לצאת יחד איתי למסע הזה, למסע של הנצחה מעבר לים,

 למסע של טעמים וזיכרונות בישראל ומחוצה לה. 

 מרגשים, אישיים ומשמעותיים,ל מפגשי הבישולבעזרתכם, נוכל להפוך את 

 נוכל ליצור חיבורים וחוויות משותפות ויחד 

 .וילדיכם האהובים שכולן סביב הסיפור האישי של משפחתכם

 

 

 בברכה,

 .וצוות "מתכון עם זיכרון" עדן קוהלי

 

 

 

 
 


