




מפגש בישול לזכר

משה מנטקה



ילדות

6.11.1959בתאריך משה מנטקה נולד באור יהודה 

.ורפייעקב , בן לרחל וניסים אח ללבנה

. ניר והדר, ל"לרונית מנטקה ואבא לנס זנשוי 



על הילד שהיה

.משה מנטקה היה ילד שובב וסקרן שאהב לטייל בטבע של אור יהודה

.יום בדרך לבית הספר היה עובר בפרדסיםכל 

. הוא רצה ללטף את הסוס אך ניגש לסוס מאחור, באחד הטיולים משה פגש בסוס

.  קיבל מכה מרגלו של הסוס ונשארה צלקת לכל חייומשה 



גיל ההתבגרות

. משה מנטקה היה גאה לגור באור יהודה ולכן היה מדריך בצופים של אור יהודה



תחביבים ותחומי עניין

.  לטייל ולבשל,לצלם אהב משה מנטקה היה 

, בנוסף. ולוקח אותן לטיולים בטבע( אשתו)משה היה דואג לאחיות הקטנות של רונית 

משה היה מגיע ומצלם את כל הילדים בתחפושות ואף מחלק , היו בגן בפוריםכשילדיו 

משה אהב לתעד לעיתים קרובות אנשים , נוסף על כך. את התמונות באותו היום

.ומראות



תחביבים ותחומי עניין

היה לו סדר משל עצמו בבישול ובאכילה  , אהב לבשל מאכלים מיוחדים במטבחמשה 

אפשרה לו להיכנס למטבח כאשר לשאר  ( אשתו)אמא של רונית . שלא ניתן לשינוי

.  בנות הבית הכניסה הייתה אסורה



ל"לפני הגיוס לצה

ל של הצופים לאחר שהדריך בצופים במשך "משה מנטקה בחר להתגייס לגרעין נח

.כל תקופת נעוריו

"  יחדיו"היה חבר בגרעין . התנועה להתיישבותמשה רצה להגשים את החזון של 

.  ל"ויחד עם חבריו התגייסו לנח



השירות הצבאי

ל מוצנח ולאחר מכן סמל "חלקו בגדוד נח, השירות הצבאי של משה מנטקה היה משולב

היה נהג וסיפק אספקה  כחלק מהתפקידים (. רפולאוכלוסייה של נערי )בחוות השומר 

.  בתוך מוצביםשם היו חיילים לוחמים. עיון' למרג

בין היתר במהלך השירות הקים עם חבריו את קיבוץ קדרים כאשר הקיבוץ המאמץ היה 

.עמיעד



השירות הצבאי

ויצאה לשנה של הדרכה בשבט הצופים ( ת"של)משה עשה פרק הדרכה , במהלך השירות

. השקיעה רבות, הוא היה מאוד אהוב בצופים. באור יהודה

. הייתה חשובה לו התדמית של העיר. אהב את אור יהודה והנוער שלההוא 





לאחר השחרור

יחדיו עם הוריו של לגור עזבו את קיבוץ קדרים ועברו לאור יהודה( אשתו)משה ורונית 

.  משה

משה האמין . עיליתלהתגורר בנצרת עברו נשאו ולאחר הנישואים6.6.1983בתאריך 

בחבריו החדשים , הוא הצליח להתאהב בעיר, אך. יהודהאור בשהוא עוד יחזור להתגורר 

.  שהכיר במשטרה ובחברים של רונית



לאחר השחרור

הוא התחיל את תפקידו כשוטר . שנים15משה מנטקה התגייס למשטרה ושירת שם 

.  שנים10-במשך חמש שנים והתקדם לשוטר זיהוי פלילי שם שירת במשך כ, סיור

.  מתחביביוגם אחד שזה משה היה צלם, בזיהוי הפלילי



לאחר השחרור

.  במהלך אחד הסיורים כשוטר סיור נתקבל משה בזוג תיירים אשר הסתבכו בנצרת

.  משה עזר לתיירים והם כאות תודה פנו לשר התיירות ושיבחו את שירותו ועזרתו

תעודת הוקרה ממשרד התיירות על שירות מצוין ועל יחס חם ומסביר פנים משה קיבל 

.לתייר







מועד הנפילה

כשנה וחצי הוא נלחם . משה מנטקה חלה במחלה קשה במהלך שירותו במשטרת ישראל

עד , חבריובמשך הטיפולים הוא המשיך לשרת במשטרת ישראל עם . במחלה וביצע טיפולים

. שבועיים לפני מועד פטירתו

.  תורניות במחלקהבאו לבקר ואף עשו , בזמן אשפוזו בבית חולים חבריו לא שכחו ממנו לרגע

.  24.06.1998מנטקה נפטר בתאריך משה 



הספדים

.משה

,החיוך

,גופיה לבנה, מגבת המטבח על הכתף

,כשאתה מתיישב ליד ההגה כדי שתצליח להיכנס עם כל הגובה הזה–וף הזה הכיפ

,ח בצבע חאקי עם חולצה כחולה של זיהוי פלילי"מכנסי דגמ

,כשכולנו כבר מזמן גמרו לאכול, הצלחת שמתמלאת טיפין טיפין באוכל

,(אף אחד לא מצליח לעשות את זה)כמו של צפור , השריקה הזו

,  המצלמה על הצוואר

,הדר על הכתפיים

...הצחוק הזה שיוצר לך מן חריצים כאלה בלחיים



הנצחה

.המיקום אינו קבוע, "ש משה מנטקה"טיול רעים ע"מדי שנה מתקיים 

.מתקיימת פעילות חברתית בשטח הטיולה ובכול שנה כל המשתתפים מקבלים חולצ

אתמבצעיםוהיתרמהנוףולהנותבחניוןלהישארבוחריםמהמשתתפיםחלק

.המסלול

יהודהאורהבניםבגן,שמשובביתעיליתבנצרתבאנדרטאותמונצחמנטקהמשה

.עיליתבנצרתלבניםידובבית



הנצחה

.מחלהשנה אחרי שאביו הלך לעולמו מאותה 20, נפטר ממחלה קשהל "זנס 

נשוי , בפטירתו33נס היה בן . בנם הבכור של משה ורונית, נפטר נס02.06.2018בתאריך 

.לרננה

של נס היה מיוחד והצליח להמיס גם את האנשים  חיוכו . נס היה ילד חייכן ואהוב על חבריו

תיקלט במסיבות בבית  , נהג לעשות מסיבות לילדי השכונה10מגיל . הקשוחים ביותר

עם אהבתו למוזיקה התגייס לצבא  . אירועים שונים ואף יצר מוזיקה משל עצמו, הספר

.שם שירת כסאונד מן, של משטרה צבאיתללהקה הצבאית 

. המשיך לעבוד כסאונד מן ותאורן באירועים, לאחר שחררו

.ל"זמנטקהנס 



ל"זמנטקהנס 




