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ל''זשלמה מזרחי מפגש בישול לזכרו של 
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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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ל"שלמה מזרחי זבמפגש הקרוב נבשל יחד את המנה של 
21.10.1973, ד"תשלה בתשרי "ביום כ, במלחמת יום כיפורשנפל 
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בעיר קהיר שבמדינת 16.04.1950בתאריך , י''תששלמה מזרחי נולד בשנת
.  1957שלמה עלה לארץ ישראל יחד עם משפחתו בשנת . מצרים

:שלמהילדותו של 
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הספר היסודי -טוביה ובבית-היסודי בבארהספר -בביתאת מסלול לימודיו החל 
.  אביב-בתל" גאולה"

.הספר התיכון בקיבוץ ברקאי-המשיך בלימודיו בביתכן -אחרי

טיפח כלבה והשקיע בטיפול בה את , גידל דגים באקווריום–חיים -אהב בעליהוא 
. כל מרצו ואת כל מאודו

:בבית הספר 
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, שפת הים בילה שעות רבות בדיגועל , נעוריו גר שלמה בקרבת היםבימי 
.בשיט ובהעפת עפיפונים, סירותבבניית 

.היה חובב ספורט נלהב ונמנה עם חברי נבחרת הכדורעף של המשקהוא 

:גיל הנעורים
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". השומר הצעיר"והיה חבר בתנועת , נמנה עם חניכי חברת הנוער בקיבוץ ברקאישלמה 

.  מטעם הקיבוץ להדריך בני נוער בכרכורבהמשך גם נשלח 

:גיל הנעורים
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. לסיירת, "גולני"לחטיבת , ל"לצהשלמה גויס 1968מאי בחודש 
. גא ביחידתו ואהוב על מפקדיו, אחראי ומסור לתפקידו, היה חייל טובהוא 

".אות השירות המבצעי"הוענק לו בעקבות פועלו בלוחם 

:שירותו הצבאי
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על כל התאקלם במהרה והתחבב בו,חנה-ידלקיבוץ מהצבא הצטרף השחרור לאחר 
. חברי המשק

בו אורך רוח  היו . מלאכתואחראי ושוקד על , דייקן במעשיו, היה עובד חרוץ וקפדןהוא 
. וסבלנות

ישר , לב-גלוי, הוא היה איש נעים שיחה. שתמיד הושיט יד וסייע, שלמה היה אדם טוב לב
. ומקיים הבטחותיודובר אמת , מצפון-בעל, דרך

:לאחר שחרורו מהצבא
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.שירות מילואים פעילהשריון וביצע -חילליחידת מילואים של שלמה הוצב 

:לאחר שחרורו מהצבא
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בסיניהכיפורים גויס שלמה ונשלח עם יחידתו לחזית -מלחמת יוםכשפרצה 

.נפל בקרב( 21.10.1973)ד "ה בתשרי תשל"כביום 

. העלמין ביד חנה-בביתשלמה הובא למנוחות 

.ואחותארבעה אחים , אבאחריו השאירהוא

:הקרב בו נפל
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: מפקדולמשפחתו של שלמה כתב תנחומים במכתב 
תוך טיפול בחבריו הפצועים תחת  , ל גילה אומץ לב ומסירות במילוי תפקידו"שלמה ז"

."חבריו הלוחמים, דמותו של שלמה תיחרט לעד בזיכרוננו. אש

-דף לזכרו של שלמה 
https://www.amuta600.org.il/memories/%D7%A1%D7%9E%D7%9C-

%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8-
%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-

%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-2/

:לאחר מותו 

https://www.amuta600.org.il/memories/%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-2/
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תודה  
!שהשתתפתם


