




מפגש בישול לזכר

ל"רחמים רמי קמחי ז



ילדות

.14/09/1944-רמי נולד בעיר שומן שבבולגריה ב

משה , יוסףאחיהם של, ל"ויעקב קמחי זזפירהרמי הוא בנם השלישי של 

.וניסים

.עלה רמי לישראל ביחד עם משפחתו4בהיותו בן 1948בשנת 

.שם למד בבתי ספר, משפחתו התמקמה ביהוד



השירות הצבאי

.ש"ל ושירת כנהג נגמ"התגייס לצה1962בשנת 

,  שנה25כציוני נלהב המשיך רמי לעשות שירות מילואים במשך 

אות  , השתתף במלחמות ישראל וקיבל אות מלחמת ששת הימים

.מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום הגליל



לאחר השחרור

.בתום שירותו הצבאי החל לעבוד בתעשייה האווירית

.במסגרת עבודתו בבקעת הירדן1970רמי ושרה הכירו בשנת 

. באותה עת הייתה שרה חיילת צעירה ששירתה בצנחנים

.לאחר שנת זוגיות נישאו

.משה וקובי, פזית: לאחר החתונה עברו להתגורר בראשון לציון ולהם שלושה ילדים





לאחר השחרור

.GMCפקדה את משפחת קמחי טרגדיה כאשר רמי נפצע עת נסע ברכב ה1987בשנת 

, התרחשה תאונה שהותירה את רמי נכה באופן קשה-מטעם עבודתו בתעשייה האווירית

.  הרכב התפוצץ לפתע והותיר את רמי פצוע אנושות

במשך שעות נלחמו הרופאים על חיוו וביצעו  . רגלו הימנית נקטעה ושתי ידיו נפצעו קשות

.בו ניתוחים רבים

,  במהלך השיקום הארוך והמורכב רמי היה עטוף באהבת ובדאגת משפחתו היקרה

.תמכה והרעיפה עליו אהבה, שעודדה



לאחר השחרור

חודשים רבים לקח לרמי להתאושש מהטראומה ולהשלים עם מצבו שהשתנה  

.  מן הקצה אל הקצה

.  ולצפות בהם מקימים משפחות משל עצמן, רמי זכה ללוות את ילדיו לחופה

נכדים שהחזירו את החיוך  . עדי ויריב: לרמי ושרה נולדו שני נכדים מהבת פזית

.הרחב על פניו של רמי

קנה לעצמו רמי מונית  , שנים לאחר התאונה הקשה בתעשייה האווירית12

.והחל לעבוד



מועד הנפילה

אקצה בשעות הערב הסיע רמי לקוח -במהלך אינתיפאדת אל7/5/2002ביום שלישי 

שם פוצץ מחבל עמוס מזוודות נפץ וגרם לפציעתם  , בראשון לציון" שפילדמועדון "ל

.איש ביניהם רמי15איש והירצחם של 55של 

,  הירצחו של רמי היכה בתדהמה את חבריו הרבים שתיארו אותו אדם משכמו ומעלה

.אוהב אדם ואיש משפחה מסור, ציוני, מלח הארץ



הנצחה

שיחלקה , אותם למדה מאימו, רמי אהב את כל המאכלים ששרה אשתו הכינה

.ממולאים, בורלימס, בוריקיטס. איתה באהבה את רזי המטבח

שזוכים  , בחגים ובשבתות שרה מקפידה להמשיך ולאחר את המשפחה והחברים

.לטעום ממטעמיה




