
ספר מתכונים 

לזכר חללי מערכות ישראל

בני העיר רחובות  

"מבשלים וזוכרים"



צורות רבות ושונות לובש הזיכרון.

הוא יכול להופיע כריח, לפעמים כתמונה,

או פתאום להגיח מתוך סרט או איזו מנגינה.

ולפעמים...לפעמים הוא מגיע ארוז וחם, טעים ומנחם- בתור מאכל אהוב שמזכיר רגעים יקרים.

 

השנה, רגע לפני יום הזיכרון, אנו במרכז הצעירים "הפלטפורמה" חשבנו כיצד להנציח את בני עירנו שנפלו

בעת שירותם הצבאי, בדרך שתשמר ותנכיח אותם בזיכרון לאורך כל השנה.

לכל נופל היה מאכל אהוב שציפה לו ובשבילו ספר את הימים עד היציאה הביתה...

איגדנו מספר מתכונים כאלו, צירפנו סיפור אישי של הנופל והוצאנו ספר מתכונים דיגיטלי לזכרם.

 

אנו מקווים כי בהכנת מתכונים אלו, נוכל יחד לחזק את המשפחות השכולות, ולהנציח את זיכרון יקיריהם.
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מנות ראשונות 



ליאור הררי ז"ל
18.4.1976-27.3.2000

ליאור, תלמיד מצטיין גדל והתחנך בעיר והיה לצעיר מקסים,
שאפתן, טוב לב, מכבד כל אדם וסובלני בדעותיו. ליאור היה
גבה קומה, כחול עיניים ויפה תואר. הוא ניחן בחן רב, חכמה,

רצינות וחוש הומור.
 

לכל אורך שנות חייו ידע ליהנות מכל מה שהיה לחיים להציע,
בילויים, תרבות ואוכל טוב.

 
ליאור אהב במיוחד את פשטידת הגבינה של אמו רחל אותה היה

מסוגל לאכול ישר מהמקפיא כאשר היה רעב. 
 

ליאור שירת כנווט קרב במטוס F16  בטייסת העמק שברמת דוד
ונפל בתאונה אווירית ב-27 במרץ 2000 כשהיה בן 24 בלבד.

הותיר אחריו הורים שני אחים ואחות. יהי זכרו ברוך 
 



 

 

במיקסר עם וו גיטרה לשים את כל החומרים לבצק. 

בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי המילוי. 

מרדדים חצי מכמות הבצק ומניחים בתבנית פיירקס גדולה

משומנת, מעל הבצק מורחים את המילוי, מרדדים את שאר

הבצק ומניחים מעל המילוי.

מורחים למעלה ביצה, דוקרים את הבצק עם מזלג, מפזרים

שומשום ואופים עד להזהבה.

חותכים לריבועים כשהפשטידה עדיין חמה. 

כשמוציאים את הפשטידה מהתנור הגבינה די נוזלית, לא להיבהל,

חותכים עם סכין חד ומניחים להתקרר. הפשטידה תגיע למרקם

הרצוי.

 

 

 

בצק:

מילוי:

• 2 1/2 כוסות קמח

• 1 שקית אבקת אפיה

• 250 גר' גבינה לבנה 5%

• 200 גרם חמאה רכה

• מעט מלח

• 250 גר' גבינה צהובה עמק 9% מגורדת

• 1 חבילה גבינה בולגרית מלוחה 5%

• 1 גביע שמנת חמוצה 9%

אופן ההכנה:

פשטידת גבינות 



אהרון בן חמו ז"ל 
6.4.1958-10.5.1977

אהרון בן העיר רחובות היה תלמיד חרוץ וחובב ספורט מושבע
מצטיין בלימודיו. במאי 76' גויס אהרון לצבא והתנדב לשרת כצנחן,
את הטירונות והקורס סיים בהצלחה מרובה, הוא ייצג את פלוגתו

בתחרות ירי וזכה במקום הראשון.
 

המוטו של אהרון היה "לחיות תמיד באופטימיות ובתקווה לטוב"
שושנה אחותו מספרת "אחי היה איש צנוע ועניו, יפה בלורית אמיתי.
שבועיים לפני נפילתו כתבתי לו מכתב וסיפרתי לו על סדר הפסח
שהתקיים בזמן שהוא בבסיס וכמה אני מחכה שניפגש, בסוף המכתב
כתבתי לו שישמור את המכתב ממני, בנפילתו כאשר קיבלנו את

החפצים שלו הביתה מצאתי את המכתב בין חפציו".
 

אהרון נספה בעת מילוי תפקידו בהתרסקות מסוק בבקעת הירדן
ב-10 במאי 1977, הותיר אחריו הורים ו-13 אחים ואחיות. יהי זכרו

ברוך 
 
 



מפרקים את הכרובית לפרחים.

את הפרחים מעבירים לסיר וממלאים אותו במים רותחים עד ל-3/4 גובה. מוסיפים

כפית מלח, מערבבים ומבשלים על להבה בינונית-גבוהה עד לרתיחה. מניחים לבישול

במשך 5 דקות נוספות ומניחים לקירור.

מסדרים 3 צלחות או קעריות: אחת עם קמח, השנייה עם הביצים הטרופות מעורבבות

עם כפית מלח, 1/4 כפית פלפל שחור וכפית פפריקה והשלישית עם פירורי הלחם.

מחממים במחבת רחבה שמן לטיגון מצפים את פרחי הכרוביות בקמח (ומנערים

עודפים), לאחר מכן טובלים בביצים ולבסוף בפירורי הלחם ומטגנים כשהשמן חם.

מסובבים את הכרוביות מדי פעם עד שהן זהובות-שחומות מכל הכיוונים ומוציאים

לצלחת מרופדת נייר סופג או מסננת, מפזרים מעט מלח מעל ומגישים.

 

 

 

 

מצרכים:

· 1 כרובית גדולה
· כ-3/4 כוס קמח

· כוס וחצי פירורי לחם
· 3 ביצים טרופות

· 1 כפית שטוחה פפריקה מתוקה
· 2 כפיות מלח, מחולקות

· 1/4 כפית פלפל שחור
· שמן לטיגון

· מלח ים לפיזור מעל

אופן ההכנה:

כרובית מטוגנת



מנה עיקרית 



שי עוקשי ז"ל 
25.4.1979-10.8.1998

 
שי, דור רביעי ברחובות נולד וגדל בעיר, היה אהוב על כולם, חייכן,
בעל יוזמה, נתינה ולב רחב. בחור צעיר וכשרוני שאהב ליצור, לייצר
ולחדש דברים כגון, רהיטים ישנים ומכשירים אלקטרוניים. היה חברותי

ולו היו חברים רבים, אהב לשחק פינג פונג ובילה שעות בים.
 

שי אהב אוכל טוב והיה בעל מוטיבציה ויכולת להכין ארוחה אפילו
בשעות הקטנת של הלילה, המתכון המועדף עליו היה קובה במרק עוף

של פסח של אימו אילנה.
 

ב-8 ליולי התגייס שי ושירת בחיל החימוש ונפל ב-10 באוגוסט 1998
בעת מילוי תפקידו. שי הותיר אחריו הורים ושלושה אחים. יהי זכרו

ברוך 
 
 
 



מערבבים יחד את הקמח, מלח, פלפל שחור, חווייג' מרק, גזר מגורד דק, תפו"א

מגורד דק ופטרוזיליה או כוסברה קצוצה דק. 

 לאחר מכן, מוסיפים כוס מים פושרים, 2 ביצים ואת הבצל המטוגן. 

מערבבים הכל יחד ומשאירים לנוח 5 דקות. 

(אם העיסה קשה- להוסיף מעט מים, העיסה צריכה להיות מוצקה אבל לא קשה).

בעזרת כף לוקחים מהעיסה ומכניסים למרק הרותח כאשר הסיר על האש במשך חמש

דקות והכל מוכן. 

 

 

 

מצרכים:

· 1 ו 1/2 כוס קמח מצה
· רבע כפית מלח

· רבע כפית חווייג' מרק
· קומץ פלפל שחור 

· 1 גזר בינוני
· 1 תפוחי אדמה בינוני

· קצת פטרוזיליה או כוסברה
· כוס מים פושרים

· 2 ביצים 
· בצל קטן קצוץ ומטוגן 

 

אופן ההכנה:

קובה במרק עוף לפסח  



קינוחים 



רונן לוברסקי ז"ל 
5.4.1998-26.5.2018

רונן היה ילד שמח וחייכן, אמן וספורטאי מחונן כבר בילדותו חלם לשרת

ב"דובדבן" ובגיל 16 כתב לעצמו את המוטו של ארנולד שוורצנגר "אי

אפשר לטפס בסולם ההצלחה עם ידיים בכיסים". עם גיוסו לצה"ל

התהדק הקשר בינו ובין אחיו אריק ששירת גם ביחידות השדה והם

הרבו לשוחח ולהעלות חוויות מהשירות הצבאי.

כחלק מהמסלול הצבאי ולקראת סופו קיבל רונן משימה לכתוב מה הוא

מאחל לעצמו בסוף המסלול, אריק מספר כי רונן סיפר לו על הדברים

אותם כתב אך לא רצה לתת לו לראות אותם. 

בתום המסלול נערך אירוע משמח בו אמר אריק לרונן בפעם הראשונה

בחיים עד כמה הוא גאה בו, כשרונן נהרג מצאו בני המשפחה את

הדברים שרונן איחל לעצמו ובאחד הדפים נכתב "אני רוצה שאריק יהיה

גאה בי!"

סמל רונן לוברסקי נפל בפעילות מבצעית בי"ב סיוון תשע"ח ה-26 למאי

2018 כאשר יומיים לפני כן השתתף בפעילות מבצעית למעצר חוליית ירי

ברמאללה. רונן הותיר אחריו הורים ואח. יהי זכרו ברוך 



 

להפריד את החלמונים מהחלבונים בצלחת נפרדת 

(אסור שתיכנס טיפת חלמון)

את החלבון מקציפים ומוסיפים קורט מלח ו2 כפות סוכר

 ומניחים במקרר

את החלמון מקציפים עם 2 כפות סוכר, סוכר וניל (או תמצית וניל) 

ומקציפים עד שלא מרגישים סוכר. 

מקצפים שמנת עם כף סוכר עד שהקציפה יציבה. כשהקציפה יציבה

מוסיפים לשמנת את החלמון ולאט לאט את החלבון המוקצף שהיה

מונח במקרר.

לבסוף לשים בקופסא ולמקפיא ללילה.

 

 

מצרכים:

• שמנת מתוקה 38%

· 3 ביצים גדולות/ 4 קטנות
· 5 כפות גדולות של סוכר

· קורט מלח
· 2 סוכר וניל/ תמצית וניל 2-3 טיפות

 

אופן ההכנה:

גלידה 



אורן כהן ז"ל 
20.9.1985-26.7.2010

אורן היה תלמיד מצטיין עם אהבה עצומה לתחומי המחשבים,
טכנולוגיה ורובוטיקה. בכיתה י"ב ניצח בתחרות רובוטיקה של רשת
"אורט". גם בתחום החברתי בלט והיה פעיל במועצת התלמידים
הבית ספרית והעירונית, במסגרת תפקידו במועצה יזם והפעיל

פרויקט גישור בין נוער חילוני לדתי. 
 

לצבא התגייס אורן בספטמבר 2005 בתום לימודי עתודה ושובץ
כמכונאי קרקע של מסוקי היסעור בחיל האוויר, אחותו דניאלה
שהתגייסה בעקבותיו סיפרה כי הפרש הגילים ביניהם היה קרוב
ל-10 שנים והפער היווה קושי רב בהתקרבות אך בתקופת חייו
האחרונה, כשבגרה, החיבור ביניהם היה משמעותי וחזק עבורה

ותחושת הפספוס על הקשר שנגדע שוברת את ליבה.
 

אורן נפל בעת פעילות מבצעית בהרי רומניה ב-26 ליולי 2010
כשהוא בן 24 בלבד, הותיר אחריו זוג הורים, אח ואחות. יהי

זכרו ברוך 
 



חותכים את כל הבננות לאורכן, כך שנוצרות רצועות.

במחבת שמים את הסוכר ואת הברנדי עד שנוצר קרמל, בזהירות

כך שלא יישרף.

כשהקרמל מוכן, מוסיפים את הבננות למחבת ומטגנים אותן כ 3-4

דקות מכל הכיוונים עד שהבננה מקבלת צבע שחום יפה. 

 

 

אופן ההכנה:מצרכים:

בננות מקורמלות 

 

· 3-4 בננות בשלות
· כוס סוכר

· כף משקה ברנדי
 


