




מפגש בישול לזכר

ליאת בן ישי



ילדות

ליאת נולדה ב12/09/1977 בנצרת עילית (נוף הגליל היום), בת לגאולה ויצחק בן 

ישי, ואחות לרווית, אופיר, חן ושי.

למדה בבית הספר היסודי גלעד, בחטיבת הביניים ובתיכון למדה באורט משה 

שרת.



על הילדה שהייתה

 ליאת היתה ילדה חייכנית ואנרגטית, מלאת שמחת חיים ואהבת האדם, אהבה
 מאוד להעניק ולתת מעצמה. ליאת היתה תלמידה מצטיינת למזרחנות. היא היתה

 שקדנית וחרוצה, היתה מציבה לעצמה מטרות ובעזרת שאפתנותה וכישוריה,
 השיגה אותן. לליאת היה כישרון בלמידת שפות, היא ידעה ערבית צרפתית

ספרדית ואנגלית. ליאת אהבה לכתוב שירים וגם היתה שרה בטקסים



גיל ההתבגרות

ליאת היתה ילדה מאוד חברותית, כולם אהבו אותה. היתה ילדה חייכנית שמחה, 
ידועה עם ההומור שלה, אהבה לתת ולעזור לאחרים.

ליאת התנדבה במתנ"ס העירוני ותמיד לקחה על עצמה אחריות לארגן מסיבות 
ואירועים שונים בבית הספר.







תחביבים ותחומי עניין

ליאת אהבה לשיר ולכתוב שירים, אהבה לארגן מסיבות ואירועים שונים לבית הספר.
אהבה מוסיקת רגאי, קאנטרי, ריטה ורמי קליינטשין.

ליאת היתה ידועה בחוש ההומור שלה, היתה מצחיקה ואהבה לעשות חיקויים.



לפני הגיוס לצה"ל

לפני שהתגייסה, ליאת עבדה כמורה מחליפה בבית הספר גלעד, מהר מאוד 

לאחר מכן התגייסה לצה"ל לאחר סיום הבגרויות.



 הגיוס לצה"ל

בפברואר 1996,  התגייסה ליאת לצה"ל לקורס בחיל המודיעין.
היא התגייסה מלאת מוטיבציה ומיד התאקלמה במסגרת הצבאית, היא אהבה את 

מפקדיה ואת חבריה לקורס, החומר הנלמד עניין אותה והיתה מלאת גאווה ליחידה. 
ליאת סיימה את הקורס בהצלחה והתגאתה לענוד את סיכת המודיעין. 



השירות הצבאי

סיימה קורס בהצטיינות בהאזנה, בחיל המודיעין.

שובצה בגבול הסורי.

בתעודת הצטיינות המורה לערבית כתב לה בערבית " אם הצבא יצטרך יונה, היא 

תיהיה הראשונה שתישלח" – במודיעין למשפט זה יש משמעות רבה.

התגייסה למודיעין בעקבות הידע הרב שהיה לה בערבית.





מועד הנפילה

ליאת נהרגה בתאונת דרכים שאירעה ביום י"ז באב תשנ"ו (2.8.1996) בסמוך לצומת 
פורדיס. עמה נפלו רב"ט זנו ליאת ורב"ט גרובר גלית. 

בת תשע עשרה היתה ליאת בנופלה. לאחר נפילתה הועלתה לדרגת רב"ט. היא נטמנה 
בבית העלמין הצבאי בנצרת עלית (נוף הגליל היום). השאירה אחריה הורים וארבעה 

אחים ואחיות - רווית, אופיר, חן ושי



הספדים
המשפחה: כל פאזל חייב להיות מושלם.

חלק יקר בפאזל חסר.

את החלק הזה לעולם 

לא נוכל להחליף באחר

החסר בפאזל זו את ליאת שלנו

שידעת תמיד להסב שמחה לכולנו

היית לנו בת ואחות לתאפרת.

אצלך זה לא כיל להיות אחרת.

לכל אחד מאיתנו נתת כינוי

העיקר שיהיה שמח ובשביל הבידור.

איך אפשר לדבר עלייך בלשון עבר ?

אולי בכל זאת תבואי מחר.

לחשוב כך זה אולי מוזר.

.אך כשאוהבים ומתגעגעים הכל מותר

.היית תמיד ששון ושמחה

 שאיפתך תמיד היתה להיות תפארת

.וגאוות המשפחה

.כל כך קשה להשלים עם החסר

.את איתנו בכל רגע ויום שעובר

.אם זה בבית, ובכל מיני מקומות



הספדים
.

 מפקד הקורס: המומים וכואבים אנו עומדים כאן היום. עדיין לא מעכלים את

 הטרגדיה שפקדה אותנו. דווקא ביום שמח של סיום הקורס קורה אסון כזה.

 ופתאום נלקחת מכל מי שהכיר אותך ואהב אותך. לחשוב עליך דוממת וללא

.חיים זה  כמעט בלתי אפשרי לכל מי שהכיר אותך, ליאת

 כל כך שמחה תמיד, כל כך מלאת חיים ואוהבת לצחוק ולהצחיק. תמיד יוזמת,

.מארגנת ומתנדבת, ראשונה לכל משימה

 כך אומרים קוטף לגנו רק את היפים והמיוחדים שבפרחים והנה נקטפת גם

.את

.לעולם לא נשכח אותך, ליאת יהיה זכרך ברוך



הנצחה

את ליאת הנציחו בכמה דרכים,

ספר לזכרה שנקרא "לך דומיה תהילה" – בו חבריה ואנשים שאהבו והכירו 

אותה ספדו לה, וכתבו לה. בספר גם מופיעים כמה מהשירים שכתבה ליאת, 

תמונות שלה מהצבא, מהילדות ועם חברים ומשפחה.

עשו תערוכה לזכרה במתנ"ס ברקוביץ שבנצרת עילית (נוף הגליל היום).

ליאת היתה כל כך מקסימה שקיבלה את הכינוי : "ילדה של פטל"




