


לזכרבישולמפגש

ל"אליהו לסרי ז



ילדות

.10.04.1948ח "בניסן תש' בתאריך א. קזבלנקה שבמרוקואליהו נולד בעיר 

.באופקיםוהתגוררו 1963מכלוף וסוליקה ומשפחתם עלו לארץ בשנת הוריו 

, לאחר עלות המשפחה לארץ, במרוקו " אם הבנים"למד בישיבת אליהו 

.למד אליהו במרכז הנוער ובחווה החקלאית באופקים



שהיההילדעל

.  חביב מאוד על כולם, אליהו היה ילד פעיל וחרוץ

איתםושוחח , והמוריםלהפגש עם התלמידים המשיך , הנוערלאחר שעזב את מרכז 

.תכניותיו לעתידעל 



ההתבגרותגיל

המשפחה  עלתה , 15בן כשהיה , 1963בשנת . במרוקו" אם הבנים"אליהו למד בישיבה 

.לארץ ישראל

.  אליהו למד במרכז הנוער ובחווה החקלאית באופקים

.בהמשך עבד בבניין כדי לעזור בפרנסת המשפחה

.ורצה לחלץ את משפחתו מהמצוקה הכלכליתלאביו אליהו היה מסור מאוד 





ענייןותחומיתחביבים

כתיבתו של אליהו התבטאה בכתיבת שירים וגם  , לאליהו היה כישרון רב בכתיבה ובציור

.  בכתיבת מכתבים למשפחתו כאשר היה בשירותו הצבאי

.  במכתביו אליהו דרש לשלום משפחתו והרעיף עליהם את אהבתו ודאגתו גם מרחוק



ל"לצההגיוסלפני

אליהו עבד במאפייה באשדוד בכדי לעזור להוריו מבחינה , ל"לפני גיוסו לצה

גם בזמן שירותו הצבאי נתן אליהו לאביו חלק ממשכורתו כדי לעזור בפרנסת , כלכלית

.ל היה מסור מאוד למשפחתו"אליהו ז, המשפחה



ל"לצההגיוס

.בגזרת סיניבמלחמת ששת הימים הוא נלחם . ל"לנח, 1966ל גוייס במאי "אליהו ז

.ל מוצנח"אחרי המלחמה הוא התנדב לצנחנים ושירת בנח

. רצה להכביד עליהם בדאגה לוולא , משפחתואליהו חשב איך לעזור ולהיטיב עם 

שהכל, אותו הוא תמיד אמרכששאלו . מעולם לא התלונן ולא סיפר על קשיים בצבא, לכן

.אצלו בסדר



הצבאיהשירות

(.ל מוצנח"נח)101בחטיבת הצנחנים בגדוד , ל"ל שרת בנח"אליהו ז

הוא השתתף במלחמת ששת הימים ובמבצעים צבאיים  

.שבאחד מהם הוא נפל, שהיו אחרי המלחמה



הנפילהמועד

,תשעה חודשים לפני סיום שירותו הצבאי

,  אשר בבקעת הירדן, במהלך פעילות מבצעית ליד גשר דמיה

.אליהו נהרג בחילופי אש עם האויב( 8.2.1968)ח "בשבט תשכ' ט, חמישיביום 

.  ביום שהיה אמור לצאת לחופשה ולבקר את הוריו, היה זה



הספדים

שנה היה  20ל נקבר בבית העלמין באופקים בן "אליהו ז

.במותו 

.אחיות6-אח ו, הוא הותיר אחריו הורים

ספדו לו וסיפרו שבמהלך  ,  שאהבו אותו מאוד, מפקדיו

פגז פגע בדופן  , שנמשכה מספר שעות, הפגזה של האויב 

.בעמדה שבה היה אליהו באותה העת, התעלה

.הרסיסים שחדרו פנימה פגעו בו וגרמו למותו



הנצחה

בני משפחתו של אליהו מתנדבים בצבא ובפרוייקטים  

.ל לאורך השנים"שונים ופועלים רבות להנצחת אליהו ז

בכל האנדרטאות של חטיבת  מונצח , ל"זשמו של אליהו 

.בארץ הצנחנים 



ענייןותחומיתחביבים

ְיֵעָלה
א

ה   ה אֹוֵהב ִמְכָתב ְלָך ָיֵעל פֹּ ֶאָחד ֶשאֹוְתָך כֹּ
ִשיֵרי ֶזה יֹוֵצא  ,ִמְקִרי ֶזה ָעצּוב ְוכֹוֵאב.כֹוֵתב

.ִמן ַהֵלב
ב

ֹּא ֵאַדע ָיֵעל ַאְת ֵתְדִעי , ַמּדּוַע ַאֲהָבה ל
ַהִסָבה

.ִּדְמָעה שּוב ַעל ֶלִחי ָיְרָדה
ֹּאת  .ַאֲהָבהָהְיָתהָאֵכן ז

ג
ֹּאת ַאְת , אְמִרי ָנא ַיְעָלה ֶשִלי ַמּדּוַע עֹוָשה ז

ֵלב ֶאֶבן ֶאְפָשר ָכְך  .ָהֵאין ְבִלֵבְך שּום ָּדָבר.ִלי
.לֹוַמר

ד
ֹּא ָהְיָתה ִלי  ָיֵעל ִאם ֵאַלי שּוב ַתֲחזֹּר ַבֵלב ל

ר.ִתְקָוה ֹּאת ָלַעד ְוֶאְשמֹּ ר ז ִתְקָוה עֹוד ,ֶאְזכֹּ
.ַבֵלב ִנְשֲאָרה

ל"שכתב אליהו ז" יעלה"השיר 

https://www.youtube.com/watch?v=alapGFZTZQI&ab_channel=%D7%9C%D7%92%D7%A2%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D



