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מפגש בישול 
ל''לזכרו של עופר דובי אלקסלסי ז
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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 

.והסיפור שמאחוריהם
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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''עופר דובי אלקסלסי ז



Taste of Memories                    מתכון עם זיכרון

אח , בבאר שבע להוריו רוזט ושרל10.9.1965עופר נולד ב
.מישל וסיגל, לאורלי

ולאחר מכן היה  ', עד כתה ט" תלמים"ס "עופר למד בביה
. בפנימייה הצבאית בתל אביב

גמנסיה  "את לימודיו התיכוניים רכש במגמה הגיאוגרפית ב
".הרצליה
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ואף זכה  , עופר נהנה מהלימודים וסיים בהישגים גבוהים
".חניך מצטיין"בפנימייה להערכת 

הוא היה אהוב על חבריו והיה ידוע כבעל חוש הומור ואופי נוח  
.וידידותי

.וכן בשש בש, הצטיין בספורט ואהב לשחק בכדורעף וכדורסל
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לחטיבת  , ל"עופר התגייס לצה1983באוקטובר 
.גולני

כים בו נפצע בכתפו  "תוך זמן קצר יצא לקורס מ
.ונאלץ לעבור לתפקיד אחר

ש ותוך מספר חודשים "ץ במפח"הוא שובץ כסמב
.שם בחר בהשלמה לחיל חינוך, יצא לקורס קצינים

הוא ראה בעבודה בחיל החינוך שליחות ופעל רבות  
.לקידום החינוך ביחידות שונות
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שימש כסגן קצין החינוך בבית  1991עד 1985בין 
,  ר"כים חי"ס למ"ר וקצין החינוך בבי"כים חי"הספר למ

91קצין חינוך באוגדה , כקצין חינוך בחטיבת גבעתי
".עוצבת הגליל"

אחריות ודקדקנות  , את כל תפקידיו ביצע במקצועיות
.תוך הצבת יעדים ותוכניות חינוך, רבה

הוא הטביע את חותמו בכל יחידה בה שירת בזכות  
.אישיותו הכובשת והמסירות בה ביצע את עבודתו
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דוגמה מעבודתו המגוונת היא הנחייתו והשתתפותו  
שהוקם עבור ילדי , "בעקבות גבעתי"הפעילה במחנה פסח 

, איזור לכיש
ל "ארגון ערב יום העצמאות בו הביא את צוות הווי נח

.91במיוחד עבור חייליו שנשארו בבסיס באוגדה 

,  יצא עופר ללימודים אקדמאיים במטעם הצבא1991ב
. בהם כמובן בחר להעשיר את השכלתו בתחום החינוך

הוא סיים את התואר הראשון בחוג לחינוך באוניברסיטת בר  
תוך התמקדות בחינוך בלתי פורמלי ומינהל  , אילן בהצטיינות

.חינוכי
לאחר הלימודים שב לצבא בתפקיד קצין חינוך באוגדת  

.ע"אזח
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נשא עופר את ענת לאישה בקיבוץ חפץ 1992בספטמבר 
.חיים

הם התחתנו באירוע מיוחד ומקורי שהפיק בעצמו

.תום, נולד בנו הבכור1995ב
,  ל"באותה שנה עבר עופר לתפקיד קצין חינוך בפיקוד הנח

!ושם קידם את נושא החינוך באופן ראוי לציון
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,  נפצע עופר אנושות בתאונת אופנוע קטלנית12.2.1996ב
.בכניסת לקיבוץ כרמיה

.שם נפטר מפצעיו, ח ברזילי"הוא הובהל לבי
שתי אחיות , הורים, בן, הותיר אחריו אישה, בנופלו31בן 

. ואח
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אדם כל כך , עופר, כזה היית: "ח חינוך"בהלוויתיו ספד לו רמ
ולא משנה כמה  , אז פשוט קיבלת-חי וחזק וכשרצית משהו 

כזה  . מכשולים היו לפניך וכמה ארוכה הדרך להשגת המטרה
צבא  ... עושה מלאכתך באהבה ואדם, חייכן-עופר , היית

מאבדים היום קצין , ע"חיל החינוך והגדנ, הגנה לישראל
..."אבל קודם כל חבר, איכותי
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:עופר כתב את שעל לבו1991בינואר 
,  האם מתאונה? אך מתי יגיע קצי, יודע כי לכל אחד יש קץ"

רק , ממחלה ממארת או סתם בשל זיקנה והתבלות המכונה
לא אוכל , מאחל לעצמי שיהיה זה בשלבי השיא, לכשזה יגיע

לסבול את תחושת התלות ואבכה על איך נלקחה לי 
אפשר  -אי, מה לעשות, רוצה את זה מהיר וקצר. העצמאות
"לחיות לעד
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תודה  
!שהשתתפתם


