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מפגש בישול 
ל''לזכרו של פז אליהו 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''זפז אליהו 
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שם גדל  , בקיבוץ עברות שליד נהריה6.4.1992פז נולד ב
.והתחנך

.ואח למתן ויותם, בן בכור להוריו אורי ורחל

ביערות  , ובילה הרבה בשדות הקיבוץ, פז היה ילד שאהב טבע
גם כשחזר משנת  . ובמדבריות במסגרת טיולי שבת משפחתיים

ל קפה באתר חדש  "השירות או מהצבא היה יוצר לטיול או פק
.שגילה
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החל משעות של צפיה  -חלק בלתי נפרד מחייו היה גם ספורט
ועד למגרש הכדורסל בו  , משפחתית הן מהבית והן במגרשים

.שיחק בנעוריו בקבוצה האזורית
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שם הכיר , "השומר הצעיר"היה במחנה ' כשהיה בכתה ט
, כולם חשבו שזו התאהבות של ילדים. "את חברתו אלה בר

" שנים7בעוד פחות מחודש היינו צריכים לחגוג ביחד 
.אמרה לאחר מותו
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,  שבערד" נרדים"פז התנדב לשנת שירות בפנמיית 
שהוצאו  5-18שם שימש כאח בוגר לילדים מגילאי 

.מביתם בצו בית משפט
, בכל מסגרת אליה הגיע פז ליוו אותו רוח ההתנדבות

.ההצטיינות והנתינה
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פז התגייס לחיל הצנחנים ושירת  2011בנובמבר 
עבר קורס קצינים . ן צנחנים"כלוחם מצטיין בפלח

.בהצלחה והמשיך את שירותו כקצין ביחידה
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פז עמד בראש צוות  2014ב" צוק איתן"במבצע 
.שמטרתו הייתה לאתר מנהרות בחאן יונס

במהלך המבצע הצוות נכנס לחצר בית ממולכד  
והופעל עליהם מטען שהביא למותם של פז ועוד 

לי מט ושחר שלו זכרונם  , שחר דאובר-שלושה מחייליו
.לברכה
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חוץ  , כשפז חזר הביתה לחגוג עם משפחתו, בחג השבועות האחרון
.הוא אהב מאד גם את הפחזניות של אמו רחל, מעוגת גבינה שאהב

.רחל הייתה מכינה את הפחזניות ופז היה עוזר לה למלא אותם

ופז ביקש מאמו , בחג השבועות נשארו עוד פחזניות אך המילוי נגמר
להקפיא את הפחזניות שנשארו ללא מילוי לסוף השבוע הבא שיגיע  

.מהצבא

והפחזניות שביקש לשמור לו לפעם הבאה  , פז לא חזר הביתה מאז
.שיגיע עדיין מחכות לו במקפיא עד היום
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22בן , "צוק איתן"במבצע 23.7.2014פז נפל ב
.בנופלו

.שני אחים ובת זוג, הותיר אחריו הורים
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תודה  
!שהשתתפתם


