
 1 

 אדר, תשס"ע 
 
 

  חולון  לוןיע"ש פ. אי  שנתי-בית הספר התיכון השש

 
 

  אלבום הנצחה לזכרו של
 

 ליאור זיו 
 

 20.4.2003תאריך שנפל ב
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שחר נסירוב :נערך ע"י התלמידים
 יובל פרהמנדפר                                    

 מסלםאושר א                                    
 ירין מניין                                    

 איריס נסירוב                                    
 אתי מניין                                     
 דורית בן אבובסיועם של:               

 הילה פרנסיס                                    



 2 

 
 תוכן העניינים

 

 8  -  3חייו.......................................................................   סיפור  .א

 

 10  -  9  רקע אודות אירוע הנפילה .................................................... .א

 

 11.........................  ......................., מנציחים את ליאורלאחר מותו.. .ב

 

   13 – 12  דברי התלמידים והצוות המלווה............................................ג.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 סיפור חייו

עימו אור ולכן   ליאור נולד לאחר היריון קשה ולידה מסובכת, כמעט בסכנת חיים. כשנולד הביא

 שלוקח סיכונים.  אחד בלונדיני, עגלגל ועל פניו חיוך שובבי תמידי של  -נקרא ליאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביניים ובתיכון 'אילון' בחולון, שם למד גם -הספר היסודי 'גאולים' ובחטיבת-ליאור למד בבית

 צילום.

 

 3אחד מזיכרונותיה של אימו היה שבגיל היה ילד שובב שאהב לקחת סיכונים. ליאור בילדותו 

 ך לבית.כאשר עברו לביתם החדש טיפס ליאור על גג מתנ"ס סמו
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כל מוריו אהבו אותו  ליאור לא אהב ללמוד, למרות שלא למד  היה תלמיד מבריק,במהלך לימודיו 

מסיבת פורים. כמו ומסיבות ליאור העדיף לעזור למורים ולמזכירה, עזר להרים טקסים  מאוד.

ל אותו בכ ליאור לא אהב להתחפש, אך למרות זאת בכל שנה היה נוהג לצבוע את שערו ולעצב 

פורים ליאור היה ניזכר שהוא רוצה  לצבוע את שיערו והיה  מסיבת  יום לפני מיני צורות מקוריות.

                                                                                                  משכנע את אחותו בעזרת קסמיו האישיים להישאר בבית ולצבוע את שערו במשך כל הלילה.

 

 

 

 

 

בגרות  ילה ליאור במהלך לימודיו בתיכון. ליאור קיבל הצעה לעשות יחידות את אהבתו לצילום ג

ליאור הקדיש  לצילום. בניגוד לשאר המקצועות בצילום ומשם החלה אהבתו הגדולה ודרך חייו 

לשהות זמן רב במעבדות לצילום עד שמוריו נתנו לו את המפתחות  זמן רב ללימודי הצילום, נהג 

 למעבדות.

 

בניגון על תופים, בכל טקסי בית הספר השתתף ליאור  דבר נוסף שאהב לעשות היה לנגן על תופים.

 וזה הביא אותו לבסוף להקמת להקה עם חבריו.
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 חדרו של ליאור

חשק ליאור  14מגיל  }אחותו של ליאור{ : אמרה לנו כי לליאור היה "פנטוז"   על החדר.גילי 

רצה לעלות לחדר באופן מיידי .  לקבל את החדר בעליית הגג ,וברגע שגילי עזבה את הבית הוא 

 לאחר התנגדות מצד אימו החל להעביר את דבריו  כל פעם קצת לחדר עד שהשתלט על החדר . 

 

שאר החדר כשהיה ביום עזיבתו .בחדר ישנם חפצים המסמלים את אישיותו של כאות הנצחה נ

ליאור כגון : דיסקים }של  בוב מארלי  בעיקר ו מוש בן ארי ,עמיר בניון ואינק ובוס{ ,אוסף 

חוברות קומיקס מפואר אשר קנה מירידים מיוחדים לאספני קומיקס , לוחיות רישוי שאסף מכל 

מערכת תופים שאהב לנגן בה בזמנו הפנוי ושמח מאוד שהיה מקום רב העולם, אוסף גולגולות ו 

 בחדר למערכת האהובה עליו .

 

לאחר נפילתו הוריו קיבלו חזרה מהצבא את חפציו האישיים שכללו את התיק הצהוב שליווה 

תיק זה היה אהוב עליו במיוחד.על התיק היו תלאים רבים אשר  אותו לאורך כל התיכון ובצבא.

תיק נוסף שהיה לו היה הקיטבג האישי  ך השנים וסבתו תפרה לו אותם אחד לאחד .אסף במש

 שלו שהכיל את כל החפצים לשימוש אישי .שני התיקים נשארו כמו שהם עם תכולתם המקורית. 

 

החדר היה צבוע בסגול עם טפט של בנות אשר נותר משהותה של אחותו.ליאור רצה לשנות את  

מהחדר ניתן ללמוד כי למרות  הטפט מהקיר אך משימתו לא הושלמה. החדר והוא החל לקרוע את

גולת הכותרת  שאהב באמת היה סדר מופתי. הופעתו המרושלת והתדמית של ילד מבולגן בדברים 

 בחדר היא האמבטיה המיוחדת שהשויץ בה  והזמין בנות לראות אותה.

 

 ונו.במבט לאחור שמחה אימו על כך שעבר ליאור לחדר ומילא את רצ
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 האמבטיה של ליאור

 התיק האהוב על ליאור

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליאורות הרישוי של לוחי

 

  

 

 

 

 

 

 

 הקומיקסים של ליאור             
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 אופנוע 

 

חלומו של ליאור היה להוציא רישיון על אופנוע אך הוריו לא הסכימו  לתת לו להוציא את הרישיון 

ע בסודיות אופנועל  שיון יאת הר ליאור הוציאולכן  החליט ליאור להוציא את הרישיון בסתר .

 גילי, ליאור היה לוקח את האוטו מאחותוסוד שלו הייתה גילי שגם עזרה לו כספית .  .שותפה ל

ע מוקדם בבוקר לפני הצבא. ונוסע למשרד הרישוי לשיעורי נהיגה לאופנובבוקר  6:30-7:00בשעה 

שיון מגיע בדואר ,וההורים יליאור הוציא רישיון לאופנוע אך הייתה לו בעיה ,הבעיה הייתה שהר

גילי היו ושיון על אופנוע לכן ליאור  יים היו לגלות את המכתב ולראות כי הוציא רשלו עלול

עד שבסופו של דבר לאחר התמדה רבה הצליחו להשיג את  תיבת הדואר במשמרות כל הזמן על

 המכתב ללא ידיעת הוריהם . 

 

כי בארנק לפני שהם קיבלו את הארנק גילי סיפרה להוריהם את הסיפור  ,לאחר נפילתו של ליאור

 לבסוף ליאור נפל מבלי שהספיק לרכב על אופנוע ולספר להוריו על כך.היה חבוי  הרישיון 
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 נאפו 

נאפו עשה המון בעיות ולא היה ממושמע  נאפו היה "הכלב של ליאור" כלב תוקפני ומפונק מאוד.  

ליאור ונאפו  לאף אחד אחר.בין ורק לליאור ולא היה מוכן להקשיב כלל וכלל.נאפו היה מציית אך

  מיוחד במינו,ליאור היה מאכיל אותו מהיד מטפח אותו מנקה אותו ודואג לבריאותו. היה קשר

לאחר נפילתו של ליאור החל נאפו לאבד את שפיותו,הוא החל לבכות ליילל נהיה תוקפן אף יותר 

נאפו עבר טיפולים רבים על ידי מאלפים  ולעיתים אפילו לא היה נותן לבני הבית להיכנס הביתה.

לבסוף נמסר נאפו  ווטרינרים שונים המתמחים בתחום,אך כל זאת לא עזר וכל הטיפולים כשלו.

הו החליט כי לא  ףהמאל מות.יוקבל זריקת הרדמה ינאפו ברירה לאחד מהמאלפים בידיעה ת יבל 

חר שנה דבר זה נודע למשפחה לא רדים אותו אך לא יידע את המשפחה ושמר על זאת בסוד.לא י

דניאל רצה לבקר את נאפו  שיון.יבדרך כלשהי ובתקופה זאת הוציא דניאל אח של ליאור בדיוק ר

משפחתו מספרים  אך כמה ימים לפני כן תקף נאפו כלב גדול ממנו והכלב פצע אותו ונאפו הורדם.

 נאפו הרגיש שם בנוחעם נאפו ולכן דומה לקשר של ליאור  העם נאפו הי ףכי הקשר של המאל

                         וטיפה חזר לקדמותו.
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 רקע אודות אירוע הנפילה

 

 דבר העיתונות ביום נפילתו של ליאור

הפליטים ייבנא  במחנה   בפעולת צה"לשנהרג לפנות בוקר )יום א'(  ( מחולון,19סמל ליאור זיו )

 העלמין הצבאי בחולון. ת הובא למנוחות בבי שברפיח

 :תמונות מספר דקות ספורות לפני שנהרג צילם ליאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של ליאור,  פחות משנה. מפקדו  ליאור הצטרף ליחידת הצילום וההסרטה של דובר צה"ל לפני 

 בחסד. הוא השתלב  "הוא היה חייל מדהים, חייל נהדר, צלם  ליו:רס"ן צביקה גולן, סיפר ע

לעוזר ראש המדור, תפקיד בקרוב  למנות אותוהייתה בכוונתי בעבודת הצילום במהירות רבה. 

 בכיר ביותר. כולנו המומים וכואבים".

 

במהלך פעילות מבצעית  (,20.4.2003המועד פסח, ביום י"ח בניסן תשס"ג )-ליאור נפל בחול

עשרים היה במותו.  לאיתור מנהרות להברחת נשק ברפיח, כשתיעד את פעילות "גבעתי". בן 

לדרגת סמל. הותיר אחריו הורים,  העלמין הצבאי בחולון. לאחר מותו הועלה -ליאור נטמן בבית

 אחות ואח.

 

javascript:openInnewWindow('/articles/1,7340,L-2575373,00.html',800,600,1)
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צה''ל מול לפעולות בשטח .ליאור שירת בדובר  מפיה של האם מימי :בתחילת שרותו לא יצא 

בדיעבד התגלה כי יצא לפעולות בשטח אך לא  סינמיטק בת''א צילם טקסים ואתרים שונים.ה

 ידענו על כך.

 

התקשר אך בעצם הגיע לרפיח שבעזה ומשם  ביום הנפילה אמר ליאור שהוא נוסע לבאר שבע

ליאור ועוד שני חברים מדובר צה''ל נכנסו לפעולה גדולה הנקראת  וסיפר כי הגיע לבאר שבע.

הוא הספיק לצלם אמצעי לחימה בבית אשר נכנסו אליו  י הלילה" שמטרתה איתור מנהרות."פרש

לאחר מכן ישבו מאחורי הנגמ''ש ואז התגלה מערב שהחל לירות לעברם ליאור נהרג במקום ושני 

 ליאור היה הנופל הראשון של יחידת דובר צה''ל. חבריו נפצעו קשה.

 

שירותו בצבא. והם ציינו כי התבגר מאוד בתקופת ודו עוזי ימים מספר לפני שנפל דיברה אמו עם ד

 "אני לא כועסת כי זה בא מתוך דאגה "

 

ההסברתי",  "החיילים שלנו יודעים שהרבה פעמים הם עושים את ההבדל  דברי  רב סרן יוחאי:

אומר יוחאי, "הם אלה שמצלמים נשק בבית לפני שהוא נהרס, או את הירי מן החלונות שאליהם 

, יש חובשים שהכלי שלהם הוא תחבושות RPGים. יש חיילים שהפק"ל שלהם הוא יור

 מצלמות, שזה הכלי שלהם, וזו המשימה". 4ואינפוזיות , ויש צלמים, עם 
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 סיפור ההנצחה -לזכור את ליאור

ישנן נפילות לאחר מכן של  "ההנצחה באה מההרגשה שזה הדבר שצריך להיעשות.: האם מימי 

 זו דרך להראות שניתן לדבר איתנו".ב ושכול אך עצ

   

כשהתחלנו לחפש חומר על ליאור זיו  הבנו שהנצחת ליאור היא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של 

הצעדה היא פרי יוזמתם של חבריו  אחת הדרכים בהם מונצח ליאור היא הצעדה. המשפחה .

 .ליאור זיו להנציח את זכרו של חברם מבית הספר שויתרו על הנסיעה המתוכננת להודו כדי 

 חבריו חצו את שביל חוצה ישראל מפני  שידעו שליאור אהב את הטבע,הטיולים והצילום.

 

ההורים והמשפחה הקרובה החלו לצעוד כל שנה קטע קטן  קרוב לתקופת פסח בסמוך למועד 

  נפילתו של ליאור. 

 .200 כיום הצעדה התרחבה מאוד ובצעדה האחרונה צעדו בערך

 תחילת הצעדה לזכר ליאור זיו
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 דברי התלמידים והצוות המלווה

הרגשתי שעלי לתת את כולי בכדי  במהלך העבודה התחברתי מאוד לסיפורו האישי של ליאור זיו

  ו של ליאור. להפיק עבודה טובה שתוארך על ידי משפחת

וב ביותר  לזכור ולהוקיר את אני שמח מאוד שהחלטתי לקחת חלק בעבודת ההנצחה כיוון שחש

 אותם הנופלים שנפלו למעננו.

 

 שחר נסירוב 

 

 

 

 בית הספר. נכנסתי לפרויקט זה בכדי לעורר את המודעות בקרב תלמידי בית הספר  לגבי נופלי 

בנוסף רציתי לקחת חלק בפרויקט זה כי לדעתי זהו הכבוד הראוי שמגיע לאדם אשר הקריב את 

 חייו למען המדינה.

 

 ובל פרהמנדפרי 

 

במהלך כתיבת  נכנסתי לפרויקט בידיעה כי אנחנו הולכים להנציח חייל אשר למד בבית ספרנו.

וחקירת מותו וחייו של ליאור . התחברתי אליו והרגשתי שזה כבר לא רק "הנצחה" אלא משהו 

 מעבר לזה.

 אושר אמסלם

 

 

 

תי כי הפרויקט הרבה יותר במהלך העבודה הבנ כששמעתי על הפרויקט החלטתי להצטרף אליו.

גם להצטרף ולהבין את הכאב  ליאור אךלהנציח את מטרתו ו רציני וחשוב ממה שחשבתי שיהיה.

 המלווה את המשפחה.הפרויקט חולל בי שינוי רב.

 ירין מניין
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המעמיקה שעשינו, והייתי שומעת את השם ליאור זיו,  כשהתחיל המסע הזה, עוד לפני העבודה

עגולות עם חיוך מקסים. התמונה שהתפרסמה כשהודיעו על  לנגד עיני היו פנים מה שהייתי רואה

קרוב משפחה רחוק. כל כך מוכר, וכל  ע שם שלושמעכשיו, ההרגשה היא כמו ל .נפילתו של ליאור

  .כך קרוב

והמקסימים ולהבין  יודע, להכיר את ההורים הפעלתנים  שלא כל אחד - לדעת עליו פרטים קטנים

שאנחנו, עם הנקודה הקטנה בתוך ההנצחה הענקית  חה הזו חשובה, בתקווהכמה ההנצ

  .ביותר והמדהימה הזו, הוספנו משהו. ואילו הקטן

  וחיזקו ואימצ

 איריס נסירוב 

 

ראיתי את  קטונתי מלהבין כי אני לא יכולה. התקרבתי קצת למה שעובר על משפחה שכולה.

מעות חונקות הקול בתוך הנשמה דואב וכואב עוצמת הכאב שטמונה בהם.הלב רוצה לצעוק הד

 ובחוץ הכול ממשיך כרגיל נמרץ וצוחק.

שמעתי סיפורים, ראיתי תמונות, קראתי חוברות כל יום אני חושבת עליו בדמיוני אני רואה את 

 מעשי הקונדסות שסיפרו לי עליהם .

 חשיפה זאת נגעה מאוד לליבי ופתחה אותי לעולם עצוב מאוד.

 ך.                     ברו יהי זכרו

 אתי מניין

 


