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בעבודת השורשים שלי אציג לכם קודם כל את עצמי, בהמשך את 

 משפחתי הגרעינית ואת משפחתי המורחבת. 

 אציג אילן יוחסין של המשפחה. 

 וטעימה מהכנס המשפחתי לזכרו של סבא רבא שלי. 

בנוסף אספר על הבית שלי והשכונה שלי, וכמו כן גם על חיית המחמד 

 שלי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אני נולדתי בארץ ישראל,בעיר תל אביב.

 

 שמי הפרטי הוא רועי ומקורו הוא בספר תהילים פרק כ"ג פסוק א':

 ."ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ֹרִעי ֹלא ֶאְחָסר"

 

 כך:משמעות השם היא מדריך, השם נבחר 

הוריי רצו שם עם האות ע' משום שזה מסמל סגולה,בנוסף רצו שם 

 שהופיע בתנ"ך,שיש לו משמעות יפה. 

 

 שם משפחתי הוא אליהו מקור השם הוא אליהו הנביא מהתנ"ך.



כאשר סבא רבא שלי מצד אבא עלה מעיראק )ששם לא היו שמות 

משפחתי משפחה( שאלו אותו מה שם סבו, שמו היה אליהו, לכן זה שם 

 כיום.

תכונות אופי: רבים אומרים כי אני ישר, שקט, סגור ומופנם, רגיש, חכם 

 וסקרן.

 .Xbox360תחביבים: משחקי כדור,ספורט,טלפון,מחשב,

 חוגים: שיחקתי טניס, למדתי לנגן בגיטרה. 

 בעבר: ג'ודו, כדורסל, כדורגל, אמנות לחימה משולבת. 

ד אב ואם ומבוגר,עשרת ערכים שאני מחונך על פיהם: יושרה,כבו

 הדיברות,עזרה לזולת.

בתאריך  2010בשנת  -אירוע חשוב בחיי: כאשר אחותי הקטנה נולדה

נולדה לי אחות קטנה, קראנו לה תמר, לאחר דיונים משותפים, כי  14.10

 היא היתה מתוקה.

, שיחקתי עם חבריי כדורגל בבריזה 8אני זוכר שזה קרה אני הייתי בן  

 את החדשות,מאוד התרגשתי! ואז הודיעו לי

 

 חשוב לי לספר ש.....

בדיוק שנה אחרי אסון  11.9.02אני רועי אליהו נולדתי בתאריך 

 התאומים. 

 



אחותי התאומה,הוריי נהגו לומר לנו ששנה אחרי  -יש לי שתי אחיות:עדי

 שהתאומים נפלו)באסון התאומים( קמו תאומים חדשים.

 

עדי, למרות שאנחנו תאומים. זאת משום בעיניי אני האח הבכור, הגדול מ

 שאני נולדתי דקה מוקדם יותר. 

, תמר היא ילדה 8תמר נולדה כאשר הייתי בן  -אחותי השנייה היא תמר

 טובה קולנית ומאוד שתלטנית. 

מספרת שהיו לי המון חברים,  את אירועי הגן שלי אני לא זוכר. אמא

אהבתי לשחק בדמויות מהטלוויזיה. כמו כן בגיל שלוש, לדברי אמי, 

 ישבתי ולמדתי לבד את כל האלף בית. 

אני זוכר שבתחילת כיתה א' הייתי מאוד ביישן ולא הכרתי אף  -ביה"ס

אחד מהכיתה שלי ואילו הם הכירו אחד את השני. אך לאט לאט רכשתי 

ספר מצבי תמיד היה טוב, לא הייתי שותף בחרם, לא עשו חברים. בבית ה

 עליי חרם.  



 

 אחותי הקטנה ,

         -תמר

 וחצי. 4,  כלומר היא בת  2010באוקטובר  14-תמר נולדה בתאריך ה 

 תכונות אופי :עצמאית, מצחיקה, חכמה, נדיבה, תמיד שמחה, טובת לב.

גדולות בצבע חום, חיוך גדול מראה חיצוני : יפה, שיער ארוך, עיניים 

 וחמוד.

 מה היא אוהבת לעשות בזמנה הפנוי......

 לראות טלוויזיה ,

 לשחק עם חברות, או עם בובות,

 לרקוד , ולשיר.

 



 -עדי

 .2002בספטמבר  11עדי היא אחותי התאומה, תאריך לידתה הוא 

 חרוצה,חכמה,נדיבה,טובת לב.-תכונות אופי

 ארוך,אוזניים קטנות, עיניים קטנות בצבע חום כהה.שיער -מראה חיצוני

 

 תחביבים:

לרוב רואה סדרות קומיות,טלנובלות,דרמה כגון:  -לראות טלוויזיה

 האנטומיה של גריי,ויולטה, העולם של ריילי.

 לומדת בחטיבת הביניים זלמן ארן מחול מודרני ומחול קלאסי.-רקדנית

 אוהבת לשיר,להיות עם חברות .

 

 

 



 

 אבי: 

יצחק אליהו -שם  

וחצי. 46, גילו 2.8.1968 -תאריך לידה  

כנה,ישר,אמין,רגיש,נדיב,אוהב לעזור לכולם. -תכונות אופי  

מ', שחום עור,עיניים ושיער שחורים,  1.75גובהו הוא   -מראה חיצוני

 מבנה רחב,שרירי.

 .14מאבטח בדולפינריום בגיל  -עבודה ראשונה

 עובד כעת בתיווך נדל"ן.

 לשחק כדורסל,לרכוב על סוסים. –תחביבים  

 פנימיית כדורי. -לימודים

 חיל השריון -צבא



 אמי:

 ורד אליהו. -שם

 סלומון. -שם נעורים

 12.10.1975 -תאריך לידה

 סגורה, פרפקציוניסטית, ישרה, נעימה. -תכונות אופי

ירוק,בהירת עור -מ',שיער חום ארוך, עיניים חום 1.67גובה -מראה חיצוני

 עם גומות חן.

תיכון עירוני ד' בתל אביב, לימודי רפואה באוניברסיטת תל  -לימודים

 אביב.

מש"קית תכנון כח אדם בחיל האויר ביחידה סודית. קיבלה  -צבא

 הצטיינות נשיא המדינה, עזר ויצמן.

 .15עוזרת מלצרית בגיל  -עבודה ראשונה

כיום, רופאת משפחה במכבי שירותי בריאות, וכן עובדת במחלקת 

 אינפורמטיקה רפואית.

 קריאת ספרים )כשיש לה זמן(. -תחביבים

 



 

 

 . 26ואבי היה בן  19אבי ואמי הכירו כשאמי הייתה בת 

 אביב ואמי עבדה שם כמלצרית.-לאבי הייתה מסעדה בחוף גורדון בתל

אבי לאמי לצאת לבילוי ומאז הם היו כעבור שנה, בה עבדו יחד הציע 

 חברים, כעבור שנתיים התחתנו.

בתל אביב, בגני התערוכה. היו  25.08.1997החתונה נערכה בתאריך 

אורחים רבים כאלף איש, ביניהם שרים וחברי כנסת רבים ממגוון הקשת 

הפוליטית, כגון בנימין בן אליעזר )פואד(, רחבעם זאבי )גנדי(, רענן כהן. 

 מכריו של סבי אפרים זכרונו לברכה. כולם 

 

 

 



 

 

 לאבי יש שני אחים, ליאור כלומר יעקב ואבי כלומר אברהם.

  -אברהם אליהו

 .27.8.1966נולד בתאריך 

 נולד במדינת ישראל.

 תכונות אופי: נדיב , עוזר לזולת.

 מקצוע: נהג מונית.

 

 

 -יעקב אליהוליאור 

 25.11.71נולד בתאריך 

 ישראל.נולד במדינת 



 תכונות אופי: בחור טוב.

 מקצוע: נהג מונית.

ליאור קיבל את שמו על שם לאה, ז"ל סבתי שנפטרה מיד לאחר לידתו. 

וכך שלושת האחים היו צריכים להיות  –הוא היה אמור להיקרא יעקב 

 שלושת האבות, אברהם יצחק ויעקב. 

 

 הוריו של אבי:

  -אפרים אליהו ז"ל

 

 בעיראק.  7.11.1942סבי נולד בתאריך 

לסבי היו  הוא נולד בעיר בגדד.  בבית הורי סבי דיברו בעיקר ערבית.

שלושה אחים וחמש אחיות.סבי עלה לארץ בגיל שבע ולמד בבית ספר עד 

כיתה ה'.מגיל צעיר נאלץ סבי לעבוד ולעזור בכלכלת המשפחה.הוא שירת 

היה איש אמיד בערבות  בצבא ונטל חלק ממלחמת ששת הימים.סבי

הימים והפך להיות קבלן והיה מיזמי קניון חולון. בגלל מעמדו וייחוסו 

בקהילה תרם רבות לנזקקים ועזר בהקמת בתי כנסת בעיר. סבא היה 

פעיל מאוד במפלגת העבודה ואף נטל חלק בבחירות. סבי הכיר הרבה 

 ץ.אנשים חשובים,חברי כנסת, אדריכלים ורופאים מכל רחבי האר



)בשעה אחת בלילה,  12.9.2004-ונפטר ב בסרטן ריאותחלה  2004בשנת 

 .כלומר מיד עם סיום יום ההולדת שלי(

 הייתי בן שנתיים כאשר סבי נפטר.אני לא זוכר אותו כלל.  

 

 –סבתא לאה ז"ל 

 ילידת הארץ, הוריה עלו לארץ ממצרים. 

 , היתה עקרת בית. 1944נולדה בשנת 

 . 27שלישי כשאבי היה בן שלוש. בגיל נפטרה בהולדת הבן ה

 

 

 

 

  



 

 

  לאמי יש אח אחד.

       -מני מנשה סלומון

 

  

 8.8.1978נולד בתאריך 

ראל אך כיום מתגורר בארצות הברית מזה שנים רבות נולד במדינת יש

 בעיר מיאמי. 

 בארה"ב יש לו שני בתי עסק גדולים להשכרת מספרות. 

 הוא למד מחשבים, אך אינו עוסק בתחום לימודיו. 

 מני קטן מאמי בשלוש שנים. 

 הוא קרוי על שם סבא רבא מנשה. 

 



 –סבא אלי סלומון 

 

 , לא ידוע תאריך הלידה המדויק, רק חג סוכות. 1939נולד בשנת 

 כאשר נולד שמו היה אדיב. 

 סבי נולד בעיר מוסול שבעיראק. 

 לדים )ארבעה בנים ושלוש בנות(. סבי הרביעי מבין שבעה י

עברת את  –, עם עלייתו לארץ 11, כאשר היה בן 1951עלה לארץ בשנת 

 שמו לאלי. 

כאשר עלו לארץ התגוררו במעברה, בתלפיות אשר בירושלים. מעברה 

 היא שכונה של צריפונים שבה התגוררו עולים חדשים. 

 סבי עבד כאח בבתי חולים ובהמשך בקופת חולים. 

 י סבי: סבתא רבא דינה, סבא רבא מנשה זכרם לברכה. הור

 



 סבתא אסתר )כהן( סלומון

 עיון שבמרוקו. ל, בעיר 24.11.1944סבתי אסתר ילידת 

 ילדים, מתוכם ארבעה בנים ושמונה בנות.  12גדלה במשפחה של 

 אבי המשפחה היה בעל חנות בדים והם היו משפחה אמידה במרוקו. 

 , באנייה. 1956הם עלו לארץ ב

במהלך הנסיעה הארוכה באנייה סבתי חלתה מאד, בטיפוס הבטן, והיה 

 חשש גדול לחייה. 

עם הגיעם לארץ, רצו להפריד אותה ממשפחתה אך סבתא רבא שלי 

סירבה, משום שחששה שלא תראה אותה יותר. עם הזמן מצבה של סבתי 

 השתפר. 

 המשך עברו לירושלים. עם עלייתם לארץ שוכנו בעכו, וב

 סבתי עבדה כל השנים כמנהלת חשבונות וכמנהלת חנויות שונות. 

 

 

 

 

 

 יוסף זכרם לברכה. א הורי סבתי: סבתא רבא זהרה וסבא רב



סבתי למדה סבי וסבתי הכירו בירושלים עוד בצעירותם, גרו קרוב. 

הם נשואים בשיעורי ערב בבית ספר וסבי בא לעזור ללמד בבית הספר. 

 כבר חמישים שנה. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 מימון הכהן סקלי ז"ל 

 47במהלך שירות מילואים כשהוא בן  1981דוד של אמי. הוא נפטר בשנת 

 שנים.  מספרים עליו שהיה איש מיוחד, שנון ורהוט.                                                               

ביום שישי האחרון שלפני מותו הוא הזמין ביקור בית של רופא קופת  

חולים אחרי שהוא חש כאבים בחזה .למרות הפצרותיה של קמי אשתו 

ֵלַפנֹות אותו לבית חולים בגלל כאבי החזה שהוא חש סירב הרופא לכך 

בטענה שהוא איננו "רוצה להפנות אדם בריא לבית חולים" . לחץ הדם 

 קינים לדבריו ומבחינתו כנראה זה היה המדד הקובע.והדופק היו ת

ביום ראשון הוא פנה למסדר חולים במחנה "שנלר" .רופא צבאי שבדק 

אותו החליט ֵלַפנֹות אותו לבית חולים . בדרך מהמרפאה אל האמבולנס 

 הצבאי הוא קרא בקול "הראש שלי " והתמוטט באחת . 

ברו הטוב יצחק הבן של דוד כבר כנער צעיר במרוקו הוא נוסע ביחד עם ח

משה מרחק מאות קילומטרים אל הכרך הגדול קזבלנקה שם הם שוכרים 

פותחים מתפרה ודירה ופותחים עסק. לאחר כשנה הם שבים ללעיון 

וחנות בגדים מודרנית                                                                                      

ובד בסולל בונה ומתקדם עד לתפקיד בכיר של רכז בנייה בארץ הוא ע

  אזורי שבו הוא אחראי על מספר פרויקטים.                                                                                        

בראשית שנות השבעים הוא עמד לצאת למדינה אפריקנית כדי לנהל שם 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    סגרת עבודתו בסולל בונה.                                                                                                      פרויקט בניה גדול במ

 . הוא נטמן בבית הקברות שבהר הרצל

 

 



 

 

 

 בית ממוצא גרמני.שהוא כלב  ויימרנרלהוריי היה כלב מסוג 

-קראו לו גריי בשל צבעו האפור, כאשר נולדתי גריי היה בן שש , כלומר 

 בשנות כלב. 42

 גריי היה כלב חברותי,אהב מאוד ילדים,אהב לשחק איתנו ואנחנו איתו.

הוא היה בן  -בגלל מחלה, גילו המבוגר לסוגושש שנים גריי נפטר -לפני כ

13. 

 קצת מידע על סוגו:



והוא קרוב  ,גרמניהאשר ב וויימרב 19-המאה ה בתחילת הגזע פותח

קצר השיער. קיימות מספר סברות לגבי מקורותיו, יש  פוינטר הגרמניל

טוענים כי הוא התפתח מכלבי הגישוש, אחרים אומרים שזהו שילוב של 

טוענים כי הוא תוצאה של  ויש פוינטר הספרדי - וגם ה פוינטר האנגליה

 .אלבינו שהשתלט על כלבי פוינטר

צמיחת שער הפוכה באזור החזה. הצמיחה יוצרת דמות מבנה הסוג לרוב 

רפובליקת  ששימש לסמל עיטהמזכירה, בעיקר תחת אור השמש, את ה

 .ויימאר
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 רוע זיכרון לזכרו של סבא רבא שלי. ילפני שנה השתתפתי בא

רוע נכחו מרבית בני המשפחה לדורותיה, היו ילדים, נכדים, נינים יבא

 ובני נינים. 

 ....של אמי זו תמונה של בני הדודים

 

תה מצגת שסיפרה על משפחת כהן סקלי, על הנדודים שלהם. ירוע הייבא

דוד של אמי, ביצע תחקיר רציני בנושא והגיע אחורה עד ארץ ישראל לפני 

 הספירה. 



 

 

לאחר חורבן בית שני, השנה לא ידועה במדויק, עברו לספרד, וחיו  

 בסביליה. 

 מסביליה עברו לעיר פאס שבמרוקו, ובהמשך לעיר דבדו. 

 עברה המשפחה בחלקה לאוג'דה ובחלקה ללעיון.  20-בתחילת המאה ה

 



העלייה לארץ התרחשה דרך מחנה מעבר במרסיי ומשם באנייה לארץ 

ישראל. בארץ ישראל מרבית המשפחה עברה ממחנה עולים בעכו 

לירושלים, ורובם גרים שם עד היום, מלבד סבתי אשר מתגוררת בתל 

 אביב. 

 

סרטון המתאר בהומור את עולי מרוקו. הסרט הוכן על ידי בני משפחה 

 שנה לפטירת סבא רבא שלי יוסף הכהן סקלי. 50 שלי, והוקרן במסגרת

https://www.youtube.com/watch?v=xj457mpMfaM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xj457mpMfaM
https://www.youtube.com/watch?v=xj457mpMfaM


 

, 501עברנו לגור לפני חצי שנה בשכונה חדשה בחולון, השכונה נקראת ח 

שדרת המגדלים. מתוכננת בשכונה שדרה גדולה וסביבה  באך תהיה בקרו

 נבנים כעת מגדלים רבי קומות. 

 אני גר בקומה רביעית. קומות.  18הבניין שלי בגובה של 

המקום האהוב עלי ביותר בבית הוא החדר שלי, בעיקר אזור הטלוויזיה 

 .XBOXוה 

 

 כרגע השכונה בבנייה ולכן אין אטרקציות )חסר גינות, מגרשים וכו'(. 

 

 



 

  –רחוב המגורים שלי: צבי תדמור 

 

בקזימייז', פולין.  1923נולד בשנת  אומן אשר התגורר בחולון. צבי תדמור

-למד ציור בתל. 2012, נפטר בשנת 1936עלה ארצה עם משפחתו בשנת 

באולפן לאמנות בהדרכת אהרון אבני ז''ל,  1945-1946אביב בין השנים 

 .בהדרכת שטרייכמן וסטמצקי 1946-1948בין -אח''כ

  

  עוסק בהוראת ציור במסגרת משרד החינוך. 1948משנת 

משתתף בתערוכות הכלליות ותערוכות קבוצתיות בארץ וכן  1950משנת 

 .גם בתערוכות בחו''ל

אביב, חיפה, במשכן -תיו כלולות באוספי המוזיאונים של תלעבודו

לאמנות עין חרוד וכן באוספים ציבוריים ופרטיים בארץ, בארצות 

 .אירופה ובארה''ב

 

 

 



 : 

 

בעבודת השורשים אני מספר על עצמי, ומה שהוביל אלי. כלומר 

 המשפחה שלי, והשורשים שלי. 

פחה שלי טוב יותר, נהניתי בעבודה מכמה דברים: להכיר את המש

בעיקר סיפור על הסבים הרחוקים. נהניתי לשמוע על סיפור 

העלייה של סבתא וסבא שלי מעיראק ומרוקו, וכן על סיפור 

 המשפחה המרוקאית. 

לצערי לא זכיתי להכיר את סבתא שלי מצד אבי, וגם סבי נפטר 

כשהייתי ילד קטן ואיני זוכר אותו. לכן היה לי קשה יותר להשלים 

 ת החלק הזה של השורשים שלי. א

אבי, סבי,  –רציתי להודות לכל מי שעזר לי להכין את העבודה 

 סבתי, אחותי, אבל במיוחד לאמי. 
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