
אור אסרף ז"ל

 עבר עם משפחתו להתגורר בלהבים.9 בירושלים, גדל ברחובות ובגיל 7.3.1993אור נולד ב- 
.התיכון "אשל הנשיא", במגמת קולנוע אור למד בבית הספר היסודי "להבים" ולאחר מכן בביה"ס

נופר בשבט  והדריך  הצופים  בתנועת  מאוד  פעיל  אור  היה  ולצילום,  לקולנוע  אהבתו  מלבד 
מלוכדת מגובשת,  חזקה,  לקבוצה  אותם  והפך  שונות  מקבוצות  חניכים  קיבץ  אור  בלהבים. 
ולהשראה. לחיקוי  מודל  עבורם  והיווה  חניכיו  עם  מיוחד  קשר  יצר  אור  ומובילה. 

אור היה תמיד מוקף בחברים טובים ורבים, שהעידו על שמחת חייו המדבקת, טוב ליבו, צניעותו
אחד ממאפייניו. וחיוכו השובב והמואר. הוא אהב מאוד מוזיקה ולמד לנגן על גיטרה ועל מפוחית

הגדולים של אור הייתה אהבתו לארץ ישראל. אור הרבה לתור את הארץ ביחד עם חבריו,
.ובמיוחד לטייל במעיינותיה

 ואת מרבית שירותו הצבאי עשה ביחידת אגוז. כמו במקומות2011אור התגייס לצה"ל בדצמבר 
רבים בהם היה, גם ביחידת אגוז אור היה מאושר. הוא סיים בהצלחה את מסלול ההכשרה של

. 20, יום הולדתו ה-7.3.2013הלוחמים ביחידת אגוז ב- 

21, במסגרת מבצע צוק איתן, אור וצוותו לחמו בשכונת סג'אעייה שבעזה, ובליל ה-2014ביולי 
באותו הקרב, נפלו שני חבריו הטובים. ביולי, במהלך הלחימה, אור ומרבית חבריו לצוות נפגעו

סמ"ר טל יפרח וסמ"ר יובל דגן. לאחר תקופת טיפולים והחלמה חזר אור לצוות כלוחם. בנובמבר
 הוא השתחרר וכחודש לאחר מכן יצא לטיול במזרח הרחוק ביחד עם חבריו לצוות, טיול2014

. ממנו לא שב

, החל אור את הטרק במסלול הלאנגטאנג והאגמים הקפואים25.4.2015בבוקר יום שבת ה- 
) רעידת אדמה, קשה  גרמה למפולות7.9בהרי ההימלאיה, שבצפון נפאל.  ריכטר!),  בסולם   

טייל אור בגפו. אחת לוואדי התלול בו  ענקיים שהידרדרו במהירות רבה  אדירות של סלעים 
המפולות הקשות פגעה באור, שנהרג מיד. 

במבצע החיפוש והחילוץ של אור השתתפו צוותי חילוץ מישראל שתוגברו בחבריו לצוות מיחידת
אגוז, שנלחמו איתו במבצע צוק איתן. לאחר סריקות וחיפושים שנמשכו ימים ארוכים, אותר אור

 ובמבצע חילוץ מורכב החזירו אותו חבריו הביתה.

"בין כל השבילים

מצאתי לי גם כוכב אחד

יצחק אם תבכה

יישאר אם תרצה

אור כזה".

(מתוך השיר "אור כזה", עידן רייכל)


