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  -אירועים שהשפיעו על חיי 
 הצלת חיים ואובדן  

  

לושה חברים, עזרא יהודה ואני, הפלגנו ביכטה "וורושה" של עזרא. יצאנו מהמרינה של תל ש

אביב אל איי יוון. היעד הסופי היה האי קורפו שהתפרסם בסיפורי המאפיה על התליין 

  מקורפו. 

  

  

שטנו בים התיכון במפרשים מלאים, במזג אוויר נוח. אחרי שעברנו את קפריסין נצמדה אלינו 

ולפינים שהדגימה קפיצות ומשחקים עד שהתקרבנו לים האגאי, שם הדולפינים נפרדו להקת ד

  הם העדיפו להישאר בים התיכון. ה שנראתה כמו מחול פרידה. נראה שמאיתנו, בתנוע

ידענו שבים האגאי נושבת לעיתים קרובות רוח חזקה מצפון לדרום הנקראת 'מלטמי'. ידענו 

ק"מ בשעה.  100האגאי הכתה בנו בבת אחת רוח עזה של  ובכל זאת הופתענו. כשהגענו לים

  היכטה נטתה על צידה ואיימה להתהפך. 

למזלנו הייתה זו יכטה מדגם קטמרן. דגם זה בנוי משתי סירות המחוברות בקבינה אחת. גם 

  כך היא נטתה על צידה במידה מסוכנת. עזרא אחז בהגה וצעק: "לקפל את המפרשים!".

והטלטולים, הצלחנו לקפל את המפרשים והעלנו את מפרש הסערה הנטייה הקשה  למרות

הקטן שנועד לשמור על השליטה ביכטה. הגלים הגבוהים שטפו את הסיפון. התקדמנו 

  באיטיות רבה תוך מאמץ לשמור על כיוון, לעבר האי מיקונוס בו חיפשנו מפלט מהסערה. 

רנו את הספינה אל פתח הבחנו באי המתנשא מעל המים. בקושי רב תמ ,קלהת הבהרגש

הנמל. התנענו את המנוע אך הוא היה חסר אונים מול הגלים והרוח. אחרי תמרונים רבים 

  וכמעט התרסקות אל המצוק בכניסה, הצלחנו. 

 במרינה של תל אביב "וורושה"היכטה 
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הנמל היה גדוש ביאכטות וסירות דיג שתפסו מחסה מפני הסערה. לא היה מקום פנוי לעגון 

ה לרציף, רמז לנו לקשור את הוורושה  לסירה שלו. בו. דייג יווני שישב על סירת דייג הקשור

  נקשרנו אליה בתודה וירדנו לנוח קצת, לאחר המאבק עם הרוח והגלים. 

יצאנו אל החוף וטיילנו על 

הרציף. התענגנו מהתחושה 

של קרקע מוצקה מתחת 

  רגלינו. 

נכנסנו לחנות מזכרות קטנה 

וגבר נעים הליכות קיבל את 

על  פנינו. התגלגלה שיחה

הסערה והוא ציין שטרם 

נתקל בסערה כל כך קשה, 

מאז רכש חנות זו, לפני 

  מספר חודשים. 

שאלנו היכן היה קודם והוא 

סיפר שהוא ואימו היו בעלי מטעים באחת מארצות אפריקה. הם ברחו משם כאשר ארץ זו 

  זכתה בעצמאות וקנו את החנות במיקונוס.   

במיקונוס, הקונים מלאו את החנות והמוכר היה  הסערה גרמה לאנשים רבים למצוא מפלט

  עסוק. הזמנו אותו לקפה ביכטה שלנו לעת ערב, להמשך סיפורו.

האיש הגיע וסיפר על השלטון החדש באותה מדינה באפריקה, אשר גזר גזרות קשות על 

הלבנים. הוא ואימו הזדרזו למכור את האחוזה ואת כל רכושם במחיר מגוחך. את הכסף 

  יקרים ארזו במזוודות ויצאו אל נמל התעופה לחזור ליוון מולדתם.  ותכשיטים

בנמל התעופה התברר להם שחיילים עורכים חיפוש מדוקדק במזוודות ומחרימים כסף ושווה 

כסף. כבר לא הייתה דרך נסיגה. נראה היה שבמקרה הטוב, הם יגיעו ליוון בחוסר כל. היה 

כסף אלא גם יאשימו אותם בניסיון להוצאת חשש כבד שהמקומיים לא יסתפקו בהחרמת ה

  כסף בניגוד לחוק. 

הם עמדו מלאי חרדה בתור, תחת משמר של חיילים וצפו במחזות קשים של חיפושים, 

החרמות ובכי של היוצאים שקדמו להם. הגיע תורם. הם הניחו את המזוודות על השולחן 

  בתחושת ייאוש מוחלטת. 

תכל על פניו של האורח שלנו ואמר לו: "אדוני, אתה לא קצין מקומי שניהל את הביקורת הס

  צריך לפתוח את המזוודות! אני מכיר אותך ואני יודע שאתה בסדר גמור". 

האורח המשיך לספר וקולו רעד מהתרגשות: "לא הכרתי את הקצין אבל לא שאלתי שאלות. 

  נו ואמר: לקחנו את המזוודות והלכנו לעבר איזור ההמתנה לטיסה. הקצין הלך אחרי

"אני רוצה לספר לך מאין אני מכיר אותך. לפני זמן רב, היה יום חם מאוד. הלכתי העירה. 

הדרך הייתה ארוכה והייתי עייף וצמא. ראיתי מכונית מתקרבת. רציתי לעצור טרמפ אבל 

ראיתי שזה נהג לבן ולא הרמתי את ידי. להפתעתי הרכב עצר. הנהג שאל אם אני הולך 

 סערהב מרקדות ונחבטות זו בזו,הסירות דיג ויכטות, בנמל מיקונוס מלא 
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בחיוב. הנהג הזמין אותי לעלות על הרכב. ישבתי לידו ושוחחנו. אינני יודע אם העירה. השבתי 

  אתה זוכר את זה אבל אתה היית הנהג שנתן לי טרמפ!".

  האורח שלנו הוסיף ואמר: "בכסף שניצל, רכשנו את החנות שלנו כאן במיקונוס".

קיבלת גמול על השתררה שתיקה. כולנו התרגשנו. לבסוף אמר יהודה: "יש אלוהים בשמים. 

מעשה טוב שעשית!" זה קרה גם לשאול. יהודה פנה אלי ואמר: "שאול, ספר לו איך ניצלה 

  הבת שלך, הגר".            

  פתחתי בסיפור. חברי שמעו אותו לא פעם, והיו מוכנים לשמוע אותו שוב ושוב.

גבירול בתל , עמדתי ליד קיוסק ברחוב אבן 1972ביום שמש נעים בעיצומו של חורף בשנת 

אביב ולגמתי משקה קל. בחורה צעירה שעמדה שם, בחנה אותי במבטה. הייתי לבוש מדים 

  ודרגות תת אלוף על כתפי.  מבטינו נפגשו. היא פנתה אלי ושאלה במבטא צרפתי כבד: 

  "אתה קצין גדול?"      

  "למה את שואלת?" 

  "אתה קצין גדול?" התעקשה. 

  לת?" הייתי סקרן: "כן! למה את שוא

  "החבר שלי אבנר, עושה עכשיו מילואים. בבקשה תסדר לו שיבוא לשבת הביתה". 

  קולה היה מתחנן והייתי מופתע ומשועשע: "מצטער. אין דבר כזה!". 

הבחורה המשיכה: "לפני שהוא יצא למילואים הוא ביקש אותי להתחתן איתו. אמרתי: לא! 

ושה מילואים בסיני ואני לא יכולה לדבר עכשיו אני רוצה להגיד לו שאני מסכימה. הוא ע

  איתו".

  הסיפור נגע לליבי ופסקתי בטון אבהי: "כשהוא יחזור מהמילואים תגידי לו שאת מסכימה!". 

הבחורה החזיקה בידה נייר. "זה כתוב בצרפתית, אמרה בהתנצלות. זאת טלגרמה שקיבלתי 

" (להתגרש). אני רוצה שאבנר מצרפת. אני צריכה לנסוע ביום ראשון לפריז לעשות "דיבורס

  ידע שאני אחזור להתחתן איתו". 

  "אולי תכתבי לו מכתב?"

  "הוא לא יודע לקרוא צרפתית ואני לא יודעת לכתוב עברית!". 

סיפורה הרומנטי של הבחורה המאוהבת, נגע לליבי. הצעתי לה ללכת לקצין העיר, אך היא 

  המשיכה להפציר בי. 

  הצבאי של אבנר?"  "את יודעת את מספר הדואר 

  "לא"

  "אם כך אף אחד לא יכול לעזור לך!" אמרתי בפסקנות. 

הצרפתייה הרהרה רגע ואמרה: "אבנר גר בהרצליה. אני אסע ואשאל את אימא שלו. אם יהיה 

  לי המספר, אז תעזור לי?" 

הוצאתי כרטיס ביקור ואמרתי: "זה מספר הטלפון שלי. אני אגיע הביתה בשעה תשע בערב. 

  יהיה לך את מספר הדואר הצבאי של אבנר, תתקשרי ואנסה לעזור לך".   אם

באותו ערב כשהגעתי הביתה, אמרה לי אסתר, שאישה בעלת מבטא צרפתי טלפנה כבר 

שלוש פעמים. עוד אסתר מדברת, והטלפון מצלצל שוב. הצרפתייה על הקו ומספר הדואר 

  הצבאי בידה. 
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ושאלתי אם יש אפשרות לתת חופשת שבת לאותו  טלפנתי למפקד התורן בסיני, הזדהיתי

חייל. המפקד הכיר אותי אישית והשיב: "אין בעיה, הוא נהג ביחידת תובלה. כל שבת אנו 

  מוציאים חלק מהנהגים לחופשה. אני אדאג שהוא יצא בשבת הקרובה." 

  "אתה עושה מצווה!" אמרתי לו.

בגלל  סיפור הצרפתייה וחברה החייל, פרח לגמרי מזיכרוני

אירוע קשה שפקד אותנו ביום שישי בערב של אותו שבוע: 

מזג האוויר הנעים התחלף. נעשה גשום. גשם דלף ללא 

הרף. בתנו הגר, לבשה מעיל והודיעה לנו שהיא נוסעת 

בטוסטוס (אופניים עם מנוע), מרמת השרון לתל אביב, 

  כדי לפגוש את החבר שלה. 

אותה לא לנסוע במזג הראות הייתה גרועה. ניסיתי לשכנע 

האוויר הגשום אך היא הייתה נחושה ולא היה לי סיכוי. 

בחנתי את הטוסטוס והתקנתי פנס חשמלי כתוספת 

למחזיר האור מאחור. באותם ימים לא נדרשה קסדה 

לנסיעה על אופנים ממונעות. חבשתי לראשה כובע פרווה 

  כבד והתחננתי שתיסע בזהירות. הגר הבטיחה ונסעה. 

  

בית מזר: "שלום, אני מדבר אדם , כשהטלפון צלצל ונשמע קולו של ואני צפינו בטלוויזיה סתרא

  היא נפצעה בתאונה. בואו מייד לבית החולים".                  חולים איכילוב. יש לכם בת בשם הגר?

נסענו בלב כבד. אסתר האיצה בי לנסוע יותר מהר. הראות הייתה גרועה. אמרתי: "חסר שגם 

נו ניפגע בתאונה". בבית החולים קידם את פנינו הרופא: "בתכם פצועה קשה. היא סובלת אנח

מזעזוע מוח ושטף דם פנימי בבטנה. חייבים לנתח אותה מייד. תחתמו על הסכמה". הרופא 

  הגיש נייר לחתימתנו. 

"כעת תתפללו". אמר. ישבנו המומים ליד חדר הניתוח. רופאה מכרה עברה לידינו ושאלה: 

הילדה הפצועה היא שלכם? השבנו בחיוב. "מצפה לכם לילה ארוך וקשה. יש כאן אוטומט "

למכירת משקאות, ספל קפוצ'ינו חם ומתוק אולי יוכל לעזור לכם קצת". עשינו זאת. באמת 

  היינו זקוקים למשקה חם.   

  מאז ועד היום  כשאני  שותה קפוצ'ינו, אני נזכר באותו לילה קשה. 

ברר מה קרה ואיך הגיעה הגר לבית החולים. סיפרו לנו שבחורים הביאו את הלכתי למיון ל

הגר במכונית פרטית. הם מצאו אותה מתחת למשאית חונה ולידה טוסטוס הרוס. הם השכיבו 

אותה על ברכיהם במושב האחורי ומיהרו לבית החולים. "יש לה מזל", אמר הרופא במיון, 

הייתה נשארת בחיים". הגר נשארה בחיים. הניתוח  "אם היו ממתינים לאמבולנס, בתכם לא 

  הציל את חייה. 

לאחר זמן  סיפר לי הרופא המנתח, דר' הדס, שהוא איתר במיון את מצבה הקשה והורה 

להעביר אותה מייד לחדר ניתוח. עברו כמה דקות והיא לא הגיעה לחדר הניתוח. הוא חיפש 

  בהתאם לנוהל הקיים לגבי נפגעי תאונה. אותה וגילה שהועברה לצילומי רנטגן.  זה היה 

  כמעט ולא היה לה דופק. הוא כעס ואמר: "אתם רוצים לצלם ילדה מתה?" 

 הגר
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הוא העביר אותה מייד לחדר הניתוח. ללא שהייה פתח את ביטנה וחסם את שפך הדם 

  הקשה שנבע מקריעת הטחול. זריזות זו הצילה את חייה.  

  לתי לבקר את הגר מידי יום. חלף זמן ומצבה השתפר. באותה תקופה משרדי היה בקריה ויכו

באחד הימים, כשהגעתי לביקור, אמרה לי האחות האחראית במחלקה, שביקשה מהגר 

  וחבריה לצאת לדשא כדי שלא יפריעו לחולים אחרים. 

פתע קמה בחורה מתוך החבורה והכריזה במבטא ל יצאתי אל החבורה שישבה על הדשא.

צין הגדול, שסידר חופשה לאבנר". מייד קראה בהתרגשות: "אבנר! צרפתי מוכר: "אתה הק

  קם ולחץ את ידי. מהאחרים, מבוגר הנה הקצין הגדול שסידר לך חופשה". הבחור שניראה 

  "אתה חבר של הגר?" שאלתי נדהם 

  "לא", השיב הבחור, "אני מצאתי אותה מתחת למשאית והבאתי אותה לבית חולים". 

נאמר לי ביחידה שעלי  ,"באותו יום חמישילספר: ידו. הוא המשיך לחצתי בהתרגשות את 

לצאת לחופשה. אמרו לי שטלפנו בלילה מהמטה הכללי וביקשו שאצא לשבת הביתה. 

למחרת יצאתי קצת מודאג. אימי ספרה לי שחברתי הייתה אצלה וביקשה את מספר הדואר 

תי בערב עם חברים לתל הצבאי. הבנתי שחברתי ארגנה לי את החופשה. התקלחתי ויצא

אביב. ליד מסעדת הפיל חלפנו ליד משאית חונה בגשם, ללא אורות. ראיתי טוסטוס זרוק  

מתחת למשאית. עצרתי וחזרתי לבדוק. גילינו את הילדה מתחת למשאית. משכנו אותה 

החוצה והבאנו אותה למיון באיכילוב. כעת באתי עם חברתי לבקר אותה ולראות מה 

  הביא פרחים לברכת החלמתה.  שלומה". אבנר

לי קולי פניתי אל הצרפתייה ושאלתי: "נסעת שב אי מלאו דמעות. כשיהייתי נפעם והמום. עינ

  לפריז?" "נסעתי וחזרתי אל אבנר", אמרה בשמחה. 

לעולם לא אשכח את הסיפור הזה. אינני יודע מה קרה לאבנר ולצרפתייה. האם התחתנו? איך 

  הכיפורים? הלוואי וידעתי. אני חייב להם את חייה של  הגר. עבר אבנר את מלחמת יום 

אני, זה ? האם הזה גיבור הסיפורהו פעמים רבות סיפרתי על אירוע זה. שאלתי את עצמי מי

שעשיתי טובה לצרפתייה. אולי זה אבנר שבפועל הציל את חייה. אולי זו הצרפתייה שלא 

לי הגיבור הוא ד"ר הדס שהציל את חייה התביישה לנדנד ל"קצין גדול" שאיננה מכירה. או

  בניתוח חירום. 

"אהבה". היא זו שגרמה , שגיבורת הסיפור האמיתית, היא הההבנהעליי מאוחר יותר, נחתה 

אבל גם היא  ,האהבה היא גיבורת הסיפוראמנם לתאונה והיא שגרמה לצרפתייה לפנות אלי. 

  באמצע הדרך. ללא אנשים טובים ,לא הייתה מצליחה לעשות מה שעשתה

סיימתי את סיפורי וההתרגשות הייתה רבה. כולנו הסכמנו שלמעשים טובים יש תגמול. כוח 

  עליון דואג לכך. 

  

רויה בדיכאון. כמה שעות קודם לכן, במאבק ההישרדות בים האגאי, על ֹעפר הש חשבתי

כל  עלתה בראשי מחשבה, שאין כמו סערה בים, כשאתה משייט ביכטה קטנה, כדי להשכיח

דאגה. כחובב ים נלהב, מצאתי לעיתים מפלט ממצוקות שונות, בים. הייתי מכור לצלילה. שם, 

מתחת למים, אתה יכול לשחות בנחת למעלה ולמטה ולכל כיוון. אתה צופה בעולם קסום 

  ומרתק. אתה יכול להתנתק מהדאגות ולתפוס שלווה אמיתית. 
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  הייתה שוכחת את כאבה.אילו ֹעפר רק הייתה איתי עכשיו, ביכטה, בטח 

ֹעפר איבדה את הרצון לחיות. רבים מחבריה נפלו 

במלחמת יום הכיפורים. למרות שהייתה נשואה 

באושר למישאל, חובש בצנחנים, ששרד את 

המלחמה, מצבה עורר דאגה. לא היה בכך היגיון. 

לכאורה לא חסר לה דבר אבל היא אמרה 

  שמאסה בחיים בעולם מכוער זה. 

תה אמורה להגיע במטוס לאי קורפו אסתר היי

  ולהצטרף אליי. 

פר. צריך מלה בליבי החלטה. אסתר תבוא עם עֹ ג

לעשות הכול כדי לשכנע אותה שזה חיוני. טלפנתי 

הביתה ולא היה מענה. גם בביתם של ֹעפר 

ומישאל לא היה מענה. ניסיתי לחזור ולטלפן 

באותו ערב ולמחרת בבוקר. איש לא ענה. זה היה 

  אבל לא דאגתי.  ,רמוז

  הייתי משוכנע שהכול בסדר.  

  הסופה בים האגאי שכחה. נפרדנו מהאיש החביב בחיבוקים ולחיצות יד והפלגנו לפיראוס. 

לאחר השתוללותו. הגענו לנמל פיראוס.  הזקוק למנוחה ,הים היה רגוע. הוא נראה כעייף

  . ֹעפרעליתי לרציף כדי לטלפן לאסתר או ל

ומתבונן ביכטה. רציתי לשאול אותו היכן יש טלפון. האיש פנה אלי ושאל ראיתי אדם עומד 

  בעברית: "היכטה שלכם נקראת וורושה?". 

הוא סיפר שהוא מחכה לנו כבר זמן רב. גם אתמול ביקר פעמיים בנמל וחיפש את היכטה. 

  להפתעתי שאל אם יש ביכטה אדם בשם שאול. השבתי בתימהון שזה אני. 

טובה עבורך", אמר האיש, "אני חובב רדיו. חבר מישראל הודיע לי ברדיו  "יש לי הודעה לא

שאשתך מבקשת שתחזור מייד הביתה". כעת השתהה האיש ואחר כך אמר: אני מצטער 

  לספר לך. בתך ֹעפר מתה". 

. לא היתה זו יד הגורל, אלא החלטה נוראה של 1975ביולי  15ֹעפר שמה קץ לחייה בתאריך 

ה בעולמנו. במכתבה האחרון היא ביקשה סליחה מאוהביה על שבגדה שמאס 26נערה בת 

  בהם. 

  שנתיים וחצי לאחר שבתי הצעירה ניצלה ממוות, אבדתי את בתי הבכורה.

  מוכה צער וכאב חזרתי לוורושה. נפרדתי מחבריי ועליתי על מטוס לישראל. 

  

ואילו הייתה רק התעניתי במחשבה שאולי ההפלגה שלי נתנה לה הזדמנות לבצע את זממה 

איתי... מדוע עשתה זאת? מדוע בחלה בחיים? כדי להבין, התחלתי לשחזר את קורותיה של 

  ֹעפר מיום היוולדה. 

   האם היו אלה מצוקותיה בקיבוץ, בניתוק היום יומי מההורים?

 תונתםביום ח ומישאל ֹעפר
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רותי נולדה שנה וחצי אחרי ֹעפר. אסתר באה להניק את רותי חמש פעמים ביום. ֹעפר לא 

ע אימא שלה באה אל תינוקת בחדר השני ואינה מבלה איתה. אולי היה נכון הבינה מדו

להביא אותה אל אותו חדר כדי שתהיה שותפה לטיפול בתינוקת הקטנה. תקנות החינוך 

המשותף מנעו זאת. אסתר נאלצה להתגנב אל רותי כדי לא לאמלל את ֹעפר. אסתר זכתה 

קה מבכי. לא הייתה עגלת ילדים בקיבוץ לביקורת וֹעפר מייד גילתה את המתרחש ולא פס

וכשהגיעה שעת הבילוי עם ההורים בחדרם, אסתר נשאה על ידיה את רותי ולא יכלה לשאת 

קבעו:  ",המשותף מומחי החינוך"היות על הידיים ובכתה. אף היא לגם את ֹעפר שרצתה 

  "שתבכה! זה יחסן אותה".

רץ בשמחה, כשהוא מוליך גלגל בעזרת אביב, ראיתי ילד קטן -באחד מהימים, בהיותי בתל

מקל. בגלגל היה קפיץ שהשמיע צלצול פעמון בעת שהגלגל הסתובב על צירו. כשהילד הלך 

. כשהוא רץ, נשמעו צלצולים רבים. ראיתי עד כמה לאט, נשמע צלצול אחד על כל שני צעדים

של עפר,  הצלצולים משמשים כתמריץ, לריצתו של הילד. הבנתי שמצאתי פיתרון לקנאתה

ברותי, אחותה התינוקת. קניתי לה גלגל, והיא רצה בגאווה ליד אסתר, שנשאה בידיה את 

  רותי. 

מובן שהגלגל עורר את קנאת הילדים האחרים. נשמעה טענה על שעפר מחזיקה צעצוע פרטי 

  ושיש להעבירו לבית הילדים לשימושם של יתר הילדים. 

  ניסיתי להסביר מדוע איני מוכן לקבל פיתרון זה. כתבתי מאמר התנצלות לעיתון הקיבוץ, בו

, על שפגעתי בעיקרון חינוכי והשנייה השוויוןחשתי אשמה כפולה: האחת, על שפגעתי בכללי 

   האומר שהיענות לבכי של ילד, הוא בחזקת פינוק שיגרום, לו נזק.

פי  עלר ֹעפהתאשפזה . מי חכם וידע. בבגרותה, 26האם לכל אלה יש קשר לדיכאון בגיל 

  בקשתה. שאלתי אותה: "מדוע?" "כדי להגן על עצמי מפני עצמי". השיבה.  

  נראה לי שבית החולים רק החמיר את דיכאונה. 

  אין טעם בחיבוטי נפש אלה. התובנות לא יחזירו אותה לחיים, ולנו אינם מביאים כל הקלה. 

  

   השפעה מכרעת על חייבעלי  נוספיםאירועים 

הצלתי ממוות את  עוד שלושה אירועים משמעותיים: פעמייםר, אני מזהה כשאני מתבונן לאחו

  הפכה לרעייתי. ,המיועדת להיות אשתי, ובאירוע השלישי

                                                                    

בשער קיבוץ בית  עצרה. המשאית 1940שנת , הצלת אסתר מטביעה בירדן - אירוע ראשון

 30–רע. עצי דקל ומטעי בננות נראים מכל עבר. אויר לוהט של עמק הירדן מכה בנו. אנו, כז

בחופשת הקיץ , הגענו של השומר הצעיראביב -תל, מגדוד ניר 14-15חניכים, בנים ובנות בני 

זרע. היה זה בעיצומה של מלחמת העולם, והסיוע לקיבוצים היה צו - למחנה עבודה בבית

  השעה. 

מכיר היטב את המקום. דודו חבר בקיבוץ. לא פעם, סיפר ג'ימי בהתלהבות רבה על  חברי ג'ימי

הירדן וכעת האיץ בי לגשת איתו אל הנהר. חצינו את הקיבוץ בזריזות, והגענו אל הנהר. ראיתי 

את הזרם המהיר המגיע לסכר שיצר מפל מים שוצף ומרשים. לידו היה בית משאבה. "הקיבוץ 

  סביר לי  ג'ימי, "הם בנו את הסכר כדי להגביה את מי הירדן". שואב מים מהירדן", ה
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  באותו ערב טבלנו ג'ימי ואני בירדן ליד הסכר. הזרם היה חזק וחששתי להיסחף אל המפל. 

מטר  300"אם אתה רוצה לחצות את הנהר ולא להיסחף למפל", הסביר ג'ימי, "עליך לעלות  

הצד השני. תגיע לחוף השני לפני שתיסחף באלכסון עם הזרם לעבר  ולשחותהנהר  במעלה

  מטר במעלה הנהר ותחזור בשחייה עם הזרם".  300למפל. כשתרצה לחזור תלך שוב 

  עשיתי זאת הלוך ושוב להנאתי. יצאתי אל חוף ירוק ויפה בעבר השני. 

מצאו שרידי ישוב של האדם הקדמון. אולי כאן היה כאן עבדיה", אמר לי ג'ימי, " המקום נקרא"

  ן העדן המקראי!".ג

למחרת בבוקר יצאנו לעבודה. הוטל עלי להשקות את עצי הבננה ע"י הטיית המים בעזרת 

טוריה. מנהל הענף, קיבל אותי בחביבות רבה. מהר מאוד התאהבנו כולנו במקום. אהבתי את 

  הנוף והאקלים, את הקיבוץ ואנשיו, את ילדי הקיבוץ, את מנהל הענף ובעיקר את הירדן. 

הימים, אחרי העבודה, ראיתי שתי בנות משלנו עומדות על שפת הנהר ומהססות אם  באחד

  להיכנס למים. אחת מהן, אסתר, אמרה שהיא חוששת להיסחף בזרם אל המפל. 

  "לצוף על המים את יודעת?"  שאלתי.  

  "אני  חושבת שכן" השיבה אסתר. 

  אנו עומדים".  "בואי איתי! נלך במעלה הנהר ונצוף חזרה אל המקום הזה בו

  אסתר הביטה בי בהיסוס וכשהוספתי: "אני אשמור עליך!" היא הסכימה. 

מטר במעלה הנהר ונכנסנו למים. אסתר החלה מייד להיסחף. היא נקלעה  300 –הלכנו כ

לאמצע הנהר ונסחפה במהירות לעבר הסכר. שחיתי אחריה כדי לתפוס אותה לפני המפל. 

במפל המים. גלשתי אחריה. הסתחררתי במערבולת לא הצלחתי למנוע את היסחפותה 

במורד המפל. כשעליתי, לרגע, לא ראיתי אותה. היכולת  שלה לצוף לא עמדה לה במפל 

  הסואן. היא נעלמה מעיני. 

לפתע ראיתי את ידיה. צללתי, חיבקתי את רגליה והרמתי אותה כשאני הולך על קרקעית 

היא בעטה בי. חשבתי שהחיבוק שלי אינו הירדן. וידאתי שראשה מעל למים. להפתעתי 

לטעמה ועזבתי אותה. מייד היא נסחפה שוב בזרם. הבנתי שהיו אלה פרפורים של בהלה ולא 

של צניעות יתרה. צללתי שוב ותפסתי אותה, תוך שאני מתעלם מהבעיטות. גדשתי את 

הגענו לחוף  הריאות באוויר והלכתי על קרקעית הירדן במורד הזרם באלכסון לכיוון החוף.

  הנהר בגדה המזרחית ויצאנו בשלום. 

לאחר שנחנו מהאירוע המפחיד, שאלתי את אסתר אם היא בעטה בי בכוונה. "לא", היא 

השיבה, "נעלמו לי המשקפים וחיפשתי אותם. אימי הזהירה אותי שאם שוב אאבד או אשבור 

  את המשקפים היא לא תקנה לי חדשים". 

לאמה האלמנה. אביה, סופר הילדים בן ציון רסקין, טבע בים  ידעתי שאסתר היא בת יחידה

תל אביב בהיותה בת חמש. אמה, חנה התפרנסה בדוחק מניהול גן ילדים. הבנתי את חומרת 

  ההרפתקה ולאיזה אסון כמעט גרמתי. בנוסף לכל זה,  המשקפים  אבדו. 

? או עונש כבד על  נותרתי עם שאלה קשה: האם מגיע לי ציון לשבח על מבצע הצלה מוצלח

  שגררתי את אסתר להרפתקה מסוכנת?  
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מסעות הפלמ"ח למצדה התפרסמו לתהילה. הצלת אסתר באסון בעין גדי.  – אירוע שני

שומר כמאתיים חברים מהיצאנו,  1942תנועות הנוער נענו לאתגר. בחופשת הפסח של שנת 

משם היינו  ול רגלי, מחברון למצדה.מתל אביב, פתח תקווה וירושלים, לטי, 16-17בני  ,הצעיר

אמורים ללכת צפונה לאורך ים המלח, לעין גדי, ולסיים בקלייה בצפון ים המלח. חברי תנועת 

מטיילים.  50- הנוער העובד הלכו באותו מועד בנתיב הפוך. גדוד ניר אליו השתייכתי, מנה כ

באותה תקופה, הייתי חילקו את הגדוד לשתי קבוצות. אני מוניתי לאחראי על אחת מהן. 

  , ופיתחתי ערכים גבוהים של סדר ומשמעת. 12מדריך לילדים בני 

ויצאנו לדרך. המסע הרגלי לא היה קל. בתור אחראי על ומשם נסענו באוטובוסים לחברון 

עלי להתמודד עם בעיה של חברים שהתקשו בהליכה. ארגנתי מאסף של  הקבוצה, היה

שתייה שאיננה ליד מקור מים. למרות נוהל זה הרשיתי חברים בעלי כושר. הנוהל אסר על 

לעצמי להציע מים לחלשים כדי לעודד אותם. היום אני יודע עד כמה מסוכנת התייבשות או 

  מכת חום. אז לא היינו מודעים לכך. 

אחד המטיילים, בני מיטיב, הוכש ע"י נחש. החובשת קשרה את אזור ההכשה בחוסם עורקים. 

הכשה כמיטב יכולתו וירק את הרעל. הוא נראה קרוב להתעלפות. לא בני מצץ את פצע ה

הייתה דרך לפנות אותו. נתנו לו לשתות לרוויה, תמכנו בו תוך שאנו סוחבים את תרמילו. 

בהמשך הדרך, נתקלנו בבדואי ושאלנו אותו מה הם עושים במקרה כזה. הבדואי ביקש שילינג. 

אמר פסוקי תפילה. לאחר הטיפול קיבל הבדואי שם אותו על פצע ההכשה. חבש את המקום ו

  את השילינג והבטיח להמשיך להתפלל לשלומו של בני. 

הגענו למצדה. ראינו את חברי הנוער העובד עומדים על הצוק. הם ברכו אותנו במקהלה 

מדברת, של למעלה ממאה גרונות. מיד התארגנו להשיב ברכה באותה צורה. ענה לנו הד 

וחזר, כמו בשירה של רחל המשוררת: "ממרום פסגה אקרא: הידד הנעורים! שהתגלגל בגיאיות 

ויען הד." חברי הנוער העובד ירדו ממצדה ואנחנו עלינו. בני שכבר הרגיש יותר טוב, לא ויתר 

  על העלייה. 

טיול הנוער העובד היה מאובטח ע"י אנשי פלמ"ח. שנים מהם הצטרפו אלינו, כדי לאבטח 

ימוני יד מוחזקים בחגורותיהם. היבטנו על הרימונים ברגשות מעורבים אותנו. הם הלכו כשר

של הערצה וקנאה. בתקופה ההיא, נשיאת נשק עלולה הייתה לגרום למאסר ממושך. "הם 

  משוויצים" אמרנו. (ועדת חקירה שהוקמה לאחר האסון פסלה את דרך התנהגותם). 

היום במקום. ביקרנו במפל המים ובנחל הלכנו כל הלילה. בבוקר הגענו לעין גדי ובילינו את 

לפנות בוקר, עם עלות  02:00ערוגות.  בערב התארגנו לשינה. היה עלינו לצאת לדרך בשעה 

  הירח. הכוונה הייתה ללכת לאור הירח כדי להימנע מהחום הכבד.

שכבתי על יד בני מיטיב שעדיין סבל מסיוטים. הוא חשש מקימה והליכה לילית בלתי נשלטת. 

נו את ידינו אחד לשני בחבל ארוך. התארגנתי לשמור במשמרת אחרונה כדי שאהיה מוכן קשר

  לארגן את הקבוצה ליציאה בזמן. 

תוך ביצוע השמירה הסתובבתי בין הישנים וראיתי את שני הפלמחניקים ישנים על שמיכות 

ני יד, פרושות על מצע זרדים יבשים. מעין מזרון מאולתר. ליד אחד מהם ראיתי שני רימו

  מונחים על מצע הזרדים. ראיתי בכך חוסר אחריות. לא הייתה שום בעיה לגנוב את הרימונים. 
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בשעה היעודה, הערתי את חברי הקבוצה שלי. היה קור מדברי צורב. המטיילים התארגנו 

במהירות. מישהו אסף את הזרדים והדליק מדורה. המטיילים הצטופפו סביב המדורה במעגל 

  ה ועמידה. צפוף של ישיב

, כמתוכנן, הזעקתי את חברי קבוצתי למסדר יציאה. המטיילים מהקבוצות 02:00בדיוק בשעה 

האחרות היו מפוזרים. חלקם הלכו למעיין למלא את מימיותיהם. מרביתם עדיין הצטופפו 

  סביב המדורה. 

ם ביקשתי את חברי הקבוצה שלי להסתדר מייד למסדר יציאה, במרחק של כמה עשרות מטרי

מהמדורה. גיליתי שאסתר חסרה. היא ישבה סמוך למדורה, ליד חברתה השייכת לקבוצה 

אחרת. דרשתי מאסתר להצטרף מייד למסדר. היא כעסה ואמרה שהתרמיל שלה ארוז והיא 

  מוכנה בכל רגע לצאת לדרך. "בשביל מה צריך מסדר?" 

הם עצמם קבעו. מתוך אני כעסתי על מדריכי הטיול שלא הקפידו לשמור על לוח הזמנים ש

רדיפת סדר התעקשתי וחזרתי וביקשתי את אסתר לבוא למסדר. אסתר צייתה תוך שהיא 

  מכנה אותי: "אתה סתם שוויצר!".  

דקה לאחר שיצאה מהמעגל הצפוף סביב המדורה והלכה לכיוון המסדר, אירע פיצוץ נורא. 

יקים נגרר עם הזרדים רימון התפוצץ בתוך האש. אנו משערים שהרימון של אחד הפלמחנ

  לאש. 

כתוצאה מהדף הפיצוץ, כבתה המדורה והשתררה חשיכה. גחלים בוערות עפו לכל עבר. 

נשמעו זעקות של פצועים. רבים היו עסוקים בכיבוי גחלים שנפלו עליהם ואש שאחזה 

בבגדיהם. היו שחשבו שהותקפנו ע"י בדואים והחלו לברוח. אחד המדריכים צעק: "לא לברוח! 

זור לפצועים". הרוגים ופצועים שכבו על האדמה. בגדים של חלקם העלו עשן מהגחלים לע

שחרכו את בגדיהם. הפלמחניק בעל הרימון, צבי מבאר טוביה, היה בין ההרוגים. גם חברתה 

  של אסתר, שנשארה ליד המדורה, נהרגה. מהקבוצה שלי לא נפגע איש. המסדר הציל אותם. 

אזור מלא גחלים לוהטים ושברי ענפים בוערים. החלוקה לקבוצות  גררתי מספר פצועים, מתוך

כבר לא הייתה קיימת. תפקידי כראש קבוצה הסתיים. החובשת צעקה אלינו שמטפל אחד 

ייצמד לכל פצוע. אני טיפלתי בחברי, אורי ערב, מתל אביב. סילקתי את הגחלים שחרכו את 

תה מרוסקת. פניו היו מכוסים אבק ופיח. אורי בגדיו. כיביתי את האש במי המימייה. כף ידו היי

גנח ואמר שאינו רואה. החובשת היחידה הסתובבה בין הפצועים, חילקה חומרי חבישה 

והוראות. היא בחנה את עיניו של אורי ואמרה לי לנקות אותן בצמר גפן רטוב. לאחר טיפול 

פגעה קשה. החובשת עדין וממושך אמר אורי בשמחה שהוא רואה. הדאיגה אותי כף ידו שנ

חבשה אותה. אורי התלונן על כאבי בטן. חולצתו הייתה מלאה דם. החובשת הורתה  לחתוך 

את החולצה והגופייה ולחשוף את בטנו. התגלה פצע לא גדול מרסיס. החובשת אמרה שהיא 

מקווה שאין לו שטף דם פנימי. היא אסרה עלי לתת לו לשתות מים. אחד הפצועים, זעק כל 

  בגלל כאביו הקשים. לא היה אמצעי אלחוש. לבסוף הוא חדל לצעוק. הוא מת.   הזמן 

לא מצאתי אך י יי ספוגים בדם. חשבתי שנפצעתי. פשטתי את בגדיכשהאיר היום גיליתי שבגד

כל פצע. היה זה דמם של הפצועים וההרוגים שחילצתי מהשטח המעלה עשן. התרחקתי 

  ות כזו לדם. מהפצועים והקאתי. בכך תמה אצלי רגיש
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השחר עלה. שלושה מדריכים יצאו בריצה צפונה להזעיק עזרה. סירות משא של חברת אשלג 

נראו מרחוק שטות מקליה לסדום. המטיילים הפנויים מטיפול בפצועים, עלו על גבעה קרובה 

ל במקהלת קולות מאורגנת. הם הציבו על צלע הגבעה הפונה א "הצילו"לשפת הים וצעקו 

לקראת הצהרים הבחינו בנו הספנים והתקרבו אל S.O.S. ם בצורת אותיות ענק הים תרמילי

הגיעה סירת נוסעים גדולה עם במכשיר קשר. החוף. כשהתברר להם המצב, הזעיקו עזרה 

רופאים. הפצועים והמטפלים בהם, הועלו על הסירה והפלגנו לקלייה. יתר המטיילים פונו 

  ד אורי חברי. רופא בדק אותו וחבש אותו שנית. בסירות משא. ישבתי בסירת הנוסעים לי

בקליה המתינו אמבולנסים שפינו את הפצועים לבית חולים הדסה על הר הצופים. אנחנו 

שנותרנו במקום נחקרנו ע"י משטרה בריטית. תודרכנו לומר שאיננו יודעים אנגלית. האנגלים 

התייאשו ועזבו את המקום. ניסו לדובב אותנו, פנו אל אחדים ושאלו מה קרה. לבסוף הם 

  הגיעו האוטובוסים שהחזירו אותנו לתל אביב. 

חשבנו שכל מי שהגיע לבית חולים ניצל. אך לא כך היה הדבר. אורי היה האחרון שמת, אחרי 

בין הנופלים, מיכה, אחיו של ונערות, קיפדו את חייהם באסון.  למעלה משבוע. שמונה נערים

  חברנו האהוב דן צור ז"ל.

  

 טיילים היו מאורגנים בחמש קבוצות. הקבוצה היחידה, בה לא היו נפגעים, הייתה הקבוצההמ

לבצע את המסדר בדיוק בשעה תי תעקש, לאחר שהשלי. זו שחבריה נשלפו מן המדורה

סדר -הייתה זו התנהגות חריגה. דרשתי זאת מחניכיי ולא יכולתי להשלים עם אי. שנקבעה

הצדיקה את כינוי הגנאי אולי ות בלתי מקובלת זו, י. התנהגיוחוסר משמעת אצל חבר

  שהעניקה לי אסתר: "אתה סתם שוויצר!". אבל התנהגותי זו הצילה את חייה.

  

  

  

  עלייה למצדה                                 גלעד במקום האסון                            מסדר לנופלים אחרי שנה
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  .בעמדת צלפים בדנגור (נירים)עם אסתר של הרומן תו תחילהיה  -השלישי   אירועה

שעלו ישובים ה 11-במקום המכונה דנגור. קיבוצנו היה אחד מהקמנו את קיבוץ נירים בנגב, 

חברים וחברות  30-. הקיבוץ היה מחולק לשנים. כ1946לאוקטובר  6על הקרקע בתאריך 

ם בראשון עבדו כדי לפרנס את ראשון לציון. החברי, בדנגור בנגב, והיתר בקיבוץ במושבה

  הקבוצה בנגב. 

הותקפה נירים בנגב, ע"י הצבא המצרי. שמונה חברים נפלו בקרב, אבל  1948למאי  15-ב

נשארו ליד גדר המשק. מפקד הנקודה הרוגים מצריים, מעלה משלושים הצבא המצרי נהדף. ל

  את רגלו. דודו וסגנו בצלאל נפלו בקרב. שלמה שקיבל פיקוד נפצע קשה ואיבד 

באותו יום גורלי הייתי עם יתר חברי הקיבוץ בראשון לציון. השתתפנו בהגנת המושבה מפני 

, ופתחו בירי על שיכון המזרח של ראשון. למחרת, ן)ערבים שתפסו את מחנה סרפנד (צריפי

לקורס מפקדי כיתות של הפלמ"ח בדליה, במגמה שאחזור ואתמנה הקיבוץ שלח אותי, 

  למפקד דנגור. 

אחרי הקורס נשלחתי לנגב. הגעתי לדנגור בהפוגה השנייה. הנגב היה מנותק. טסתי מתל נוף 

  לרוחמה  במטוס שהביא הספקה ומשם ברכב לדנגור. 

ות מאש תותחים והפצצות המציאות במקום, נראתה קשה. בית הביטחון היה מלא פרצ

וי על צידו, שלא עלה הצריפים נשרפו כליל. מחדר האוכל, נותר קיר עץ אחד נט ממטוסים.

   "לא הטנק ינצח אלא האדם".באש. עליו הייתה תלויה סיסמה חרוכה: 

שקוטרו  למרות המציאות הקשה, האווירה הייתה טובה. הקיבוץ כולו, היה למעשה משלט

מטר. המשלט היה מוקף גדר וסוללת עפר שבתוכן היו חפורות עמדות מכוסות כתשעים 

נמשכה פעילות אינטנסיבית של חפירת מקלטים למגורים.  ומחוברות בתעלת קשר. בכל יום

  בינתיים אנשים ישנו גם בעמדות. 

יום אחד, בבדיקה שגרתית של העמדות, בדקתי עמדת צלפים בתוך סוללת העפר המערבית. 

בחנתי את שדה האש, את מיגון העמדה ואשנב הירי. גיליתי שאסתר נוהגת לישון בעמדה זו. 

לאסתר. היו לנו נושאים רבים לשיחה. אסתר סיפרה על הוריה  מצאתי את עצמי מתחבר

   ם בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק, אותו הערצתי.כמוריבפולין עבדו הכירו כשש

בין היתר, תרגם ליידיש . מתרגםו, עבריתו יידיש סופר, היה 1890- אביה, בן ציון רסקין נולד ב

, מוהילובשליד  נזנהנולד בעיירה את האפוס האינדיאני של לונגפלו, "שירת הייוואתה". 

במשפחת  ,)בלארוס(כיום ב רוסיה הלבנה, באזור האימפריה הרוסיתשל  תחום המושבב

; אך במקביל למד גם לימודי חוץ, סיים ישיבה', ואחר כך בחדר. למד במסלול מסורתי, ב'רבנים

הוא . מתמטיקהוה בלשנות, והשתלם במקצועות האוקראינה, קייבהיהודית ב גימנסיהאת ה

לצידו של יצחק  "פועלי ציוןהיה מורה ופעיל מהפכני בתנועת "שם , פוליןב וורשהבר לע

לאחר שחרורו  לסיביר. גורש, ומשטרת הצארהמהפכנית נעצר ע"י  ו. על פעילותטבנקין

ציון ן ב עלה 1922מהמעצר שב להוראה והתחייב שלא לעסוק עוד בפעילות מהפכנית. בשנת 

- אסתר נולדה בארץ כהצעירים.  קיבוצים, והשתלב במערכת ההוראה שבארץ ישראלרסקין ל

ד בן ציון" אשר כתב, , ואביה היה ידוע כסופר הילדים "הדֹושנים לאחר שעלו הוריה ארצה 3

  . ספרי ילדיםציא לאור ערך והו
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נכתבו במיוחד למענה. שיר שכתב לה ליום הולדתה כאילו אסתר אהבה את סיפוריו ש

היום  ,"היום יום הולדת. במקור היה ת ששרים עד היום הזההחמישי, הפך לשיר יום הולד

, ששלושה שיר זה, הפך להיות שיר פרידה מאבא. היום יום הולדת לאסתרקה..." ,יום הולדת

ומת בחוף הים של תל טבע רק בן ארבעים, , כשהוא 1930- חודשים לאחר יום הולדתה ב

  ם בשפיה. חמש שנים קשות לאחר מכן, נשלחה לפנימיית ילדיאביב. 

  הדרושה... פרטיותאת הלנו סיפקה עמדת הצלפים ארכו. הת שיחותינו

קורס , הכרתי את פעילותה בכחברה בגרעין הפלמ"ח של נירים ,הכשרהשוחחנו על שירותה ב

  ה. , ושמעתי לראשונה על זיכרונותיה משפימדריכי הספורט בשדות ים

שלחה אותי אמי למוסד  11בת  "כחמש שנים לאחר שאבא טבע בים, בהיותיוכך סיפרה: 

החינוכי בשפיה, מאחר שנעדרה שעות ארוכות מהבית בגלל לימודיה בסמינר ועבודתה כגננת. 

היא חשבה שבחברת ילדים ארגיש טוב יותר. המוסד שימש בית ליתומי מלחמת העולם ואחר 

  .מישראלכך גם ליתומים 

ם למאבקי האומה המתחדשת, מאיר שפיה" התהדר בעשייתו החינוכית, נרת "כפר הילדים

  דיבר על עבודה עברית, היאחזות בקרקע, עבודת אדמה, קליטת עלייה, ביטחון והגנה. 

אבל אני, ילדה קטנה בת אחת עשרה, לא התרשמתי במיוחד, מהדיבורים הגבוהים. הרבה 

וכאב הקריעה מהבית ומאימא. ואם לא די בכך, השנה  יותר הטרידה אותי יתמותי, בדידותי

, השנה של  פרוץ המאורעות. הערבים הכריזו על מרד 1936הגעתי לשפיה הייתה  שנת  בה

בערים, בכבישים בשדות ובישובים  -שלווה במעשי אלימות נגד השלטונות, ונגד יהודים 

  הכפריים. 

פחדתי. אפילו רק ממראהו של השביל הצר שמוליך לזיכרון יעקב. הייתה לי סיבה טובה לפחד. 

שמעבר לכרמים ולחורשות שמצידי השביל, שכנו הכפרים הערביים. גם ידעתי  ידעתי שבהרים

שבחורשות היער האפלות ישנן חיות טרף וחזירי בר, אך גרוע מכך, יכול להיות שממש ברגע 

זה, מסתתרים בתוכן ערבים שממתינים לשעת כושר כדי להרוג אותי. כולם לא הפסיקו לדבר 

זוב ישובים מבודדים ועל כך שהערבים שרפו את הגורן על רציחות ועל פליטים שנאלצו לע

  בזכרון יעקב.

 ,קיוויתי. במשחק ה'צופים', אני התחבאתי מאחורי גזע עץ כשהילדים היו משחקים

  כשהערבים יכנסו לכפר, לא יוכלו להבחין בי.ש

משטר החיים במוסד היה מאוד נוקשה. חצי מהיום היה מוקדש ללימודים והמחצית השנייה 

דה. כדי לגוון, כל ארבעה חודשים, הוחלפה העבודה. בתקופה הראשונה הושיבו אותי לעבו

במתפרה. חודשים ארוכים השחלתי מחטים ותפרתי כפתורים ועד היום, תפירת כפתורים 

שנואה עלי במיוחד. בארבעת החודשים הבאים עבדתי במכבסה. הייתי צריכה לטפס על דרגש 

ערמות של כביסה  ,גליגיע לכיור הענק ולכבס על קרש אוכל להגבוה ולעמוד עליו, כדי ש

מלוכלכת. במיוחד זכורים לי הסדינים הגדולים איתם נאלצתי להתמודד. בהמשך חיכה לי 

  מגהץ הפחמים הכבד איתו החלקתי את הררי הכביסה הנקייה. 

רבעת החודשים האחרונים של השנה, הייתי תורנית לניקוי חדר האוכל הגדול אחרי בא

ת הצהריים. להוריד מהשולחן, לשטוף כלים, לטאטא ולשטוף את הרצפות. בלילות הייתי ארוח

בוכה מגעגועים ונראה היה שלאף אחד לא אכפת. יום אחד, עליתי לסוכה שנבנתה על עץ 



 16

צמרת ולא רציתי לרדת משם. אני לא זוכרת כמה זמן ביליתי כך עד שהבחין בי אחד  -ְרָחב 

. הוא רץ למנהלת המכבסה וסיפר לה בהתרגשות שכמה זמן אני הילדים שעבד איתי במכבסה

לא אוכלת וגם לא הולכת ללמוד ולעבוד. הילד הוביל את המנהלת אל הסוכה. היא לא הייתה 

צריכה להפציר בי יותר מידי כדי שארד מהעץ עליו טיפסתי. היא אספה אותי בחום בין 

 סוף,-שתתן לי עבודות קלות יותר. סוףזרועותיה ולקחה אותי לחדר האוכל. היא גם הבטיחה 

  הרגשתי שלמישהו אכפת ממני. 

אני זוכרת שבתקופת בציר הענבים, היה לי פצע כואב בכף הרגל. הכאבים היו עזים, אבל 

להתפנק ולנוח מעבודה לא בא בחשבון. העבודה הייתה חשובה יותר מכל. מאחר והפצע לא 

כמה ממני, ולדרוך את - ת על חבית הגדולה פיאפשר לי לבצור את הענבים, תפקידי היה לשב

  הענבים ברגלים יחפות. את החביות עם המיץ התוסס הובילו לאחר מכן, ליקב בזיכרון יעקב. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לא רק זיכרונות קשים ומרים לקחתי איתי משפיה. אני נזכרת גם בשעות יפות של אותה 

אשונה את צליליה היפים של המנדולינה. תקופה. היו לי רגעים קסומים בהם שמעתי לר

נזכרתי כמה רציתי להצטרף לתזמורת. נזכרתי בטעמן המתוק של העגבניות שצמחו בגינת 

הירק. בכל פעם שנכנסתי לבית המגורים, הייתי קוטפת לי עגבנייה בשלה, אדומה ומבריקה, 

הנפלא ההוא נוגסת ומתענגת על העסיס המתוק והריחני. עד היום אני מחפשת את הטעם 

  בכל עגבנייה שאני אוכלת.". 

  

  

  

 אסתר בין ילדי שפיה, שוכבת למטה מימין
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  זיכרונותיי
  

עד תמיד ידעתי שיום אחד אשב לכתוב את זיכרונותיי, אך 

  העדפתי עשייה ופעילות עם אנשים. ך. לא התפניתי לכעתה, 

החלטתי להתחיל במלאכה זו. סיימתי את , 85יל ועכשיו, בג

" ונותר לי זמן תפקידי כמנכ"ל "המועצה לשלום ולביטחון

  פנוי לכתיבה.  

, ו ארצה מלומז'ה בפוליןעל. הוריי 1926נולדתי בשנת 

במשרדים נות כמנהלי חשבועבדו  שניהםשנתיים קודם לכן, 

אחי נחמן היה מבוגר ממני בחמש שנים. נותרו לי שונים. 

  זיכרונות מעטים מאותה תקופה. 

אותי  הרימההייתה רעידת אדמה. אימי , שלושכשהייתי בן 

על ידיה וברחה לחצר. נחמן התקלח באותה שעה וברח 

סיפר שקילוח המים . הוא עירום לחצר עם מגבת על מותניו

  במקלחת השתולל.  

 אחי נחמן ואני 

 וום נישואיניבאני ואסתר 

  עד כאן, סיפורה של אסתר. 

למעלה משישים וחמש שנים, 

עברו מאז תחילת הרומן שלנו. 

זכינו לבנות נפלאות, נכדים 

ונינים. עברנו מלחמות נוספות, 

ועדיין אנו נושאים איתנו את 

  זיכרון עמדת הצלפים. 

  

מעסיקה אותי השאלה: האם 

יד הגורל היא זו שגרמה לכך 

פעמיים את המיועדת  שהצלתי

להיות אשתי וֵאם בנותיי, או 

   צירוף מקרים בלבד?
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  היו מאורעות דמים בארץ. בתל אביב הוכרז עוצר. 

  התחננה בפני אחיה, דודי אפרים, שלא יתגנב בעוצר אל חברתו. הוא התגנב בכל זאת.  אימי 

  

. הם אמרו שאם מול ביתנו אל גג בית בן שתי קומותעם אבנים  דליים נשאו יר שהוריאני זוכ

  כולנו אל אותו בית ונזרוק עליהם אבנים.  עבוריבואו ערבים נ

אותי על  שברתי את הרגל. אבי הרכיבששינים שגר לידנו קבע  א. רופאני זוכר שנפלתי מעץ

         .לי את הרגל בגבסחבשו בי. שם ליד רחוב אלנ, ברחוב מאזה, אופניו לקופת חולים

  בסך הכול הייתה זו ילדות שקטה ללא אירועים חריגים. 

  

ולא לא התעניינתי באירועי ילדותם הכנסת. בית לקחו אותי למעולם לא וחילוניים היו י יהור

טבעית  הייתה כל כך הפך אותם לציונים והניע אותם לעלות ארצה. הציונות השאלתי מ

  לשאלה זו.  לא הרגשתי שיש מקוםו ,וברורה לי

דודי אפרים עלה ארצה בהיותי ילד. אהבתי אותו. התעניינתי מדוע עלה ארצה. שאלתי אותו 

                                                                     אם סבל מאנטישמיות. הוא השיב בחיוב ונתן לי דוגמא:

חוב בלומז'ה. עברה במקום תהלוכה דתית. בראשה הלך כומר עמדו בר וטל,הוא ואחיו, דודי מ

דיברו על משהו מבדח וצחקו. שוטרים שליוו את התהלוכה ראו  וטלשנשא צלב. אפרים ומ

  אותם צוחקים ועצרו אותם. הם בילו כמה ימים בכלא על פגיעה בכבוד הדת הקתולית. 

התקופה. אם דודי היה כותב  באותהמבטא את המצב אך חשיבות,  חסר, אולי סיפור זעיר זה

את זיכרונותיו הייתי אולי מבין שאנטישמיות היא לא רק פוגרום וגזירות אלא אוירה של 

  עלבונות בימים רגילים. 

נסעה לנוח בבית הוריה בפולין ולקחה אותי  ,שנתייםבן אימי סבלה ממחלת אסתמה. בהיותי 

כולם מילד שנולד בארץ ומדבר רק  סיפרה לי אימי איך התפעלו ,אחר שחזרנולאיתה. שנים 

  עברית. אהבתי סיפורים אלה וראיתי בכך מקור לגאווה.   

  

  ר' נחמן פיונטניצקי ,סבי

שמחתי לגלות . יל ועל סבו, הרב יוסף פיונטניצקיאבי סיפר לי על אביו נחמן שהיה ציוני פע

  ספר עב כרס שעסק בקהילת יהודי לומז'ה.   יבבית הורי

בביתו התקיימו מפגשים של חברי התנועה  ., נחמן פיונטניצקיים על סביפרט גיליתי בספר

הציונית. הדבר היה בלתי חוקי ומסוכן. יהודי שהיה מעורב במפגש כזה הוגלה למספר שנים 

לסיביר. במפגשים אלה נקבע תמיד סיפור כסוי. זוג צעיר שהשתתף במפגש קיבל על עצמו 

   לכנות אירוע זה כמסיבת אירוסים שלהם.

סיפור זה הדהים אותי. איך הבין סבי נחמן שראוי לקחת סיכון כה רב ולארגן מפגש שנראה 

היום כל כך חסר חשיבות? האם הוא האמין שממפגשים אלה ודומים להם תצמח מדינה 

והוא חזר היה לו די כסף לרכוש כאן אדמה. לא  1904נסע ארצה בשנת גם לעם היהודי? הוא 

  לפולין.  

פיונטניצקי היה רב חשוב שכתב מספר ספרי דת. ספרו האחרון היה "שארית  אב סבי, יוסף

יוסף". הספר נמצא בספרית אריאלה. בראשית הספר הייתה הקדשה לאימו שנפטרה בהיותו 
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יה ילד ולא זכתה לראות את ספריו. ההקדשה נגעה לליבי. סיפרתי את הדבר לאישה דתי

אחרי שבוע היא ספרה בהתרגשות שהספר  שבניה הבוגרים לומדים בשתי ישיבות שונות.

בשתי הישיבות. בספר צוינו המלצות של רבנים חשובים ורשימת היום "שארית יוסף" נלמד 

אנשים שתרמו כסף להוצאתו לאור. סבי נחמן נחשב לעילוי. ציפו ממנו שימשיך ויאדיר את 

  המסורת הרבנית המשפחתית. לאכזבת הוריו הוא הפך לציוני פעיל. 

   י:נכתבו הדברים הבאים על סבא של ,על קהילת לומז'הבספר 

  

  

הייתי שואל: "סבא, מדוע לא כתבת את  ,אותו אילו פגשתיסבי. זכיתי להכיר את  לא

ללכת אני גאה בך וממשיך  ,זיכרונותיך עבורי ועבור הדורות הבאים? מהמעט שקראתי

  ב את זיכרונותיי. החלטתי לכתו, שנכדיי וניניי לא ישאלו  שאלה זוי " כדבדרכך.

י לא הרבו לדבר על ילדותם בפולין. כשגדלתי ורציתי לערוך טיול שורשים בפולין, יהור ,לצערי

סרבו הורי לדרוך על אדמה מקוללת זו. ארץ שתושביה נולדים אנטישמים כפי שאמר אבי. 

  זיכרון השואה ומשפחותיהם שהושמדו מנע אותם מלדבר על ילדותם. 

ו הורי את שם המשפחה "פיונטניצקי" בשם "גבעולי". לא אהבתי את כשהייתי ילד החליפ

השם פיונטניצקי שנראה לי גלותי ושמחתי לשינוי השם. אבי הסביר לי שמקור השם הקודם 

הוא בעיירה קטנה בפולין ששמה "פיונטניצה" בה התגוררו אבותיו לפני שעברו ללומז'ה. 

גם אינני יודע מדוע העניקו לי את השם "שאול". י בשם "גבעולי". יאינני יודע מדוע בחרו הור

העניקו לי שם של דמות תנכית  יאחי ובני דודי נקראו כולם על שם סבים וסבתות. הורי

  י. לצערי לא שאלתי אותם במה זכיתי.ינפלאה שמוצאת חן בעינ

שנים והוא כתב מעין יומן של חשבון נפש. הוא פתח את היומן  76מלאו לאבי  1967בשנת 

  תייחסות להחלפת שם המשפחה. להלן הדברים שכתב:בה

שנה את שם  35"עד היום אינני בטוח אם עשיתי מעשה נכון ונבון בזה שהחלפתי לפני 

משפחתי. ישנם גורמים רבים שבגללם אדם מחליף את שמו ובכולם היסוד הוא שלילי: 

רואה שום פושע מסתתר תחת שם בדוי מפני המשטרה, או סוחר שפשט את הרגל. אינני 

  ליבה לבית ברניצקי / ר' נחמן פיונטניצקי

. הוא קיבל חינוך דתי ולמד הרבה תורה אצל אביו, 1860 –ר' נחמן בנו של ר' יוסף נולד הלומז'ה  ב 

 –התקוות שתלו בבנם  תפס לציונות למורת רוח הוריו וכלאולם הוא יצא "לתרבות רעה" ונתפקר. הוא נ

  התאכזבו. –שיהיה רב וגדול בישראל 

צדקניות הילידת לומז'ה. ליבה הייתה אישה מטיפוס הנשים  –נחמן נשא לאישה את ליבה לבית ברניצקי 

שדאגו לעול הפרנסה ונתנו לבעליהם את האפשרות לעסוק בתורה ובהנהגת הציבור. ליבה הייתה 

  ובעלה נחמן עסק בציונות. תלמדותתופרת ידועה ואצלה עבדו צעירות מ

   בית ועד לחובבי ציון -בית נחמן וליבה 

הימים ימי שלטון הצאר. עין הבולשת הייתה מרגלת אחרי הציונים כי ראתה בציונות תנועה מהפכנית 

  נגד הצאר. בימי שבת ומועד היו מתפללים ציונים בבית פיוטניצקי ומנדבים למען ישוב א"י.

 הועד הפלשתינאי, בחבל לומז'ה. והיה ציר בשני קונגרסים ציוניים.רבי נחמן היה ב"כ 
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יופי אפילו במקובל בכל העולם שאישה מחליפה את שם משפחתה בשם הגבר שאיתו היא 

מתחתנת. יש בכך סמל של כניעה ללא תנאי לבעלה. בכלל, איזה מן שם איום הוא 

"בעל"! אני מבין "בעל בית" או "בעל עגלה" וכדומה. אבל בעל אישה? כמובן אי אפשר 

מטעמים לאומיים. אבל גבורה לאומית אין בזה להשוות מקרים אלה להחלפת השם 

להפך. עכשיו אני רואה או יותר נכון מרגיש בזה צל של בגידה באבותי והרגשה זו הולכת 

ומתגברת אצלי ככל שאני הולך ומתקרב אליהם. חשוב לי שבני ילמדו את בניהם ובני 

דעת שבאנו ארצה בניהם שלגבעולים היה פעם שם אצילי: "פיונטניצקי". כמו כן עליהם ל

מרצוננו הטוב (ז"א בלי בעיטה בתחת). אינני בטוח ששם למעלה  1924מאירופה בשנת 

קיים  בית דין שכל עולה חדש נקרא להתייצב לפניו למסור דין וחשבון על מעשיו. אבל 

אם קיים מוסד כזה הוא ישלח לי הזמנה להתייצב בפני כיסא הכבוד בשם: יעקב בן רבי 

  י. ברור שממשלת המנדט הבריטי לא דיווחה למעלה על שינוי השם."  נחמן פיונטניצק

  

  
  

  שאיפות של ילד ועיצוב האופי
  

אחזור לילדותי שלי. לעיתים אני שוקע בזיכרונות ילדותי כדי לפענח את הגורמים והאירועים 

י, על אחי הגדול ממני בחמש ישעיצבו את אופיי והשקפת עולמי. אני חושב כמובן על הור

ם, על האווירה הציונית של העיר העברית הראשונה ועל ספרים שקראתי. יתכן שעלי שני

  להפוך את הסדר ולהעמיד את הספרים במקום הראשון.

הייתי קורא מושבע. גרנו בצפון תל אביב וספריה להחלפת ספרים הייתה במרכז תל אביב, 

ספרים. התחבורה לא רחוק מבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי. הלכתי מרחק רב להחליף 

לא האמין שכבר  הזכורה לי הייתה כרכרות של ערבים מיפו רתומות לסוס. בעל הספרייה

הוא בחן אותי על תוכנם של הספרים. נאלצתי  גמרתי לקרוא את הספר ששאלתי יום קודם.

. גיבורי לבקש את אחי שיבוא איתי וידרוש מהספרן להשאיל לי ספרים לנערים ולא לתינוקות

רציתי להידמות לאחדים מהם. קרובי המשפחה ידעו על אהבתי היו גיבורי שלי. הספרים 

לספרים ובימי ההולדת זכיתי למתנות של ספרים. בין יתר הספרים זכיתי בספר "קובץ 

השומר יגאל היה גיבור ילדותי. גם משפחת אלכסנדר זייד  קראתי אותו בשקיקה. השומר".

למרות אהבתי בתי שאני רוצה להיות כמותם. בספר "אנשי בראשית" הרשימה אותי. חש

לקניית  שלא יביאו מתנות אלא יתרמו כסף, אנשים קרוביםמספר מתי ביקשלספרים, 

  יה. יים שהקלו עלי להגיע לספריזכיתי באופנים. יאופנ

לשאול את  ,בשנים האחרונות נהגתי לפעמים, כאשר הוזמנתי לחגיגות יום הולדת של ילדים

יש דמות או גיבור שהיית רוצה להידמות אליו?". בדרך כלל חתני שמחה: "האם החתן 

השמחה הגיבו בפליאה כאילו השאלה אינה לעניין. אחרי מחשבה נקטו בשמות כמו: "ביל 

  גייטס או אולסי פרי". היו אלה גיבורי מחשב או ספורט. אינני בא בטענות. הזמנים משתנים.  

תי את ספריו של סופר ומחנך שבה את ליבי. אהבאהבתי את הסופר יאנוש קורצ'אק. השילוב 

אהבתי את אמרתו: "אין ילדים רעים, יש ילדים שרע להם". ימי "אגודת ואת תורתו החינוכית. 
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השומר" חלפו והשאיפה לכתוב ולחנך באה בעקבות הקריאה. קראתי בשקיקה ספרות 

היו גיבורי. הורי חתמו על עיתון  מתורגמת. גיבורי ז'ול וורן, ג'ק לונדון, מרק טווין, וולס ואחרים

  לילדים ועל הוצאת ספרים לנוער. חיכיתי כל חודש להופעת ספר חדש בכיליון עיניים. 

  

בהיותי בן שמונה חליתי בדלקת  אני זוכר אותו באהבה. אך קשה,שמע שאולי נ ,זכור לי אירוע

קת" באוזן. אז סבלתי מכאבים. הרופא קבע שיש לחכות ל"הבשלת הדלהיה לי חום ואוזן. 

מספר  נאנחתי .הכאבים היו קשיםשכבתי במיטה ולצאת.  דלקתינותח המקום כדי לאפשר ל

  . אימי שעבדה במטבח שמעה את אנחותיי. היא הופיעה כרוח סערה ואמרה לי בכעס:  פעמים

  "למה אתה נאנח כמו אישה זקנה?"     

  "כואב לי מאוד!"  אמרתי.

  אז כואב לך פחות?" כשאתה נאנחו" ,מישאלה א "נו",

לכאורה היה בזה אלמנט של פגיעה. הורים רבים היו משתדלים לפצות את הילד המתייסר 

, בכדור נגד כאבים ואולי בנשיקה. אני קיבלתי נזיפה. עד היום אני זוכר כמה ניחומיםבדברי 

לפתע קלטתי שהאנחות אינן מקלות  !טענתה הייתה הגיוניתהערצתי את אימי על תגובתה. 

: "לא להיאנח". כך היו ודל ההתנהגות הנדרשצביעה על מבנוסף לכך, היא האת הכאב. 

  נוהגים בוודאי מיכאל סטרוגוב של ז'ול וורן ויגאל השומר שלא נכנע לשודדים בעמק יזרעאל.   

בבגרותי לא סיפרתי , הוא, שבר המכאיב לי ומצער אותי עד היוםהד י.יאהוב עלזיכרון זה 

  .בעיני,  וכמה הייתי אסיר תודה להיתה נכונה תגובתה לאימי עד כמה הי

.  בראשית המאורעות הייתי בן 1936-39זיכרון אחר שמלווה אותי עד היום קשור למאורעות 

. מדי יום פורסמו שמות ההרוגים היהודים ומספר ההרוגים הערבים. כילד עסקתי 10

ברחוב בן יהודה ושמעתי קולות בחישובים מי יגמר קודם. אנחנו או הם? באחד הימים הלכתי 

ירי. ראיתי כרכרה ערבית רתומה לסוס עומדת. עגלון ערבי שכב על המדרכה פצוע ירי. 

אחרי  ,אנשים עמדו והביטו בו. הוא זב דם ומלמל "מעלש מעלש". אני יכול להצביע היום

אותי שנה על המקום המדויק בו שכב האיש. אינני זוכר אם טיפלו בו. גירשו  75-למעלה מ

נאמר לי: "אין דבר!". חשתי שכאבו  שאלתי מה פרוש המילה "מעליש". מהמקום. לאחר מכן

  של אדם מצער אותי ללא אבחנה בין יהודי לערבי. 

 תרצ"ח".משמה העברי של השנה: "שנת  1938היינו מודאגים בראשית שנת אני זוכר כמה 

  .נונחה דעת, צח"- רק כשקם איזה פרשן יצירתי ואמר שהשנה היא "שנת תור

  

  השודדדודי אפרים ו

והבריא  וחסון. בילדותו סבל מאסטמה דודי אפרים היה נושא להערצתי. הוא היה גבר נאה

  ממחלה זו ולא נרפאה ממנה. מאוד גם אימי סבלה . לגמרי

אפרים סיפר לי שהוא ריפא את עצמו במשחק כדורגל. הוא היה שחקן נלהב ששיחק למרות 

  בריא. אהבתי את הסיפור. הים וכך מחלתו והזהרות הרופא

הוא רצה לגשת אליה ולעזור לה לעלות  ,הגיעה ארצה דרך נמל יפו, כשסבתי, היא אימו

מהסירה שהביאה את העולים מהאוניה. שוטר ניסה למנוע אותו מלגשת אליה. אפרים סטר 

  לו וישב על כך כמה ימים במאסר. 
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שאבה בפרדס בבית חנון ליד עזה. הוא הוא עבד כמרכיב משאבות בבארות. פעם התקין מ

סיים את עבודתו ביום שישי והמשאבה פעלה לשביעות רצון בעל הפרדס. אפרים ביקש ממנו 

הסעה עד גדרה. משם הייתה תנועת אוטובוסים. הפרדסן ביקש שהוא יישאר לחאפלה שהוא 

התלהבות. מארגן באותו ערב. אפרים שאל את הפרדסן אם הוא מרוצה מעבודתו. זה הגיב ב

תסיע אותי לגדרה. אני רוצה להיות בשבת בביתי". הפרדסן ויתר ", אמר אפרים, ""אם כך

  והסכים. 

בין הפרדסים. לפתע יצא מבין  ,פרע ךבדר ,הם נסעו במכונית האדומה של בעל הפרדס

ציווה עליהם לעצור. הוא דרש את הארנקים ואת השעונים ובידו אקדח. הוא העצים שודד 

ים באקדחו. אפרים העמיד פנים שהוא מוציא מתיקו ארנק ושלף פצירה כבדה. כשהוא מאי

: סע! נהגידו של השודד. האקדח נפל ודודי צעק ל עלדרך החלון הפתוח הוא הכה בכוח רב 

  סע! הם נסעו בשלום. 

התקין אפרים משאבה בפרדס צעיר ליד ג'נין. ההתקנה נמשכה  ,שנים אחדות אחרי אירוע זה

ערבים ישב אפרים עם הפרדסן שהפליג בסיפורים. הם התיידדו. הפרדסן סיפר כמה ימים וב

ש . הוא הדגישביצע במעשי שוד ,לאפרים שהוא צבר כסף לקניית האדמה ונטיעת הפרדס

האיש השיב שרק פעם , ובדרום הארץ, רחוק מביתו. אפרים שאל אם זה לא היה מסוכןששדד 

הרביץ לו עם מכשיר כבד על היד ועד היום היד  ליד הנהג,אחת הייתה לו תקלה. אדם שישב 

איננה בסדר. אפרים שאל אם זה היה ליד בית חנון והמכונית הייתה אדומה? הפרדסן הביט 

אני האיש שהכה "השיב אפרים, ,""אל תכעס ידידי!", : "איך אתה יודע?שאלנדהם אל אפרים ו

ערב ארוחה חגיגית. אהבתי  הפרדסן חיבק את אפרים בהתרגשות רבה וארגן באותו. אותך!"

  את אפרים ואת סיפוריו ושמחתי כשאמרו שאני דומה לו.

  

  
  

   דברים שלמדתי בבית הספר
  

 באירועים או אני מעביר בזיכרוני את שמונה השנים בבית הספר היסודי ומשתדל להיזכר

כמו חברים, מורים טובים , את חותמם. לא אגע בדברים השגרתייםהטביעו בי דברים שב

  מקצועות שאהבתי. מספר אירועים שהשפיעו עלי חרוטים בזיכרוני.   , חות טוביםופ

  

  חשיבותו של ההומור

היה מחנך הכיתה ואיש נעים הליכות. יום אחד הוא כעס מאוד על תלמידה  ה,המורה יופ

בשם לאה. היא פטפטה ולמרות הערותיו ונזיפותיו המשיכה לפטפט. לבסוף פקעה סבלנותו. 

תה: "תינוקת" וחזר על הכינוי מספר פעמים בצורה מודגשת: "את תינוקת, הוא כינה או

תינוקת". בראשית השיעור הבא הצביעה לאה. המורה שאל מה רצונה. לאה התלוננה 

ולם חיכו בסקרנות וכשמנחם העליב אותה בהפסקה וקרא לה "תינוקת". יופה היה נבוך 

זה רק מוכיח שמנחם מקשיב "המורה,  וקראתי קריאת בינים: לתגובתו. ניצלתי את ההפוגה

כולם פרצו בצחוק והמורה צחק איתם. כשתם הצחוק דיבר יופה בשבחו של  בשעורים!"
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במקום לענות ללאה על תלונתה. הוא שיבח בחמימות את תגובתי ועבר לסדר היום.  ,ההומור

הם מבוכתו. בהמשך חיי היו מקרים לא מעטים בבהבנתי שההומור שלי הציל את המורה 

  נעזרתי בהומור כדי ליישב עניינים ולצאת ממצבים מביכים.

  

   מה?  סליחה?  טוב סליחה! 

היה לנו מורה בשם אסושקין. הוא היה בעל קול רועם ומורה בלתי שגרתי. אינני זוכר מה הוא 

לימד אבל אני זוכר היטב שפעם הוא הסביר מדוע לא צריך לתרום לקרן הקיימת. הוא אמר 

כיסם של פקידים ולא לגאולת קרקע. דבריו היו בגדר חילול קודש לילדים שהכסף הולך ל

שראו בקופסה הכחולה את הציונות  בהתגשמותה. אני זוכר שלא קיבלתי את דעתו אבל 

הנושא עורר בי מחשבות. שאלתי את עצמי מה הייתה הסיבה לעמדה כל כך קיצונית. הגעתי 

תנאי שכר ירודים של מורים לעומת פקידי הקרן מ ,שהוא בוודאי נפגע אישית ,למסקנה בוגרת

  , אך לא קיבלתי את דעותיו.יימת. אהבתי והערכתי את אסושקיןהק

היה לנו בכיתה תלמיד בוגר בשם עקיבא. עקיבא התקשה בלימודים ונשאר שנתיים באותה 

מגודל בגופו. אינני זוכר מה הייתה הסיבה שאסושקין כינה אותו חזק וכיתה. הוא היה 

טון זה פש". עקיבא קם ואמר בזעם: "המורה קרא לי טיפש? המורה יבקש סליחה!" היה "טי

מאוד מאיים והיה ברור שעקיבא יפעל באלימות. הייתה דממה מתוחה. חיכינו בדאגה 

  בסדר, סליחה!"    סליחה?  להתפתחות האירוע. אסושקין הביט בעקיבא ואמר: "מה? 

ם צחקו בהקלה. הייתי המום. כמה פשוט! המורה עקיבא התיישב במבוכה. המתח חלף וכול

מחל על כבודו וביקש סליחה מתלמיד שנפגע. הכרתי ילדים רבים שראו בבקשת סליחה 

הם היו מוכנים לעונש כבד ולא לבקש סליחה. אימצתי לי את הגישה בלתי נסבלת. השפלה 

אשם. אם מישהו של המורה אסושקין לתמיד. עד היום אני מבקש סליחה גם כשאינני מרגיש 

מרגיש שהוא נפגע זו עובדה. בצדק או לא בצדק הוא נפגע! גם אם אינני אשם אני יכול להקל 

  על הנפגע אם אביע צער ואבקש סליחה.

  

  האינסטינקט מהו?  

  ."שמוע!"המורה לטבע, פלדמן, זכור בגלל צליעתו ובגלל שאגתו להשלטת הקשבה: 

ט. הוא החזיק בידו חוברת קטנה בשם הסביר מהו האינסטינק באחד השעורים הוא

"האינסטינקט מהו" וסיפר על הסופר שכתב את החוברת. היה זה חוקר חרקים צרפתי בשם 

  . במחוז לנגדוק בצרפת ,התנהגותה של צרעהכתב על  פאברבר. אאנרי פ

הצרעה חופרת מחילה, אחר כך עפה ולוכדת חרגול. היא משתקת אותו ע"י לחיצה קלה על 

בוקעים ומטילה עליו את ביציה. מהביצים  ם בעורפו, גוררת אותו לתוך המחילהמרכז עצבי

בעודנו חי. לבסוף יצאו מתוך המחילה צרעות שיפעלו , את החרגול המשותקאוכלים זחלים ש

  שמעולם לא פגשו אותה.  ,אמם ,בדיוק כמו אותה צרעה

. אחרי םם בעורפשל קיס בר ניסה ללמוד מהצרעה ולשתק חרגולים ע"י לחיצה עדינהאפ

תרגול רב הוא הצליח לשתק חרגול לזמן קצר עד שמת. הצרעה עשתה זאת בהצלחה לזמן 

הרבה יותר ממושך. המורה פלדמן הסביר שהצרעה מעולם לא פגשה את אמה אך היא 

  . לזה קוראים אינסטינקט. הכמובדיוק נולדה עם הידע לפעול 
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איזה מזל יש לצרעות. הן אינן המורה, " שמעתי את הסיפור המדהים וקראתי קריאת בינים:

    התלמידים פרצו בצחוק. צריכות ללכת לבית ספר".

"יש מזל לבני אדם שאינם נולדים עם ידע ועליהם ללמוד להתאים את פלדמן השיב: 

  התנהגותם למצבים משתנים". 

. לצרעה המסכנההציב בר אסיפר על בעיות פשוטות וקלות שפ הואכדי להוכיח את טענתו, 

המשותק וירדה לבדוק את תקינות  למחילה החפורה, היא הניחה לחרגולכשהיא הגיעה 

המחילה. פאבר הרחיק את החרגול מרחק קצר מהמחילה. הצרעה חזרה וגררה את החרגול 

התייאשה, עפה עד ש היא לא הייתה מסוגלת כלל לשנות את התנהגותהוירדה שנית לבדוק. 

  חר. לחפור מחילה חדשה ולחפש חרגול א

סוגל וחייב ללמוד. בני אדם לומדים ומתאימים את מ ,שנולד ללא ידעהאדם פלדמן סיכם: "

התנהגותם למצב. אלה שנולדו עם ידע כמו הצרעה אינם מסוגלים לשנות את התנהגותם 

 הם עלולים למות.והתנהגותם אינה מתאימה,  ,ולהתאים אותה למצב. כשיש שינוי במצב

  ים.הבנתי שלמדתי דברים חשוב

פריע. פעם צחקתי והוא משך באוזני עד שההמורה פלדמן אהב למשוך באוזניו של תלמיד 

שאפסיק לצחוק. זה כאב לי ונתתי לו מכה על זרועו. פלדמן הביט עלי בכעס ושקל איך 

  להגיב. 

מייד אמרתי: "המורה, לא התכוונתי לתת מכה. זה היה אינסטינקט".  התלמידים והמורה 

    צחקו.

גיים" מאת אנרי ויצא בספריית עם עובד ספר בשם "זיכרונות אנטומול ,ים רבותאחרי שנ

פאבר. קראתי אותו בעניין רב. בייחוד אהבתי את הסיפור על בעיות המנהיגות של תהלוכן 

  יהם.כיצד התגברו עלרשם מכשולים וב בפניהם בר הציאפהאורן. 

  

   זיןובקוקמרוחים  כריכים

או לו מרה. מרה הגיע ארצה מרוסיה ללא הוריו. הוא גר אצל למד איתי נער בשם מרדכי. קר

דודו. מעולם לא שמעתי אותו מדבר על כך. הוא היה מבוגר מכולנו בגישתו לחיים. כיבדתי 

אותו והתיידדנו. הוא הציע לי להצטרף לשומר הצעיר. לדבריו תנועת השומר הצעיר היא 

ונעניתי לו. הצטרפתי מתי מהסברו התרש תנועה המשלבת שאיפה לצדק חברתי עם ציונות.

  .לשומר הצעיר

מביתם. מרה היה בא שהיו מביאים בהפסקה הגדולה היה נהוג שהתלמידים אוכלים סנדוויץ' 

אימי העדיפה לצייד אותי בחצי גרוש לקניית דבר  עם שני סנדוויצ'ים שהכינה לו דודתו.

ה אמר שזה שומן שהופק מר .מוכרלא היה ממרח  ,מאכל. הבחנתי שבסנדוויצ'ים של מרה

מחלב קוקוס ונקרא קוקוזין. מרה הבחין בסקרנותי והציע לי את אחד הסנדוויצ'ים. הטעם 

אבל מתוך נימוס אמרתי למרה שזה טעים. מרה הציע לי עסקה: עלי לתרום , היה קצת מוזר

אחד לקופת הקבוצה בשומר הצעיר, והוא ייתן לי כל יום  ,את חצאי הגרושים שנותנת לי אימי

משני הסנדוויצ'ים שמכינה לו דודתו. כך עד סוף שנת הלימודים אכלתי כל יום סנדוויץ' עם 

  קוקוזין ותרמתי חצי גרוש לקופת הקבוצה. 
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פל? היא אמרה: "פלאפל אינו בריא. איום אחד שאלה אותי אימי אם אני קונה עוגה או פל

כל סנדוויץ' עם קוקוזין. אימי הם מטגנים אותו כל הזמן באותו שמן שרוף". אמרתי שאני או

  הופתעה ואמרה: "לא ידעתי שמוכרים סנדוויצ'ים עם קוקוזין". לא הגבתי על הערתה.

  
  
  

  חניך ומדריך בשומר הצעיר
  

 ותציונשל מצא חן בעיני השילוב  הצעיר. הצטרפתי לתנועת השומר 13יותי בן בה

  הסוציאליזם שעליו דיבר חברי מרה. ו

חניכים. המדריך  12- השתתפתי, (כך קראו לפגישת הקבוצה). נכחו כבפעולה הראשונה שבה 

אריה ביני, לא יכול היה להגיע. החניך התורן מאיר, העביר את הפעולה. אינני זוכר את תוכן 

הפעולה אבל אני זוכר עד כמה הייתי מוקסם מהעובדה שחניך בן גילי מעביר פעולה שכללה 

  צה היה אורן והיא השתייכה לגדוד ניר.הקבו שם "משחק צופי",  סיפור ושיחה.

הוא  המדריך הנערץ ביני הנהיג בקבוצה טכס מיוחד: במסדר המתקיים לפני תחילת הפעולה

"חזק ואמץ!  היה על החניכים לקרא במקהלה את המענה: "שומרים  חזק!"היה פוקד: 

ך. הטכס בוצע כהלכתו גם באותו יום בהעדר המדרי נשתדל להיטיב ככל אשר נוכל!"

בעיני היה זה מופת חינוכי לפי תורתו של יאנוש קורצ'אק. חברת הילדים מהווה סביבה 

   חינוכית ממדרגה ראשונה. 

בעלות אופי שונה היו בגדוד שלוש קבוצות של בנים ושלוש של בנות. לפתע גיליתי בנות 

 םשיוק בקיבוץ ,מהבנות שאיתן למדתי. היו אלה בנות ובנים שחלמו על חיים משותפים

רכשתי מייד חברים בני גילי. אחדים מהם היו תלמידים בכיתתי. הלימודים במקום מאתגר. 

או על ראש  אי שם במדבר ,ייעם חברנראו לי פחות חשובים שהרי אני מתכונן להקים קיבוץ 

  . הר

  

  מותו של ג'ימי (אריה גולדברג) 

. נמנעתי מיצירת י חבריםאירוע קשה בו איבדתי חבר אהוב גרם לי להיות עצור ברגשותיי כלפ

לעתיד הקשה של אובדן חברים  ,הכין אותי במידת מההדבר  חברות חדשה כה חמה.

  במלחמת העצמאות. 

  היא הסיבה לתחושתי שהוא היה ונשאר החבר הכי טוב שלי.  ,אולי הימנעות זו

  ה.מור נפלא, ידע עצום ורוח עליזוההיה לו  , נהרג ג'ימי בתאונת דרכים.5.1.44בתאריך 

בכל מצב ידע לצטט פסוקים משירים שהלמו את המצב. בית הקברות המוסלמי על שפת 

הים היה מגרש המשחקים שלנו ומקום בו העמקנו שיחות. ג'ימי היה אופטימי מאין כמוהו. 

קשה: "יהיה טוב! יהיה טוב". הוא אהב היה מצב ההייתה לו אמירה שחזר עליה בכל פעם כש

 כתב המדריך נתן יונתן שיר ,לאחר מותו וי: "דבר טוב".דברים ומצבים בביטלכנות 

  שהתפרסם בחוברת לזכרו. זכורים לי הפסוקים: 
  "לג'ימי סוד! בבדיחה דומעת, אוזנך שומעת, אשכולות חיוכים מבשילים בלחייך,
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  אמת אמת. -שקר והטוב  -ג'ימי אחא, יהיה טוב, הוי כמה טוב! כי הרע 

  "הרוח קר. הדברים הטובים בוכים מר.נובטים עשבים על קברו של מת. 

  

הבא: את המחזה במו עיני  יראית ,לעת ערבפעם, תושייה בלתי רגילה. ג'ימי הייתה ל

 "פילחנו" קולרבי משדה סמוך. שני בחורים ראו את ג'ימי מחזיק בידו קולרבי. הם צעקו וג'ימי

ך. כשג'ימי הגיע אל בר היה חשוכבחוט תיל. חוברו עמודי גדר שטרם . הוא רץ אל עבר ברח

הגדר. אחר תיל של עמודי הגדר הוא נעצר, התכופף והעמיד פנים שהוא עובר בין שני חוטי 

  כך ברח. 

והחלו לגשש ולחפש את החוטים באפלה. הם לא מצאו אותם עמודים ליד ההרודפים עצרו 

  המרדף נפסק.ונשארו לעמוד תוהים. 

לשרוד בירדן השוצף. איך הוא לימד אותי  ,במחנה העבודה .היו קרובים בבית זרעלג'ימי 

  בזכותו יכולתי להציל מטביעה את אסתר שנסחפה בזרם. 

זכור לי ערב אחד בו הלכנו יחד הביתה אחרי פעולה בתנועה. ביתי היה קרוב יותר. כשהגענו 

קרוב לביתי הציע ג'ימי שנשחק בזוג או פרט. המנוצח ילווה את המנצח עד מחצית הדרך 

לשמחתי הפסדתי.  מי לא היה מה להפסיד.יחק היה מגוחך כי בכל מקרה לג'לביתו. המש

שמחתי ללוות אותו. כשהגענו למחצית הדרך הוא הציע שנשחק שוב. שוב הפסדתי ולוויתי 

אותו עד ביתו. עמדנו ברחוב. כעת הציע ג'ימי שנשחק פעם שלישית והמנוצח ילווה את 

. הפעם זכיתי וג'ימי ליווה אותי עד דלת ביתי המנצח עד דלת ביתו. לא היה לי מה להפסיד

  בשיחה נעימה ורוח טובה. 

  . הוא נהרג בתאונת דרכיםלמחרת הייתה זו הפעם האחרונה שראיתי את ג'ימי. 

  העריצו אותו. בלעדיו חייהם לא היו חיים.שהוריו ל היה בן יחיד(בתמונה למטה, מימין) ג'ימי 
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  :על הקבר דבריםנשא   ,שבור לגמרי, של ג'ימיאביו 

באין ידיד יחידי,  מאור חיי, אנו נפרדים לעולם. תקל לך האדמה. לי יקשה, לי ימר."

 –כלה רצון לחיות, לחשוב, לפעול  עבורי כלה העולם. אם גם גופי חסון רוחי נכאה.

  לעולם כלה."

 המדריכים שלנו, חשו במכה הקשה שספגנו. אי אפשר היה לעבור לשגרה. הם הכניסו אותנו

   .הוצאנו חוברת לזכרו .על שמוהנקרא לפעילות נמרצת לזכרו של ג'ימי. הקמנו חדר קריאה 

  חיבר אותו:בפתח החוברת היה שיר. אינני יודע מי כתבנו זיכרונות הקשורים בג'ימי. 
  

  הוא המוות –יש לנו שכן ותיק 

  קיים בינינו הסכם ישן.

  אולם עת ימינו הוצתו בעצבת

  עלה ההסכם בעשן.
  

  

  רשנו שדה וכרם נטענו,ח

  אף ביתנו בנוי על תילו.

  טוב היה כה, אילו ידענו:

  מה פה שלנו ומה פה שלו.

יום ג'ימי, ה" בזה מעין אמירה: תה. הימסוימת שיר זה  שדיבר על גזירת הגורל תרם לי להקלה

     ".ולפעול חיותהמשיך למחר אולי אני. אין מה לעשות. צריך ל

  

  

  

  גדוד היערהדרכה ב
  

חברות בתנועה יצקה תוכן חדש לחיי. אהבתי ילדים ושמחתי להיות בחברתם. קריאת ספר ה

חדש הייתה חוויה שרציתי לשתף בה ילדים נוספים. שמעתי סיפורים מאחי והפכתי להיות 

  י סיפורים. ימספר סיפורים בעצמי. בדרכי לבית הספר וחזרה הביתה סיפרתי לחבר

ארגנתי קבוצת ילדים צעירים. נתקלתי  14ותי בן רציתי להשתלב בתנועה כמדריך. בהי

בילדים שהסתתרו במערה. היה זה במגרש ריק שהוכן לבניה. הקרקע הייתה חפורה וחששתי 

ממפולת אדמה. ניגשתי אליהם כדי לבקש אותם לצאת מהמערה. שאלתי לשמותיהם. אחד 

תפסתי אותך. אני  מהם שנראה קצת מבוגר יותר השיב: "דוד". אמרתי לו: "שלום דוד, כעת

  שנה".  3,000שאול ואני מחפש אותך כבר 

הייתי מוקסם מהידע שלו. קיימנו שיחה על   .חייך ואמר: "אבל כאן לא מדבר יהודה" הילד

אבל זה לא מפתיע שהעדפתי את לא רציתי לפגוע בו, הסכסוך שהיה בין שאול המלך ודוד. 

  . ישאול. דוד הצטרף לקבוצת חניכי

ביר בין חברי התנועה בני גילי מחברת עבה בכריכה מהודרת. כל חניך היה היה נוהג להע

צריך לכתוב את מחשבותיו ולהעביר את המחברת הלאה. קראנו למחברת זו: "ספר חיים". 

  היו גם עיתוני  הקבוצה והגדוד. זה נתן לי במה לכתיבה. 

והכנסתי את  לכתוב. הוא כתב סיפור קטן ומשעשע מאוד. לא התאפקתי אחי נחמן אהב

סיפורו לעיתון הגדוד כסיפור שלי. היו תוצאות חיוביות למעשה מרמה מכוער זה. נחשבתי 

לבעל כישרון כתיבה והתבקשתי לכתוב שוב. זה הביא אותי להשקיע מחשבה ולפתח 

יצירתיות בנושא זה. מצאתי חבר לתחביב. הוצאתי עם חברי עמוס קינן עיתון קיר. תלינו 
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ר הקן. איש לא ידע מי הם הכותבים. גיליתי לחניכי את הסוד וגם הם אותו בלילה על קי

י בכתיבת סיפורים. יהחלו לכתוב עלוני קיר ותלו אותם באין רואה. ליוויתי את חוויות נעור

על הלכי הרוח שלי ושל אני יכול ללמוד מהסיפורים, חלק מהסיפורים שמורים איתי. 

  התקופה. 

י לפי מידת יי הצעירים. בחנתי את הצלחת סיפורילחניכמדריך סיפרתי סיפורים  בהיותי

ולא בדברי שבח שהוא זוכה  ,אהבתי את האמרה "איכות הפודינג נמדדת באכילתו .הקשבתם

מעולם לא . במה שגיתי ,את עצמי , נהגתי לשאולכשהיו בעיות והפרעותלעיתים, להם". 

כיצד היה עלי מתוכו סיק , ולהאזינים. נהגתי לנתח את המצבתלות את האשם במניסיתי ל

   להתנהג.

קבוצות של בנות ובנים . הגדוד מנה קיבלתי על עצמי להיות ראש גדוד בנוסף לראש קבוצה

ונקרא "גדוד היער". החלפתי מדריך בשם חיים שהיה מבוגר מאיתנו. אחרי פעולת הגדוד 

  הראשונה שהעברתי, אמר לי החניך דוד (הילד שהכרתי במערה): 

  יותר טוב". טוב דריך קבוצתי מצוין אבל חיים הוא מדריך גדודי "שאול, אתה מ

  "אתה צודק דוד! אשתדל להשתפר".    : בכנותשמחתי לביקורת והשבתי לו 

. הרגשתי כיצד אני לומד מתקלות, 21ועד  14שבע שנים הדרכתי את הקבוצה והגדוד. מגיל 

שם הקבוצה מאורן ל"דובדבן". מפיק לקחים  ומשפר את התנהגותי. במועד מסוים שינינו את 

  היה בכך הומור וגם רצון לחוש כדובדבן בראש העוגה.   

י ביקשו ממני לספר סיפור, עלתה בי מחשבה שאולי במקום לחנך אותם ייום אחד חניכ

לקריאה, אני מפנק אותם בסיפורים. חיפשתי  שיטה של שילוב חינוך לקריאה עם הסיפורים 

רוא ספר מסוים המכיל דילמה ואחר כך ערכנו דיון על שאני מספר. הטלתי עליהם לק

ההיבטים השונים של הספר החל מכוונת המחבר, אפשרויות שונות של בניית העלילה  

  ופתרון הדילמה.

, כמו הוא כלב זכור לי במיוחד אחד הנושאים. ביקשתי מהחניכים לחפש סיפורים שגיבורם

לחניכים שהות מספקת לנבור בספריות   "לסי שובי הביתה" של אריק נייט. ניתנהלמשל: 

  ולשאול על ספרים שגיבורם הוא כלב. 

'ק לונדון, "כלבם של בני גשל  ו"הכלב בוק" החל מ"פנג הלבן" ,ספרים רבים מצאנו

בסקרוויל" של קונן דויל, "חברבר החצרוני" של שלום עליכם, ועוד. שוחחנו על תוכן הספרים, 

ומה ניתן ללמוד ממנו. בדרך זו  ,ן עיניהם באותו ספרעל הסופרים, על הדברים שמצאו ח

  שילבתי תמריץ לקריאה עצמית עם הסיפורים שאני מספר. 

החניכים גדלו. יצאתי איתם למחנות עבודה וטיולים. יצאנו להפגנות נגד הספר הלבן ובאחד 

וד החבורה התבגרה. בגדוד הייתה מועצת גד לאומית של פועלים.- סולידריות ביןבמאי בעד 

המורכבת מחניכים נציגי הקבוצות. הנציגים ישבו פעם בחודש ודנו בנושאים שהעלו חניכים 

או מדריכים.  נראה לי שמועצת הגדוד הייתה מכשיר החינוכי הראשון במעלה אחרי הדוגמא 

האישית של המדריכים. חשבתי על כל תחום בחיי הגדוד שניתן לשפרו באמצעות דיון 

דוגמא את איסוף הכספים לקופסה הכחולה של הקרן הקיימת. במועצת הגדוד. לקחתי כ

אחרי הדיון במועצת הגדוד הפכנו את יום הסרט של הקרן הקיימת לתחרות אישית 

  וקבוצתית.      
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אני זוכר אירוע מיוחד בו הצלחתי לפתור בצורה יעילה דילמה חינוכית. טיילנו למצפה 

. נסענו במשאית שבה היו  1943נגב בשנת גבולות, אחד משלושת המצפים שעלו על הקרקע ב

רק שני ספסלים ארוכים משני צידי הארגז. לא היה מקום ישיבה לכולם ומספר חניכים עמדו 

כשהם נשענים על הקבינה. מדי פעם התחלפו העומדים עם היושבים. אני נהגתי כאחד 

חקת החניכים. כשהגיע תורי לשבת התיישבה חניכה על ברכי לכמה דקות כשהיא צו

בשמחה. לא הגבתי. לא ביקשתי ממנה לקום ולא נזפתי בה. אחרי כמה דקות היא קמה 

  בעצמה. 

אחרי הטיול פנתה אלי אחת החניכות ומתחה ביקורת על שלא הגבתי ולא ביקשתי אותה 

ביקשה לדון על כך במועצת הגדוד. דיווחתי על כך במועצת המדריכים. הם  היאלקום מייד. 

  ידונו במועצת מדריכים ולא במועצת החניכים.  ,תנהגות מדריךפסקו פה אחד שעל ה

  חשתי מצוקה. חששתי שהימנעות מלדון על התנהגותי במועצת הגדוד תתפרש לא טוב. 

של מועצת הגדוד הזמנתי את החניכה  מצאתי פיתרון שנראה לי מתוחכם. לישיבה

לצערי, אמרתי יש  המתלוננת. סיפרתי לחברי המועצה שהיא ביקשה לדון על התנהגותי.

  עיקרון והחלטה שעל התנהגות מדריך ידונו במועצת המדריכים ולא במועצת הגדוד. 

אמרתי לחניכים שלא נוכל לקיים את הדיון אבל ביקשתי מהחניכה לספר על מה היא 

הסבירו לה בכעס שהם ראו מה קרה בטיול  חניכיםמתלוננת. היא סיפרה. חברי מועצת ה

   :לי. היו אפילו שטענו שהתנהגותי הייתה בסדר גמורוהיא מנפחת אירוע שו

ולא העלבת אותה כשעשתה זאת. חיכית שהיא תבין  ךלא עודדת אותה לשבת על ברכי"

מלאכתי נעשתה ע"י החניכים. כך בעצם לא ניסיתי להגן על התנהגותי.  ".ותקום בעצמה.

  קיימנו שיחה על הנושא בלי לקיים דיון. 

אסור . טובושאולי לכל בעיה אפשר למצוא פיתרון יצירתי התובנה, , עורר בי את אירוע זה

  .להגיב בדרך שגרתית

(שבועיים לפני ההחלטה באו"מ על הקמת  14.11.47כאשר נפרדתי מחניכי במסיבה בתאריך 

המדינה)  חיפשתי דרך להביע את מה שהרגשתי. כתבתי יומן במחברת הדורה והשארתי את 

  החוברת כמתנה לחניכים.  

בגדוד היער. להפתעתי החניכים י נים לאחר מכן ביקרתי בקיבוץ נחשון שהוקם על ידי חניכָ ש

החזירו לי את החוברת. שמחתי על כך. מצאתי בה סיפורים על הצלחות ועל טעויות 

חינוכיות. על תקופה בה התחרטתי שלקחתי על עצמי את עול ההדרכה, ומאידך על 

  התחדשות הרצון להדריך במשנה מרץ. 

  

  קטעים מתוך היומן
  חברי בגדוד ניר יצאו למחנה עבודה בקיבוץ בית זרע. נכנסה מחשבה לליבי: "למה"

הסתבכתי בהדרכה בלי שאיש ביקש זאת ממני. העלמתי עין מקבוצתי וחניכי ויצאתי 
עם חברי למחנה. כשחזרתי נודע לי שהחניכים הגיעו מדי שבוע. הם באו לביתי לשאול 

מכתבים. הם פנו לבוגרים שלא יצאו למחנה וביקשו שאחד מהם מתי אחזור והשאירו 
ידריך אותם עד שאחזור. הם גילו נאמנות לתנועה ורצון לקיום הקבוצה. כשחזרתי 
חיבקו אותי אבל הטילו עלי אשמה כבדה של הזנחת הקבוצה. התביישתי אבל מסירות 

  החניכים שמחה אותי מאוד. ההשקעה שלי במשך שנה נשאה פירות".
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  קבוצות,  6- המורכב מ"נהגתי להיפגש עם קבוצת החניכים שלי ליד הירקון. הגדוד

במגרש ריק ברחוב פרישמן ליד בית ספר תל נורדאו. אמרתי לחניכי בשבתות נפגש 
שנתחיל לקיים את פעולות הקבוצה בפרישמן. הם סרבו. כפשרה הם הציעו שהפגישה 

ברתי שזה בלתי אפשרי. עליהם לבוא תהיה באמצע הדרך בין הירקון ובין פרישמן. הס
לפרישמן. באותו שבוע הגעתי למגרש בפרישמן ואף אחד מחניכי לא הגיע. פגישות 

אמורות להתקיים ביום שני ורביעי. שיערתי שהם יחכו ליד הירקון. בכל זאת הקבוצה, 
החלטתי להמתין להם ביום שני בפרישמן. שוב אף אחד לא בא. כעת,מה עלי לעשות 

 ביעי? ביום ר

הודעתי להם שאני אחכה בפרישמן. הגעתי רבע שעה לפני הזמן. כל החניכים חיכו 
לי. הם נהדרים, חשבתי, הם מלוכדים ומכבדים את ההחלטה הקבוצתית. מגיע להם 
פרס. אמרתי להם: אני שמח מאוד שבאתם. מהיום נקיים את הפעולות הקבוצתיות 

לבא לפרישמן. בשבתות ניפגש עם הגדוד בימים שני ורביעי ליד הירקון עד שתסכימו 
בפרישמן. החניכים היו מאושרים. הם זכו בניצחון אחרי שנכנעו. התרשמתי שכעת הם 

  יהיו מוכנים ללכת גם לאלנבי אם אבקש".           
  

 "הרעיון המקורי שלי היה לכתוב לפרידה את "הפואמה הפדגוגית שלי".  קצת צניעות
טפחה על פני. השוואה זו לסופר והמחנך מקרנקו,  אספתי חומר בהתאם. המציאות

יש בה הרבה התהדרות ומעט אמת. אי אפשר להשוות את המושבה של מקרנקו 
  המלאה בילדי רחוב לחניכים שלי שבאו מבתים מסודרים וטובים".

  
 "(תכנית עבודה שתוקנה ואושרה במועצת המדריכים). בתכנית: צופיות.  תכנית עבודה

ן. היהדות והציונות. תולדות העליות. סוציאליזם. דו לאומיות. היער. הים. הירד
 . "מלחמת עמים לשחרורם. השאלה המינית. תכנית קריאה

  
 "ובכן, היום נפרדים. יש בי הרצון לקרוא לכל אחד בשמו. לחייך לכל  מסיבת הסיום

אחד וללחוץ את ידו. הקשר שלי הוא אישי לכל אחד. תמונות חולפות בזיכרוני אחרי 
תמונות. ייאוש תוקף אותי. כנראה דרושות לי שבע שנים כדי לתאר את שבע שנות 

מכאן ואילך אני חבר,  הדרכתי בגדוד היער. זו שבת אחרונה שאני בחזקת מדריך.
ידיד, אך לא מדריך. עלי לזכור זאת היטב. מה אופייני הדבר שבמסיבת הפרידה שרר 

הוי צוחקים! כמה צחקו כשסיפרתי בשובי צחוק רב. אני מספר זכרונות וכולם צוחקים, 
      ".מהמעצר ברפיח וכמה צחקו כשסיפרתי על המעצר בלבנון.

   
הראשון הוא  מאפייןודתי. הבמאפיינים של עבחזרתי וקראתי את הכתוב באותו יומן והבחנתי 

ספק שהחניכים הרגישו בזה וגמלו לי  לי אהבה. אהבתי כל אחד ואחת מהחניכים. אין ,פשוט

חינוכיות. באותם מקרים אני ה ייטעויותעל  הוא ביקורת עצמיתמאפיין נוסף, חס דומה. בי
החוכמה נבחנת במבחן התוצאה.  "הייתי צודק אבל לא חכם!": את התנהגותיביומן מסכם 

זה כישלון. הייתי צריך לשלב בביקורת התייחסות חיובית ולעיתים , אם חניך נפגע מהביקורת

  עשייתי ופעולותיי.נות אלה ליוו אותי בכל עקרו .מתן עצה מועילה

שבע שנים הדרכתי את קבוצת אורן וגדוד היער. אין ספק שההדרכה בגדוד היער עיצבה את 

  עקרונותיי ואופיי. נותרו לי עד היום ידידים חמים מבין החניכים. 
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להקמת קיבוץ חדש מאשר  יבאותה תקופה שאלתי את עצמי אם לא אעדיף לצאת עם חניכי

חברי בגדוד ניר. עליית נירים להתיישבות בנגב שמה קץ ללבטים. המעצר ע"י הבריטים  עם

  במחנה רפיח לחודשיים עזר לי להתנתק רגשית מגדוד היער. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 בתל אביב, תהלוכת אחד במאי

  הפגנה נגד הספר הלבן
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  סילוקי מהתיכון
  

. היה עלי להחליט לאיזה ואדנור-סיימתי את לימודי בבית הספר היסודי תל, 1939נת שב

 בתנועה מחברירבים " התפרסם כבית ספר טוב. תיכון חדש"ר ספהתיכון להירשם. בית 

  , בבית ספר זה.להמשך לימודיהם נרשמו

    , השבתי."בתיכון חדש"  "איפה  תרצה להמשיך ללמוד?" שאל אותי:אבי 

שמו יום טוב לוינסקי. נוכל  אמר אבי, "בגימנסיה בן יהודה יש מורה שאנו מכירים עוד מפולין,

  קית בבית ספר זה. מה דעתך?"לקבל  סטיפנדיה חל

ראשי היה בתנועת  .כלכלת הביתלאת חלקי הצנוע,  הסכמתי ברצון. ראיתי צורך לתרום

ראיתי את עצמי כחבר בגדוד ניר שאמור להקים קיבוץ חדש אי שם בארץ. לא . השומר הצעיר

  ייחסתי חשיבות רבה לשאלה היכן אלמד לתעודת בגרות.  

. "הנוער הציוני"לתנועת  שתייכובעלת גוון ימני. רוב התלמידים היהודה" הייתה -גימנסיה "בן

בלימודים. המורים בדרך כלל היו מבחינה חברתית והשתלבתי יפה . זה לא הפריע לי כלל

בסדר. נדמה לי שהייתי יחידי בבית הספר שהשתייך לתנועת נוער  הלימודים היוטובים ו

יותי בשביעית קיבלתי את סמל הבוגרים מעמד מיוחד זה. בהב. הרגשתי טוב סוציאליסטית

  של השומר הצעיר וענדתי אותו על חולצתי. 

שלימים התפרסם כאחד ממנהיגי לח"י  ,ד"ר ישראל שייב המורהעם מוזרה  תה לי בעיהיהי

   פטריוטי. בפאתוסת שיעוריו שהיו מעניינים ורוויים . אהבתי א)רות ישראלי(לוחמי ח

 התייחס. באופן מוחלט. כשהצבעתי הוא לאמקיומי מתעלם המורה הרגשה ש הייתה לי

שאל שייב: מה הוא  ,באחד השעוריםחשבתי שאולי זה מקרי ולא דיברתי על כך עם איש. 

  מזונם של הצדיקים בגן עדן? הייתי היחידי שהצביע. 

   " אמר שייב. !יודעאני רואה שאף אחד אינו "

     "שאול מצביע!"מספר תלמידים  קראו:  

  ר?": "טוב, מה יש לך לומזלזולי ואמר ביאלהוא פנה 

  עניתי.    ,"בשר שור הבר והלוויתן"

  ". זאת אבל אינני מבין מאיפה אתה יודע"שייב,  , אמר ""זה נכון

  בהפסקה נגשו אלי תלמידים ושאלו: "מה יש לו נגדך?" 

טינה במתייחס אלי שהמורה גם הם שמו לב מתברר שזה אינו פרי דמיוני. חשתי הקלה. ממש 

עמד בניגוד הדבר ש ,עלות על דעתי סיבה ליחסו אליי, מה גםה. לא יכולתי לבלתי מוסברת

  י הטובים עם יתר המורים. יליחס

  

   אני מארגן שביתת תלמידים

המורה  ממניביקש בסמוך למועד בחינות הבגרות, , 1943בשנת היותי במחלקה השמינית ב

 גימנסיה זו.לאותי רשום שהציע לאבי לזה הוא כזכור,  אחר הצהרים.לביתו בוא ללוינסקי, 

שמור ל ך"אני הולך לספר לך דבר קשה. אבקש ינסקי הושיב אותי בחדר עבודתו ואמר:לו

אאלץ לומר  ,בסוד את העובדה שאני סיפרתי לך את הדבר. אם תאמר שאני סיפרתי לך

   ד.אשמור זאת בסולא אספר לאיש ו". הבטחתי ששאתה משקר. פרנסתי תלויה בכך



 33

הגימנסיה שלנו זקוקה להכרה על ידי ", לוינסקי אמר ,""אנחנו עומדים לפני בחינות הבגרות

המסיימים בהצלחה את היא חייבת להציג אחוז גבוה של תלמידים  ,לצורך זה משרד החינוך.

ברמה מתאימה חלק מהתלמידים אינם המצב אינו כזה. , כפי שאתה יודע בחינות הבגרות. 

חינות. בלסלק כל תלמיד שעלול להיכשל בבהנהלת בית הספר הוחלט . המקצועותמ חלקב

התנגדתי "אני , לוינסקיהוסיף אני..."  שהי.כלעל עבירה מהגימנסיה  סולקותלמידים כאלה י

תמצא עשה מה ששאול, . ה התקבלה בניגוד לדעתיהחלטהייתי במיעוט. האבל , צעהלה

   אבל זכור: אל תאמר שאני סיפרתי לך". לנכון,

בלי לגלות להם את מקור  ,יצאתי מהפגישה נבוך. למחרת התייעצתי עם מספר תלמידים

במיוחד חששנו מבחינת הבגרות באנגלית. בשנה התלמידים התקשו להאמין לסיפור.  המידע.

פרק גם יה ההאחרונה לא הצליחה הגימנסיה למצוא מורה טוב לאנגלית. מורים התחלפו ו

חיכינו לראות איך ייפול דבר. בוקר אחד, אחרה מורה מוסמך.  מחוסר ,זמן שלא למדנו אנגלית

, תלמידה בשם רינה לבית הספר. היא הייתה חלשה בלימודים. כצפוי ולהפתעת התלמידים

להיות סיבה  לא יכול היה ,חור רגיל לבית הספרישהיא מסולקת מבית הספר. א ,הודיעו לה

  ת בגלל חולשתה בלימודים. ללא התראה מוקדמת. היה ברור שהיא מסולק ,לסילוק

  רינה לבית הספר. יחזירו את חברי אמרו לי שאני צודק והוחלט להכריז על שביתה עד ש

  ויר.וההחלטה על השביתה לוותה בצהלות שימחה ובהרמת כיסאות בא

  

  

  הוחלט שאני אהיה הדובר של הכיתה. המורה הראשון באותו בוקר היה דר' ישראל שייב. 

זועף ושאל  לפתוח ספרים. אמרתי "אנחנו בשביתה". שייב הטיל בי מבטהוא נכנס וביקש 

חור אחד. לאמתו של דבר, יהצדקה לסלק את רינה בגלל א לסיבת השביתה. הסברתי, שאין

אמרתי, רוצים לסלק אותה בגלל חולשתה באנגלית. הגימנסיה רוצה לצבור זכויות על 

  חשבונה. 

 אני בחולצה לבנה, שני משמאל
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אם  ,זו אמירה מוזרה. אפשר היה להבין את תגובתוהייתה " אתה משקר!": שייב השיב בגערה

  היה אומר: "אתה טועה!" 

  "אינני משקר"

   כשהוא מצביע על חולצתי: ,והוסיף ,צעק שייב "אתה משקר!"

 !"  מדבר מתוך גרונך, שזה הסמל של רוסיה הקומוניסטית על חולצתך"

  על חולצתי היה סמל בוגרים של השומר הצעיר. 

  אמיתית: "סוף סוף אני יודע מה יש לך נגדי".  כעת אמרתי בתדהמה 

   צעק שייב. צא מהכיתה!""

 חולצתי והתחיל לטלטל אותי. תבשתי ידיו א עברתי ליד שולחנו. הוא תפס ,הדלת לבדרכי א

  חבטתי בו והוא הרפה ממני. יצאתי מהכיתה.  אינסטינקטיביתכתגובה 

  נדמה לי שהתלמידים פתחו ספרים. השביתה הסתיימה. 

מנעו להיכנס. . ממני נכנס לחדר המוריםהוא  הגימנסיה.הנהלת לפגישה עם אבי  הזמינו את 

ואמר: "סולקת מבית הספר! אבל מכעס  הוא יצא חיוור ,קצר שנראה לי ארוך מאוד ןאחרי זמ

  יקשתי אותך ללמוד בבית ספר זה".  בש אני אשם ,אתה לא אשם

     י מעדיף לא לדבר על זה!""אנהשיב: אבי לשאלתי מה היה בחדר המורים, 

לימודי בתיכון מה נאמר באותה פגישה. שאול את אבי לחזור ול ,שנים לא זכרתי לאחר, לצערי

  סתיימו. ה

. כששאלתי את חבריי מדוע דעכה ההתלהבות לשביתהלאחר התקרית ביני לבין המורה, 

ה!" נדהמתי. ביטלו את השביתה, השיבה לי מירה, אחת התלמידות: "כי אתה הרבצת למור

  לא העליתי על הדעת שיאשימו אותי באירוע זה. הרי הוא תקף אותי. 

. היא הייתה בבונקר ניצנים במלחמת העצמאות מירה גיבורת קרבהייתה  ,אחרי שנים

רה במפקד ניצנים. י קצין מצרי .מהבונקר כאשר הם נאלצו להיכנע ויצאו עם דגל לבן ,הפיקוד

שמחתי לדעת שהיא הגיעה ונורתה למוות. צר לי על מותה.  מירה ירתה באקדחה באותו קצין

    ת סילוקי מהתיכון.לשחזר את פרשואילו יכולתי לפגוש אותה לקיבוץ. , כמוני

לאסור את ישראל שייב כאיש לחי.  ,םיבריטישוטרים הגיעו זמן קצר אחרי סילוקי מהתיכון, 

ית ברחוב הירקון וניסה עלה לבפורסם שהוא הוא ניסה לברוח אבל נתפס לאחר מרדף. 

  נפל, נפצע ונאסר. . הוא צינור הביובבאמצעות לרדת 

של הפאתוס יהיתי את זכעת התפעלתי מהסגנון והשפה.  ,י"לח וזית כראכשקראתי בעבר, 

   י ולשומר הצעיר.יהבנתי את שנאתו אל .ד"ר שייב

לקן נכנסו  י"לחאנשי לא ידעה גבול. שנאתם של אנשי הימין לאנשי השמאל,  ,באותה תקופה

על קירות הקן. חניכים ניסו למנוע זאת.  םוניסו לתלות כרוזי ,השומר הצעיר בצפון תל אביב

ל פרצו לקן "אנשי אצ בינוני.רח שנפצע באו ,שלף אקדח וירה בחניך, י"אחד מאנשי לח

 ,חבר השומר הצעיר ,בסכין. חברי, בני מיטיב שלי ודקרו חניך ,ובשהשומר הצעיר ברחוב בוגר

הבלעדית נחלתו בר שהשנאה לשומר הצעיר לא הייתה מסתרים. "הוכה ברחוב על ידי בית

  שייב.של דוקטור 

בתכנית  צפיתי אחרי שנים רבות. זה סוף הסיפור אבל היה לכך המשך בלתי צפוי ,לכאורה

 ד"ר שייב. צפיתי בתכניתהיה רואיין המ בהנחיית עמוס אטינגר. יזיה "אלה הם חייך"ווטלה



 35

מה מזכיר לך הקול " את ד"ר שייב:אטינגר אחד השלבים של התכנית שאל בן רב. בעניי

  "הבא?

אתם צודקים! אולי לא מוצדק " היא אמרה: שמענו קול של אישה שעמדה מעבר לפרגוד.

    המום.שייב נראה   לפטר אותו. צריך לתלות אותו".

אולי לא מוצדק קים! "אתם צוד האישה לחזור על המשפט. היא חזרה ואמרה:מהמנחה ביקש 

  לפטר אותו. צריך לתלות אותו".

שניהם בהתרגשות ובשמחה. היא יצאה מעבר לפרגוד ושל האישה שייב קרא בשמה 

היה מורה בבית ספר  ניהם ועל פשר המשפט המוזר. שייביהיא ספרה על הקשר בהתחבקו. 

"בדם אמר: יונית והסביר לתלמידים את תורתו הציום אחד הוא  למדה.היא בו  ,עברי בפולין

  ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום". 

  את שייב. החליט לפטר והוא  ,הדבר נודע למנהל בית הספר ,לדברי אותה אישה

 ונגד פיטורי, כשביתהל גייסה את חבריה ,הייתה חברה בתנועת השומר הצעיר, שהמספרת

  יו אינן שייכות לעניין. ודעות ,מעולהמורה  שייבש, הם אמרו למנהל בית הספר של שייב.

אתם צודקים! אולי לא מוצדק לפטר " את המשפט הקשה המצוטט. םהמנהל אמר לתלמידי

שייב הוחזר ולדרישת התלמידים  המנהלבסופו של דבר, נכנע . תלות אותו"לאותו. צריך 

  להוראה.

    מסתבר ששייב שכח לחברי השומר הצעיר בפולין את פעולתם למענו ונהג בי כפי שנהג.

נראו , משום ששנא את השומר הצעיר בכל מאודו, ד"ר שייבהתנהגותו: ל להציע הסבראנסה 

רק העצימה  אולי ,לו קומוניסטים שונאי ציון. העובדה שהוא נזקק לתמיכתם כדי שלא יפוטר

  את שנאתו. יחסו החם לאותה תלמידה היה תוך התעלמות מהיותה חברה בשומר הצעיר. 

  . ניםפתרולד"ר שייב המנוח 

   

  

  

  מאסר בלבנוןחרמון ועל השלג 
  

  ישנה מסורת רבת שנים של טיולי פסח. לקיצה. התקרבה .  מלחמת העולם 1945שנת 

  . ן לא חםיעדיו מי גשםבבורות המים מלאים האביב קוסם בפריחתו, 

על טיול לפסגתו  כמה חברים מספרים שנה? את מדבר יהודה כבר חרשנו.לאן נטייל ה

 ,מערבלפסגה מכיוון ניתן להתקרב . נמצאת בשטחה של סוריה, אשר וןהלבנה של החרמ

   בשטח לבנון.נמצאת והדרך המוליכה אליה 

להיתפס. השטח כבר ארבע  שלג בפעם הראשונה בחיינו גובר על החשש חושהרצון לראות ול

שסייעו לצבא הבריטי  ,גם הסיפור על אנשי הפלמ"ח .שנים בתחום שליטת צרפת החופשית

  מעורר רצון ללכת בדרכם. , 1941בשנת ש את השטח מידי צרפת של וישי לכבו

 לתכנן את המסע.החלה , שבארץממקומות שונים קבוצה של עשרה בחורים  התארגנה

רותיו של מורה דרך ערבי את שדן מציע לשכור  המוכתר מקיבוץצוברים מידע. מתייעצים ו

חונית. טיול המלווה ע"י מורה דרך מקומי, לבנוני. אין בעיה למצוא את הדרך. הבעיה היא ביט
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 ועשה רושם טוב. ,הלבנוני המורה הדרך היה מהכפר שובע .הסכמנו .מסוימתמקבל חסינות 

 ,ניפגש איתו על הגבול. יתכן שנצליח לחזור באותו יוםועם שחר  ןהוא הציע שנצא מקיבוץ ד

ו בכפרו. נהוא יארח אות צטייד בשקי שנה. אם נצטרך ללון בשטחלהאבל ליתר ביטחון כדאי 

על פני שטחים  עברנו וואדי הדבש. פירושוש "וואדי עסל"ב לעלותהתחלנו ויצאנו כמתוכנן 

אותנו הזהירו כמעט כולם   רכו אותנו בסבר פנים יפות.ישב מקומיים ערבים גשנומעובדים ופ

משכנו הוקור נורא.  ש סופה. אמרו שמזג האוויר קשה מאוד. ימהמשך העלייה במעלה ההר

   .הר דוב) (היום אחת הפסגות המכונה ג'בל אשיךלהגענו  .לעלות

 מורה הדרך עצר ואמר: עד כאן. אתם עוברים את הגבול לסוריה ואני אשאר  בחלק הלבנוני.

אי עיפה עלינו פתיתי קרח חדים וצורבים. הו רקההרוח ש ניפגש כאן לפני רדת החשיכה.

היום (הפסגה העליונה נקראת קאסר אנטר.  לות.המשכנו לעעבר הרוח. אפשר היה להביט ל

בגבינו  עמדנויר. ולמרות מזג האוהפסגה  ניסינו להגיע אל. )של צה"להחרמון  שם מוצב נמצא

הגלישה על  קפוא. אחר כך התחלנו לגלוש במורד.שיח מושלג ועל רקע  הצטלמנואל הרוח ו

, קטע גלשנו ועברנו בפחות משעהשטחי השלג הקפוא והדוקרני הייתה מהירה מאוד. 

   כדי לעבור אותו., במעלה ההרמיגע טיפוס ארבע שעות של שנדרשו 

הגרב מייד  ."פה רחב"לא החזיקה מעמד ופתחה  יאחת מנעליבנעלים גבוהות.  וכולנו באנ

הוא פסק שעלינו להגיע מהר  .החלו לקפוא. הראיתי את הנעל למורה הדרךבהונותיי נרטבה ו

כארבעה גובה של במפל מים מו מים. הגענו לד וודי עמוק. בוואדי זרלשובעה. הכפר שוכן לי

  הנוף היה מדהים. מטרים. 

לבסוף הגענו לביתו של מורה הדרך. אשתו טיפלה ברגלי באמצעות קערות מים חמים 

ומגבות. האצבעות הפשירו והרגשתי השתפרה. הנעל קיבלה תיקון סנדלרי מאולתר. למחרת, 

. הוא הפך לעמוד במרוצת הלילה ב לדרך. המפל שזרם אתמול קפאמוקדם בבוקר, יצאנו שו

קרח מתחתיתו ועד ראשו. המראה היה נפלא. שברנו חתיכות קרח למציצה וצעדנו במדרון. 

הגענו ארצה בשלום. הייתה זו חוויה שהרבינו לספר עליה לחברינו בגדוד ניר. מייד ביקשו 

  מון.חברים וחברות לצאת לטיול ולהגיע אל השלג בחר

         

  הטיפוס המייגע. מוביל מורה הדרך הלבנוני          חברי הקבוצה מצטלמים על רקע עץ קפוא             
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   הטיול השני

, התנדבנו לצאת שנית לחרמון עם אני וחברי בני מיטיבתוך זמן קצר התארגנה קבוצה. 

ר הנורא. המלצנו בפניהם  בנים ובנות. סיפרנו להם על הקו 23 נוייכעת ההקבוצה השנייה. 

 שפתחה פה ועברה תיקון מאולתרנעל האת בפני החברים להביא כל בגד אפשרי. הצגתי 

שכללו אוכל, בגדים ושקי  ם גדוליםנעלים החדשות שקניתי. האנשים הצטיידו בתרמיליאת הו

כננתי מורה דרך שמאוד חיבבנו. רצינו גם לבקר בביתו ותאותו ניסינו לגייס לטיול את שינה. 

אין באפשרותו לצאת הפעם להביא מתנה לאשתו שהצילה את אצבעות רגלי. התברר ש

   מורה דרך מקומי. ללאאיתנו. חיפשנו מחליף ולבסוף החלטנו לצאת 

יום חם  ההי שביכולתנו להוביל את הטיול באותו מסלול. הפעם היינו משוכנעיםבני ואני 

חברי רוב החוויה הייתה גדולה. אל השלג  הגענוכשהקור שרבות דובר בו. חסר לנו  .מאוד

  הקבוצה ראו שלג בפעם הראשונה בחייהם. 

ורטוב מאוד. היה רך השלג חום. לקור אלא קשור ללא היה  ,הקושי הפעם מצב התהפך.ה

שבילים התרמילים ספגו מים והיו כבדים מנשוא. השלג הסתיר  שקענו בו עד מעל לברכיים.

מוסתרים  בין סלעים רגליםהיינו עלולים לשבור  פשרית.ההליכה הייתה בלתי א .סלעיםו

היה הכרח להתקדם בזהירות רבה. אחדים מהקבוצה כשלו. עלתה הצעה  מתחת לשלג.

את להשאיר את התרמילים ו החלטנו. ומים לוותר ולחזור ארצה. כולם ספגו די והותר שלג

נו להמשיך בטיפוס, ברים שלא התכווח שני תחת שמירה של באחד הנקיקים הציוד המיותר

  . התרמיליםללא והשאר ימשיכו לעלות 

  

   

  צילום בשלג לפני שהתחלנו לחזור

  

לשוב בדרך חזרה לנקודת ריכוז התרמילים ולחזור כולנו ארצה. עלינו ללא התרמילים תכננו 

 ו לאזור יותר קפוא. המשכנו לעלות,והמעילים במעלה ההר. אחרי  כמה מאות מטרים הגענ

  כעבור כמה שעות נאלצנו  לחזור.  .הייתה קשה אבל ההליכה
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כובים על סוסים. הם גילו את רשוטרים באתר התרמילים, מרחוק  ראינו ,נו יורדיםד אבעו 

חייבים חלטנו להסגיר את עצמנו. שני חברים שהיו נו. קיימנו התייעצות וההתרמילים וחיכו ל

הם אחריות לתרמילים לשלהם. העבירו לנו את ה ללא דיחוי, ארצהחזור מסיבות שונות ל

שנעצרנו ע"י המשטרה למוכתר קיבוץ דן דיווחו  ,זרו ארצהכשחוחיכו עד חושך. הסתתרו 

   הלבנונית.

כשהם רכובים על  שובעההכפר לעבר  הוליכו אותנו בשורהקיבלו אותנו באדיבות ושוטרים ה

, ם ספוגי המיםמתקשים ללכת בגלל כובד התרמילישאנחנו הבחין השוטרים אחד סוסיהם.  

השוטרים  , יתרקצרכעבור זמן  .ולאוכף סוס וקשר אותאת תרמילה, ומאחת הבנות וביקש 

  ו. תכמונהגו 

ללא כל הבנות, היו , הושיטו עזרה לבנות אחרות. בסופו של דבר ,ששוחררו מהמטעןת בנוה

של  םשהשוטרים היו ג'נטלמניהתברר וחלקן סייעו בסחיבת התרמילים של הבנים.  תרמילים

ענו לכפר שובעה המוכר לי. בכפר הג. וגם את התרמילים של הבנים לקחו מהבנות ממש

   שהיו לנו.בשקי השנה הייתה נקודת משטרה לבנונית. שם נשארנו ללינת לילה 

בה יש בית כלא. התברר שאין בית שה ילעיירה חצבממושכת ובילו אותנו בצעדה למחרת ה

ביקשנו מאוד לא לעשות  .עיר צורכלא נשים באת הבנות ל. רצו להעביר בעיירה זו כלא לנשים

   מתאים בחצביה והבנות שוכנו בו.פרטי זאת. לבסוף שכרו מבנה 

נוצר קשר בין מוכתר קיבוץ דן והמשטרה הלבנונית במאמץ לשחרר אותנו. הטיפול כשל. 

הקשר עם מוכתר קיבוץ דן נמשך עד ששוחררנו. תשלום קנס. לנשפטנו לחודש מאסר ו

שלוש פיתות כל היום. היו אלה משך מנת אוכל לבבוקר,  קיבלנותנאים בכלא לא היו קשים. ה

היחס היה טוב  .אוכלקנות רו לנו לשאפר, כבר אחרי ימים מספוחופן תמרים. דקות כמו נייר 

רו להם להיפגש ששאפ ,ונוצרו קשרים חברתיים עם השוטרים ועם תושבים סקרנים מהעיירה

מוכתר קיבוץ דן העביר  בבית הפרטי בו הן שכנו. ציפות עם הבנותהתכתבנו בר ו.נאית

  . בישראל משפחותינול מכתבים

השוטרים קלטו קצת עברית משובשת  לספוג שמש. ,לשעהכל יום אפשרו לנו לצאת לחצר 

, שימשה גם אורווה לסוסיםהחצר  ".תעמוד בשמש": בעת שהם פתחו את הדלת והכריזו

יום  נחשפנו לאווירה ולתרבות של המקומיים וגם של הסוסים. שהיו קשורים ליד השוקת.

הוא צעק וקילל את  בצדק.עתו נהגו בו לא דלנידון למאסר. שזועם  לבנוניאחד ראינו 

 ,המשטרה ואת בית המשפט. בייחוד הוא כעס על השוטר שעצר אותו. הוא הלך נזעם בחצר

לא הגיב אבל כשהאיש עבר פעם הסוס  .הוא ירק בפניו, וכשעבר ליד הסוס של אותו שוטר

קיבלנו שעור מאלף על תבונתו  .ופגע באחוריו , הסוס בעט בווהיפנה את גבו נוספת במקום

 "יהוד"קריאות גנאי על ה ילדים באו לראות אותנו. לפעמים הם השמיעו  .ורגשותיו של סוס

 ח כבר באהמשי ,פי הבנתםעל הבנו ש או טרם בא. ,אם המשיח כבר באבלעג והרבו לשאול 

   ואנחנו בכפירתנו לא מאמינים בכך.

לכבוד סיום וזיקוקים ירי חזקים. היו אלה יריות שמחה נפץ ושמענו קולות  ,בסוף אפריל

המלחמה טרם הסתיימה. הייתה מוטעית. הידיעה התברר שלמחרת  מלחמת העולם השנייה.

לחמת העולם באמת הגיעה מהיו שוב יריות שמחה וזיקוקים. הפעם  כמה ימיםכעבור 

וא מנסה לשדל וכתר קיבוץ דן שהביא לנו כסף ומתנות מהמשפחות סיפר לנו שהמ קיצה.ל



 39

ולא למסור אותנו  ,ד הגבולמאסר לילשחרר אותנו בתום ה את המשטרה הלבנונית,

גם טיפול זה  יעמידו אותנו לדין על יציאה בלתי חוקית.בוודאי . אלה לשלטונות הבריטים

. ארגנו צילום משותף של הקבוצה כולל תושבים שהתיידדנו איתםהם וכשל. נפרדנו מהשוטרי

  הבנות עם שוטרים לבנונים. 
  

  
  

במעבר  לידי המשטרה הבריטית.ומסרו אותנו למטולה  משטרתיים הסיעו אותנו בכלי רכב
היא קריית (אותנו לחלסה שהסיע  ,רכב בריטיכלי ו מהרכב הלבנוני אל נעבר ,במטולההגבול 

על קלות הסתפק בהטפת מוסר נזעמת לא נשפטנו ע"י שופט בריטי ש שם. )היום שמונה של
הוא קנס אותנו בחמש לירות לכל . זה נראה לו חמור. דעתנו. עברנו את הגבול בשעת מלחמה

  ממוצעת.  תסכום נכבד של משכורת חודשיהיה זה  אחד.

על ההרפתקה  יקורתשמחת הפגישה עם ההורים הייתה מעורבת בב נסענו לבתינו.סוף סוף, 

   .שלנו

  

  

  להורים    ים קטעים ממכתב

כם מכתב זה ע"י מוכתר קיבוץ דן. ובכן, ילאאבא ואימא יקרים! הצלחתי להעביר  4.4.45

נפלנו בפח!  אנו נמצאים בבית כלא בלבנון בעיירה חצביה. זאת עיירה קטנה ויפה בסגנון 

"אבנטורה". זאת אחת האבנטורות : הרפתקה מעניינת. כמו שאבא נוהג לומר אירופי. זו

המעניינות בחיי עד כה. המאסר לא ימשך הרבה. את הדאגות לשחרורי הניחו לאלה שזה 

תפקידם. מטפל בנו עורך דין חשוב. הוא מנסה להמיר את המאסר בתשלום קנס. (הכסף 

בחורים ובחורות וחיינו  20לא על חשבונכם. אל תתנו שיסחטו מכם כספים). אנחנו 

נים. הפרידו בינינו. אין כאן בית כלא לנשים והבנות מתגוררות בבית פרטי שנשכר מעניי

לצורך זה. גם חיים שרייבר ויעקב מלכין כאן. מצב רוחנו נהדר. כנראה נתפסנו עקב 

הלשנה שנבעה מריב בין מבריחי הגבול המקצועיים. תפסה אותנו ז'נדרמריה לבנונית. 

  שופט פסק לנו קנס וחודש מאסר. ה

 פרידה חמה מכלא חצביה
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. אני מקווה "יהודים אהשופט הוא אקרוט (ממזר) ושונ" :לנו סרג'נט הערבי אמרה

ששכנעתי אתכם שאין צורך לדאוג לי ואני יכול לבלות בשקט את שלושת השבועות 

  אני בריא, מצב רוחי טוב.   כם אליו.במכתב בבריגדה היהודית מסרו ד"ש לנחמןשנותרו. 

  

אין צורך יבלתי את מכתבכם ושמחתי מאוד. שלום לכם אבא ואימא יקרים. ק 18.4.45

לבשתי את הבגדים ששלחתם וכיבסתי את בגדי לשלוח לנו חפצים. לא חסר לנו דבר. 

ויר נהדר. יש כאן רוחות אביב. אתם מתקשים להבין מדוע עליתי פעם ומזג הא הטיול.

יור קטנה בפעם הראשונה היינו קבוצת סובכן,  יה לחרמון אחרי שהייתי שם שבוע קודם.ישנ

  היה להכין את הטיול הגדול.  שתפקידה

  . טוב מדי היהויר ומזג הא טובה אבל התכנית הייתה 

ההליכה שלנו מסלול ב ינועקבותארנו נתיב של שהו. השלג הפשיר ושקענו ב היה יום חם,

  .נתפסנוו

                                  גם שלוותי אינה נפגעת. ,הודות לתקווה זוורגועים. אני מקווה שאתם שקטים 

     בנכם אוהבכם, שאול             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נתפסתי ע"י אביב, -בעוצר לילה, בתלשני מאסרים נוספים. ל וןהמאסר בלבנון היה ראש

משמר בריטי וביליתי לילה במשטרת הצפון. בשבת השחורה נעצרתי ונשלחתי למחנה מעצר 

  . שלושה חודשים, בו הייתי עצור קרוב לברפיח

שלושת המעצרים לוו בקנסות לא קלים. סולקתי מהתיכון לפני בחינות הבגרות. אני חייב 

  ללא מילת נזיפה. ו קיבלו הכול באהבהאשר י ילהודות להור

  20נחמן היה בן  .אבי יעקב, אימי חנה, אחי נחמן: 1941תמונה משפחתית משנת 
תלמיד בתיכון. התמונה צולמה ארבע שנים  15לפני גיוסו  לצבא הבריטי,  אני בן  

  ה רבה של עצמאותנו לי הורי מידמסתבר שכבר בגיל  זה נת לפני המאסר בלבנון.
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  חיפוש מקצוע ועתיד
  

ללא תעודת בגרות. הדבר לא הטריד אותי כי ראיתי את עתידי כחבר קיבוץ. סולקתי מהתיכון 

הרגיע אותי ואמר שעדיף ללמוד לימים פרופ' באוניברסיטה,  ,שלי בשומר הצעיר המדריךגם 

  ולאו דווקא את הנדרש בבחינות הבגרות. באופן עצמאי חומר חשוב ונחוץ 

אבי שאל אם אני מוכן לעבוד הם דאגו לעתידי. הורי קיבלו את הסילוק בצורה יותר קשה. 

יתון "טכניקה את הע. התחום הזה עניין אותי. במוסך. היה לו ידיד בעל מוסך. נעניתי ברצון

  עיתון זה. ב. עד היום אני זוכר שני מאמרים רב קראתי בענייןשיצא באותה תקופה ומדע" 

צורת המכונית עיצוב פסק ש הכותבהצורה של מכוניות פרטיות. עיצוב עתיד מאמר אחד דן ב

 המתאים תא נוסעים ,עלמנונפרד שלושה גורמים קבועים: הצורך בתא היא פונקציה של 

עיצוב על כן ירו דינמי שמקטין את התנגדות האוויר. ומבנה אהצורך בו ,האדםגוף מבנה ל

המאמר השני עסק בעתיד החומרים הפלסטיים  .הרבה וכל להשתנותילא מבנה המכונית 

שני המאמרים הוכחו עשרות שנים ומאז עברו . רבים מוצריםמתכות ב שיחליפו בעתיד

    כנכונים.

את הייתי עוזרו של מכונאי סימפטי שטרח ללמד אותי ול אביב בת התחלתי לעבוד במוסך

או כמו שקראו להם  ,טוש שסתומיםהמעניין של מכונאות רכב. עסקתי הרבה בליהמקצוע 

  סופפים. אז, 

המוסך.  בליטוש השסתומים בתוךואני עבדתי חיצונית עבד בסככה המכונאי  ,הימיםאחד ב

וזינק החוצה. רצתי , חטף מטף כיבוי שהיה תלוי על הקיר ,ריצה מטורפתלפתע הוא הגיע ב

אחריו וראיתי אותו מכבה אש שפרצה באחת המכוניות. האש כובתה ואותו מכונאי נכנס 

 ,במקביל לעבודה. אהבתי את העבודה במוסך .להםלרשימת הגיבורים שרציתי להידמות 

  ת המנדט.התחלתי ללמוד לבחינות בגרות חיצוניות של ממשל

 

   !בוודאי ?אהבה לנגב. אולי? כישרון ספרותי

גבולות, רביבים ובית  :מצפיםה תשלוש ,על הקרקע בנגבעלו , 17, בהיותי בן 1943בשנת 

יצאתי  ובחגיםות . בחופשאזורהיה עליהם לבדוק את תנאי החיים ומקורות הקיום ב אשל.

 ושיר"מול הישימון", ם לעצמי את הייתי מדקל לי. המדברי קסםלסייע למצפה גבולות. הנגב 

  :שלונסקיאברהם הנפלא של 

  רבים  -רבים - ורות רביםד"

  רבצו חולות כשנהבים.

   :בשבתון שכח מרדם

  לא בא אדם 

  .."להחרידם.

  ,תאום הבריק האת אשר לכל יכולפ

  וינאקו עדרי החול:

  י, מי הלז אשר העיזה"

  את מנוחתנו להרגיז?"  

  וידרדר. ומכל נעץ מעדר, רגז החול

  

עסקתי בחפירת בורות לנטיעת עצים. הרגשתי שאני מגשים את נבואת המשורר. , בגבולות

. שעוט ,כפר הערביאל ה ,על עגלה רתומה לסוס ,גבולות עם חבר קיבוץ יצאתיבאחד הימים 
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יחסם של , כשהרכים כדי להשקות את השתיליםמבאר הכפר,  ,בחבית לקנות מיםנסענו 

  . לבביעדיין הערבים היה 

לכפר  ושנכנס ית פלמ"חיאנשי חול תששמייד לאחר הכרזת החלוקה נרצחו בכפר זה 

  . להצטייד במים כפי שהיה נהוג שנים רבות

נקזם אל ול ם משטחי אספלט רחבים כדי לקלוט את מי הגשםסוללי בגבולות ראיתי איך

ף המדברי ובמזג התאהבתי במקום, בנובאזור.  ולא ירדשכמעט  ,מיכלים תת קרקעיים. גשמים

  (בתמונה למטה) בנחל הבשור. ןשיטפוהתרגשתי כשראיתי בעיקר האוויר. 

  

התגנב למשאית ש סקרןסיפרתי על ילד  .לעיתון התנועה סיפורים כתבתי ,תקופה הבאות

 בבאר שבע: ביקר היה מעורב בהרפתקאות שונות האופייניות לאזורהוא  .לנגבהנוסעת 

אברהם אבינו. ביקר במצפים ו ע"י חפרנ שאולייד באר שבע, לנחל ב בארותבביקר , העתיקה

על לחבריו, סיפר בהתלהבות  ,בשובו לתל אביבעל גבי משאית.  ,וחצה את השיטפון בוואדי

  הנגב והמצפים. הסיפור התפרסם בהמשכים בעיתון התנועה. 

. זוהרצבי להיות עוזרו של העורך, הוצע לי שמר לילדים". "מעיתון יצא לאור באותה תקופה 

 ,יותרתאים נראה לי מ. זה ההצעהת וקיבלתי אאת המוסך בצער, התלבטתי. לבסוף נטשתי 

   .יישאיפותלהגשמת 

עוצב ו : העמוד הראשון עסק בחדשות השבועלגבי עיתון לילדים זוהר נקט בקו מהפכניצבי 

 ,העורך של ותמונות. נקודת המוצאבאותיות ענק כולל כותרות , עיתון יומידף השער בכמו 

גישתו, מאוד מצאה חן בעיני.  .ילדים צריכים לדעת את המתרחש בארץ ובעולםגם ש ,הייתה

אני זוכר את הפעולה בה על המתרחש בארץ ובעולם. חשוב, לשוחח עם חניכיי, היה לי 
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באל עלמיין.  הגנרל מונטגומרי הבריטי, על רומל, הגנרל הגרמני המהולל,שוחחנו על ניצחון 

  תי במפה להמחיש את אזורי הקרבות במלחמת העולם. לפעמים נעזר

. בחומר המתפרסם הצד הספרותי או יותר נכון "הסיפורי" בחנתי היטב אתבעבודתי בעיתון, 

שיר פעם  תיבחנ תחום זה.שהיה ממונה על  היה המשורר רפאל אליעזהעיתון  בצוות עורכי

בו עלילה. רפאל שאל  תנעדראת השיר בטענה שפסלתי על ידי ילד. ונשלח לעיתון  שנכתב

  " השבתי בחיוב.?: "לעבודה, להגנה, לקיבוץ ולהכשרהמוכר לי השיר אותי אם

?" י העלילה של השירמה"אותי השבתי. הוא שאל !" בוודאי"אל. ש "פופולארי?"זה שיר 

 אף אולי ,כיל עלילה משכנעת, יכול להשלפעמים דבר שאינו נאמר במפורשגיליתי לתדהמתי, 

נשפטים לפי מידת  ,ששיר או סיפור ,גםלמדתי פרטי פרטים. זו הנאמרת במ ,יותר

בסופו . "הפודינג נבחן באכילתו"לפי קריטריונים אחרים. כאמור,  רקהפופולאריות שלהם ולא 

  של אותו נער.של דבר, שמחתי על פרסום השיר 

הרבה מה השתמשתי בכלים שלמדתי מרפאל אליעז. היה לי  ,בכל פעם שבחנתי שיר וסיפור

עד שנעצרתי  ,כעוזרו של עורך "משמר לילדים"י עבדתכמעט שנה, . בעבודתי בעיתון ללמוד

  ונשלחתי למחנה מעצר ברפיח.  , ע"י הבריטים ב"שבת השחורה"

המאבק על הקמת המדינה, החל, ואני הצטרפתי אחרי שחרורי לא חזרתי לעבודתי בעיתון. 

  לחבריי בקיבוץ.

  

  

  

  מעצרב
  

יהודים, ניצולי אלפי מלחמת העולם הסתיימה.  .מאבק בבריטים ה שלשנתה היי 1946שנת 

רסמה ב"ספר והתפלהגיע ארצה. הבריטים אסרו זאת על פי מדיניות שנקבעה  שאפו, שואה

 התיישבותוקניית אדמות על  איסור. חל חודשית מצומצמת של עולים לבן". נקבעה מכסהה

ובצעו עוצר, הטילו ה והתיישבות, ומנגד, הבריטים, עלילנאבקנו על זכותנו  באזורים מסוימים.

  חיפושים ומעצרים.

לה לצאת איתנו  שירשו ,ביקשה אותי חניכה לבוא לביתה ולשכנע את הוריהבאחד הימים 

לפני שיכנס  האיצו בי לחזור לביתי החניכהורי המשעה מסוימת. עוצר לילה  אז היהלמחנה. 

  לצאת למחנה. הם הסכימו.  תםבאפשר לבהסכמתם לזאת, . התניתי העוצר לתוקפו

בשל הכומתות האדומות שמרו על קיום העוצר. שבחוץ כבר הסתובבו חיילים בריטים 

   רי.אושנה דמשהשיר הנפלא ששרה שחבשו, כינינו אותם "כלניות", שהיה גם שמו של 

ר יתי סיו, מול ביתי, ראשהגעתי לרחוב בן יהודה. כהתגנבתי דרך חצרות וחציתי כבישים

 לשכניהם. ייהצביעו עלצפו עליי מהמרפסת, הסתתרתי בין השיחים. שכנים ש. מתקרבבריטי 

  . התחלתי לברוחואני  אותי גילו. הם בדקו בין השיחיםהבחינו בכך ו הבריטים

  עצרתי ונעצרתי. רו בך". ייהם צעק: "אל תברח, הם ישוטר יהודי שנילווה אל
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היינו כשלושים עצירים במרתף גדול. כל אחד ביליתי יממה בחדר מעצר במשטרת הצפון. 

 נשפטתיתפורה משאריות של גרבי צמר שהתבלו, ללא מיטות ומזרונים. השמיכה אחת  קיבל

  י שילמו קנס. יהורו

היו חיפושים במקומות שונים בארץ.  ,בשבת שכונתה "השבת השחורה" ,46ליוני  29בתאריך 

  בבתיהם.  ,הבלתי חוקיים רגוניםאהברי חהטילו עוצר על תל אביב וחיפשו את בריטים ה

 דפקומהלומות בדלת. חיילים בריטים ו לפתע נשמע בתל אביב. נובביתישבנו , אחי ואני יהורי

  בבית. שטחי  חיפוש רכוהם ע. " (פיתחו את הדלת!)!Open the doorופקדו באנגלית: "

 ביטו , אך עליי הבכבודם התייחסו אליו ההראה להם תעודת חייל בריטי משוחרר. אחי, , נחמן

  בחשדנות ואמרו באנגלית: "אתה, בא איתנו!"  

ת: "אל תדאגי, זה רק לזמן סימפטי אמר לאימי באנגלי בריטיאמי נראתה מודאגת. חייל 

לחצר בית ספר בצפון תל אביב. סיעה עצורים משאית שה לע פקדו עלי לעלותהם קצר". 

למעצר מי  החליטו:לקחו אנשים לחקירה ומדי פעם  על הפתחים והגדרות.שמרו  חייליםה

לאחר חצי יום של רביצה בחצר בית  רוב הנחקרים שוחררו ונשלחו לבתיהם.לשחרור.  ומי

הגיע תורי להיחקר. הכניסו אותי לאחת הכיתות. שם ישבו ליד , הספר ושיחות עם מכרים

עשי ובדקו הם שאלו לשמי ולמשתרגמו.  ישראליםושוטרים  שולחן קציני משטרה בריטיים

וחבר בהגנה.  20הכחשתי כל שייכות למחתרת צבאית כל שהיא. הייתי אז בן  ברשימות.

יתכן שמצאו את שמי . עשיתי רושם שלילי או חיובי, זו תלוי בנקודת המבט אםודע אינני י

   ברשימות שלהם.

ת לעלו העצורים פקדו על הםכמה מאות נלקחו למעצר ואני ביניהם.  למעצר! –דיני נחתך 

שני חיילים מצוידים ברובים ובמקלות  י המשאית.דימשני צ על משאיות ולשבת על הרצפה

הברזנט שולי המשאית יצאה לדרך. ניסינו להרים את הם אסרו עלינו לדבר. שמרו עלינו. 

במי חבטו קלות שכיסה את המשאית כדי לראות לאן לוקחים אותנו. החיילים גערו בנו וגם 

  . ברוח דרך הפתח האחורי כשיריעת הברזנט התנופפה קצתיץ צשעשה זאת. יכולנו לה

 .רחובות וגדרהחלפנו על פני נסענו דרומה. לחשנו אחד לשני את שמות הישובים שעברנו. 

במחנה רכזו אותנו ענו לעזה והמשכנו דרומה. עברנו את חן יונס ולבסוף עצרנו ברפיח. הג

כל בהגדר ובשער היו מגדלי שמירה.  בפינות .ותמספר מחנות מוקפים גדר שם יוהמעצר. 

אלונקות ערימות של סככות גדולות מרוצפות בבטון. על הרצפות היו מונחות  היומחנה 

  ושמיכה.כל עצור בחר מקום והניח בו אלונקה  ושמיכות.

בין העצורים שמחתי לפגוש  איתי.רה והרגשתי בסדר אבל דאגתי להורי שאינם יודעים מה ק

הצטרפו ליד האלונקה שלי.  ושלאלונקה הציב את ה חגי ביתי. שגר לידבשם חגי צעיר  בחור

   באותו מחנה. רבים, עצירים תוךמכעשרה צעירים  כללהבחורים. היינו קבוצה ש עוד אלינו

מחנה שלנו הגיעו סטים רבים אבל לכלי רחצה ומגבות. היהודית הסוכנות לאחר יום סיפקה 

אין ספק שהמזל שיחק לי פעמים רבות, אבל  בה.נפלתי ו נערכה הגרלההיה חסר סט אחד. 

   הרבה הלצות נאמרו על חשבוני עד שסופקו גם לי כלי רחצה.בהגרלות אני תמיד מפסיד. 

בין העצורים . היה לכאורה סיפור פשוט ,מלווה אותי כל חייו אירוע  נוסף שקרה לי במעצר

והוא ציין שבין כפר גלעדי התגלגלה השיחה על הגליל  שמו סלומון.שהיה בחור מראש פינה 

    ללא אספלט. למטולה יש קטע כביש
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ולא הבחנתי  ,בשובי מכלא חצביהא מזמן, עברתי שם ל ,אני טענתי שאין קטע כזה. ראשית

סלומון  שישאירו קטע ללא אספלט.  לא הגיוניו מדינותשתי מחבר זה ביש ככן, -כמובכך. 

   עובדה.  אינהזו בחריפות שהשבתי אמר שזו עובדה שיש קטע כזה. 

  "עובדה היא שאתה אומר זאת. זה לא מוכיח שזו עובדה בשטח". 

היו ששאלו  ,שסלומון אמר משהוכ ,פעם לאבין האנשים.  ועלפעמים ר הבתנאי מעצר מתגל

כולם היו הוא נעלב ואו עובדה שאתה אומר זאת?" אמיתית אותו בלגלוג: "זו עובדה 

     .משועשעים

אופנוע לטייל בארץ.  הגענו לקטע על  חיימקה נסעתי עם חבריכשהשתחררתי  מהמעצר 

חשתי  נוכחתי שסלומון צדק. היה קטע כביש ללא אספלט.. הכביש בין כפר גלעדי למטולה

, חשבתי שאם אבקש ממנו סליחהמוסר כליות. בשחצנותי פגעתי לחינם בחבר. צער ו

מן בחורים מראש פינה לא הייתה לי הזדמנות כזו. כשפגשתי לאחר ז .הרגשתי תשתפר

מותו  מלחמת העצמאות.ראשית שהוא נפל בסיפרו  , הםושאלתי אם הם מכירים את סלומון

ובלקח חשוב: "היזהר משחצנות  םאש ותוהעובדה שלא ביקשתי סליחה מלווים אותי ברגש

    ."ומביטחון עצמי מופרז. תניח מקום לאפשרות שאינך צודק

העבירו בלחש את שמו של אחד העצורים שהיה מפקד  הם. חברי  הגנה מוכריםבמחנה היו 

שמחתי לראות שגם  היהודית. בבריגאדהטן יהוא שרת בעברו כקפ ההגנה הבכיר במחנה.

אם יהיה צורך בדבר.  היה עלינו לציית לאותו אדם מערכת ההגנה פועלת. בתנאי מעצר,

היה  לים הבריטיםיחס החיי , ספלים וסכו"ם.קיבלנו צלחות פחהאוכל במחנה היה סביר. 

. לפעמים הם קיללו אבל התרשמנו שזו צורת התבטאותם הרגילה. סבלנו מהניתוק סביר

   .בארץ מתרחשומחוסר ידע על ה

גבולות. שאבתי עידוד מצפה המחנה ברפיח היה מרוחק כעשרים ק"מ מ .אזורההכרתי את 

   מהמחנה.תכנן בריחה לגורם מפתה  הייתההקרבה הזו  ,מקרבה זאת. מאידך

כתבתי מכתב  .) (British matriculationהגיע מועד בו היה עלי להיבחן בבחינת הבגרות

שלצערי  הסברתי שנעצרתי על לא עוול בכפי ואני נתון במעצר ברפיח. ציינתי .לפקיד הממונה

יום אחד מהמעצר כדי חופשה של ביקשתי  ת בגרות.ני מפסיד אפשרות להיבחן בבחינא

  דקי לחזור למחרת למעצר.  בהן צ הבטחתי ו להיבחן

אבל חשבתי שהמכתב יכול להביא לי תועלת  ובוודאי  ,לא תליתי תקוות שבקשתי תענה

ממשלת המנדט. הייתה בבמכתב מאת פקיד תשובה מנומסת  מיידקיבלתי  שאינו יכול להזיק.

הוא צרף לחתימתו  מסיום המכתב.מאוד התרשמתי   כי הדבר אינו אפשרי. הבעת צער זו 

  דהיינו: "משרתך הציתן". Your obedient servant""   :המיליםאת 

הבריטי. הפקיד הממשלתי אינו בוס של הציבורי קיבלתי דוגמא יפה של נימוסים במנהל 

  ממושמע.ו הציבור אלא משרתה

  

   בריטי אשפוז בחדר חולים צבאי

ה ייתקרירים וה הלילות היוכל בוקר היה מסדר ביקורת וסמל בריטי היה פוקד את הנוכחים. 

יתכן ו לא היה במה להתכסות בד האלונקה.הפרושה על אחת שמיכה  מהעצורים  כל אחדל

ל הבריטי הסמ .פלתימתי למסדר ולפתע הרגשתי סחרחורת ונק צטננתי.שבאותו לילה ה
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להתייצב במסדר. קמתי ונכנסתי לשורה ושוב תקפה אותי סחרחורת עלי  קילל כדרכו ופקד

. מסדר הבוקר ישבו לידי חבריגמר . לאחר אלונקהלשכב על ההפעם ח לי הסמל הני .ונפלתי

לחדר החולים של  ךאת העברתעם האלונקה אל השער ונדרוש  ךאות "ניקח :חגי הציע

בטענה שצריך לעשות רושם על  זאת ממנירציתי לנסות ללכת. חגי מנע . הסכמתי. "המחנה

החייל על המגדל לונקה לקרבת השער. החברים נשאו אותי על גבי הא בשער.השומר החייל 

בריטי סרג'נט הגיע החברים ניסו להסביר לו במה מדובר. לבסוף  רובהו.צעק עלינו ואיים ב

  החליט  להעביר אותי לחדר חולים. ש

, כשמונה מכל קירותל בניצב היו מוצבות של מיטותצפופות  חדר מאורך. שתי שורות  זה היה

 על רגלו. ידעתיהיה  . גבסזיהיתי את יצחק רבין, יטה שלידי. על המיטות שכבו חולים. במצד

מחנה מעצר בריטי ממעפילים השחרור למבצע , אשר הוביל את הפקד בכיר בפלמ"חמשהוא 

כשחזר מתצפית על מצודת המשטרה  ,תאונת אופנוענפגע בשיצחק  ידעתי בעתלית.

ת. הייתי הצעיר בחבורה. החולים הסתכלו עלי בסקרנושמחתי לשכב לידו. הבריטית בג'נין. 

נירים בפלוגה ו' של הפלמ"ח.  כשפגה ההתעניינות סיפרתי ליצחק בלחש שאני שייך לגרעין

  חברי השתתפו במבצע שחרור מעפילי עתלית. אחדים מסיפרתי לו ש

ידאג בתל אביב. מי   ,לדים בביתיהשארתי אישה ו: "מה יהיה? נאנח, אחד החולים המבוגרים

כמה זמן אהיה עצור. לא חקרו אותי. ני יודע מדוע מחזיקים אותי. ת. אינלהם? אין כסף בבי

   מה יהיה?"

עברית. הם קיוו יודע הוא  .סרג'נט קלי בשםחוקר  ע"י אחדים מהחולים סיפרו שהם נחקרו

לא היו מצבי היה שונה.   גורלם.יהיה מה , שאחרי החקירה ישוחררו אבל איש לא אמר להם

  הייתה זו הרפתקה מעניינת ופטריוטית.  לי דאגות פרנסה. עבורי

למה  ?ה סיכוי יש לנו לנצח את בריטניהאיז" האיש המודאג זרק שוב שאלה מלווה באנחה:

    "?יטלרחיילים בריטים שהצילו אותנו מהנגד אנחנו נלחמים 

, הפגין תבונה וסמכותיותש ,24בן , צעיר יצחק רבין. וירוהא לחלל הוא היפנה את שאלתו

כבוד כל החולים הקשיבו לדבריו בהוא המשיך לדבר ובקרוב". מכאן יסתלקו  בריטים"האמר: 

הקשה של בריטניה אחרי ניצחונה על גרמניה.   הכלכלי הסביר את מצבה הוא  עניין רב.וב

  ממון רב. דול בארץ עולה מותשת מכל הבחינות. החזקת צבא גהיא 

התחייבותה כממשלת , בשל רביםאלצת לתפוס עמדה בסכסוך בין יהודים וע, נבריטניה

 ערביםליה לעזור לנו להקים כאן בית לאומי. היא אינה רוצה לקלקל את יחסיה עם ה. עמנדט

 כדי להילחם בגרמניה הנאצית, שגויסו חיילים בריטים יש אוצרות של נפט.שבארצותיהם 

על  נתונה לביקורת קשה בעולם בריטניה נאלצים לסכן כאן את חייהם במאבק לא להם. 

של  מצוקתם הביקורת, העייפות  ו הכלכלה,ניצולי השואה. , סגירת שערי הארץ בפני פליטים

הם יעזבו " סיכם:יצחק סיים את דבריו ובריטניה. פנימית בלביקורת , גרמו החיילים הבריטים

  ."ללא ספק

  "מה יהיה כאשר הם יעזבו?" היקשה אותו איש לשאול.

אמר יצחק, המלחמה תהיה קשה אבל אנחנו ננצח  בין הערבים,ל"תהיה מלחמה בינינו 

את היטב  מדוע הוא בטוח שאנחנו ננצח. אני זוכרהסביר יצחק  ."ותהיה לנו מדינה
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שהתחזית שלו מבוססת והגיונית. השתרר שקט התרשמותנו העמוקה מדבריו. השתכנענו 

  יצא לשירותים.  קם בכבדות ו , נעזר בקביים, בחדר החולים. יצחק

     ה זה אתמול. השואל המודאג אמר לכל החולים:כמו הי רוריבב אני זוכר

יהיה ראש הזה  בחורה, אם תהיה, תהיה לנו מדינה. אבלבאמת "אני לא יודע אם 

     ממשלה".

  אנשים פשוטים.הייתי מאושר שמפקד בכיר בפלמ"ח זכה להערכה כזו מ

 הוא חפר בלילה מחנה.השברח מ, יריפצוע  ,עצור ,לחדר החולים הבריטים הביאו יום אחד

גיע אל פסי הרכבת והלך  צפונה לאחר מכן, הוזחל החוצה. מתחת לגדר  ,באדמה החולית

הם  .לברוחוהוא החל  צור. הם פקדו עליו לעבריטימשמר לכיוון תל אביב. בדרכו הוא נתקל ב

י ושקעתי בהרהורים. נוכחת יוהסתכלתי על אה תימהוני.רהאיש נ .ברגלוופגעו  לעברו ויר

 ,שהבריחה מתחת לגדר אינה קשה. אם אני אעשה זאת לא אלך לכיוון תל אביב אלא מזרחה

גבולות. בחנתי את הכושר שלי ונוכחתי שאני בסדר. הסחרחורת נעלמה ואיננה. מצפה ל

  הבריחה מחדר החולים נראתה קלה יותר מאשר מהמחנה עצמו. 

ין. הבריחה נראתה לי אפשרית החלטתי להתייעץ עם יצחק. הבהרתי לו שמצב בריאותי תק

ולא מסוכנת. אני מכיר את האזור ואת הדרך לגבולות. אוכל להגיע לשם תוך לילה ולא 

   אתגלה לאור היום.

  .  לברוח שיב שתהיה זאת טעות מצידיהקשיב לדברי וה יצחק

 הביתה.לא תוכל לחזור היות מבוקש? ברוח ול"ממילא תשוחרר בימים הקרובים, למה לך ל

    קט. אתה תשוחרר בקרוב".שב בש

הוא השיב במילה אחת:   קרוב?הסתכלתי עליו נדהם ושאלתי מאין הוא יודע שאני אשוחרר ב

     "תראה!"

, ג'ור בצבא הבריטיילמחרת הגיע רופא לבדוק את החולים. היה זה ד"ר שיבר שבעברו היה מי

תל ובית החולים  הבריטים נהגו בו כבוד. לימים הוא שינה את שמו לשיבא. רופא צבאי

בדק אותי. הבדיקה  ואה לאחר מכן. עם יצחק בלחש ר שיבר שוחח"על שמו. דהשומר נקרא 

מה בעצם קרה לי. ממה נבעה הסחרחורת  ,התמשכה ונראתה לי יסודית. חיכיתי להסבר

 והנפילה במסדר. שיבר דיבר על דלקת פרקים ופגיעה בלב. הוא כתב מכתב באנגלית ואמר:

כשתשוחרר תראה את המכתב לרופא . תגיד שאתה מרגיש חולשה ך לחקירה"כשייקחו אות

  המשפחה".

לא רחוק מחדר החולים. החוקר,  . הכניסו אותי לחדר קטןנלקחתי לחקירהיומיים  אחרי

  סרג'נט קלי, נהג בי באדיבות. הוא החזיק תיק ועיין במסמכים שהיו בו. 

  ?"  למדתגימנסיה באיזה " :הוא שאל

  ן יהודה", השבתי"בגימנסיה ב

  הגימנסיה?"  איפה"

   ."ברחוב מאפו בתל אביב"

  "  איפה זה רחוב מאפו?"

   "בצפון תל אביב".
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"  מה שמו הפרטי של מאפו?" סרג'נט קלי שקע בהרהורים ופתאום פלט שאלה חדה:

  , אמרתי. "אברהם"

   שאל וצליל קולו תוקפני "מאפו?אברהם מי היה "

   ."סופר"

   "כתב?איזה ספרים  הוא "

  "אהבת ציון".  

  "?כך לא 'אשמת שומרון'הוא כתב גם את הספר "סרג'נט קלי חייך ואמר: 

  פוליטי או רק מתהדר בבקיאותו.  משהוהופתעתי. לא ידעתי אם סרג'נט קלי רמז 

    עניתי, אבל את הספר הזה לא קראתי".  ","נכון

חזיר אותי לחדר החולים.  ישחייל סגר את התיק וקרא לבמבט מרוכך, בי הביט סרג'נט קלי 

הביתה כעבור ימים אחדים שוחררתי וחזרתי  ארגון כלשהו.לא שאל דבר על חברותי ב הוא

לתל אביב. לא סיפרתי דבר על מחלתי. אבי עבד באותם ימים כמנהל חשבונות בחברת הגז 

הקשורה לחברת "של". הוא סיפר לי שבעזרת חברת "של" הם הגיעו לקצין בריטי בכיר 

ילמו לו שוחד כדי שיפעל לשחרורי. אמרתי להורי שחבל ששילמו. ציינתי שהמעצר ברפיח וש

דאגתם ואהבתם  אבל שילמו לאותו קצין בריטיהם היה עבורי בית הבראה. אינני יודע כמה 

  נשמעתי כפוי תודה. אולי לצערי לא נתתי לכך ביטוי ו נגעו לליבי.

באנגלית ל החייל הבריטי החביב שאמר לה הומור את דבריו שב אומרירות באימי ציטטה 

הסתכלה עלי בעין בוחנת ואמרה שרזיתי  היאבעת המעצר: "אל תדאגי, זה רק לזמן קצר!". 

  ואני נראה לא טוב. 

שהוא נבהל. התרשמתי . למחרת הלכתי לרופא המשפחה. הוא קרא את מכתבו של ד"ר שיבר

    ן כל סימנים למחלה.שאיחגיגית הודיע , בסיומןו הוא פתח בסדרת בדיקות

  .              !"ד"ר שיבר טעה" :הוסיף בשמחהאמר והוא  !"בריא "אתה

 סיפרתי לה על טעותו  היה דודה. ד"ר שיבר .בשם קריןעברו שנים רבות. פגשתי מכרה ותיקה 

  ."הייתי אמור למות מזמןאולי  לפי קביעתו,"ביחס אלי. 

תעודות כוזבות על סכנת חיים  ספקטעה. הוא נהג לר שיבר לא "ד ,דודיקרין חייכה ואמרה: "

 ,עשה זאת במחנות העצורים בקפריסיןסיפר ש רם. הואושחרבהיה עניין להגנה לחולים ש

נזכרתי בשיחה החרישית שניהל יצחק רבין עם דר' שיבר לאחר שהבטיח לי  ."לטרוןבברפיח ו

  שאשוחרר תוך ימים ספורים. זה נראה לי הגיוני.  

יקרים  בגדוד היער שמחו רתי ממחנה המעצר התייצבתי בקן השומר הצעיר. חניכי השוחרכש

  שמחתי לראות שהם הסתדרו יפה בהעדרי. לקראתי. 

 גדוד  היער בתהלוכה
 קבוצת אורן בתמונת פרידה
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היו רוצים להיעצר לכמה  י,סיפור המעצר הפך לסיפור של כיף. נדמה לי שרבים מחניכי

ברי מגדוד ניר הניחה יסוד לסיום עבודתי כמדריך. ח יהפרידה הממושכת מחניכי חודשים.

כבר יצאו לקיבוץ במושבה ובחנו הצעות להתיישבות בנגב. היה לי חשוב להצטרף אליהם 

  להגשמה. נפרדתי ממערכת עיתון "על המשמר לילדים" והצטרפתי לחברי בגדוד ניר. 

  

       

  

  על הקרקע והעלייה היציאה לקיבוץ
  

במחנה אחר,  וחלק ,ות בנגבשהיה מפוצל. חלק מהחברים ישבו במצפה גבולנסעתי לקיבוצי 

 ,יצא שנים אחדות קודם לכן ,הגרעין העיקרי של הקיבוץ. ראשון לציון מושבהבארעי 

התגייסתי להגנה ו אביב,- , בתלנשארתי כמדריך בגדוד היער. פלמ"חבמסגרת ה, להכשרה

במסגרת  תל עמל.קיבוץ ב, את חבריי ביקרתי פעמים רבות. )י"ש(ח יל השדהבמסגרת ח

   ' של הפלמ"ח.ו פלוגה

קלטתי את האווירה והיא מצאה חן בעיני. רציתי כבר אז להצטרף להכשרה הפלמ"חית.  

 וספים כמו קרב מגע, ספורט שימושי,אלא גם מקצועות נק, לא רק שימוש בנשחברי למדו 

הפלמ"ח היו שם דבר. הסיפורים על החשאיות  תהמסעות במסגרסיורי לילה ותרגילי ניווט. 

  ם עוררו בי קנאה. ועל המבצעי

  

שיכול היה שקרה לי במסגרת חי"ש תל אביב. היה זה אירוע באירוע  ,תנחמתי במידת מהה

וילה בבסיס האימונים היה  להיות חמור. התאמנו בקורס של ההגנה בדיונות שמדרום לחולון.

   .חוסמסהנמצא מדרום לחולון ונקרא . המקום בודדת בחולות

  ם והגבעות נתנו לנו הגנה מפני רכב צבאי או משטרתי. הדיונות החוליות עם הערוצי

 מדריכי ספורט וקרב מגע של הפלמ"חאסתר בקורס 
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 ,על פסגת גבעת החול, הופיעו לפתע עם רובים, אימוני שדהשהתאמנו בבזמן , בוקר אחד

  . שוטרים רכובים על סוסיםשלושה מטר מאיתנו,  300

ותפסנו עמדות. לא ידענו אם אלה הם שוטרים יהודים  מים חמושים ברוביםחהיינו עשרה לו

בנו, וחששו לקו. נראה שהם התלבטו איך לנהוג והסת מהזמן בריטים. הם צפו בנו או 

   . ומתגובותינ

החבאנו את הנשק בסליק. חששנו שיבוא כוח רב לערוך חיפוש ולעצור  .רצנו חזרה לבסיס

   כוח בריטי לא הגיע למקום. למזלנו אותנו. ישבנו והעמדנו פנים שאנחנו במחנה קיץ.

  

  ישב במצפה גבולותגרעין נירים מתי

אחר שלוש לראשון לציון.  ו היה מפוצל בין גבולות בנגב ,גבולות הקים את מצפהשץ ג' קיבו

 גבולותאת  עזובדרשו לקיבוץ האנשי  יושבים בנגב.ל ין לא נראה עתיד כלכלייעד ,שנים בנגב

 עבליישוב קבלה והם עברו קדרישתם הת .נפרדים הקיבוץ לשני מקומות ת פיצולאולסיים 

התקיימה  .קיבוץ נירים התבקש לתפוס את מקומם במצפה גבולותליד גדרה.  ,הנקרא "חצור"

ולבסוף הוחלט  . לא רצינו לוותר על חווית העלייה על הקרקע במקום חדש.שיחת קיבוץ

     ."נעלה על הקרקע במקום חדש ,א היוםואך בב ,נשב במצפה גבולות"להסכים על תנאי: 

ובנוסף  ,לנו מוקסעם המעיין והמפל . נווה במדבר התיישבות בעין גדיהיו בינינו שחלמו על 

     רימון.האיבדנו חברים יקרים באסון התפוצצות  זהמקום לכך, ב

  

  הנקודות בנגב 11הוקמו  6.10.46בתאריך 

 כחמישה ק"מ ממזרח לרפיח.פנות את גבולות ולעלות למקום אחר, דנגור, הוטל על הקיבוץ ל

נוער חלקם בני פלמחניקים ו, חלקם שלושים חברים וחברותמנתה , גבהקבוצה שנשלחה לנ

כל החברים רצו להשתתף באירוע המרגש של העלייה על  ניצולי שואה., ברובו מאירופה

הקרקע. היה צריך להשאיר חבר אחד לשמור על מחנה הקיבוץ. הוחלט לערוך הגרלה. קיוויתי 

, אבל לא העזתי לבקש זאת. כדרכי, להפטור מלהשתתף בהגרמעצרי ברפיח יזכה אותי בש

  נפלתי בהגרלה. נשארתי לשמור על המחנה.

יתה שם הי ארצה להיות בנגב. אבל כאמור, למחברי הקיבוץ כל אחד . המדבר קסם לנו

בשלב  תעסוקה בנגב הביא את הסוכנותחיפוש מקורות  הוגבל., וגודל הקבוצהתעסוקה 

מקצוע שאינו ליטוש יהלומים הוא בכפר דרום. ליטוש יהלומים ללהקמת מפעל מאוחר יותר 

שם למדו חברים מהישובים השונים בנגב את מלאכת ליטוש  מושפע מהמרחק הגיאוגרפי.

  היהלומים.

. "סיליקט"ובבית החרושת ללבנים  שכירים בפרדסים כפועלים ונעבד, בראשון לציוןבמחנה 

ומפעל  וסך לעבודות חוץמ ,מסגריהכמו רפת לחלב,  ,מפעלים לתעסוקהו בקיבוץ הוקמ

   .של הקיבוץ במושבה נגזר עלי להישאר בחלק זה ליצירת בלוקים.

, בחולות המפורקים עם הגדרות והצריפיםהמשאיות שקעו  ,על הקרקעהעלייה בעת 

  .הגבעהלמרגלות ש

הוחלט להקים  ,יה על הקרקעימנעו את העלגיעו ויהאנגלים ימאחר והיה קיים חשש, ש

   .הגבעה ראשלהיישוב הועבר לאחר מכן ימים ש. בהגבעהלות למרגזמנית נקודה 
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אבל הנוף  ,הגבעות הסתירו את מקום מחנה המעצר .ביקרתי במקום וצפיתי אל עבר רפיח

חברי נירים היו מאושרים  ומזג האוויר נתנו לי את ההרגשה שחזרתי  מנצח אל מקום מעצרי.

שמונה אבד נו, כבדמחיר , נשלם 1948מאי ב 15. לא העלנו בדעתנו, שבתאריך החדש בביתם

   .מקוםהבהגנה על הרגו יחברים ש

. היה עליה להגיש את המלצותיה לאו"מ לקראת 1947וועדת האו"מ ביקרה בנגב בחודש מאי 

לנגב המשופע בסופות תאם שבדי. שמו סנדסטרום העמד ועדה ה בראש. טייתום המנדט הבר

מה יהיו " :שאלוהם ו שוחחו עם יו"ר הוועדה. שהוא וחבריעם - חול. סיפר לי חבר קיבוץ ניר

    "המלצות הוועדה?

האחת . נמליץ על שתי מדינותאנו השיב: "יש בארץ שני עמים. יהודים וערבים. ם וסנדסטר

  !" ליהודיםיה יהשנלערבים ו

  החברים שאלו: "למי יהיה הנגב?"  

  . בידו פרח שהחזיק ,עם-לחברי נירהראה ו ,למכוניתנכנס ם חייך, וסנדסטר

י שיודע מהוא שאל: "אתם יודעים מאין הפרח הזה?" והשיב בעצמו: "זה פרח מקיבוץ רביבים. 

  הנגב יהיה שלו!" לגדל פרחים כאלה במדבר, 

  

  
  

  מלחמת העצמאות
  

הקשבנו לרדיו  לציון, של הקיבוץ בראשוןהתרבות  ישבנו בחדר, 1947בכ"ט בנובמבר 

שמענו את שם המדינה ואת תשובתו של נציגה.  ההצבעה באו"מ. אחריבדריכות, ועקבנו 

 הגבנו בקריאות התלהבות או בוז בהתאם להצבעה. נפל הפור. האו"מ החליט על חלוקה

  והקמת מדינה יהודית. 

   מלחמת העצמאות.למחרת החלה היינו מאושרים: תהיה לנו מדינה! 

 .ישובים ערבייםבקרבת  ,בדרכים. הם חסמו צירים בערים מעורבותיהודים  הערבים תקפו

קשר עם דנגור על שמרנו  הייתה נתונה במצור ותושביה סבלו מחוסר מים ומזון. ושליםיר

היה צורך לאבטח את נהג הקיבוץ. ידענו על מחסומי אבנים וירי.  מסוכנת. בנגב. הדרך הייתה

די היה בי .גילוסט צבינהג הקיבוץ, כמאבטח של מספר פעמים לדנגור  נסעתיתקופה אותה ב

ערבים שהונחו ע"י לא יגרום לפינוי מחסומים  ,שאקדח זה ידעתימ"מ.  7,62בקוטר  קדחא

בדקתי כשהתיישבתי לידו בפעם הראשונה  אבל זה מה שהיה.. אבניםהזורקי  אתולא יבריח 

  . קדחאהאת 

הבנתי באיזה מתח הוא  .לא התוכחתי איתו : "אל תשחק עם האקדח!".בעצבנות צבי נזף בי

  לדנגור וחזרנו בשלום. הגענו נתון. 

, בנבי לאחר מכןכאשר הנגב היה מנותק עבר צבי עם המשאית לשרות ההגנה. הוא נפל 

  בשיירה שחזרה מגוש עציון.  דניאל,
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 מכת מוקשיםהחלה המים.  יווקעל הדרכים ו על, על השליטה בשטחים מאבקים חלובנגב ה

ישובים בודדים כמו כפר הותקפו  .והיו נפגעים של הפלמ"ח הותקפו סיור חוליות. פרעבדרכי 

  . כביש רפיח עזהליד דרום 

 זכה להערכה רבה.היה דודו שמפקד המקום  בדנגור עצמה היה שקט. הישוב לא הותקף.

 וסופקומוקשים נשק  ,ביצוריםחומרי  ה התחפרות והתבצרות.תיהי עיקר עבודת החברים

 ענפי המשקבדסים, בסיליקט ובפרעבדו בראשון לציון, נירים  חברי. במידה בלתי מספקת

כוחות לשימוש ן כלי רכב וילוחות פלדה לשרהתקינו  מסגרייהבהשונים לפרנסת הקיבוץ. 

מאשר נת ויותר מסוכ תיותר חיוני אהיבראשון ישיבה בשיירות. הייתה הרגשה שהההגנה 

  בדנגור. 

מוחלט הת ציוהבראשון לציון. חשנו בחשיבות  יישארהקיבוץ החליט מי יעבור לנגב ומי 

שמענו על קרבות קשים בדרך לירושלים ועל מלחמת  להחלטות הקיבוץ. זה לא היה קל.

, במערכה. במיוחד היה קשה שאלנו את עצמנו מדוע אנחנו לא נוטלים חלק .השיירות

היה מסוכן גם העובדה ש ברים קרובים נפלו במקומות שונים.כשהתפרסמו שמות הנופלים. ח

 אני זוכר היטב  . השתתפנו גם בהגנת המושבה.לה עלינו במקצתהק, בפרדסי ראשון לציון

    .ור על סידורי ההגנה של המושבהשופכים מעט אשאירועים  מספר

  

  "סיליקטללבנים "שמירה בבית החרושת 

 על שפת הדיונות. שהיה ממוקם ,. בית חרושת ללבניםסיליקטבבלילה עלי לשמור הטילו 

דיונות באת בית החרושת ואת השכונות הגובלות ולות, מהחלתקוף מחבלים אילו רצו, יכלו 

   המושבה. במערב ,החול

 כלי, אינו פרבלוםה לשמור עליו.להסתובב במפעל והיה, תפקידי ו באקדח פרבלוםציידו אותי 

 בתוך המפעל הגדולהסתובבתי כאשר מכניסים כדור לקנה עלולה להיפלט ירייה. , ואמין

לא , אך תפסתי מחסה חשוד.ש חרלפתע נשמע הדיונות. צפיתי אל ו שהיה מואר כל הלילה

. דבר חשודזיהיתי ין לא יעדו עבר מקור הרעשאל התחלתי להתקדם בזהירות . הבחנתי בדבר

למרות שלא נגעתי  ,נפלטה ירייה, פי שחששתיכדור לקנה. כ הכנסתיאת האקדח ודרכתי 

   בתוך הדי הירייה, נשמעו צלילים של מנוסה. בהדק.

. חששתי מאוד שהכדור םעל נפשים נמלטהחתולים שאלה הם וראיתי במהירות התקדמתי 

אינני . האירועבבוקר על דיווחתי התגברתי על הבושה וגרם נזק לאחת המכונות.  ,שנפלט

  לשמחתי לא נגרם כל נזק. או רק אותי.  ,זוכר אם החליפו את הנשק

  

  התפוצצות רובה

לאחר כמה שעות נחלת יהודה. באזור סים לפרד ,מחצר הקיבוץיצא סיור  באחד הלילות

 הסיורחולית אחד מאנשי את ראינו מחנה. הבכל  רחוןיסהתפשט  פיצוץ.מקול נו התעורר

  לעברנו שהכל בסדר. רק נפלט לו כדור. מחזיק ברובה. הוא צעק 

היה מרבץ , באחד הפרדסיםשהסתבר . מגוריםלנטוש את איזור ה נאלצנו ,גלל הצחנהב

התקרבה בזהירות ו לא ידעה על כך סיורבור. חולית ה ךבתו ,רשרותבש שוריםהק חזירים

מפקד החוליה פקד לשכב נשמעו כמו דריכת נשק.  רשרותמתכת של השהנקישות . למקום



 53

 הירותקנה והתקדם בזבכדור  טעןלבדוק את מקור הרעש. הבחור הלוחמים  אחדאת  ושלח

. הם חזרו לקיבוץ .המסריח בוץבהתלכלכו  הרובהו הוא מרבץ החזירים. עד שנפל לתוך

עבר לטפל המקלחת לאחר ושכח שהרובה טעון.  קלח ולהחליף בגדיםתהבחור הלך לה

. הקנה התפוצץ והזיהום נורתה ירייהתוך כדי ניקוי  בוץ מסריח.ברובה שהיה מכוסה ב

יודעי דבר אמרו המפוצץ נראה כפרח בעל עלים ארוכים. הקנה המסריח התפזר בכל המחנה. 

הריח ש עד ,להיכנס למחנההיה , לא ניתן ימים אחדיםבמשך  .אופייני לרובה קנדי שזה

   התפוגג. 

   

  ראשון לציון מותקפת

לכוחות  ותו) ומסרו אסרפנדצריפין ( מחנה את האנגליםפינו , 48 מאיבחודש  14תאריך ב

, צונייםהקי הירי היה מכוון אל הבתים .לציון פתחו בירי על ראשוןהערבים רמלה. מ יםיערב

סוף -סוף .בעמדהניצבתי חשתי הקלה כאשר  .בגזרה עמדותלהזעיקו אותנו  במזרח המושבה.

יות קבורות ברובים מתוך סליק של חעבורנו הוציאו  ,למקום כשהגענואני משתתף במלחמה. 

   באדמה.

 מחסניתהתקנה למלחמת העולם הראשונה. הרובה היה ללא ימי קיבלתי רובה תורכי מ

  .את הרובההטעין לו, המלאיהוציא כדור בודד מתוך ך לריצהיה רי, ולקראת כל י

ממפקד הגזרה לירות כדור כדי לוודא רשות . ביקשתי ירוקתבמכוסים  כדוריםחמישה  קיבלתי

  . תיהמפקד סרב בטענה שכדור אחד זה חמישית מהתחמושת שקיבל .יורהשהרובה 

יב אש. כיוונתי את הרובה אל ות להשלידינו, קיבלתי רששהכו בחול  אויב לאחר שכמה כדורי

"הרובה : מפקד הגזרהל ולחצתי על ההדק. מאום לא קרה. הספקתי לומרבצריפין  האש מקור

נורתה הירייה. למזלנו הרובה נשאר  ,בלי שלחצתי פעם נוספת על ההדקמ, אזו "!אינו יורה

בכדור היה ר שאבק השריפה מסתב מכוון לעבר מחנה צריפין ואיש מכוחותינו לא נפגע.

רכב עם מאי שם הגיע נמשכה ואנחנו נצרנו את נשקנו.  םונדלק בקושי. אש הערבימקולקל 

אשר נורתה אש , והציב מכונת ירייה על גג בית קרובה. הוא לציון ראשוןמפקד ההגנה ב

 לאחר מכן עבר המפקד עם מכונת הירייה לגזרה אחרת. יתקה את הירי הערבי.ממנה, ש

ע"י כוחות  נכבשה צריפין ,מאוחר יותר, ושל ראשון ההגנהכוחות ו החליפו אותנלמחרת 

לנו  היהישכאשר ניפגש עם חברינו בנגב נתנו לנו תחושה , שלושת האירועים הללו ההגנה. 

   ע"י צבא מצרי סדיר. ,למחרת בבוקר הותקפה נירים בנגב לספר להם. מה
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  ההתקפה על נירים
  

קשה , היה 48חודש מרץ . מנותקיםהמה בדרכים ובישובים מלחחלפה חצי שנה מאז החלה ה

ההגנה עברה , להשתלט על שטחיםלאחר פגיעה קשה בשיירות, בדרך לירושלים, וכדי ביותר. 

  להתקפה. 

כפי מאי, (יום גמר המנדט הבריטי), ב 15-ב ,איימו שאם תוכרז מדינה יהודית מדינות ערב

שראל היו בטוחים שצבאות ערב יכריעו את ערביי י פתחו במלחמה.הם ישהוחלט באו"מ, 

ם. חלקם גורשו ע"י יאחרי ניצחון הצבאות הערבי ישראל. בחלקם העדיפו לברוח ולחזור

  כוחותינו. 

 ם.היום אנחנו יודעים שהמודיעין הבריטי עודד את הערבים לתקוף, בניגוד להחלטת האו"

. משה דיין כתב בספרו "אבני גנרל מונטגומרי אמר, שהערבים יחסלו אותנו, תוך שבוע ימים

אם אכן, כך אמר. האיש דרך", ששנים לאחר מכן, הוא פגש את גנרל מונטגומרי ושאל אותו 

  אישר זאת והתנצל על נבואתו שלא התגשמה בגלל הערבים ה'חמורים'.

המצרים הפכו קרב זה לקרב יוקרה. הם . את דנגור, הצבא המצרי, תקף 48מאי ב 15בשבת 

רביים מרפיח ומהכפרים השכנים וריכזו אותם על גבעה ממערב לקיבוץ כדי אספו תושבים ע

תקף את , וף שריון, סיוע אווירי וארטילריהרישיצפו בניצחון הצבא המצרי. גדוד מצרי בצ

עולים חדשים  המוצב. בדנגור היו כשלושים חברים וחברות. חלקם בוגרי הפלמ"ח וחלקם

  . רק אימונים קלים בנשקאשר עברו 

 התקפה אפשרית וחגגו את ערב שבת.ערכות לבלימת סיימו אנשי נירים את הה ,קודם ערב

לקום  מאחר שהייתה זו שבת, ניתן היה לחלוץ נעלים.  הרשהדודו הורה לישון עם בגדים אך 

  .יותר מאוחר

דרישה , עם כתובים בעברית עילגתההחלה בהפצצה אווירית קשה. הוטלו כרוזים  ההתקפה

החברים זינקו  .שעות רבות חלה הפגזה ארטילרית שנמשכהכן הלאחר מלהיכנע. 

  ממיטותיהם ומיהרו לעמדות. 

, שלישי שקיבל פיקודה. צלאל סגנוודודו, ביניהם המא"ז . נהרגו ,בדנגורלוחמים מהרבע 

הותירה את המקום ללא  ,שלמהשל  וופציעתנפילתם של השנים נפצע קשה מאוד.  ,שלמה

   כשלו ולא הצליחו לכבוש את נירים. המצרים מה באופן עצמאי. כל עמדה לחמרכזי.  פיקוד

היה מפקד פלוגה בגדוד השמיני וצפה על הקרב מהישוב  חבר נירים, ,(אלוף אדן) ןבר

אסר עליו לב -חיים בר ,מפקד הגדוד .כתב בספרו "עד דגל הדיו" על ההתקפהמבטחים. הוא 

קשה תגבורת ולא ים, עולה באש. נירים בברן ראה את קיבוצו, ניר המותקפת. להצטרף לנירים

  היה בידו לעזור. 

לא ספג פגיעה. מידי פעם נותק הקשר האלחוטי בגלל פגיעה ש, ניריםלא נשאר מטר מרובע ב

פגיעה אם הסיבה היא לדעת, כאשר אין  ,רגעי דממה מצמרריםגרם ל הדבר באנטנה.

  מטר.   100ו ורוחבו, קיבוץ, אשר אורכשהצבא המצרי פרץ לתוך הבמערכת הקשר, או 

נירים קיבוצי מותקף ואני בחוץ!" אני מפקד פלוגה מרחבית ניידת  !אנור"הרגשתי ברן כתב: 

אינני בטוח שפלוגתי המדולדלת והמצוידת בנשק דל, מתאימה . האמורה לחוש לעזרתם

  ומטוסים". שריון, בארטילריה המצוידללחימה נגד צבא סדיר 
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לו לפרוץ עם תגבורת  ויתירשים נותרה ללא פיקוד. הוא תבע לב שניר ברמג"ד ברן הסביר ל

ספק גדול אם ניתן לפרוץ לנקודה המותקפת "אני מבין לליבך! לנירים. ברלב אמר לו: 

והמופגזת. אל תשכח שבנוסף להיותך חבר נירים אתה גם מפקד פלוגה. עלינו לפעול בשיקול 

נקבל מהם דו"ח על מצב שדה ו ,דעת. נשלח את המסתערבים לגבעות שממזרח לנקודה

לב אך רגשית נמשכתי לנירים.  את ההיגיון שבהחלטת בר הקרב". ברן מסכם: "תפסתי

י תראינה את נירים מותקפת, ינקלעתי למצוקה נפשית. מעולם לא הייתי מאמין שייתכן שעינ

     בחוץ". ,חברי הטובים נהרגים ונפצעים ואני נשאר מנגד

   הייתה גם מרים חברתו של ברן אז, ואשתו לעתיד., חייה לעבתוך נירים הנלחמת 

על סיפר לי פקד על מספר מתנדבים להתחפש לערבים ולנסות לסייע לנירים.  ,לב חיים בר

שנים רבות, חברי, ניצב שלמה חרון שהיה אחד המסתערבים. ביקשתי אותו לכתוב , לאחר כך

  את סיפורו.

  

  שלמה חרוןניצב בדימוס, סיפורו של 

להשמיד את הטנקים  ,המשימההוטלה חוליה של לוחמי פלמ"ח, שעליה חבר בהייתי "

  המצרים שצרו על נירים. 

הייתי תחת הכיבוש הנאצי  1943עד  1941משנת יוון. ב סלוניקימ 1930יליד  ניצול שואה, אני

כיבוש הגרמני. כיהודים בהתלאות והסכנות והרעב שעברנו  עלעם משפחתי. מיותר לספר 

שהיינו אזרחים טורקיים. הקונסוליה הטורקית נתנה לנו היתרי כניסה  כיווןלה משפחתי ניצ

הגרמנים החלו לשלוח את  1943-יוון הכבושה. בממהגסטאפו לצאת היתר לטורקיה, וקיבלנו 

  להשמדה בפולין. יוון יהודי

  . הצטרפנובמסגרת עליית הנוער, עליתי ארצה, עם נערים יוצאי טורקיה 1944באפריל 

  .התגייסנו לפלמ"ח 1946שדה נחום. הקבוצה שלנו נקראה "עמלים". ב וץלקיב

ליווינו  .נגבקיבוץ צאלים בהמחלקה שלנו לירדה  ,עם הכרזת המדינה בכ"ט בנובמבר באו"ם

ששמרו , שיירות, שמרנו על קו המים ולחמנו נגד הכנופיות שתקפו אותנו. שתי חוליות שלנו

  מהמחלקה שלנו. הרוגים שבעההיו  על קו המים, הותקפו ע"י הכנופיות.

 15-של חטיבת הנגב. ב 8היה מג"ד בגדוד  לב (כידוני) אברהם אדן (ברן) היה מ"פ, חיים בר

המצרית לכיבוש נירים. כוח גדול של חיל רגלים בעיקר חיילים  החלה ההתקפה, מאיב

  פעלו מול נירים. ,ים, עם ארטילריה וטנקיםיסודנ

לב החליט לארגן כתה של  רוגים ופצועים. המג"ד חיים ברקיבוץ הותקף קשות, היו הה

  כדי להשמיד את הטנקים המצרים. ,לוחמים מהמחלקה שלי

עם  ,ם מהאזוריבשעות הבוקר, התערבבו גם כנופיות של לוחמים ערבי, התקפה הראשונהב

לוחמים בלבוש ערבי, גלביות  8להלביש כתה של , לב ברהחליט . לכן החיילים המצרים

לב כינס אותנו בצאלים, על הלוח צייר   הלוחמים. בר 8הייתי בין , שיתערבבו ביניהם. תוכפיו

. לימד חומר נפץשל שקיות  2טנק, הדגיש את מקומו של מיכל הדלק בטנק. נתן לכל לוחם 

של מיכל הדלק שעליו עלינו   המקוםאת חומר הנפץ וסימן לנו בדיוק את אותנו איך להפעיל 

           ומר הנפץ. לשים ולהפעיל את ח
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לא מוכן לצאת אמר: "מי שהעמיד אותנו בשורה ו, אשר התמנה למפקדנו, שראל קרפושינסקיי

  מה. קדי איש לא צעד ."לפעולה יצעד צעד אחד קדימה

לא נראינו כערבים. הבנו וידענו למרות הג'לביות והכפיות, ו, ערביתבשפה הדבר לא ידענו ל

רובים אנגליים. בטנדר ונסענו לכיוון נירים, היינו מצוידים עלינו ל .סוכנתמאוד מ שהמשימה

בכו לפני היציאה, ידעו שהסיכויים לחזור מהפעולה היו  ,הקבוצה חברי משק ובנות של

  אפסיים.         

הגענו לקבוץ מבטחים ומשם המשכנו רגלי לכיוון נירים. כשהתקרבנו מול החיילים והטנקים 

קצין מצרי ועשה לנו סימן שנסתלק מהמקום. בשטח לא ראינו המצרים, הגיע מולנו ג'יפ עם 

אין לנו שום סיכוי לפעול שישראל, אמר לנו  ,גלביות וכפיות. מפקד הכתהלבושים בערבים 

  נגד הטנקים והחליט לחזור לכיוון מבטחים.

 ידי, היחהורה לנו לחזור לבגדי חאקי, נתן לנו רובה אנטי טנקי, המ"פ , ברןבהגיענו למבטחים

עלינו לתגבר וסיפר שיש הרוגים ופצועים רבים הוא לחזור לנירים. עלינו וציווה ם, שהיה במקו

   בנס לא נפגענו.. עברנו שדה מוקשים, לניריםבדרכנו בנירים.  יםנהמגאת 

הרוגים : הייתה קשה תמונה בניריםה מצרית שנכשלה.ההתקפה האחרי  ,הגענו לנירים

  תקפה נוספת.הקשר וחיכינו ל ופצועים. נכנסנו לעמדות ולתעלות

הופיעו מולנו שני מטוסי  ".2מספר "עם כדורים בשרשרת. לידי היה  מ"ג קיבלתי מקלע צ'כי

ספיטפיירים מצריים. כיוונתי את המקלע ויריתי עליהם. לפתע היה לי מעצור. הסתבר 

שגרמה למעצור , והיא תלויהשלי ברח והשאיר אותי עם שרשרת הכדורים " 2מספר "ש

  מטר ממני נפלה פצצה. אני לא נפגעתי. 40 - מקלע. כב

החיילים הסודנים ההרוגים. אספנו ברנים ליד עם חשכה יצאנו לאסוף נשק שנשאר בשטח 

שאספנו את הנשק של המצרים. הוא טיפל בעת נהרג (צחיק) ורובים, אחד החבלנים שלנו 

  ."במוקש ונהרג

   .מה חרוןלשבדימוס, ניצב  שלו עד כאן סיפור

  .נסוגו המצרים אחר הצהרים

ההפגזה והירי נמשכו. הפלוגה של ברן 

  עם רופא., יריםנכנסה לנ

ונו וההרוגים נקברו. הפלוגה הפצועים פ

 בארגון המקום והכנתו לחיים עזרה

ולאפשרות של התקפה נוספת. ברן קיבל 

 אישור להישאר בנירים שלושה ימים

  גבולות. בסיסה בחזרה ל תופלוגו

גבולות  חזר ברן להימים, לאחר שלושת 

כיבוש עד  ,בחטיבת הנגב תופלוג עלופיקד 

   דגל הדיו.ילת והנפת א

, צפה בקרב ממבטחים, אשר לב- חיים בר

נירים הפכה לסמל בזעיר  .שאנחנו ננצח במלחמה" "כשראיתי שנירים לא נפלה, הבנתיאמר: 

  אנפין.

 בית הביטחון וחצר הקיבוץ אחרי ההתקפה
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, במלחמת העצמאותפו ספרים שעסקו בישובים שהותקמספר ב. לימים נשכח הקרב הזה

     נירים לא הוזכרה.

בשורות רחבות של חיילים. דנגור המצרים התקדמו לעבר ההתקפה המצרית נכשלה. 

בחיפוי של התבצעה מאחוריהם הלכו הקצינים מצוידים במשרוקיות ואקדחים. ההתקדמות 

ע. על הקרק נשכביםהיו החיילים  ,. כאשר הקצינים היו שורקיםשיריוןאש ארטילרית ו

נפסקה אש  ,שוב מתקדמים. כשהגיעו המצרים אל הגדרקמים ולשריקה נוספת היו 

. עמד במלוא קומתו על הסוללהקם ומחתרת הצרפתית, , בילדותוהארטילריה. ז'קי, שהיה ב

פקד על הלוחמים בגזרה לירות על הקצינים. כשנפגעו הקצינים נסוגו החיילים והותירו הוא 

  גויות ליד גדר הנקודה. 31

  ולאסוף נשק שלל. התגבורת שהגיעה סייעה לפנות את הפצועים, לקבור את המתים

פעמים רבות את נירים.  , שהצילוהעוליםהיו אלה , חי"נותר פיקוד פלמכשלא ראוי לציין ש

בעת שהוצבו בסכנת מוות חדשה שואה, חוו את השמה הרגישו העולים  יאת עצמ תישאל

: "יש הבדל בין אדם הנמצא לי . אמראריה גניסלב ם,אחד הלוחמים העולי. מול הצבא המצרי

ילחם אפשרות להאין לו נשק ובין אדם שאין לו ל, להילחםויכולת נשק בסכנת מוות ויש בידיו 

    ."הלוקח אותו להשמדה באויב

עד מונה דובון למפקד דנגור וז'קי לסגנו. המינוי של ז'קי היה צ ,אחרי שהפיקוד נפל בהתקפה

עלתה צפונה להתארגנות. הוקם מחוז הנגב שקיבל , וב. חטיבת הנגבחברתי וצבאי חש

  אחריות ופיקוד על הישובים. 

  

  יצחק פרידלנדר המכונה  צחיק

הוא היה חבלן ונפל צחיק.  היהשהגיעה לנירים  אחד מאנשי התגבורת

התקפה מצרית אפשרות של בלימת ח מוקשים ליהנשבנירים בעת 

  נוספת. 

הקיבוץ אימו. למכתב בתרמילו  נמצא וחר נפילתלא היה בן יחיד. צחיק

     עותק הוכנס לחוברת  "נירים מול אויב".ולהוריו  העביר את המכתב

  

  

  ו:קטעים ממכתב הנה

"לאמא, היקרה שלום רב! ביום שישי היה יום הולדתך. מאד מאד חפצתי לגשת בבוקר 

י היו עולים וצצים בשקט אל מיטתך ולתת לך נשיקה חמה. לאחל לך כמה דברים שבוודא

שהיא מתנה... אבל הפעם לא  ובאותו רגע על דל שפתי, ואולי אפילו להגיש לך איז

נשיקה ולא מתנה. הפעם מנת חלקנו הם המרחק, הבדידות, החרדה והנכונות לקראת 

הבאות... זכרי אמא, את רצונה של האומה להתקיים קיום של כבוד, מודדים לא במספר 

ות בועידות וארגונים עולמיים. את רצונה של האומה מודדים המילים היפות המוכרז

  במידת ההקרבה שכל אחד ואחד מאיתנו מוכן לתת למען הרעיון אשר אותו הוא נושא.  

צורת עמידתנו במבחן תקבע את אופייה ומטענה הרוחני של מדינתנו העתידה לקום. 

איתנה, גאה, ובלתי אלה ההולכים מאיתנו בעצם ימי המערכה תובעים מאיתנו עמידה 

 צחיק
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תבוסנית אשר רק בעזרתה, ורק בעזרתה, נשיג את ניצחון רעיוננו הצודק. אלה איחולי 

ודרישותיי ממך ומכל אחד ואחד לאו דווקא ביום הולדתו כי אם בכל יום ובכל רגע. 

 נוסף לכך הרבה נשיקות. מבנכם אוהבכם צח."   מסרו שלום לכל הידידים והמקורבים...

  

   נכונות להקרבה. והוא תבע מעצמו ומהוריו ,חיק היה ארוךמכתבו של צ

קראתי , נירים.על קרב העצמאות ום בילספר לתלמידים  יתהתבקש, כשבמשך שנים רבות

    קטעים אלה ממכתבו של צחיק.בפניהם 

לים.  בטכס השתתפו פאנדרטה בדנגור לזכר הנו ,חנך הקיבוץ ,שנה לקרב נירים 40כשמלאו 

אחרי הטכס סיפרתי להם שבמשך שנים רבות נהגתי לקרוא את מכתבו של ו של צחיק. יהור

      צחיק בפני תלמידים.

אמור לי, זה היה כדאי שצחיק " שטופי דמעות ואמרה: גברת פרידלנדר אחזה בידי בפנים

  "במקום הזה?יהרג י

גברת פרידלנדר, אם לא צחיק וששת אלפים כמוהו שנפלו במלחמת "אמרתי: . הייתי המום

                                                                        .  "לא הייתה לנו מדינה ,עצמאותה

אינך קורא עיתונים? אינך רואה  המדינה הזו מוצאת חן בעיניך?"שאלה:  גב' פרידלנדר

  טלביזיה?" 

. שכולהה קשה עד מאוד. מה יכול להצדיק נפילה של בן יחיד לאימולי הייתה  השיחה

, להביא בפני הציבור, כל מה שאינו הוא ,של התקשורת האמרתי: "גברת פרידלנדר, תפקיד

ראש המשמר האזרחי ואני  אני הייתימנת שניתן יהיה לתקן את הפגמים. -תקין, וזאת על

מכיר את המתנדבים בכל הארץ. אנשים נהדרים. האמיני לי יש לנו אנשים טובים ומדינה 

  טובה".   

   כולה השיבה:  "הלוואי שאתה צודק". הש האם 

לדברים שאמרתי. אני חושב  בנוסףלה, את עצמי מה היה עלי לענות במשך שנים שאלתי 

ידעו עולם, רחבי ה, כדי שיהודים בשחייבת להיות מדינה לעם היהודישהייתי צריך להוסיף 

ד אלפים למען השגת מטרה זו נפלו צחיק ועושיש להם מדינה המוכנה לקבלם בכל עת. 

ובין אם טובה בין אם אך  .תהיה טובה ככל האפשרהמדינה שעל כך כמובן ילחם כמוהו. נ

      חייבת להיות מדינה לעם היהודי.לא, 

  

  
  

                                                       פלמ"ח –פקדי כיתות קורס מ
  

 ,ורס מפקדי כיתות של הפלמ"חהקיבוץ, לקידי -נשלחתי עלעל נירים,  מיד אחרי ההתקפה

     הקורס התנהל ליד קיבוץ דליה. בנירים. חדש סגל פיקודאייש מלכוונה מתוך 

פלמחניקים היו  ,כמעט כל משתתפי הקורס. "תרנגול" המכונהמפקד הקורס היה רפי 

כולתי להשוות את הציוד מחטיבת הנגב. יחניכים שלושה או ארבעה , וכמחטיבת יפתח

 היא כבשה את: יפתח כבר קצרה ניצחונותחטיבת והמורל השונים כל כך בשתי החטיבות. 
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 החטיבת הנגב הימורל החניכים מטבריה וצפת. חייליה היו במורל גבוה וציודם היה מרשים. 

הצטרפות ושהיא חטיבה מקופחת, חטיבת הנגב נטישת ל עשדיברו היו גם כאלה נמוך ו

רציתי לחזור מהר ככל . היו בנגבהטובים ביתי וחברי  ראיתי בכך בגידה.בת יפתח. לחטי

  אליהם.האפשר ולהצטרף 

שעברתי בהגנה בתל קורסים הזה כמובן היה שונה מ .ניסיון קרבי בעליהיו בקורס, חניכים ה

רמת הקורס שעסקה גם באימון המ"כ העצמאי בשטח. זכורה לי  הרשימה אותי אביב.

  גנרל". -"כל מ"כ : את הקורס נחתהשהסיסמא ה

למדתי את  .נחשפתי לעוצמתו האדירה של חומר נפץ. חידוש הגדולאימוני החבלה, היו עבורי 

 ירותיבמלחמת העצמאות ובשדרכי השימוש בו. פרק זה היה חיוני עבורי בהמשך דרכי 

   בצה"ל. 

  

. חזקים קולות יריו רעש מטוסיםנשמע  שהגעתי לקורס,לאחר  יומיים ,20.5.48בתאריך 

. וצפיתי אל המטוסים קשרהתעלת לקפצתי  ירית.ואו תחת התקפהו חנכאילו אננראה היה 

אל  מייד לאחר מכן השתרר שקט. כוח יצא .מערבפל לכיוון ונומעלה עשן ש הבחנתי במטוס

. התברר שמטוסי קרב מצריים תקפו את שדה וחזר עם טייס מצרי שבוי מקום נפילת המטוס

 הם חשבו שהבריטים כבר פינו את השדה. מטוסים בריטים המריאו דוד.-רמתבהתעופה 

. הסתכלתי על הטייס שיצא ללא פגע. הוא החזיק מצרי מטוסוהפילו הם מייד, רדפו אחרי

ואולי יגן עליו  הציל את חייושהקוראן  חשבאולי הוא והצמיד אותו אל גופו.  קוראן בידו ספר

: אולי הוא אחד מאלה שהפציצו את נירים סכן. חשבתינראה מפוחד ומהטייס  גם בהמשך.

  בהתקפה הנוראה לפני חמישה ימים.

 מטרתלשאלתנו על והסיעו אותנו לחיפה. בשעה מוקדמת העירו אותנו  באחת השבתות

החל משעה שמונה  ,במשך שעתים הרמת המורל בחיפה!"ל", קיבלנו את התשובה: הנסיעה

את המנון  שרנו .מאדםריקים היו רחובות . המשאיתגבי ברחובות חיפה על הסתובבנו , בבוקר

אם יעל אויב, מי "את המילים:  "בדרך צפונה". השיר כלל :חטיבת יפתחשיר  הפלמ"ח ואת

שנת ל נועהפר .ף מי רוכב? פלמ"ח! עוד יום יגיע ואור יזרח"ייכנו? פלמ"ח! בשיר ובכ

. אנשים נדהמים הביטו פתחונ שני צידי הכבישמחלונות ותריסים  .בבוקרשבת התושבים ב

  . עלינו

התחילו התושבים בחלונות את המשאית.  עצרנובהדר הכרמל בו ראשי אני זוכר רחוב 

עצרנו  שעלינו לעצור כדי לשתף את התושבים בשירה.למדנו בקריאות הידד ובמחיאות כפים. 

אין ספק . ואפילו הצטרפו לשיר כףבמקומות רבים ושרנו עד שנפתחו החלונות ואנשים מחאו 

היטב חשתי  שהיה בזה עידוד לנו ולתושבים באותם ימים קשים שלאחר פלישת מדינות ערב.

  בימים קשים. מורלאת הלהרים של השירה יכולתה את 

  

 עיירהב  תרגלנו (לב"ב). לחימה בשטח בנוי למדנו ;בוריעמשמעותי מאוד היה הבא,  אירועה

חודש  .עבדו יהודים וערבים ,קריותזיקוק בידעתי שבבתי ה ."בלד אל שיך", נטושה ערבית

ם ערבים שהגיעו לעבודה בבתי הטילו אנשי האצ"ל רימון על פועלי, לאחר החלטת החלוקה

במקום.  פועלים יהודים 39הרגו הערבים בתגובה נהרגו שישה פועלים ערבים. הזיקוק. 
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זיקוק היו (חלק מעובדי ה "בלד אל שיך"עיירה כבשה ההגנה את העל התגובה בתגובה 

  תושביה). 

שם חפצים ו הי .אחד הבתיםל נכנסתי(תושביה ברחו), תוך כדי אימון בעיירה הריקה מאדם, 

ראיתי  .תמונות משפחתיות ו אלבומיהי .פרטי חיים של משפחה ערבית שנטשה את ביתהו

זקני המשפחה בתלבושת של הקירות היו תמונות  הורים מחבקים ילדים. על של תמונות

לצמצם את האסון ואפשרי,  צריך, מלחמהעת גם ב. משפחהרב על הצער  חשתי .יתמסורת

אבל זכרתי  ,על אנשי אצ"ל שתקפו את הפועלים הערביםתי והכאב לשני הצדדים. כעס

   .פתחו בהתקפה עלינו אחרי החלטת האו"מששהערבים הם 

   יהודי אירופה. את שואתלי אלבומים הזכירו ה

אחיהם ואחיותיהם תמונות הראו לי את  ייהורהיו בביתנו. שת תיותמונות משפחנזכרתי ב

בצבא הפולני ונרצח ע"י  רפואה היה קציןש ת תמונת דודיאהבתי במיוחד א. יןותרו בפולשנ

 .בשואה נרצחו כולםהתכתבתי איתם. בני גילי שילדיו את תמונות הרוסים בקטין. אהבתי 

חשבתי על . מועד ועלו ארצהבעוד  רי הורי על העיר לומז'ה שממנה יצאופוזכרתי את סי

  שואה שמונעים מהם לעלות ארצה. ניצולי 

אנו השואה ומאות שנים של אנטישמיות.  אחרימדינה לעם היהודי  היותחייבת לידעתי ש

ה גורלם של ניצולי שואאנחנו נתונים במצב של חוסר ברירה.  כזו.מולדת מחדש  ליצורחייבים 

   ליבי.למלומז'ה הכלואים בקפריסין נגע 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יהודים מלומז'ה ממתינים בקפריסין  (מתוך הספר על קהילת לומז'ה)  
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  ניריםמפקד 

  

 טיסה מתל נוף לרוחמהבהגעתי ליד קיבוץ רוחמה הוכן שדה תעופה ארעי. . הנגב היה מנותק

  . נסעתי ברכב לנירים משםשהביא הספקה.  'סקי מסטרבשם 'תובלה  עם מטוס

הוא מונה עם בואי , וה מפקד נירים אחרי ההתקפה המצריתאגמון (דובון) שהידב קיבל אותי 

   בצאלים.בסיסו שלסגן מפקד המרחב 

בנוסף לנושאים הצבאיים ייצג ז'קי את  סגני.היה  , העולה מצרפת,ז'קיו ,החלפתי את דובון

י יחברשל  יהםמספר החלטות בהן קיבלתי את דעתו בניגוד לדעות היו העולים. חבריו

היה צריך למנות יקרס. ודגם מנשק שלל, מכונת ירייה תוספת דוגמא: קיבלנו להפלמחניקים. 

  יקבל את התפקיד.  ,מכונת הירייה. ז'קי הציע שבחור בשם לוי, עולה משוויצריהלמפעיל 

רתו בפלמ"ח ואינם יענתם הייתה שהעולים לא שבחירה. טעל ה רטנוהיו פלמחניקים ש

  של הפלמחניקים. העולים לא אהבו את השחצנות וההתנשאות הישראלית דיים. מאומנים

הופעלה על ידי  ה. אחתיכעת היו לנו שתי מכונות ירי למפעיל מכונת הירייה. יאת לומיניתי 

יותר מאשר  ,ברתייםלעיתים, נתתי משקל לשיקולים חוהשנייה הופעלה ע"י עולה.  פלמחניק

  ביטחוניים. ל

 ובניית העבודה העיקרית הייתה התחפרותצפוף במקלטים ואנשים ישנו גם בעמדות.  היה

התבססו על פחים הביצורים . . ההתחפרות באדמת הנגב הייתה קלה יחסיתמקלטי מגורים

 ,מקלטיםלבניית גגות חומר ללמצוא תה: יהעיקרית היבעיה . השקיבלנו מצה"ל ושקי חול

  פצצות מרגמה. פגזי תותחים וישירה של  הכנגד פגיעשיהיו עמידים 

מהכפרים הערביים  ריםביצו יחומראיסוף לותה השתדלנו לנצל א, משאית הה מגיעתיישהכ

. עשויים לבני אדמה היו ,הנטושים הבתים בכפרים. "יציאה לפירוקים"קראנו לזה:  .הנטושים

צינורות ברזל שנגנבו מקו המים. גם שמחתנו מצאנו ל היו מקורים בלוחות עץ וענפים.הגגות 

 החשוברוקים הייתה יהיציאה לפשימשו בסיס לגגות המקלטים והעמדות. צינורות אלה 

לא  ביקשאת, יציאה כזאחראי על ה היה בזה גיוון ורענון.לקחת בה חלק. חברים רבים רצו ו

ושבר מגג  אחד העולים נפל, רוקיםיבאחד הפ. זו הלא נעניתי לבקש. תולקבוצ לצרף עולים

". לקבוצה אותך לא לצרף עולים תיבשקט: "הזהר אמר ליהאחראי על הקבוצה את רגלו. 

אלמלא אירועים נו מודים בכך, ספק אם היי מסוג זה.מין בהעדפות היום קשה להבין ולהא

  מיוחדים אלה.

דרך להשיג גושי בטון כדי להניחם על גגות המקלטים והעמדות. בית הביטחון הפרוץ תי מצא

שימש את האויב כנקודת טיווח ארטילרי. היה צורך להרוס אותו. כאן עמדו לי כישורי מקורס 

שתי קומות נראתה בעיני כמו הרבצת גמל. פוצצתי כל פעם פינה החבלה. השכבת בניין בן 

ון וקיבלנו או עמוד בטון בכמות קטנה של חומר נפץ. לאט הונמכה קומתו של בית הביטח

  עד שחוסל באופן סופי. ,מספר רב של גושי בטון
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   מופגז תר על רקע בית הביטחון הסא

  

  

  

  

   ח מצרי על כישלונם"דו

בתיק המסמכים שלו נתפס קצין מצרי.  ,עזה- רפיח על כבישת פלמ"ח צעה חוליישבבמארב 

שיש  דיווחלא  המצרי הכישלון בכך שהמודיעין ח נומק"בדודו"ח ההתקפה על דנגור. נמצא 

יה גם  המגזרי תיל ובאמצעי פריצה אחרים. ב מצוידיםלא היו . החיילים גדר סביב הנקודה

. הכותב נימק את ע"י המצריםשהוצאה ת ארטילריתחמושת  הגדולה של כמותהעל סבר ה

והיה צורך להבטיח את  ,דנגור המקום הראשון שהותקף ע"י הצבא המצרי ה שלבהיות ,הדבר

מקו את הכישלון בכך שהיו בדנגור עמדות יקצינים נהש ,ההצלחה. נאצר כתב בזיכרונותיו

לכם שהיה שם  מתרוממות באמצעות מנוע חשמלי. הוא כעס על הדמיון המזרחי וכתב: "מאין

   מנוע חשמלי? הייתם שם? 

 צילום פרידה של לוחמי נירים מבית הביטחון לפני הריסתו
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   שגרת חיים בדנגור

. מתמשכתהייתה עבורי חוויה  ,עד תום מלחמת העצמאות ,התקופה בה הייתי מא"ז נירים

  נעימיםהיו מקום החיים ב .לא נשנתה ,במאמץ לכבוש את המקום על ניריםהתקפה קרקעית 

מקלטים. ועמדות מוגנות הרבה ו הי .נפגעיםרמו להפגזות אלה כבר לא ג .הפגזותה למרות

. איבד מיעילותו המצרי הנשק הארטילרי במקלטים. מחסהבזריזות  וסהחברים למדו לתפ

ידי הפגזת מרגמה - עלהמוצב המצרי  ו שלסילוק ,לכךתרמו מחוץ למוצב. הפגזים נפלו ברובם 

   ון.ע שעה לפני כניסת ההפוגה הראשונה, והריסת בית הביטחבפיקודו של דובון, רב

היו  ,נויחצי הדרך ליישוב מבטחים. הליצנים שביננפלו באותנו ו ועברלעיתים פגזי התותחים 

 500וסף "ה כדי שהיא תגיע לקיבוץ מבטחים. הם צעקו: אש המצריםמתקנים את כביכול 

      !"מטר

חשנו ביחס חם של המבקרים. . של מלחמת העצמאותשונים זכינו לביקורים רבים בשלבים ה

החברים זינקו יחפים לעמדות. הצריפים עלו , זכור שבאותה שבת בה החלה ההתקפהצריך ל

אחרי ההתקפה נזקקו החברים להצטייד מחדש בבגדים באש ובהם כל חפציהם וגם נעליהם. 

פורסם  , עליופלד מהמרכז החקלאיצבראשות הר משלחתים. היה ביקור של ינעלוב להחלפה

מה הם מבקשים לשלוח להם והם ? מה נחוץ להם ,ירי נירים"חברי המשלחת שאלו את צעעיתונות: ב

גרב בערה  ביקשביקש ראשים חדשים לשני הפרימוסים, אחר אחד ? מחוסרי כל, כתוצאה מההפגזות

   . "ואמר שכמה זוגות נעליים היו מתקבלות ברצון גמגםלמנורת הלוקס, ושלישי 

  האווירה הייתה חברותית ונעימה. ו האנשים הסתפקו במועט

   .כמה אירועים ששברו את השגרהלי זכורים 

  

   מים מים בדנגור 

אוצר המים של דנגור היה מיכל בן שלושה קו"ב שחלקו חפור באדמה וחלקו מדופן בשקי 

  חברה מצוידת במשקפת.  ובדרך כלל, ישבה מעליו,  תצפית עמדתהוא שימש גם כחול. 

 החברים שאבו מים מהמיכל לשתיה ולרחצה. גם ביתר הנקודות בנגב היו מיכלים כאלה.

ו הי כשהמיכלים היו קרובים להתרוקן,

כוחות החטיבה, או לאחר מכן, המחוז, 

מבצע השתלטות על הקו פותחים ב

  .לאורכו

עשויים ממתכת דקה היו הצינורות 

שם הם  בלונדון.ניקנו בזול הם ופגיעה. 

 וי שריפות בזמן הבליץשימשו לכיב

היה זה קו מים זמני, שהוביל מי  .הגרמני

שתייה ורחצה מבארות באזור ניר עם. 

התפצל לקו מזרחי, אשר הגיע הקו 

למשמר הנגב וחצרים, וקו מערבי 

מספר ישובים בגזרה  שהגיע אל

צינורות המערבית, ובסופו לדנגור/נירים. 
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הזרמת  צורך לתקן את הקו, לשמור עליו עד גמר היה ע"י הבדווים.בחלקם  נגנבופורקו והקו, 

ניתן היה את הקו. לא  שוב להפקירכוחות הביטחון  נאלצו, המים. כשהסתיימה הזרמת המים

קו המים  קצהבהאחרונה . נירים הייתה כל הזמן ,לשמור על הקו לאורך קילומטרים רבים

על התחלת הזרמת מים. מניר עם הודעה באלחוט  נוקיבלכשסיימו לתקן את הקו, המערבי. 

הגיעו המים  עד שנירים תדווח על מיכל מלא. יםפתוח את הברזלאסור היה לישובים שלפנינו 

בוץ שהצטבר בקו. לנירים אדומים מחלודה ו

נזהרנו לא להכניס מים אלה למיכל וחיכינו 

שהמים יצטללו. חברים שבמשך שבועות רבים 

 נהגו בחיסכון מים, מיהרו לעמוד מתחת לזרם

העכור ונצבעו אדום. ניתן היה לחשוב שזאת 

חבורה של אינדיאנים רוקדים במחול מלחמה. 

הופנה הקילוח לתוך  ,צלוליםנעשו  כשהמים

ואז היה עלי להודיע המיכל שהתמלא במהירות. 

חיכיתי לדיווח שמבטחים  .ברדיו שהמיכל מלא

תהליך זה אפשר לחברים פתחה את הברז. 

יה עלינו הישני כמה דקות לפ ,להתרחץ שוב

כדי לאפשר מילוי מיכל  לסגור את הברז

   במבטחים.

יום זה היה מהמאושרים בדנגור. חבל שזה לא 

קרה לעיתים יותר תכופות. גם מצב המלחמה 

השתפר והייתה הרגשה שצבאות מדינות ערב 

  מיצו את כוחם. 

באופטימיות  ,התפתחות המלחמה אחרעקבנו 

  מלאה.  

  

   ות מעצמןמתקן המראות המתכוונ

בזוית שלא תאפשר לפגזים לחדור ולהתפוצץ בתוך תמיד הפתחים של המקלטים היו בנויים 

הבעיה הייתה בעיקר בחדר האוכל.  רם לחושך במקלטים גם בשעות היום.המקלט. זה ג

הבעיה נפתרה ע"י הצבת שתי ן היה להסתדר בעזרת מנורות נפט. במקלטים הקטנים נית

 את אור היא העבירה .מכוונת אל השמש למעלהל. האחת חדר האוכבכניסה למראות 

  שיטה זו הכניסה אור יום למקלט חדר האוכל.מקלט. רצפת האל המראה התחתית ב השמש

חייב לכוון הדבר השמש משנה את מקומה. היא נעה ממזרח למערב וגם עולה ושוקעת. 

בר, היו ימים העליונה אל השמש. חוץ מהטרחה הכרוכה בד את המראה ,לעיתים קרובות

הייתה עלולה בעת הפגזה  יציאת אדם לכוון את המראה העליונה .שהדבר היה בחזקת סכנה

  להיגמר באסון.  

חבר הקיבוץ, אלישע  קלי, בעל תושייה וידע הנדסי,  חיבר את המראה העליונה למתקן של 

ת במשך כל שעואל הפח התחתון שני פחים. מהפח העליון היו מים מטפטפים דרך חור 

  על גג עמדה ביום שקט.  ,אסתר וצבי ,בתמונה
, שזה בילוי במשלט קדומני היה מאמין מי

עלות ת ,ומלא מהמורות ,המופגז לעיתים
  ועמדות. 

לא היו לנו  ,העובדה שבכל אותה תקופה
הקלה עלינו מאוד את איכות החיים.  ,נפגעים

למדנו לחיות תחת איום קבוע של אש 
 תותחים ומרגמות.                                
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מצוף עץ שהיה קשור אל המראה בחוט. כשהמים היו  היההיום. על המים בפח העליון 

מטפטפים, המצוף היה יורד וגורם למראה לתקן את הכיוון אל השמש. חוט נוסף היה משנה 

את זווית המראה. כל מה שהיה צריך לעשות הוא לשפוך כל בוקר את המים מהפח התחתון 

  המראה העליונה אל השמש.  לפח העליון ולכוון ידנית את 

הנדסי שהתפרסם בישובים  ש  היה חוזר על עצמו. היה זה פלאתהליך המעקב אחרי השמ

היו שואלים: שאורחים עם וביחידות הצבאיות ששהו בנגב. לעיתים קרובות היה מגיע רכב 

מפקדים ידועים לחזות בפלא  גם "האם ניתן לראות את מתקן המראות?" לא פעם הגיעו

  י. ההנדס

איש לחי שהיה חייל בחטיבה שמונה. הוא שינה את שמו  ,הגיע יצחק יזרניצקייום אחד 

ראש ממשלה בישראל. הוא הביט בעניין רב במתקן. לבסוף ליצחק שמיר והיה חבר כנסת ו

, מוצדקהסביר שרצח שמיר רצח ברנדוט נציג האו"מ בירושלים. הסיבות לשאלתי  אותו על 

שינוי אסטרטגי, לביטול תכנית מסוכנת. אז יש לעשות זאת. לטענתו רק אם הוא יכול לגרום ל

  רצח ברנדוט ביטל את התכנית המסוכנת של בינאום ירושלים. 

שמיר סיים את דברו, הצביע על המתקן  ואמר: "אולי בעניין ברנדוט יש בינינו חילוקי דעות  

  אבל אין מחלוקת שזה מתקן חכם ומרשים."    

  

  מיוחדת במינהמ"מ  81מרגמה יצחק שדה ו

היינו מופגזים בתותחים חיילי שהטריד את מנוחתנו. כ מטר 3,300מצרי בטווח המשלט ה

הציקה לנו העובדה שאנחנו חסרי אונים המחזה. על ומתענגים היו צופים בנו אותו משלט 

  . כזה חטווליעיל היה לנו נשק להגיב. לא 

 דפנות. לניסויי ירישם ימשה שבאית קיבל כמתנת פרידה מהתעשייה הצשחיימקה מרגמה ה

ראינו בכך אפשרות לירות לטווח יותר רחוק  .תקניתמרגמה קנה יותר מדפנות  ותעבהקנה 

בכל פצצות.  70 עםתקנית מ"מ  81מרגמה גם תה לנו יהיאבק שריפה. מטעני תוספת  "יע

שת את ש רכיבלה יתן. נושישה מטעני אבק שריפהאחד  פצצת מרגמה יש כדור בליסטי

המשלט המצרי היה  .מטר 2,750הוא שרבי יכדי להגיע לטווח מ ,על זנב הפצצההמטענים 

מוכנה להפעלה לכל  ,במרכז המוצבבשוחה  מוצבתהמרגמה התקנית הייתה מחוץ לטווח. 

יתה יהו הוצבה בתוך בור ליד מקלט חדר האוכל ,שהביא חיימקההמרגמה לעומת זאת, כיוון. 

לא תגיע  םמטעני שישהבעלת רגילה היה ברור שפצצה . למשלט המצרימראש מכוונת 

גדיל את על מנת לה ,מטעני אבק שריפהיותר כניס פצצה עם ציע שנהחיימקה  אויב.מוצב הל

מה ו השאלה היא: כמה מטענים להוסיף את הנדרש. תספקמטענים שיערנו שתוספת  .טווחה

אחרי שהפצצה סוכם שו קנה המרגמה בשקי חולסביב דיפנו . תתפוצץ יהיה אם המרגמה

לתוך שוחה.  למען ביטחונם לקפוץ, דובלהועל הרגם השני,  היה על חיימקהיתוכנס לקנה, 

    ל היה מוכן. חיכינו רק להזדמנות מתאימה. והכ

במשלט המצרי.  מתרחש מוזרשדבר  ודיווחה יאותהזעיקה  הגיעה. התצפית זדמנותהה

 נראהוחוזר חלילה.  ,בכוח אית ופריקתוהעמסת ציוד על משבמשקפת ניתן היה להבחין ב

מטעני אבק אסף החלטנו לחזק את המריבה בפצצות מרגמה. חיימקה  יש שם סכסוך.ש היה

הצבתי את שתי מכונות הירייה בעמדת אש לכיוון המשלט המצרי. . שריפה מפצצות רבות
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מה המרג תכאשר פצצאתן להם פקודת אש נפרדת הדגשתי שעמדתי ליד מכונות הירייה ו

  . האויב משלטתיפגע ב

כשהכול היה  .המדויקשיערתי שיידרש טיווח של שתים או שלוש פצצות עד שנגיע לטווח 

לפני טח שוהתפוצצה בשלירות. הפצצה יצאה מתוך קנה המרגמה פקודה נתתי , מוכן

המשלט. חיימקה הוסיף מטענים. גם הפצצה השנייה לא הגיעה למשלט אבל התקרבה 

וער באש. ה השלישית. ראינו את הפצצה יוצאת מקנה המרגמה כשזנבה ב. נורתה הפצצדמאו

  .הפתוח באווירובערו  המרגמה את הבעירה בתוך קנה מוחלק ממטעני אבק השריפה לא סיי

חלל אני נזכר בירי ל טילעד היום כשאני רואה בטלביזיה שיגור זה היה מחזה מלא הוד. 

"ארבע  "?הכנסת לקנה מה מטעניםכה, המרגמה של חיימקה. צעקתי בהתלהבות: "חיימק

     ".!מה שבטוח בטוח  ,בקור רוח חיימקה ענה! עשר  מטענים

נחתה הפצצה. היא פגעה במוצב המצרי. מכונות סוף  –סוף חיכינו  מתוחים לנפילת הפצצה. 

ברכב  המשאית והחיילים ברחו ופגעה במוצב. הירייה פתחו באש חזקה. פצצה נוספת נורתה

   התרשמנו שהמוצב ריק. .רפיח בר כבישאל עוברגל 

החברים שעמדו וצפו  שריפה. קמטעני אבמטעמי חיסכון בהירי  נאלצנו להפסיק את

אילו היה לנו ג'יפ היינו דוהרים למשלט המצרי  "!רכב צריך " במתרחש צעקו בהתלהבות:

אמרתי לחיימקה לירות פצצה אחת כל עשר דקות כדי לחסוך  רב. שללוחוזרים עם 

  : ניתלפתע הכריזה התצפית יה חדלו מירי והשתרר שקט.יגם מכונות הירטענים. מב

  .  מתקרבים מכיוון מבטחים!" שלנושני  ג'יפים "

בג'יפ הראשון ישב ליד הנהג יצחק שדה מפקד הפלמ"ח . הבאיםפני הלכתי לשער לקבל את 

   זה היה ביקורו הראשון בנירים. בעת ביקורו. 8בעבר ומפקד חטיבה 

מאוד. יצחק לחץ את ידי ואמר: באתי לראות  תי את השער והג'יפים נכנסו. הייתי נרגש פתח

  . המראות המפורסם מתקןאיך עובד 

המוצב  עלהמרגמה וירי  לספר עלשכחתי . חדר האוכלמקלט  לקחתי את החבורה אל 

   .תי לאורחים את מתקן המראותיהראהמצרי שחייליו ברחו. 

כיסיתי את  ,א המתקןכדי להמחיש את החשיכה לל

  חושך.  השתרר התחתונה. המראה

באותו רגע הסתיימו עשר הדקות שהקצבתי לחיימקה 

 אדירים.הזעזוע וקול הנפץ היו  נוספת.והוא ירה פצצה 

  המקלט על ראשינו.  תקרתחול נשפך מ

   האורחים התכופפו.

  להרגיע את האורחים ואמרתי:ניסיתי 

". דקות ה כל עשרפצצ. אנו יורים המרגמה שלנו את"ז

  רציתי להמשיך ולהסביר את הסיבות והרקע. 

     מרגמה?"מן יצחק הפסיק אותי ושאל: "איזה 

  השבתי.    ,"מ"מ 81"

 מ"מ 81מרגמה "לא יתכן! בחוסר אמון: בי יצחק הביט 

    לא משמיעה פיצוץ כזה."
 בפעולה ,חיימקה ודובלה הרגמים



 67

    עניתי. אבק שריפה"מטעני  14"זו מרגמה מיוחדת שיורה פצצות עם 

     . את המרגמה ביקש לראותשדה יצחק 

  המרגמה הפך לאטרקציה העיקרית.  וירינשכח , הגאוני מתקן המראות

  מטר, הוספנו מטעני אבק שריפה. 3,300כדי להגיע לטווח הסברנו ליצחק שדה, ש

עם ושיחה  בינתיים התאספו הפלמחניקים סביב יצחק שדה. מישהו לחש לי: "תציע לו פגישה

לאסוף שלל. הרעיון מצא חן  עם אחד הג'יפים למוצב המצריים נקפוץ בינתיופלמחניקים ה

  .בעיני

על שימוש  ,יש לו ביקורת קשהיצחק שדה התנצל ואמר שהם ממהרים. הייתה לי הרגשה ש

   במרגמה.בלתי אחראי 

  חסר לכם?"  מה שאל:  " הוא  יצחק נפרד לשלוםכש

    השבתי. ן לנו נשק אנטי טנקי." י"א

    ונסע. על האירוח יצחק הודה לנויפים. הם עלו על הג'

לנו מטעני אבק שריפה. כל פצצה גזלה  ותרויק את אש המרגמה כי כמעט לא נסנאלצתי להפ

   פצצות נוספות.מטענים של 

הם התקרבו לטווח  מדגם לא מוכר. םיימצרשל עשרה טנקים בשלב זה הופיע בשטח טור 

 ,יהרנו לעמדות. צוות המרגמה התקניתאש. מופתחו בעמדות ב מולנו התפרסו ,מטר 800

. הטנקיםאש בחיפוי  אל המוצב הנטוש התכונן לירי. ראינו את החיילים המצרים חוזרים

   לא גרמה נזק. שקט השתרר. הטנקים המצב חזר לקדמותו. אש 

הוא  .8מפקד הפלוגה המסייעת של חטיבה שהציג עצמו כ הגיע ג'יפ ובו נהג וקציןלמחרת 

 פיאטנשק אנטי טנקי, הוא הראה ארגז ובו  ."מפקד החטיבהכם מתנה מ"הבאתי ל אמר:

  סוף סוף יהיה לנו נשק אנטי טנקי.  .ופצצות.  שמחנו

מ"מ לטווח של  81יצחק שלח אותי ללמוד איך יורים במרגמה " :ואמר הקצין כך הוסיף אחר

   . "קילומטרשלושה וחצי 

 14 ירי במרגמה עם יצחק שדה על מה חושב :יאת עצמתי ששאל תשובה לשאלההייתה זו 

     ?מטעני אבק שריפה

שחיפו על תפיסת . טנקיםהאותנו. הפתיעה  בגזרה שלנו, תמצריהטנקים ההופעת פלוגת 

הם נראו כטנקי שרמן  מדגם לוקסט.קלים מתוצרת ארצות הברית  היו טנקים ,המוצב מחדש

  לא ידענו על קיומם בצבא המצרי. קטנים.

  

  בות בשטחתצפית שלנו על קר

בכוחות מצריים שיצאו מאזור חאן יונס ונעו מזרחה. דיווחנו על כך.  ,הבחינהשלנו תצפית 

מתכננים התקפת נגד לכיבוש באר שבע שכבר הייתה בידינו. המצרים  הייתה השערה שהם

תקפו מוצב צה"ל שהיה ממוקם על תל הנקרא "שיך נורן". היום יושב על תל זה קיבוץ מגן. 

אנטי טנקי ת ניידים של צה"ל. תותח ח למפקדה על המהלך המצרי. הגיעו כוחוהמשכנו לדוו

טנקים מצרים. היתר נמלטו. ג'יפים ומשוריינים שלנו הסתערו על  6מוסע על גבי רכב חיסל 

ו צופים על קרבות באזור ניחידות הצבא המצרי. הרגשת הבדידות של נירים נעלמה. לפתע א

  ועל ניצחונות של צה"ל. 
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  ים אלתור

מתקן המראות הגאוני שהכניס אור שמש למקלט חדר האוכל יצר אצלנו אמביציה חזקה 

לאלתורים. חסרו לנו דברים רבים וחיפשנו פתרונות ותחליפים. ראינו בפתרונות אלה כישרון 

המצאה מבורך ותושייה ראויה לשבח. לעיתים היו תקלות שכמעט עלו בחיי אדם. למזלנו 

  הטוב זה לא קרה.

תוך רצון ליצור מכשולים רבים  ,החלה עוד לפני ההתקפה המצרית ,זו של אלתורים תופעה

למתקיף. היו לנו מעט מוקשים אמיתיים. הם הונחו בתוך שדות של מוקשי דמה המורכבים 

מקופסאות שימורים ריקות המחוברות בחוט ברזל אל יתד או אל גזע עץ צעיר. בלוני הגז 

מנו בדרך הבאה מרפיח ורק חלקם בצבץ מהאדמה. הוצב שהתרוקנו והיו ללא שימוש, הוט

  שלט "סכנה מוקשים" בעברית ואנגלית ועליו ציור של גולגולת עם שתי עצמות צולבות. 

כדי שאפשר יהיה לירות לאורך הגדר באש אינפילדית היו עמדות בולטות בשתי פינות הגדר 

ת. כדי לירות לאורך הגדר ששלטו באש לאורך הגדר. בפינות הגדר האחרות הותקנו נוריו

  בלילות חשוכים היה על היורים לכוון את האש אל הנוריות הללו. 

מחסור בציוד חיוני, היו לנו תקלות שנבעו מחוסר מקצועיות כמענה לשבאה בנוסף לתושייה 

  פשלות, שמאחוריהן יותר מזל משכל.אחריות. חוסר ו

  

  מעשה בפח הצתה

פיח הוטמן פח הצתה. הפח הופעל ע"י מטען אבק בכניסה לנירים, בשער הפונה לעבר ר

שריפה שנדלק בלחיצת כפתור חשמלי. הפח היה אמור לשפוך דלק בוער על רכב אויב 

שינסה לפרוץ בשער. בהתקפה המצרית לא ניסה רכב מצרי להיכנס בשער והפח לא הופעל. 

רים עסקו חוטי החשמל שהפעילו את הנוריות הזעירות בפינת הגדר נקרעו בהפגזה והחב

בתיקונם. החבר שחיבר את חוטי החשמל הקרועים היה חייב לבדוק אם הכול פועל בצורה 

תקינה. הוא התכוון ללחוץ על הכפתור המפעיל את הנורית. בטעות הוא חיבר את חוטי 

החשמל המפעילים את פח ההצתה אל אותו כפתור. אבק השריפה התלקח והפח עף ודלק 

ע באותה שעה לביקור. למזלנו היה פגם במתקן. הדלק שנשפך נשפך על הרכב של ברן שהגי

  לא נידלק. האסון נמנע.     

  

  רשלנות באיתור מוקשים שהונחו ע"י חברינו

כשהגעתי לדנגור העביר אמנון לידיעתי, את המידע על מערכת המיקוש סביב הקיבוץ. הוא 

לעץ שני. כשנכנסתי  יש מוקש קשור לעץ וחוט ההפעלה קשור 2סיפר לי שמול עמדה מספר 

מול  .לבדוק את שדה התצפית והאש, הבחנתי ששדה התצפית היה לקויאותה עמדה, כדי ל

הסתירו את השטח. בקשתי את מוישלה לצאת , ששיחים וקוצים גבוהים, צמחו אותה עמדה

ולכסח את הקוצים הללו. שאלתי אותו אם הוא יודע שיש שם מוקש קשור לעץ ומחובר בחוט 

  י. מוישלה השיב בחיוב והוסיף שהוא זה שהניח את המוקש הזה. נחה דעתי. דק לעץ שנ

. רצתי  2הוא יצא וכעבור זמן קצר נשמע פיצוץ. אש ועשן נראו מהשטח מול עמדה מספר 

מבוהל ומודאג אל המקום. מוישלה שכב פצוע על הקרקע. כשהתקרבתי הוא צעק: "שאול 

תי. מסתבר שהיו בשטח שני מוקשים קשורים עצור! יש כאן עוד מוקש שאני הנחתי!" עצר
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ומוישלה לא ידע על קיומו,  , בחוטים אל עצים. אחד היה אותו מוקש שאמנון סיפר לי עליו

ייתי חייב לצאת לשטח עם חשתי אשם. ההשני שמוישלה הניח ואמנון לא ידע על קיומו. 

נפצע  מוישלהשל לוודא ששלושתנו מכירים את אותם הדברים. תודה לא, ואמנון ומוישלה

  פצעים קלים. למדתי בדרך הקשה ששגיתי. למוישלה היה מזל וגם לי.   

  

  מטול הפיאט התרסק

חיימקה עבד שנים רבות בתעשייה הצבאית. גם כשהצטרף לקיבוץ  בראשון לציון והקים את 

המסגרייה, הוא עסק בהרכבת לוחות פלדה על קבינות של משאיות עבור השיירות של כוחות 

ה. כשסיים את העבודה שקיבל על עצמו הוחלט שירד לנגב. התעשייה הצבאית כיבדה ההגנ

מ"מ. ומטול אנטי טנקי הקרוי פיאט ומספר  81אותו במתנה לנירים. הם העניקו לו מרגמה 

  פצצות. 

  .לא היה, נשק אנטי טנקי אבל ,מ"מ הייתה לנו 81שמחנו מאוד על הפיאט. מרגמה 

מפעיל הפיאט. אחרי אימון קצר החלטנו לערוך ניסוי ירי. וילי נקבע כ ,וילי, העולה מצרפת

ירה. הפצצה לא עפה ולא התפוצצה. לפצצת הפיאט יש קנה ובו צריך להיות כדור בליסטי 

מלא אבק שריפה שמעיף את הפצצה אל המטרה. התברר שבפצצות פיאט שניתנו לחיימקה 

  לא הוכנסו כדורים בליסטים. 

פצצת הפיאט. הכנסנו לקנה בשל מרגמה שהתאימו בקוטרם לקנה  היו לנו כדורים בליסטים

הפיאט כדור בליסטי של פצצת המרגמה. חזרנו על ניסוי הירי. הפעם נשמע פיצוץ. הפיאט 

למזלנו לא התפוצצה. וילי לא נפגע. למדנו שכדור . שלושה מטר-התרסק והפצצה עפה שנים

בליסטי של פיאט. הוא אינו מתאים ר מכדובליסטי של מרגמה מכיל הרבה יותר אבק שריפה 

, עד ביקורו של יצחק ל שוב נותרנו ללא נשק אנטי טנקילפיאט. שמחנו שוילי לא נפגע אב

   שדה, שהעניק לנו מטול פיאט חדש ופצצות.

  

  ריקושט בלתי סביר

קיבלנו חומרי ביצורים ממפקדת הגזרה. היו אלה עמודי גדר מברזל וסלילי תיל דוקרני. רצינו 

ים גדר נוספת בקטעים שנפגעו בהפגזות. תקענו את העמודים באדמה וקשרנו אליהם להק

את חוטי התיל. עמודי הגדר היו חלקים ללא בליטות וללא חורים. חוטי התיל החליקו וירדו 

עד לקרקע. אי אפשר היה להקים את הגדר. היה צורך לקדוח חורים בעמודי הברזל. לא 

עיל מקדחה. חיימקה העלה רעיון לעשות חורים בעמודי הייתה לנו מקדחה ולא חשמל להפ

הגדר באמצעות ירי של כדורים חודרי שריון. עשינו ניסוי ירי. ואכן הכדור נקב חור בעמוד 

הברזל. לא הייתי מרוצה מהפיתרון שגזל מאיתנו תחמושת חודרת שריון. החלטתי לעשות 

י נתזים וריקושטים מהעמודים  זאת רק על קטע קצר. ידענו גם שעלולים להיות בשעת היר

ומהכדורים. נקטנו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. העמודים הוצבו בתוך תעלה. לא העלנו 

על הדעת שיכול לעוף רסיס חזרה אל היורה. אחרי הצלחה ביצירת חורים בכמה עמודים, 

עה קרה הדבר הבלתי אפשרי לכאורה. רסיס חזר לאחור ופגע בחיימקה ברגל. למזלנו הפצי

  לא הייתה חמורה.    
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  והראש היהודי "מחנה הילדים"

תכננו כוחותינו את כבוש ניצנה ופריצה לסיני. המצרים הכירו את  49במבצע חורב, בינואר 

שיטת המלחמה של צה"ל השואף לנתק את הכוחות המצריים בכיסים. הם שיערו בוודאי 

היה מכניס את הצבא המצרי לכיס שצה"ל יתקוף את מוצבי רפיח בגזרת דנגור. כיבוש רפיח 

כדי שהמצרים ירכזו כוחות באזור רפיח  ,באזור החוף של ישראל. היה צורך לחזק השערה זו

  וצה"ל יפתיע ויפרוץ לסיני בגזרת ניצנה.

הבחנו בתנועת רכב ערנית בשטח שבין דנגור למבטחים. סוללת תותחים של  ,בשעות הלילה

  ם גילינו שיש גם חניון טנקים באגפנו מאחור. צה"ל התמקמה מאחורינו. כשהאיר היו

קדומני בודד לחלק ממערך חזק של צה"ל. רציתי לצאת מייד אל  יצאנו ממצב של מוצב

  סוללת התותחים ולמחנה הטנקים כדי לתאם פעולה. 

לא היה לנו רכב. הייתה לנו סוסה שמצאנו בכפר הנטוש שעוט. כל בוקר היה יוצא חבר רכוב 

פר עד מבטחים כדי לוודא שלא הונחו בה מוקשים. עליתי על עק את דרך העל הסוסה ובוד

  הסוסה ורכבתי במתינות אל חניון הטנקים. מולי יצא ג'יפ. היה בו קצין צה"ל שעצר אותי.  

הוא הזמין אותי להיכנס לחניון. גיליתי בתדהמה , שיחה קצרה וקיימנו לאחר שהזדהיתי

  צינורות מקרטון עבה.  –ץ וציפוי דיקט. התותחים שהטנקים הם טנקי דמה עשויים שלד ע

"מחנה הילדים",  מאוחר יותר הטנקים שכונההיה זה חניון טנקי דמה של חיל הנדסה. מחנה 

שהמצרים יגלו מהר מאוד את התרמית.  ,היה מאויש ע"י קצין וכמה חיילים. אמרתי למפקד

 שהטנקים אינם נעים? חושב המפקד אמר: "למה אתה טנקים שאינם נעים, הם אינם טנקים.

  שני חיילים מרימים טנק, שמים אותו על ג'יפ והוא נוסע, בכל לילה נשנה את מבנה החניון".

  "אבל המצרים לא יראו אותם בתנועה ויחשדו שזו הצגה." אמרתי.

 הזמין אותי למקום מוסתר מתצפית מצרית. שני חיילים הרימו טנק דמה, מחנההמפקד 

פ. הג'יפ היה ללא מפלט. המנוע השמיע רעש חזק כמו של טנק ופלט עשן י'והניחו אותו על ג

  רב. הוא גרר אחריו רשת שהעלתה אבק. "הטנק" נע מהר ותפס עמדה על גבעה קטנה.  

הגיבו החברים בהתלהבות. סוף סוף יש טנקים שיגנו עלינו מהטנקים  , כשחזרתי לדנגור

ודיקט והתותח מצינור עשוי קרטון. בלילה המצריים. הם לא האמינו שהטנק בנוי משלד עץ 

שמענו את רעש המנוע ובבוקר ראינו שהטנקים פרושים בשטח בצורה שונה. מייד דבק בהם 

  הכינוי "מחנה הילדים".

אין ספק שהדבר הדאיג את המצרים. למחרת בבוקר התגלו שני משוריינים מצריים הנעים 

כבר היה קו טלפון בינינו ובין מחנה  ,המכיוון רפיח ומתקרבים אל מחנה הילדים. בשלב ז

המשוריינים המצריים  שני עלהילדים. טלפנתי בדאגה רבה אל מפקד המחנה וסיפרתי 

מתקרבים אל מחנה הילדים. הם היו בטווח המרגמה שלנו. חברי נירים הציעו שנפתח ש

  צריכה להגן על מחנה טנקים.  81עליהם באש. זה נראה לי מפוקפק שמרגמה 

את מפקד מחנה הילדים אם לפתוח באש על המשוריינים המצריים. הוא השיב בקור שאלתי 

רוח שאין צורך. כעבור דקות ראינו את "טנק הדמה" דוהר ברעש ומקים אבק ועשן. הוא 

אגף המשוריינים המצריים ונראה שבכוונתו לחסום להם את דרך הנסיגה לרפיח. אל התקדם 

וח. אחד הצליח. השני התחפר בסיבוב. לרגע חשבנו המשוריינים עצרו והסתובבו כדי לבר

אבל המשוריין הראשון חזר וחילץ את השני. למזלם של המצרים הם , שהרווחנו משוריין
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הצליחו להסתלק לפני ש"הטנק" שלנו חסם את דרכם חזרה לרפיח. כשנפגשתי לאחר מכן 

חיוך שזו באמת עם מפקד מחנה הילדים אמרתי לו בהערצה שמגיע לו צל"ש. הוא השיב ב

  משימה קשה. לנסוע כל כך לאט בחולות  כדי לאפשר למצרים לברוח.    

  

  סיפורים מסביב למדורה

מדורה. גילינו שיש חומרי בערה שונים הנהגנו לשבת סביב  ,בימים של הפוגה והעדר מתח

 המעניקים צבעים שונים לאש. ישבנו מוקסמים. זימרנו שירי פלמ"ח וסיפרנו צ'יזבטים לפי

התבקשתי לחזור ולספר את הסיפורים  ,מגיע אורח ח. כאשר היהמסורת הפלמ" מיטב

  : המקלחת בדנגורהחביבים. במיוחד אהבו את הסיפור על 

בהתקפה המצרית נשרפה גם המקלחת. כתחליף הוקם אוהל. הונחו כמה קרשים על 

.  כאשר  בחור האדמה והרי זו מקלחת. חברים נכנסו עם דלי מים ויצקו על עצמם מים בספל

או בחורה היו במקלחת, הם התבקשו לעיתים להמתין במקלחת לבני אותו מין. מי שרצה 

  להיכנס היה חייב לברר מי במקלחת. 

יום אחד הייתי לבדי במקלחת. שטפתי את גופי כנהוג. שמעתי קול נשי קורא מבחוץ: "מי 

  ת יכולה להיכנס". במקלחת?"ברוח ההומור השורה עלי עניתי בקול דק: "זה בסדר! א

הייתי בטוח שהחברה תזהה את החיקוי ולא תיכנס. להפתעתי היא נכנסה וראתה אותי 

מוכת  ,עירום. הפניתי לה את גבי. המבוכה של שנינו הייתה גדולה. החברה קפאה על מקומה

הלם. כדי לצאת מהמצב המביך אמרתי לה: "את מוכנה לסבן לי את הגב?" היא התעוררה 

  : "אתה לא בן אדם!" וברחה.קראהמקיפאונה ו

לספר  ,נהגתי לסיים את הסיפור ליד המדורה באמירה שאותה חברה לא הסכימה עד היום

  !שהביא אותה למסקנה שאני לא בן אדם ,מה היא ראתה

  

     עולה, שהופקרחייל ו התקפה שנכשלה

הרשים , בשם אייזיקקצין מפקד סוללת התותחים, רי דנגור. ומאחהוצבה וללת תותחים ס

 אייזיק  ללא הפרעה.רכב מצרי דוהר על כביש עזה רפיח התלוננתי בפניו ש מאוד. יאות

גדיל את פעול בנדון ולההבטיח להוא . שלומחוץ לטווח התותחים  נמצאהבהיר לי שהכביש 

  מ"מ. 75היו אלה תותחי קרופ' נגררים בקוטר טווח התותחים. 

את זנבו מעגנים את התותח מהרכב הגורר ום התותחנים מנתקי והי ,בכניסה לעמדות הירי

מאחורי אחד  שחייליו חפרו בור והראה לילעמדת הסוללה הזמין אותי אייזיק  באדמה.

מעלות כלפי  45מוצב בזוית של  היהוהכניסו אליו את זנב התותח. כעת התותח התותחים 

 לידהתפוצץ  ניתיקון והפגז הש בוצע מעלה. אייזיק פקד לירות פגז אחד שעבר את הכביש.

  הכביש. 

ליצור את אייזיק יורה פגז במגמה היה  מסוימתנקודה ומגיעה למתקרבת הייתה  מכוניתכש

  תותחים מצריים. ממכת אש  ניריםהמפגש המיוחל בין המכונית והפגז. בתגובה קיבלה 

 יכנסו נירים , אנשי על הכביש כשהוא יירה. תיאום בינו ובינינו סיכמנו עם אייזיק שיהיה

קיים נהנותר  זמןבכאשר המצרים יפגיזו את נירים אייזיק יגיב בירי על הכביש.  .מקלטיםל

    .שיגרת חיים סבירה
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חטיבת לנירים הגיעו מפקדים מ אנחנו היינו היוזמים.הפעם המלחמה התקרבה לפתחנו אבל 

ת רבגז כוחות גולני שני מוצבים מצרייםבלילה תקפו  לצפות על השטח לעבר רפיח., גולני

באותה התקפה הסתובב אייזיק לבדו בשטח וכיוון באלחוט את אש הסוללה אל . רפיח

קצין תצפית של סוללת התותחים הוצב בנירים ובמכשיר הקשר שלו המוצבים המצריים. 

עבורי היה זה חידוש  .זאת בצורה יעילה ביותר שמענו את פקודותיו של אייזיק. הוא עשה

מסייע להם ו הכוחות התוקפיםעם  נמצאתצפית קדמי  על שיטה בה קצין ידעתי. מרשים

מוצב  לא שמעתי על מפקד סוללה הנע עצמאי בשטח ונותן את הסיוע ביעילות מרבית.  באש.

החיילים הגיעו לגדר, היו להם נפגעים והם במוצב השני ההתקפה נכשלה.  מצרי אחד נכבש.

ת על הנסיגה. היו לפלוגה נסוגו. אייזיק חידש את אש התותחים על מוצב זה כדי לחפו

לקראת בוקר פונו הפצועים וההרוגים  ליד נירים. נקודת איסוףשהובאו לפצועים והרוגים 

  . בין ניריםל חייל בודד  פוסע בין המוצב המצרי שלא נכבש. ראינו היוםעורף. האיר ל

, חייליפגע. הימוקשים וההיה חשש שיכנס לשדה  לנירים.את החייל הביא ל צוות שלחתימייד 

היה הוא  אירועי הלילה. עלפר יהוא ס ,ה ומנוחהיבשלום. לאחר שתי הגיע. חדשעולה היה 

כעבור זמן הבחין . פקודת נסיגה. הוא לא שמע יפוי על הכוחות הפורציםחמקלען בעמדת 

    שטח שלנו.ה לאשנותר לבדו. הוא התחיל לצעוד לכיוון משוער 

והם חייל דיווחנו לחט' גולני על הידי חבריו.  על החייל דיבר במרירות וטען שהוא הופקר

. שרנו שירי פלמ"חו הבטיחו לשלוח רכב לאסוף אותו. בערב הדלקנו את המדורה המסורתית

   כדי שנוכל לשמוע את שירתו היפה.הפסקנו לשיר  ואנחנו רוסיתבם שירים אותהוא שר את 

הוא סיפר שבצבא ן. התפתחה שיחה. הוא היה חייל בצבא האדום והשתתף בכיבוש ברלי

  ארצה גייסו אותו לגולני.  אכשבלמד להילחם אבל גם לשרוד. , האדום

הגדוד שלו לחם נגד הסורים וזו לא הפעם הראשונה.  שהוא הופקר על הוא חזר והתלונן

החיילים ברחו  ,לדבריוו דגניההסורים כבר התקדמו לעבר בעיירה צמח על שפת הכינרת. 

  לכינרת ושחה עד בית ירח וכך ניצל.  והוא נותר לבדו. הוא ירד

  בלילה הגיע רכב והחזיר את החייל לגדודו.

  

  חמישה מטוסים בריטים פלווה

 לא נפרץ.באזורנו  הקרבות על משלטי רפיח הסתיימו. שקט השתרר. קו ההגנה המצרי

היו שיך נוראן. ליד , כוחותינוי על יד פגעוהחלטתי לצאת לבדוק את הטנקים המצריים שנ

רציתי  המשלט המצרי. הפגזנו אתבעת ש על ניריםירו שמהסוג  ,חדשים סטקטנקי לו אלה

רכבתי ו ,צויד ברובה, מהסוסהעל גבי רכוב יצאתי  .ין בשטחידם עשה קיוויתילהכיר אותם. 

קניתי שם , 1944בשנת  .זכרתי את הכפר .עוטושהנטוש  . הגעתי לכפרנוראן ךאל עבר שיי

  .עם חבר גבולות מים

החוליה מנתה  .חוליית פלמ"חבכפר זה לאחר החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר, הותקפה מייד 

  הבריטים עדין שלטו .ידידותישהיה מוכר כלכפר  נכנסוהם  .רושיצאו לסי לוחמים שמונה

בשלושה תיקים  היה להם תת מקלע מפורק ומוסתר ונשיאת נשק הייתה מסוכנת. בארץ

ערבי חטף  , כשניסו להרכיב את הסטן בנים ובמקלות.הותקפו בא הם רימונים. נפרדים וכמה

  . ניריםקיבוץ  רו לעבחבראנשי החוליה מפקד החוליה הטיל רימון ו את אחד מחלקיו.
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הגיע לנירים. שלושה הצליחו ל .מהם על סוסים והרגו חמישהרכובים רדפו אחריהם  הערבים

תקף כוח  ,החוליה אנשיאחרי רצח חמשת פלמחניקית מרים שחור. ההייתה , הרוגיםבין ה

 ,חבר נירים ,התושבים ברחו. ברןפלמ"ח מהגדוד השמיני של חטיבת הנגב, וכבש את הכפר. 

    ר.כבשה את הכפסגן מפקד הפלוגה שהיה 

בודד ראיתי חתול גבי קיר הרוס על  גדרות הצבר.בין כבתי ר .נטושנכנסתי לכפר הכעת 

 תהמבוהל ההסוס. יםירי חזקלות קולפתע שמעתי רעש מטוסים ו בי בסקרנות. שצפה

  ביד שנייה. מושכות ביד אחת ובי רובה תהחזק התרוממה על רגליה האחוריות.מקולות הירי 

מותקפת. ראיתי  ניריםרגע חשבתי שלמערבולת של מטוסים.  ניריםדנגור/מעל  ,ראיתי באוויר

. נותר נעלמוהמטוסים מוצב המצרי ליד רפיח. לנופל בשטח שבין דנגור  ,מטוס מעלה עשן

   פל.הושהמטוס לעבר מספר פעמים, צלל חג ומטוס אחד ש

  .הצבר גדרותמעל לצפות כדי לארכובות העל  כשאני עומדנירים, דנגור/דהרתי לכיוון 

על הדרך בין גדרות הצבר ולא על הגדר עצמה.  נחתיויר. למזלי והרגשתי שאני עף באלפתע 

קנה . מחזיק ברובהות עצמי יושב על הדרך יתכן שאיבדתי את ההכרה לזמן קצר. מצאתי א

  ואת הסוסה לא ראיתי.  היה נעוץ באדמה הרובה

ליד והנה  נטוש.בית בניתן היה לצפות , דרכו פתח בגדר הצבר ייאחורכשהתאוששתי ראיתי מ

לא . הישן הביתפנתה ליא הו לפני המלחמה ה. יתכן שזה היה ביתההסוס ההבית עמד

ודהרתי   העל הסוסשוב עליתי  . למזלי לא נפגעתי.קדימהעפתי  , ולכןכיוון שנהתשציפיתי 

יתכן  .משלט המצריל ניריםמטוס נפל בין הו לא הותקפה ניריםהסתבר לי ש. ניריםדנגור/ל

ואולי הטייס חי ופצוע. מייד המשכתי לדהור לעבר המטוס , חשבתי, שזה מטוס ישראלי

היה מסוכן  רסיסים וגיצים בוערים. והעיפה גל שלמפעם לפעם התפוצצה  תחמושתו הבוער.

   .להתקרב למטוס

 אליו לחפש את הטייס.התקרבתי מהמטוס ומטר  100של לשיח במרחק  הקשרתי את הסוס

חמישה על ידינו הופלו באותה שעה ש לא ידעתי הסמל הבריטי.גיליתי את על גוף המטוס 

  ים. ימטוסים בריט

ארנק.  בצבץמכיסו ש באוברול. הוא היה לבוש שנותר ללא ראש וגפיים את גופת הטייס גיליתי

דף ו היו בו תעודות מזהות, קצת כסף .בדקתי את תכולת הארנק שם, דנגוררכבתי חזרה ל

דיויד טטספילד ת אירוסין של מודעהייתה מודעה מודגשת בקו. זו בו ואנגלי,  גזור מעיתון

קרוב למוצב המצרי, למרות שהייתי  טייס המת.יה זה ההתעודות אישרו שה .מברמינגהם

  .המצרים לא פתחו עלי באש

הובלנו ו נתתי להם את הארנק עם כל תכולתוהפרשה. ם שחקרו את "הגיעו קציני או למחרת

  טייס. הארוסה שלא זכתה להינשא לעל הרגשתי צער על  המשפחה ו. אותם למטוס השרוף

 םעשו מטוסי מה" :עורר שאלות בפרלמנט הבריטי ,1949ינואר ב 8-התרחש בש אירועה

    ."?מלחמהאזור שיש בו בריטים ב

ארבעת המטוסים האחרים נפלו בסיני ולכן היה חשוב לישראל להציג את שרידיו של המטוס 

מצב לבדוק את המטוסים  עלהוטל ש ,בפרלמנטהבריטים טענו  שהופל מעל ישוב ישראלי.

ו גיחת צילום ייתה זהייתה בשליטתם. לטענתם ה, אשר המלחמה שהתקרבה לתעלת סואץ
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לידי בערה  ,עדותי ושרידי המטוס היו חשובים. התחמושת "שלא הייתה"ללא תחמושת. 

  נפץ חזקים.   בקולות

  

  עבר לחרבת מעיןמ

ה די גשם הי לאהתחלנו לחשוב על עתידנו. בדנגור השתחררנו מצה"ל ו הסתיימה. ההמלחמ

ות זו אינה מאפשרת כמ מ"מ. 150 הייתה ,הממוצעתכמות המשקעים השנתית לחקלאות. 

מול חאן  דנגורל קילומטרים צפונהה עשר שחמיכראינו גשמים יורדים  ה.יללא השק םגידולי

 250הממוצעת השנתית באזור זה הייתה כמות המשקעים . עיןרבת מיחהנקרא מקום ביונס 

ולהקים שם את  רבת מעיןילעבור לחאישור בקש אחרי לבטים רבים הוחלט בקיבוץ ל .מ"מ

  מחברינו.  שמונה לוחמים לא היה קל לנטוש את המקום שבהגנתו נפלו ו. קיבוצנ

נות את המחנה בראשון , נוכל להתפרנס בנגב הדבר יאפשר לפאם תאושר בקשתנושידענו 

  . רבת מעיןיבח ,אחד את שני חלקי הקיבוץלו ,לציון

למקום את ההעברה  ואישר ,ומזכירות הקיבוץ הארצי מפקדת המחוזהיהודית,  הסוכנות

  .החדש

  

                     

  נוף החצר בדנגור         המעבר לחרבת מעין                                                    

  

  

 היא ,וחזרה. באחד הבקריםמדנגור לחרבת מעין בהעברת ציוד המשאית של הקיבוץ החלה 

 ,בין הנוסעים במשאיתהיה ש ,ברן ונפתחה עליה אש.ליד הכפר שועוט על מוקש, עלתה 

הגיעו  ,אחרי מסע רגלי של מספר קילומטרים ברחו. מחבליםנו השיבו אש והיחבר .נפצע

  את ברן. על גבם נושאים כשהם  ,לדנגורחברינו 

ים מלווהיו יאזור החיים ב הסתיימה, שהמלחמהלמרות  מסר לעתיד.היה בפיגוע הזה 

עד שיכון  ,מעטים ים לאיטחונינו קשיים במחבלים. נכונו ל של פעולות מיקוש והתקפותב

   השלום האמיתי.
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שהיה מפקד כנופיית  ,היה בית נטוש. היה זה ביתו של עבדאללה אבו סיטה ,רבת מעיןיבח

התיישבנו במקום. התחלנו לבנות את  שניתן לשקמה. לוחמים ערבית. ליד הבית הייתה באר

  הבית. מחנה הקבע על גבעה ליד

הניבו קמה  ,ברכה משופעת בגשמים. שדות רבים שנזרעו ע"י הערביםהייתה שנת  1950ת שנ

הרגישו  ,רבים מאיתנו. גם מטעי שקדים מניבי פריכאן  היומחרבת מעין וצפונה.  גבוהה ויפה

היו אפילו חברים שאמרו שצריך לאפשר בהשתלטות על פרי עמלם של הערבים.  ,אי נוחות

להמשיך לעבד את  ,ר עבסאן ממולנואפשרנו לתושבי הכפ התבואה. את להם לקצור

ביל לכביש קקו גבול מתוואי . בשביתת הנשק נקבע ללא הפרעה ,השטחים הקרובים אליהם

עזה רפיח במרחק שלושה ק"מ ממנו לכל אורכו. תוואי זה היה פוגע פגיעה אנושה בשטחי 

עבירו כפר עבסאן. מצרים וישראל הבחינו בעובדה זו. הוסכם על החלפת שטחים. המצרים ה

. הכפר עבסאן קיבל את רוב ארזיד מרדכי ושם הוקם קיבוץ ץ וקיב לישראל שטח ליד

קווינו שהצדק שנעשה עם  .את הגבול לנירים ,רבו מאודיק ,אדמותיו. חילופי שטחים אלה

כמות הגשם תחושה ששכנות של שלום. השנה המבורכת נתנה יחסי יאפשר לנו , עבסאן

לצערנו ערביי האזור לא השלימו  בהיר. העתיד נראהלאות. להתפרנס מחקתאפשר לנו באזור 

  למו מחיר כבד על התיישבותם באזור. יש ,עם המצב. קיבוץ נירים וקיבוצים נוספים באזור

של  מחלקת חי"רמוצב דנגור נתפס ע"י . מההסתיי רבת מעיןימדנגור לחהקיבוץ ציוד עברת ה

 .א כמוצב צבאי אלא כישוב אזרחיל ן והוקםתוכנרבת מעין יבחנירים מחנה קיבוץ  מחוז הנגב.

  . מקלחת לגברים ומקלחת לנשים ,חדר אוכל למגורים, ניבנו צריפים

אך מלוחים במידה שאינה  ,נובעים מים אפשריים לשתיה ,הנמצאת במקום בארהתברר שב

כת מהילה של מי הבאר עם יה ברקמוההגיע קו מים מהצפון. מאפשרת שימוש חקלאי. 

נשתלו דשאים  שימשה לשתי המטרות.ש ברכת שחייהמהצפון. הייתה זו  המים שהגיעו

מתכנן הנוי היה חבר והוקם ענף הנוי. ליד חדר האוכל נשתל אשל מבוגר שהובא ממרחקים. 

. חצר הקיבוץ הייתה ףשלימים זכה בפרס ישראל על תכנון וביצוע אתרי נו, דן צור ,הקיבוץ

   נו אל המנוחה והנחלה.שהגע, הרגשה נפלאהמקסימה ולנו הייתה 

סיפוריו מכוכבי  על שם אחד .ֹעפרוקראנו לה בת  נולדה לנואת תפקידי כמא"ז נירים.  סיימתי

 קיבוץ בראשון לציון.זמן קצר לעברנו ל ,לקראת הלידהשל אסתר.  יהאברסקין, ציון - בןשל 

במוסך לעבודה  שובצתילממן את בניית הקיבוץ בנגב. כדי , עדיין היה צורך בעבודה במושבה

בתום בנגב.  קיבוץיבנה בית ילדים בנעד ש תקופה קצרה,היה זה ל. לציון בראשון, הקיבוץ

  .ֹעפר ניהםיוב ראשונים של הקיבוץ הילדים ה ארבעתתקופה זו חזרנו לנגב. בבית הילדים היו 

 חנהלה' עם נאוה  אסתר עם ֹעפר          דורה עם אמיר          הדסה עם שלומית     
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  מפקד גוש מגן
  

ישראל אל"מ ד, המפקחולק לגושים. . המחוז הנגבאל מפקדת מחוז נקראתי  ,1950פברואר ב

ועד  ם גבול מצרימ עם רצועת עזה . גוש זה גבלמגן"גוש "להיות מפקד הציע לי  ליברטובסקי

  .העליתי את ההצעה לאישור הקיבוץ .קיבוץ סעד

שיחת ב אושר הדברותמכה בהצעה זו זכירות הקיבוץ מ .בתחום הגושקיבוץ נירים היה 

  .  הקיבוץ

, דרגה אני מתגייס ובאיזשם,  נשאלתיכשצבא קבע. נשלחתי לבסיס קליטה ומיון להתגייס ל

שהתמנה פקד איזור מהייתי לא הייתי בעל דרגה צבאית.  דנגור כמא"ז .מה לענות לא ידעתי

. הציעו לי להתגייס בדרגת סרן ,אחרי שיחה קצרה איש לא דיבר איתי על דרגה.  ע"י הקיבוץ.

 קצין השלישות של המחוז נזף בי: ת סרן,דרגבומדים בתייצבתי במפקדת המחוז ההסכמתי. 

למען  טעות!"את הפשוט לתקן יהיה כעת זה לא  "מה פתאום סרן? מפקד גוש הוא רב סרן!

הוא  .מפקד הגוש היוצא ,אלכס עםלחפיפה מנוחתי. נפגשתי דה את יטרההאמת הטעות לא 

פקדת עם מהקשרים דות צבא שמוצבות בגוש ו, על יחידיווח לי על המצב, על דרכי העבודה

  המחוז. סוכם שאקבל פיקוד מייד לאחר חג הפסח. 

  

    משה דיין ,הרצח בנחל עזה והמפגש עם אלוף הפיקוד

פיקוד כבר את הושאל אם אני מוכן לקבל  ,אלכסמפקד הגוש היוצא,  פנה אלי  בערב החג

כתושב הגוש  משפחתו. הסכמתי ברצון. עםליל הסדר יאפשר לו לחגוג את שבערב החג. דבר 

סיכמנו שהוא יודיע לכל הישובים בגוש ולמפקדת מחוז הנגב על  הייתה לי כל בעיה.לא 

  העברת הפיקוד ועל הדרכים להשיג אותי. הוא גם צייד אותי ברכב של הגוש. 

ה ארבע. מקיבוץ מגןמדאיגה  קיבלתי הודעה טלפונית ,סדרליל הסעודת כשהתכנס הקיבוץ ל

קודם לכן, ואמרו, ם יטלפנו שעתי ,בליל הסדר הקיבוץ חברים שהיו אמורים להיות אורחי

. ירילא הגיעו לקיבוץ. באותה תקופה סבלנו ממוקשים, מארבים ועדיין , אך שיצאו מבאר שבע

מפקד התורן במפקדת המחוז ה ,רב סרן חגיכונה "המערב הפרוע". דיווחתי מייד למגן גוש 

 צא מבאר שבעיחגי ר שבע ולכיוון באמנירים  . סיכמנו שאני אצא רועיעל הא בבאר שבע

   ברכב.  רק תקלה טכניתזו נחפש בדרך את הרכב. קיווינו שהגוש.  לכיוון

בשור גיליתי את נחל הכשהגעתי למתנדבים מנירים ונסענו לעבר באר שבע. שני לקחתי איתי 

גופות ארבעת הנוסעים היו  הרכב המרוסק שעלה על מוקש.היה הנחל הנורא מכל. במעבר 

סיכמנו  .חגירב סרן  הגיעהעידו על התעללות קשה. כעבור זמן קצר ו ב הרכבמוטלות סבי

  אני אסע לקיבוץ מגן עם הבשורה הקשה. והרכב. שהוא יטפל בפינוי ההרוגים 

בפיגוע  ,מול ניריםהנמצא  ,דמי רתח. מייד עלה בדעתי שידם של מחבלים מכפר עבסאן

נגדנו הונחו  בשטח.נירים שעבדו אש על חברי לעיתים קרובות  הקשה. מכפר זה נורתה

שהונח מול ממוקש  נהרג ,בליל הסדר אירועאותו ן קצר לפני זמ .בדרכים ובשדות מוקשים

פר כנגד השצריכה להתבצע פעולת תגמול מרתיעה הייתי משוכנע  .חבר נירים -, נניק עבסאן

  עוד באותו לילה. עבסאן 
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אפשרויות: האחת להפגיז  תגובהדרכי תי להגיב עוד הלילה. אני רואה ש צריך": לחגי אמרתי

  .  "כפרהעל  והשנייה לערוך פשיטה, 81מרגמה באת עבסאן  

   ?שאלתי את חגי איזה תגובה נראית לו הולמת יותר

  ."עשה דברתללא אישור לא  "אין אישור! :חגי השיב

א ל, לא אנושית ל ההרוגים שבאו לחגוג את ליל הסדר ומצאו את מותם באכזריותשהמראה 

  שמץ של סבלנות.  ביהותיר 

הודעתי לחגי בפסקנות שאני אגיב עוד באותו לילה בלי לחכות לאישור. השאלה היחידה שלי 

   השיב:, אירועשגם הוא היה נסער מהחגי  ?אליו הייתה: הפגזה או פשיטה

  ".עדיפה לדעתי הפגזה. אם יהיה אישור, לשום פעולה אין לך אישור"

התמקמנו  מ"מ של הקיבוץ.  81מרגמת וצוות רגמים  עםאתי יצ ,הפסח סדרארוחת בתום 

  פצצות על הכפר.  50 ירינוומול הכפר עבסאן 

רות עבים של יזו תוצאה צפויה בכפר שבתיו עשויים קשנפצעה אישה אחת. פורסם למחרת 

שמחתי שלא נפגעו יותר אנשים חפים מפשע. מטרתי הייתה: הרתעה ולא למעשה  .ֹעפרלבני 

  השיגה את מטרתה גם בלי הרוגים.  המיידית תי שההפגזהנקמה. סבר

, יעמוד לדין רב סרן חגי, המפקד התורן של המחוז באותו לילהנודע לי שאו יומיים  כעבור יום

   רע.על המעשה שאני עשיתי. הרגשתי 

וביקשתי לדבר עם האלוף. המזכירה ביקשה  וטלפנתי ללשכתמשה דיין היה אלוף הפיקוד. 

התייצבתי  ."תתייצב בלשכת האלוף"תשובה: עם חזרה אלי ר כמה רגעים, וכעבופרטים 

את העובדה שפעלתי תיארתי בפני דיין את השתלשלות המאורעות ו .עונד דרגות סרן ,במדים

ולא את חגי. הדגשתי שהייתה זו החלטה שלי אותי ביקשתי שיעמידו לדין על דעת עצמי. 

  בלבד.  

מפני  להיכנס לכוננות ,נתת התראה לישובים בגוש ,פגזת"האם לפני שה דיין הקשיב ושאל:

  ?" השבתי בשלילה. נגדית מצרית הפגזהאפשרות של 

  הישובים בקו?"   את ,מפגיזים בתגובה"מה היית עושה אם המצרים היו 

נערכנו לקציר מול הכפר עבסאן. כדי להגן על כמה ימים לפני השבתי,  ,אני חבר קיבוץ נירים"

מ"מ שקיבלה פקודה מקדימה לפתוח  120ליד הקיבוץ סוללת מרגמות  הוצבה ,הקוצרים

  בקו".ישובים לא ניתנה כל התראה לבמקרה זה אם תיפתח אש על הקוצרים. גם  אש ב

גדודים. אתה מוכן נפתח בצה"ל קורס מפקדי "משה דיין נתן בי מבט בוחן ולהפתעתי אמר: 

  "לצאת לקורס זה?

אחרי שנהרג המפקד  ,מינו אותי למפקד נירים"במבוכה,  , השבתי""לא עברתי קורס קצינים

  . "הקודם בהתקפה המצרית. עברתי רק קורס מפקדי כיתות וכעת מינו אותי למפקד גוש מגן

   חזר על שאלתו. השבתי שאני מוכן.הוא  .דיין השיב: "אתה לא זקוק לקורס קצינים"

  "בסדר, אמר דיין אני אטפל בזה. אתה משוחרר". 

   ת אבל פתאום נזכרתי במטרת בואי. קמתי לצא

       ."כל פעולהלבצע רוש  אסר עלי יהוא בפ למה מעמידים לדין את חגי?, אמרתיסליחה, "

. הוא היה בו במקום לאסור אותך חגי היה חייב "אתה לא מבין?דיין נתן בי מבט קשה ואמר: 

   יעמוד לדין".  הוא  ,על כך שלא עשה זאת עשות דבר ללא אישור.מל ממךלמנוע חייב 
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שאלתי את בדרך חזרה לנירים הרהרתי בהצעתו של דיין להוציא אותי לקורס מפקדי גדודים. 

שיקול הדעת שלי להתרשמותו מנוסף בדיין להעריך את כישורי? שערתי שאיפשר למה עצמי 

מיכולתי להפעיל  :מדבר נוסף התרשם הואיתכן ש, ונכונותי לשאת באחריות על החלטתי

  חברי נירים, קיבוץ של השומר הצעיר, בפעולת תגמול. צוות של 

סבלו   כאבו על מותו של נניק. הם לא היה בזה דבר יוצא דופן. חברי נירים ,למען האמת

הזדעזעו מהרצח הנורא בליל הסדר. הם לא היו זקוקים לשכנוע ו ממצב הביטחון הרעוע

  שצריך להגיב מייד. 

  

  קיפי או"מים ומשיקצינים מצרתחת אש, ביחד עם 

אחרי  הביטחוני באזור. בו למדו קציני האו"מ על המצב ,המשך מבדח להפגזת עבסאן היה

 ,האירוע של הפגזת עבסאן הגיע קצין קישור ישראלי, גרשון גרא, מלווה בשני משקיפי או"מ

  חקור את פרשת הירי על עבסאן. הצטרפתי אליהם. כדי 

ול הכפר. תכננתי לדבר על המוקש  שהרג את נקבע מפגש עם קצינים מצריים על קו הגבול מ

נפתחה עלינו אש מהכפר עבסאן. תפסנו  ,אותו מקום. כשהגענו לקו הגבולקרוב ל ,נניק

ובו , המצרי צדמה רכב התקרב ,מחסה בתעלה בצד הדרך. היריות נמשכו. כעבור כמה דקות

 ליד הרכב שלנו עצרו. הם הם לא שמעו את הירי ,נסיעהכדי ם. תוך יהקצינים המצריישבו 

  שמעו את הירי ותפסו מחסה לידינו.  הםואז גם  בתעלה.נדהמו לראות אותנו שוכבים ו

 בתעלה ם וישראלים שוכבים יחדיהייתי משועשע מהתפתחות זו. משקיפי או"מ, קצינים מצרי

  תחת אש ערבית מהכפר עבסאן.

את היורים. הירי נפסק.  קם קצין מצרי. הוא צעק בכול כוחו וקילל ,כאשר הייתה הפוגה בירי

ם התנצלו והבטיחו לטפל בכפר. יבדיונים ובהסברים. הקצינים המצרי היה צורך לאכבר 

הקצין הישראלי, גרשון גרא הסיע אותי חזרה לנירים. כשנפרדנו אמר לי: "איזהו צדיק? 

  שמלאכתו נעשית ע"י אחרים."    

  

     דיווח)הלצחוק או לבכות? (תרבות 

פשר לי להיות  מוכן יבלה את בקשתי לקבוע את מפקדת הגוש בנירים. זה אמפקדת המחוז קי

צה"ל הציב במקום מבנה טרומי בן שני חדרים שניתן להעבירו לפי  בכל עת. לכל אירוע

  אזרח עובד צה"ל, עולה חדש.  . הנהג היההצורך. קיבלתי קומנדקר

י הנהג במבוכה גושים בבאר שבע, אמר להשיבת מפקדי י כשהסתיימהבאחד הימים, 

המשטרה הצבאית החרימה את הרכב. הוא סיפר שנעצר ע"י שוטר צבאי אשר ביקש לבדוק ש

  אבד והרכב הוחרם.   הרכב מסמכים. לצערו של הנהג רישיון

פניתי אל מפקד המשטרה הצבאית בבקשה להחזיר לי את הרכב. אחרי ויכוח ולאחר 

פניתי לקצין האפסנאות וביקשתי רישיון שהבטחתי שאדאג לארגן רישיון חדש, הרכב שוחרר. 

חדש.  נאמר לי שקודם יש לשפוט את הנהג שאיבד את הרישיון. ללא משפט אי אפשר לספק 

  לי רישיון חדש. קצין השלישות הסביר שאי אפשר לשפוט אזרח עובד צה"ל. 

לי כעת הייתי במלכוד אי אפשר לשפוט את הנהג כי הוא אזרח ואי אפשר לקבל רישיון חדש ב

  לשפוט את הנהג. 
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  את הרכב.  שוב החרימה המשטרה הצבאית ,לבאר שבעאחרי שבוע  כשהגעתי

מפקד המחוז לא היה. פניתי לממלא מקומו, קצין, בדרגת סגן אלוף. הוא הסביר לי שאין 

  מנוס. חייבים לשפוט את מי שאיבד את הרישיון כתנאי לקבלת רישיון חדש. 

שרות להעמידו לדין צבאי. מ"מ מפקד המחוז משך שהנהג הוא אזרח ואין אפ הבהרתי

זו בעיה שלי. אלה הן פקודות המפקד השיב שבכתפיו. שאלתי איך עלי לפתור את הבעיה. 

שלף הוא  "בסדר, אמר המפקד. "תשפוט אותי!". אמרתי למפקד:חוסר ברירה הצבא. ב

  טופס תלונה ורשם כסעיף אשמה: "אובדן רישיון רכב".  מהמגירה

  נהוג שהנאשם עומד".  משמעתי, אלי ואמר: "תעמוד בבקשה. במשפט צבאי  הוא פנה

השבתי שהמשפט הוא פיקטיבי ואינני מתכוון לעמוד. המפקד ויתר ואמר בנדיבות לב: "זה לא 

איך "עקרוני!". הוא שאל אותי אם אני מודה שרישיון הרכב אבד. השבתי בחיוב. כעת שאל: 

  , אזרח עובד צה"ל איבד את הרישיון.  השבתי שהנהג " אבד רישיון הרכב?

אמר המפקד וקרא  "טוב, "אז מה אני אכתוב?" הוא שאל. "תכתוב מה שאתה רוצה" השבתי.

עם הקומנדקר על גבול רצועת עזה בגזרת גוש מגן. לפתע  יסעת"נ בקול את מה שהוא כותב.

שהרישיון  יוכחתלרכב, נ ילנטוש את הרכב ולתפוס עמדות. כשחזרת ינפתחה עלי אש. נאלצת

  נעלם."  

בא כדי להוציא אותי זכאי. זה נראה לי מטופש אבל אולי  ,נדהמתי. שיערתי שדו"ח שקרי זה

   .הכוונה טובה. המפקד אמר ורשם: " נזיפה!"

הומצא הסיפור. שאלתי אותו: "מדוע נזיפה?" "לפי לשם מה לא הבנתי נזיפה?! עכשיו כבר 

  ".  החולצה החזיק את רישיון הרכב במכונית אלא בכיספקודות הצבא, השיב המפקד, אסור ל

הייתי המום. מ"מ מפקד המחוז, סגן אלוף, בדה סיפור ונזף בי על התנהגות שהוא בדה. 

  בהמשך קיבלתי רישיון חדש והבעיה הסתיימה.  

הייתי אז קצין בן יומו בצבא הקבע. לא הכרתי את המפקד ואת התקנות. אחרי זמן הבנתי 

 כנראה שונה. אני משער שהמפקד הנכבד חשב שאני ממזר פיקח.קצת באור את הדברים 

האשמה על אזרח עובד צה"ל שאינו בר שיפוט. הוא רצה הטלתי את איבדתי את הרישיון ו

פיקח ממני ומצא דרך לנזוף בי. אני לא העליתי כלל על דעתי  כנראה להוכיח שהוא יותר

  שאפשר לחשוד בי שאני משקר. 

 ,ך להציע מיידר יותר, הבנתי מה לא היה תקין בהתנהלות שלי. הייתי צרירק בשלב מאוח

להישפט במקום הנהג. מפקד בצבא צריך להיות אחראי על התנהגות פיקודיו. היה עלי 

להזהיר את הנהג שלא יאבד מסמכים צבאיים. על מחדל זה הייתי צריך להישפט. הייתה זו 

  ח שקרי. "טעות גסה שהסכמתי לדו

נחשפתי לתרבות של שקרים. הנייר סובל הכול. למדתי שעלי לתחקר היטב את  ,הבאירוע ז

  , גם היום.רעה חולההוא  ,דיווח שקרלפני שאני קונה את הדיווח שלהם.  י,חיילי

  

  השטח והנוף

זה מעין פיצוי על היה  .הביום ובליל פשר לי להרבות בסיוריםיאהתפקיד אהבתי את הנגב. 

וזכר למדתי את תולדות האזור המ נירים.דנגור/קד פהיותי מב ,התקופה שהמעטתי לצאת

שונים בוואדיות ובערוצים. למדתי אתרים במלחמת העולם הראשונה. ביקרתי ב כןו ,בתנ"ך
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להכיר את הקיבוצים השונים והתיידדתי עם מפקדי היישובים. גולת הכותרת של החוויות 

   י הנגב.שיטפונות בנחלחציית הייתה 

חצות את רכב לא יכול היה ל נתקלנו בשיטפון בנחל הבשור. לעת ערב, יתהפעם, בדרכנו הב

 הוריתי לנהגברגל.  רציתי לחזור לנירים .למעבר אדםסבירה הייתה אפשרות אבל  השיטפון

לנסוע לצפות עלי בעת חציית הנחל. אם אעבור בהצלחה לצד השני עליו להישאר ברכב ו

אם עומק המים לא יאפשר לי לצלוח אחזור  ירדו המים.כאשר ת מחרלחזור לבאר שבע ול

מעל ראשי.  ,צרורבגדיי בהחזקתי את  .חציתי את השיטפון באר שבע.לון בלרכב ואסע איתו ל

אבל הצלחתי להגיע  ,אני נסחפתי .ואבד נסחף בזרם הבגדים צרור. הפיל אותיהחזק הזרם 

משקל האדם אינו  ,םאם גובה המים מגיע עד המותנישלמדתי  .של הנחל בשלום לעבר השני

הגעתי לנירים, כשרק כשעה וחצי ולכתי ה .מספיק למנוע היסחפות והאדם נגרף בזרם הנחל

קד ופ לפתוח את השעררב יס. הוא לא הכיר אותי ל"חייל מהנח, שומר השערתחתוניי לגופי. 

   עלי להסתלק. רק התערבותו של השומר המסתובב שהיה חבר הקיבוץ הצילה את המצב.

 מים  רותובבוצת קשם  יש ליד אופקים של היום. נחל פטישקומות המרתקים היה אחד המ

בעת והתמלאו במים  ,בגובה פני הקרקעהיו  םהבעבר אני משער ש .נטושים, עתיקים

הבורות הבנויים השיטפונות העזים סחפו את האדמה סביב הבורות וכעת שיטפונות בנחל. ה

הם  ת הצאן. היום השקתותילהשקרות ובהחלק מצמודות לאבן שקתות  בולטים בשטח.

  .אל השוקת להגיעה ה יכולתילא הי פהבגובה כזה שאפילו גיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בתמונה אני מצולם בראש הבאר. הצלם היה פרידלנדר, אבא של צחיק שנפל בנירים. 

שה הוא הגיע כדי להכיר את המקום בו נפל בנו היחיד. לקחתי אותו לדנגור וגם לנירים החד

הם נקברו לפי ק, כאשר נפטרו הוריו של צחי שבבית הקברות שלה קבור בנו עם חללי נירים.

  ליד קבר בנם.  ,בקשתם



 81

  סכנת מצעד הפליטים

היו חדירות רבות של מסתננים.  .מנהלתיתמבצעית ו התחלתי בעבודה שגרתיתכמפקד גוש 

עלינו להציב חוליות היה ירי וגניבות. מעשי רצח, חדירות אלה היו משולבות לעיתים ב

אבטחה, סיורים, מארבים ותצפיות. היו סיורים מעבר לגבול וגם פעולות תגמול קטנות, 

  בהשתתפות חברי הישובים ובאישור מפקדת מחוז הנגב.

בפיקודי. גילינו חבורה גדולה של קוצרים בשטח שלנו.  ה מניריםייצאה חולי באחד הלילות,

ראו בכך רבים דבר זה הוא מוסרי. חברים אם כוח בקיבוץ היה וינו אתם ביריות באוויר. הברח

הויכוח הסתיים . שכן הם קצרו את מה שזרעו. זו הייתה גם הרגשתי מעשה בלתי מוצדק

  מירי וממוקשים. מתיישבים יהודים כאשר נפגעו 

  ,אצבע מהירה על ההדקלאירועים אלה גרמו נרצח רועה והעדר נשדד.  בקיבוץ עין השלושה,

   .במסתנניםבמלחמה 

ריחף עלינו איום שהערבים יקומו יום אחד עם נשותיהם וטפם בראש, ויצעדו אל הכפרים 

שננטשו. לא היו לנו אמצעים לבלום מצעד כזה. הנושא עלה מדי פעם בפני מפקדת המחוז 

  ולא ניתנה תשובה מבצעית לאפשרות זו.   

הזיק יב לנו מאוד אך הוא הכא , הטרורהישראלי פלסטיני כפי שקרה פעמים רבות בסכסוך

למבצעיו הערבים מאשר לנו. הפיגועים חייבו אותנו למאמץ בלתי פוסק של שמירת יותר 

הגבול ולהתנגדות חסרת רחמים לחדירות. החדירות הפכו להיות מסוכנות עבור הערבים. 

  דבר זה הרתיע ואולי אפילו מנע את מצעד הפליטים שדובר בו רבות. 

ארבים בלתי פוסקים בשטחים לאורך הגבול. ישובים ישראלים נוספים חברי הישובים בצעו מ

על מצב הישובים , אינפורמציה הדדיתלהיו מקור  ,שיבות מפקדי האזוריםיהתיישבו באזור. 

    איחד את כולם.הנושא הביטחוני השונים והלכי הרוח. 

  

  הגבול חצייתנגד  ,לפעולות מניעהגרירת המצרים 

 לאלהניח מוקש בדרך המובילה  תינגד מניחי המוקשים. הצעכעול לפכיצד  ,הקדשנו מחשבה

עליהם להבין שפגיעה בנו גורמת לפגיעה  הפעולה אושרה.. , מול עין השלושהמצריהמוצב 

  הם יאלצו להוציא מארבי לילה שימנעו במידת מה גם את החדירות לשטחנו. גם בהם. 

וכמותו קו  ,דרום- וקו החוף הוא צפון ,בידעתי שהים הוא במערתצלומי אויר עוד לא היו לנו. 

, נלך מערבה כשני קילומטרים, מדרום למוצב המצרי ל כן תכננתי שנחצה את הגבולהגבול. ע

הערכתי שתוואי ההליכה מעבר  ונחזור מזרחה. ,המוקשצפונה, שם נניח את שני ק"מ אח"כ 

  נשהה בשטח המצרי כשעתים.. קילומטר 6לגבול הוא בערך 

שמרתי על הכיוונים בעזרת מצפן. לא חצות לילה כדי לא להיתקל בכפריים. יצאנו אחרי 

 זרחצפון מ, אינם צפון דרום כמו בתל אביב אלאבאזור זה וקו הגבול הים חוף הפנמתי ש

המובילה למוצב. כעת  פרעחדרנו בהתאם לתכנית והנחנו את המוקש בדרך ה ערב. מ לדרום 

מצאנו את  ,לקראת שחר ,ך שבתום ההליכה צפונהתכנון שגוי זה גרם לכהמשכנו צפונה. 

 ,באור יום בשטח המצרייתקע בתוך השטח המצרי. כדי לא לה ,עזה רפיחכביש  לידעצמנו 

  חצינו גדרות צבר.
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 רותיהתברר שהקוצים הקטנים על פתייחס לקוצי הצבר. אאם לא  ,המבצע עבר בשלום

זו עבודה לא פשוטה להוציא את הייתה  .אפס לעומת הקוצים הארוכיםכהם כאין ו, הצבר

כשרכב צבאי מצרי, עלה  מגופנו. המבצע הצליח. בבוקר שמענו את פיצוץ המוקשצים והק

   עליו.

 של חוסר תיאום. מקרים קשיםגם היו  לא פעם קיבלתי יחידות צבא קטנות תחת פיקודי.

ואישה  וריים חיילה גבול.ה לידבמטע נטוש שקדים  פיטובק נההבחי, ת משמר הגבוליחולי

התברר שהיו אלה נשים מישוב של עולים הנשים ברחו מייד לעבר השטח שלנו. נפגעה. אחת 

האישה  אבל ינו את האישה לבית חוליםפהיו לבושות בבגדים מזרחיים. החיילים . הן חדשים

הועמד לדין בבית משפט צבאי. במשפטו טען החייל שקיבל  ,החייל שירה. מתה מפצעיה

 יר כדי להבריח את הקוטפות. פקודותוקדו טען שהפקודה הייתה לירות באופקודה לירות. מפ

יכול היה להבחין לא הוא  ,החייל טען שמפאת המרחקאוסרות ירי על נשים וילדים.  הקבע

שיציאה  הישובים אנשילוריתי להסביר . האם אלה נשים או גברים. השופט זיכה את החייל

  צבאית.  כזו לקרבת הגבול מחייבת תיאום ואבטחה

  

  הנער מבית אטאווה

יצאתי לסיור בקומנדקר עם מספר חיילים. ירדנו לוואדי בעל קירות תלולים עם עלות השחר, 

היו בידינו  מפות מתקופת  רעים.ליד תל  צפונה ונשפך בסופו אל נחל הבשור מדרום הנמשך

מפה היה . בבצומת ערוצים היה שטח רחב ידיים ובו בית ערבי המנדט כתובות באנגלית.

בתוך לכיוון הבית ה קמה גבוהה. ראינו דמות בורחת יתסביב הבית הי כתוב: בית אטאווה.

התקדמנו בזהירות אל . . המקלע הוצב לחיפויבשטח תפרסנווה את הקומנדקר תיעצר .הקמה

קראתי לנער לגשת אלינו. . צעקתי, "לא לירות!". ידיו מורמותו מבוהללפתע קם נער  הבית.

המרחק לגבול . במקום? הוא אמר שהוא מחפש כבשה שברחה מה הוא עושהשאלתי אותו 

ק"מ. הסיפור לא התקבל על דעתי. שאלתי אותו: יש כאן עוד אנשים? הילד  ארבעההיה כ

"מה שמך?" שאלתי את הילד. "מוחמד."  לא מצאנו אדם נוסף בבית.אכן, השיב בשלילה. 

  ר את שם המשפחה. "אטאווה." "איזה מוחמד?" "מוחמד עבדאללה." לבסוף הוא אמ

הנער בא בלילה תוך סיכון חיים לבקר את ביתו הנטוש. מה הוא חיפש? כבשה שברחה או 

?" שאלתי. "כן." השיב. " אני אקח אותך חזרה אל אביךזיכרונות ילדות. "זה היה הבית של 

  באת לקחת משהו?  תיקח!" ם הגבול  אמרתי. א

אמר. עלינו על האוטו. הושבתי אותו לידי. נסענו לעבר  "לא, שום דבר, שום דבר. רק כבשה"

לו את הגבול. כשראה הנער שהגבול קרב, התאושש והצביע לכיוון ביתו. נזהרתי לא לגלות 

יבואו רבים. כשהגענו לגבול אמרתי  ידעתי שאם נתייחס יפה אל המסתננים, .תיחיב

אדם רחמן. אם אני - הוא בןבקשיחות: "תשמע ילד! תגיד לאביך שלמזלך תפס אותך קצין ש

חזרתי על האיום בארשת  לא הייתי פה, אתה לא היית חי עכשיו, החיילים היו יורים בך."

, לאן הלכתי"אם אבא שלי היה יודע  :פנים קשוחה כמיטב יכולתי עד שהוא פלט את המשפט

    מחנה הפליטים. ביתו בראיתי אותו רץ לכיוון . "לך!" אמרתי היה מרביץ לי".
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  מסתנןמודד והה

גם מקרים מבדחים. מודדים של הקרן הקיימת עסקו במדידה. אחד המודדים הזעיק  והי

אשר על  עזרה. מיהרנו אליו. הוא היה מבוהל וסיפר שכאשר כיוון את מכשיר המדידה

מאחרי גדר הצברים והרים את באותה נקודה קם מסתנן ששכב , חצובה, לנקודה הנדרשתה

תנן חשב שהוא זוהה וכיוונו אליו מכונת ירייה. כשראה שזה בסך הכול ידיו לאות כניעה. המס

  מכשיר מדידה, הוא ברח על נפשו. סרקנו את השטח ולא מצאנו אותו.

     

  מאכל תאווה

הגעתי  הרוג.ברחו ונשאר גמל  סתנניםהמפתח באש על מסתננים. ליד קיבוץ מגן  מארב לילה

 ההזמינו אותי לארוח בשרו ע"י חבר הקיבוץ. הםבשלבים של ניתוח גופתו ראיתי את למקום ו

סעודה זו הזכירה את הימים הקשים של באותו ערב. הודיתי להם בנימוס וויתרתי על התענוג. 

המטבח ביקשו לקבל את כבדו.  יעובד במארב לילה. . חמור מסכן נהרגבדנגור המצור

 כבד של חמור.היה  שזהשנודע להם יאו לאחר הקהארוחה הייתה טעימה אבל היו חברים ש

  לתפארת המליצה. אמרו כך, או שאכן הקיאו, אם בוודאות, עד היום איננו יודעים 

                    

  רמטכ"ל וארכיאולוג

ליד נחל  על תל ג'מעבמסגרת הביקור עלינו  ביקר הרמטכ"ל יגאל ידין בגוש. ,הימים באחד

 .צפינו על השטח גרר התנכית.עיר הא יה ג'מע תל ,. לפי ההשערהלתצפית על השטחהבשור, 

שהרמטכ"ל מקשיב לא הייתי בטוח . בגוש את האירועים הביטחונייםפני הרמטכ"ל בסקרתי 

   "לדברי. התהלכנו על התל והוא הרים שברי חרס ומלמל לעצמו: "מעניין מאוד!  מעניין מאוד!

גיב לסקירתי או אם ההוא סיכם את הביקור ואמר: "יפה!  יפה!  מעניין מאוד!". אינני יודע 

היות הופתעתי כשהוא התפטר מתפקיד הרמטכ"ל והפך ל לא לשברי החרס שמצא.

  ארכיאולוג במשרה מלאה.    

  

    סימון הגבול

במרחק שלושה  ,פיחרמקביל לכביש עזה ב קו הגבולודוס נקבע רבשיחות הפסקת האש באי 

על חילופי שטחים. ישראל סוכם   .הכפר עבסאןאדמות צה את חקו כזה  מזרחה ממנו. ק"מ

עבסאן. הכפר ה של שטח אדמלמצרים החזירה ו בצפון הרצועהקיבלה שטח ליד קיבוץ ארז 

וחלט הכדי שהכפריים לא יעברו את הגבול.  החדשהיה צורך לסמן בשטח את קו הגבול 

 טרקטור ומחרשה של נירים גויסו  למלאכה. מחרשה.של תלם פתיחת ב קולסמן את ה

 מוסכמתמוצא נקודת  הנקבעקצינים מצריים.  עם ,תוך שיתוף פעולה, הפעולה בוצעה

, המדויקלגבי הכיוון  כשהגענו להסכמהאיתרנו את הכיוון.  בעזרת מצפן פריזמתי בשטח.

התחיל הדיון על הקטע בשלב זה,  מוט.אותו פתח תלם עד  טרקטורהתקענו מוט סימון ו

. האווירה הומחכה לתקיעת המוט הבאהטרקטוריסט היה מדומם את מנוע הטרקטור הבא. 

  הייתה חברית. , םיבינינו ובין הקצינים המצרי

, שיפר את מצבםאמנם ש, התנגדו לקו המסומןם הלהרחיק את הכפריים מעבסאן. היה צורך 

ונזיז את הקו כפריים שנתחשב ב ם ביקשוי. הקצינים המצרימעובדת גזל מהם אדמהעדיין אך 
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 את הכפריים בצעקותהקצינים  נאלצו לגרש לא בסמכותי.  הדברמזרחה. הסברתי להם ש

     .וקללות

. נשא כיסא ושמשיההלך לידו ו הוא נראה משועמם. חיילפעולה. גנרל מצרי היה אחראי על ה

החייל . ולא התערב בדיון על הכיסאהתיישב , הגנרל התוואידון על ל בכל מקום שעצרנו

 ופה בוחזיק בידו מכשיר אופטי בלתי מוכר וצמהגנרל ראיתי שהחזיק מעליו את השמשייה. 

. בשלב מסוים הרשיתי לעצמי לשאול את הגנרל מה המכשיר שהוא מחזיק בידו. מדי פעם

התנצלתי על שאלתי ויותר לא דהיינו: "סוד צבאי". הוא השיב באנגלית: "מיליטרי סיקרט". 

  . שאלתי

ראות בי חייל נרל התחיל כנראה להתיידדנו. הג ולמצרים., לנו משקהנירים כיבוד והבאתי מ

עדשה ההסתכלתי דרך  .הסודיבחיוך רחב לצפות במכשיר הציע לי וא הוותיק. מקצועי 

של אישה עירומה. נדהמתי והשמעתי קריאת הפתעה שנחשבה  מדיתיוראיתי תמונה תלת מ

לחצתי ללחוץ. מכשיר ואמר לי בצד הבאזני הגנרל כקריאת התפעלות. הוא הראה לי כפתור 

והבחורה התחלפה באחרת. במכשיר היו מספר תמונות של נשים ערומות. הגנרל נהג בי 

נדמה לי שהוא נזהר שהקצינים המצריים לא ידעו מה טיבו של . בגילוי לב של חיילים וותיקים

מה להמכשיר. לא רציתי לפגוע ברגשותיו של האיש ואמרתי לו בהדרת כבוד: "ג'נרל, אני מבין 

   התמונות מסנוורות כמו השמש". הוא צחק בהנאה. אתה צריך שמשיה. 

היה צורך להפעיל את , סימון תקענו מוטו התוואיקביעת  סיכמנו אתשכ ,קטעיםבאחד ה

 צהרים. עליתי על הטרקטורארוחת הטרקטור. הטרקטוריסט, חבר נירים, ישב בצל עץ ואכל 

   תו.התנעתי אואת שדות הקיבוץ. לא פעם חרשתי איתו המוכר לי היטב. 

כשהתחלתי לפתוח  ליידי. לשבת על הטרקטורביקש  ,והר'ג  מיג'ור, שעבד איתנו רב סרן מצרי

שאל אותי מאין אני יודע לחרוש. סיפרתי לו שהטרקטור שייך לקיבוץ שאני את התלם, הוא 

הוא שתק כמה דקות ואחר כך  חריש.אני עובד ב ,כשצריך. חבר בו. בקיבוץ יש סידור עבודה

זה (הוא הצביע בזלזול על הגנרל הם כמו גנרלים האצלנו  זה ניצחתם במלחמה. אמר: "בגלל

  אצלכם קצינים יודעים לחרוש ונותנים לטרקטוריסט להמשיך לאכול בשקט".    ם).שלה

נזכר שמו של מיג'ור , הייתה הפיכה במצרים. בין קציני מועצת ההפיכה ,לאחר מכןלא רב זמן 

  זה הוא.יתברר שאבל לא אופתע אם  ,ו אדםאינני יודע  אם זה אות .והר'ג

  

  בעיות טיפול בכוח אדם

  תחת פיקודי. טיפלתי בבעיות אישיות של החיילים. חיילי מילואים  אנשי הישובים היו

  אחת הבעיות המוזרות הייתה ביטול הגדרת עשרות מחברי הישובים כעריקים. 

מאחזים ע"י חברי הוצבים ומהנתפסו  ,48בשנת , להתארגנות צפונה כשחטיבת הנגב יצאה

רות יבש חברים אלה נרשמו כחיילים .לפי פקודת המחוז שהחליף את החטיבה קיבוצים

  ם. את חבריהם במשלטי, על דעת עצמם, החליפו הקיבוציםכעבור זמן  פעיל.

  . המנגנון הצבאי גילה שמות חדשים והגדיר את הקודמים כנפקדים

   כאלה. מאה עריקיםכהמחוז רשימה של עריקים. קיבלתי מהם הפכו ל במשך הזמן

רור יכמובן שלאחר באנשים אלה, מבחירי המתיישבים בנגב, לא ידעו כלל שהוגדרו כעריקים. 

  התקלה תוקנה.  ,גורמי השלישות בצה"להקיבוצים ועם עם 
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  עזרת הורים

 באחת מארצות, כדי לעזור להוריו החיים לחו"להשלושה ביקש אישור נסיעה -עין ץחבר קיבו

גם עליי היה , כמפקדו במילואים, ואישר את יציאתועין השלושה הדרומית. קיבוץ  אמריקה

היה זה אישור פורמאלי בלבד. תוך מתן לכאורה היה בסמכותי גם לא לאשר. . לאשר זאת

הוא השיב  שאביו חלה ועליו לעזור בניהול העסק  הסיבה לנסיעתו.האישור שאלתי אותו מה 

בחור השיב שלאביו יש , וההעסק המשפחתי ומהים. התעניינתי המשפחתי עד שאביו יחל

ת חופש, מילואים מכרה כסף. אני מסופק אם יש עוד מפקד אחד בצה"ל שהעניק לחייל

   לצורך ניהול מכרה כסף משפחתי. נסיעה לחו"ל 

  

  חיילים ללא בית בישראל

את חברי הקיבוץ  החליפוהם עולים חדשים.  -סדירים  תגבורת של חיילים מחוז הנגב קיבל

. לא היה להם בית בישראל לא היה להם לאן לצאת ,כשהגיע זמנם לצאת לחופשה .מוצביםב

ולא כסף למלון. מחוז הנגב פעל נמרצות לתיקון המצב. הוקם בית חייל בבאר שבע עם 

כדי שיוכלו לבלות את חופשתם   ,המחוז פעל למתן מענק כספי לאנשים אלה. סידורי לינה

  טיפול מפקדת המחוז בעולים החדשים ראוי לכל שבח.ו. במקום שירצ

  

  עריקים בכלא

השייכים ששני חיילים ואמר מפקד המשטרה הצבאית בבאר שבע  יאליפנה  ,באחד הימים

מיהרתי לבקר אותם  הופתעתי. .יושבים כבר כמה ימים במעצרעליו הייתי ממונה,  ,לגוש מגן

מחלקת נחל לוהשתייכו  שגויסו לצה"ל, תדוברי צרפתי חדשיםעולים  שנימצאתי  בכלא.

הקיבוץ לא וחברי  בקיבוץיותר  הם לא רצו להיות ,עים. בגלל בעיות חברתיותר-בקיבוץ תל

, הוגדרו נתפסו ע"י המשטרה הצבאיתהם כאן  יצאו לבאר שבע.עזבו והם אותם.  ורצ

אם הם  שאלתיאמרתי להם שגם בנירים יש מחלקת נחל ומעצר. בית הנחבשו בו כעריקים

, רותם הצבאי הם עשו בניריםיהם הסכימו ברצון. את המשך ש קיבוץ נירים. מוכנים להיות ב

         חברי קיבוץ. היות הפכו ל, ונקלטו יפה

  

  קורס מגדים

הייתי בפעם  בקורס זה. לקורס מג"דים בתום שנתיים לתפקידי כמפקד גוש מגן, יצאתי

המשמעתי של יחידה והצד השגרתי את  למדתי. סדירה הראשונה חייל במסגרת צבאית

ועל  המשטרהביקרנו בזירות קרב שונות. ביקרנו בלטרון ולמדנו על הכישלון בכיבוש  צבאית.

חברים מיחידות שלחמו שהשתתפו בקרב זה. בקורס זה הכרתי חדשים העולים המצבם של 

מהחומר  היו מאלפים לא פחות תבוסותניצחונות ו על םהסיפוריבזירות הקרב השונות. 

כל ב כמעטתושייה ואומץ לב שהיו סיפורי וים מוצלח ות קרבליוו סיפורים קשים שהיו  הנלמד.

   כישלון. 

סיימתי את הקורס . רתיבשלא עקורס הקצינים חיסרון בלא הרגשתי דיין צדק.  משה

      בהצלחה. השתחררתי מצה"ל וחזרתי לעבודה במשק.
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  הם חברי הטובים עד היום ,ן. אחדיםבצד ימיאשון ר ,בשורה הגוחנתאני 

  
  
  

  החוויה הקיבוצית בימים כתיקונם
  

יתרון חברתי  ,ראיתי בצורת חיים זו .אותהחבר האנשים ואת אהבתי את הקיבוץ. אהבתי את

בקיבוץ כולם  .ויש חלשים מבחינה כלכליתמוכשרים יש  ,ולאומי ממדרגה ראשונה. בכל חברה

   נהנים. וכשרים מקדמים את הקיבוץ מבחינה כלכלית וכולםהמ .חיים באותה רמה

לשרת את המדינה כפי שעשו   היה מכשיר ציוני מושלם. איזה גוף יכולבעיקר ראיתי בקיבוץ 

  הקיבוצים. איך הייתה נראית מדינת ישראל ללא התנועה הקיבוצית? זאת 

הגן על יכולת רבה ל בעליאסטרטגיה הצבאית המכונה: "הגנה מרחבית". הקיבוצים דגלתי ב

נגבה, יד מרדכי ונירים שימשו לי מודל. משמשים סדן שעליו מתרסק צבא האויב.  ,עצמם

בהתקפותיו על הבסיסים של  עסוקבאגפו בעת שהוא  צבא הוא כוח נייד המכה את האויבה

נגבה וחטיבת בין , הוכה בדרכו צפונה ע"י שילוב נפלאההגנה המרחבית. הצבא המצרי 

  .גבעתי

הקיבוץ עבדתי זמן מה במוסך ואז  למשק עם רצון עז לתרום לצד החברתי והכלכלי.רתי חז

הקיבוץ למרכז , מינה אותי י משק בגבעת חביבה. בשובי מהקורסלקורס מרכזשלח אותי 

תנובת חלב ממוצעת בארץ בעמדה במקום ראשון  רפת זונפלאה.  הייתה לנו רפת. משק

ענף היה היה לול ועדר בקר לבשר.  .חיים שפרוני היה זה בזכותו של מנהל הרפת .לפרה

הם  .לגידולים אלה היה יתרון .על גידולי קיץ כמו סורגום ותירסבעיקר  התבססשפלחה ענק 

אם בחורף האחרון  כבר  ידענועת הזריעה במבוססים על הגשם שירד בחורף לפני הזריעה. 
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קו התבססה על ם תייהשק .פואגן ירק ומס, מטעים היו גשמים לגידולים אלה.מספיק ירדו 

  היו בקיאים במלאכתם.   פיםענהמרכזי  חדש שכבר הגיע לנירים.ההמים 

לא גיליתי יכולת ויוזמה , אך, וחברתית הייתי מרכז משק טוב מבחינה ארגוניתלהערכתי 

של מחסור בידיים עובדות. מחסור  ,. הייתה בעיה קשהשיביאו הכנסה טובה םפעליבהקמת מ

בקבלת מחנות עבודה ומחלקת נחל.  כל זה ו בשבתות ,לעבודה החברים בגיוסנו חייב אותזה 

  . לא הספיק

וגם אצל מרכזי שנשלחו לענפים השונים,  אצל חברים להרגשת מרירות םגרהעומס הכבד 

שסבלו  ,אותה תקופה היו ישובי עולים בנגבב שלא קיבלו עובדים לפי דרישותיהם. ,ענפים

 קרונות התנועהעאת פסלתי בעבודות דחק במשכורת דלה.  . הם הועסקומחוסר עבודה

במקום לקבל את העולים, לחבק אותם,  ובדים שכירים.אסרה העסקת עאשר  ,הקיבוצית

. "הנשגבים"שמרנו על עקרונותינו  ,ללמד אותם מקצועות בחקלאות ולשלם להם שכר ראוי

  .ידיים עובדות אנחנו סבלנו מחוסרסבלו מחוסר עבודה ו העולים ,בסופו של דבר

על  בהייתה לי רגישות ביטחונית. היה לי קשה לחיות ביישוב מוגן ולחשו ,כמפקד גוש לשעבר

מושבי העולים הפרוצים לפיגועים. הקיבוץ היה מוקף בגדר יעילה הכוללת תאורה. היה מגדל 

בסידורים אלה ראיתי  כיתת כוננות.הייתה מאומנים ו חברים היוהשמירה מצויד בזרקור. 

  לעומת ישובי העולים.  הפליה כואבת 

פעולות הסברה ל צאתבחירות התבקשנו ללקראת כאשר , לידי ביטוי הבא זו, הרגשתי

עבור  הצביעללשכנע . לא הרגשתי שיש לי זכות פוליטית ביישובי העולים. סירבתי לעשות זאת

      עשתה דבר לסייע לקליטתם.לא ש , מפ"םמפלגת 

ובמרירות על המחסור בכוח אדם  ,לונותיהם של מרכזי הענפיםכמרכז משק הייתי חשוף לת

גרמה לכך , הרגישות החברתית שלי של חברים שנחשבו לפקקים המועברים מענף לענף.

   החברתי לספק את רצונם של החברים לבין הצרכים המשקיים.   ךרושנקרעתי בין הצ

וז משק, , למרות שריכעל ששיבצתי את עצמי לעבודת לילהמחבר שמעתי שבחים  ,יום אחד

מאשר , לצאת לעבודת לילה בעצמי, יותרקל לי ש ןיהבלא חבר ו נחשב כמשרה מלאה. אות

של חברים המבקשים מצומצמות מכסות  קבע הקיבוץ חברים ממורמרים.הטיל זאת על ל

כמרכז משק יה. יפלההביא לטענות על הדבר  .אושרובקשות של מעטים לצאת ללימודים. 

מרכז י כאהבתי את תפקידלא התנגדות וועדת המשק לבקשות אלה. את  ציגהיה עלי לה

  המשק.

 שאהיהביקשו  ,בהדרכהסיוני ילאור נ השומר הצעיר.מתנועת הקיבוץ קיבל השלמה של גרעין 

כז המשק חייב שעות רתפקיד מבנוסף לעבודה הרגילה. תבצע התפקיד זה  השלמה.המדריך 

אך התניתי זאת  ,את ההשלמה להדריךהסכמתי ם. ובעיקר בערבי ,עבודה רבות מאוד ביום

  .  בסיום תפקידי כמרכז משק. לשמחתי נמצא מחליף ראוי

 היה ,הקודםגן הירק ההשלמה. מרכז  בנוסף להדרכתמרכז ענף גן הירק תחלתי לעבוד כה

 ריםבכשהייתה מצוקה כספית והגזבר התנגד לקניית מכשירי רדיו לח ולה.חקלאי מעפלוק, 

עוד  נזרע. מיםתוספת לומר: "מה הבעיה? תנו לי עוד עובדים ונהג פלוק , ומיםאו דברים ד

  ". מכשירי רדיו לחבריםנוכל לרכוש  ואז ,בצל מצרישל כמה דונמים 
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נראה לי שזה היה שילוב המומחה המקצועי.  פלוקו הענףארגוני של סוכם שאני אהיה מנהל 

  ירק ומדריך ההשלמה. כמנהל גן ה התחלתי להרגיש סיפוק בעבודתי. מוצלח

 ומקובל מאוד. בחור חביבהיה  הואהחליט לעזוב את הקיבוץ. ש השלמהחבר הודיע  ,יום אחד

: "בהיותי  סיפר לי על שיחה שהייתה לו עם אביו שהוא צבעי במקצועו הוא .איתושוחחתי 

ת המקצוע ונעשיתי עצמאי. אעוזר של צבעי. למדתי כ עבודהמצאתי "" אמר האב, צעיר

העבודה  מקצוע הזה.אינני אוהב את ה. לרוע המזל לא חסר לנו דבר בסדר.הייתה נסה פרה

 הואללמוד מקצוע ש חייבאדם . שאינני אוהבעבודה מחיי הקדשתי לחצי היא חצי מהחיים. 

   .!"לא רק פרנסהעניין וסיפוק ושנותן מקצוע ! אוהב

 הבחורוד מכך שאבא של התרשמתי מאשהוא אוהב. כדי ללמוד מקצוע חליט לעזוב ההבחור 

י אני שהייתי כל כך רגיל לטענות נגד סדרן העבודה ומרכז המשק מצאתלא האשים איש. 

    .עליו בובחר במקצוע שאינו אה, על שאדם שיש לו רק ביקורת על עצמו

ההשלמה את חברי המשכתי להדריך בינתיים  גברו. ,צורת החיים הקיבוצית לגביפקותיי ס

   עם הקיבוץ.לקשור את גורלם ם לשכנע אותתוך מגמה 

בישיבתנו  שיש תהלאומיתועלת חקתי מעלי את המחשבות ואת הספקות והתרכזתי ברה

  במקום.

  

  

  
  " מניריםְסֶנִאיְסִטים"סילוקם של ה

  

. בתנועה הקיבוציתהקיבוץ עבר משבר פוליטי הקשור בעיקרון הנקרא "קולקטיביות רעיונית" 

 עמדהשמסגרת החיים הקיבוצית מחייבת גיבוש  הייתה המחשבה ,הבסיס לעיקרון זה

לא היה קנאי לאידיאולוגיות נירים קיבוץ  ם.חבריה את כל תמחייב, התאידיאולוגיופוליטית 

. הקיבוץ שאיבד פוליטיות. תיאוריות ומושגים כמו מרכסיזם וציונות התקבלו בגיחוך ובסלחנות

ומיננטיות של האידיאולוגיה חברים יקרים במלחמת העצמאות קיבל כמובן מאליו את הד

  הציונית על האידיאולוגיה של מלחמת המעמדות. 

. שאין לחברים אפילו בגדים פרטיים יםגורספטריוטית וחברתית. חוקי השוויון קנאות  הייתה

נכונות מוחלטת לעשות כל מה שצריך כדי להגן על הקיבוץ הייתה זו,  .איסור חמור לעשןהיה 

שטיח , כגון לקבל כל מתנה היה איסור מוחלטר יקר שנתפס מעשן. סולק חב לדוגמא: .וערכיו

שונות ירים לא היה קנאי ביותר להשקפות קיבוץ נמאידך, שעון. או , טרנזיסטור קטן לרצפה

   פוליטי.בתחום ה

התומכים  סנה. משהעלה נושא אידיאולוגי הקשור בשמו של המנהיג  ,החמישים בשנות

. ערעורהאמינו במשטר הסובייטי ללא כל  . הםְסֶנִאיְסִטיםנקראו  ,בהשקפותיו של משה סנה

היה נינוח ונראה לא רלבנטי. איש לא ניסה לכפות על חבריו את  ,בניריםעל נושא זה הויכוח 

 קומוניסטימנהיג  ץשהערימהגרעין הבולגרי  חבראפילו כנוי חיבה ולגלוג ל ההשקפותיו. הי

ואיש לא ראה בכך של פיאדה ה בחיבה על שמו כונ זה חבר .משה פיאדה בשם יהודי בולגרי

  פסול, ובוודאי לא עילה לסילוק מהקיבוץ. 
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מקיבוץ מסילות. שייקה פגשתי את , שם קיבוץ הארצימזכירות ההוזמנתי ל ,באותה תקופה

היה זה  ,הוא הציג את עצמו כממונה על הביטחון הפנימי בקיבוץ הארצי. אם אינני טועה

עיתון בע על דפי טרי האזנה במשרדי הקיבוץ הארצי ואורי אבנרי הטמין מכשי "כשהשבלאחר 

  את הביטוי "מנגנון החושך".  "העולם הזה"

אחראי על ביטחון הפנים בנירים. הייתי אז כר לי שהתמניתי ע"י הקיבוץ הארצי שייקה אמ

מרכז משק ושאלתי מדוע אני הוזמנתי ולא מזכיר המשק. שייקה הסביר שהמנוי הוא אישי 

נו פונקציה של התפקיד בקיבוץ. הוא אמר שעלולה להיות חתירה וריגול במסווה של ואי

חברים המצטרפים לקיבוץ. הוא נקב בשמו של חבר קיבוץ, יוסף, עולה מקובה ואמר שהוא 

שאלתי את שייקה אם נראה לי מופרך ואפילו משעשע. אני זוכר שהסיפור . מרגלככל הנראה, 

ידווח לשולחיו כמה פרות יש בנירים. יוסף היה חבר נאמן יש סכנה שהמרגל הקומוניסטי 

עד  ובסופו של דבר, עזב. הקים משפחה, ובחור סימפטי שעבד בענף חקלאי, התחתן בנירים

    על שטות זו.ו היום לא סיפרתי ל

שייקה ביקש שנעקוב אחרי הדואר הנכנס והיוצא ואם יש מכתב חשוד נפתח אותו (באדי 

על נראה לי הזוי לחלוטין אבל כדי לא למעול בתפקיד שהוטל עלי, סיפרתי מים) ונעיין בו. זה 

שתראה לי אותו. לא  ,ביקשתי שאם היא תיתקל במכתב חשוד. שעבדה במזכירותנלה' לחכך 

על החשד המגוחך ביוסף והסברתי  סימניו של מכתב חשוד וסיפרתי םמה ,ידעתי להסביר לה

  ין אותנו. שמכתבים אליו וממנו אולי יכולים לעני

ניהלו פעולה יזומה  ְסֶנִאיְסִטיםהַ משבר פוליטי בנירים. התברר ׁשלמרות כל האמור לעיל, היה 

מאבק מתוכנן הפוגע היה זה לשכנע חברי קיבוץ להצטרף אליהם.  , כדישל ארגון והסברה

  .קשהובחלקם הובילה לפילוג  ,בקיבוציםהתופעה התפשטה בלכידות הקיבוץ ומאיים בפילוג. 

ם נימה , עעלילות נגד הציונותהמלווה ב, התפרסם משפט פראג 1952חודש נובמבר ב

משפט ו"הודה" אחד הנאשמים באנטישמית מובהקת. מרדכי אורן, איש הקיבוץ הארצי היה 

שהיה עד התביעה נידון  ,מהנאשמים נידונו למיתה. מרדכי אורן 11בריגול נגד צ'כסלובקיה. 

הוצאו עשרות אישים יהודיים  1952קיים לאחר שבאוגוסט שנות מאסר. משפט זה הת 15 -ל

 9נאסרו במוסקבה  1953להורג בברית המועצות, רובם אנשי רוח ותרבות בולטים. בינואר 

משפט זה  שהם ניסו לפגוע במנהיגים סובייטים.. העלילו עליהם יהודים 7 רופאים מתוכם

   נראה כצעד אנטישמי מובהק.

הגיע  ,פראג. יום אחד י מוסקבה וגם במשפטמאמינים במשפטטענו שהם  ְסֶנִאיְסִטיםה

להרצות בנירים על מרד הימאים שהוא היה אחד  ,נמרוד אשל הפלמחניק ,הזמנתםב

  ממנהיגיו. 

היה ההתנגדות למפא"י ולבן  ,המשותף לשמאלנות הקומוניסטית ולמרד הימאים המכנה

  . הימאים את ,בברוטאליותשניסה לשבור  גוריון

שנודעו לחברים  אשל מנמרודשהגיעה גלויה  ',אמרה לי חנלה ,ם אחרי אותה הרצאהכמה ימי

  וכן הכתוב מעניין וקצת מוזר.באהדתם לברית המועצות. היא הייתה סבורה שת

בתוך הקיבוץ. , והמריץ אותם לפעילות הסברה נוספתנמרוד הודה לחברים שהזמינו אותו 

   ברתית.תוכן הגלויה וסגנונה העיד על התארגנות הס
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 מרדכי אורן משפט פראג שבו פסול אתאם ל ,הייתה זו דילמה ,בור תנועת השומר הצעירע

הינן  ,להכיר בכך שה"הודאות" של האנשים, כאילו הוא מרגל עבור בריטניה ובאשמה" "הודה

ה בכך גם הודאה תמבוימים. הימשפטים  םמשפטי מוסקבה ופראג הלהסכים ששקריות ו

  משטר הסובייטי. באנטישמיות הרווחת ב

נו להצדיק את המשטר הסובייטי סבר שעלי ,בראש הפלג השמאלי במפ"ם שעמד ,משה סנה

 שקרית על מרדכי אורן. קבעו שזוהי עלילה ,חזןב כמו יעק ,הצעיר שומרהמנהיגי מעשיו.  בכל

   נשלחתי כנציג הקיבוץ לוועידה בקיבוץ עין החורש שעסקה בנושא זה.

נאם  ,אליעזר פראי, עורך על המשמראחד המשתתפים, עקב חזן. יושב ראש הועידה היה י

שמי שאומר שמרדכי  ,הוא זעק בהיסטריה דמגוגיתמשפט פראג. ותמך בקביעות בהתלהבות 

. "טיטואיסט"הוא  ,פוסל בדיעבד את משפטי פראג ומוסקבה. איש כזה ,אינו מרגל בריטי אורן

שמוסכם על כולם שטיטו הוא גרוע  פראי זעק את המילה טיטואיסט מספר פעמים כאילו

  מכל. 

 ,גם השומר הצעיר ,לכבטיטו. אחרי האליעזר פראי  א הבנתי מה פסול מצאהייתי המום. ל

רווח לי יש לנו דרך משלנו אל "עולם המחר" כמו לטיטו.  .אינו חלק מהמפלגה הקומוניסטית

האימה  קתהוא חיקה אותו בצורה נלעגת בזע בלגלוג. ,חזן השיב לפראי יעקבכש

"טיטואיסט". כולם צחקו. בסיום הועידה שם חזן את כל משקלו האישי על האמירה שחזר 

עלילת שווא עליו  מעליל ,הוא זך כבדולח. מי שאומר אחרת עליה מספר פעמים: "מרדכי אורן

  נסעתי בהרגשת הקלה לנירים.   ואין מקומו בינינו".

שכל מי שמאמין למשפט פראג קובעת ההחלטה אדמיניסטרטיבית התקבלה בקיבוץ הארצי 

אלא על , להיות אידיאולוגי על השקפות עולםומצהיר על כך, אין מקומו בינינו. הויכוח חדל 

  אורן. מרדכי חפותו של 

שוחררו הרופאים היהודיים במוסקבה.  ,מת סטלין. חודש לאחר מותו 1953מרץ ב 3-ב 

נבונים ואידאליסטים. בחדרם הייתה  הלכתי אל חדרם של ויוי ואברהם קציר. שניהם אנשים

תלויה על הקיר תמונה גדולה של סטלין "שמש העמים". קיוויתי שהמציאות החדשה תשנה 

את השקפתם על משפטי הראווה. אמרתי להם: "מזל שסטלין מת והרופאים ניצלו!" ויוי 

 השיבה בצער: "כואב לי שסטלין מת לפני שנחשפה האמת. הוא מת ולא ידע שהרופאים

  חפים מפשע".     

ממקורות  שידוע לו אמר . הוא שחזר מצרפת ,אלי לבל ,חברי הטוב השתתףנירים דיון בב

 שאם כךבאותו דיון היה מרגל בריטי. אני טענתי אכן שמרדכי אורן  ,שאיננו יכול לפרטם

חייב להיפגש עם יעקוב חזן ולהציג לפניו את הידע שלו ואת מקורותיו. אלי לבל , אלי הדבר

אמין שיצהיר שהוא מהוסבר לאלי שעליו לבחור בין השתים: לא היה מוכן לעשות זאת. 

   מרגל בריטי.אכן ואורן  ,שהוא טועהאו שייפגש עם יעקב חזן וישכנע אותו  ,בחפותו של אורן

התהליך הפוליטי של איתור חברים הרואים את עצמם כחלק מקבוצת סנה ולבסוף סילוקם 

אלי לבל גם היה  בו חברים אלה את הקיבוץ. בין העוזביםבסיומו, עזרב וזמן מהקיבוץ, נמשך 

  אברמצ'יק קציר. ויוי ווזוג חברים אישיים שלי: 

הכריז הקיבוץ הארצי על משאל בתוך הקיבוצים. קראו לזה  ,במסגרת הקולקטיביות הרעיונית

טית. נאמר שהבדיל בין ציונות סוציאליסטית לבין הזדהות קומוניס דום". הופץ מסמךנ"רפר
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מסקנות ולעזוב את הקיבוץ. בין הסיק שכל מי שאינו מקבל את עיקרי המסמך צריך ל

נוכל לעזוב מתי ", מהם אמר אחד ",שהחליטו להישאר בקיבוץ. "לא בוערהיו  ,השמאלנים

  שנרצה". הקיבוץ קיבל זאת  ללא בעיות. 

שי היה צער של רבים על . במישור האיְסֶנִאיְסִטיםה זרק ולא גרש אתסיכום, הקיבוץ לא ל

  בעקבות הרפרנדום.  ,עולמם טובים שעזבו מרצונם על פי השקפת חברים

מבין  חבריםאין לי ספק בתבונתם של  וערכיים. טוביםחברים למעלה מעשרה הקיבוץ הפסיד 

   .ְסֶנִאיְסִטיםה

ולם הצליח הע ,שרק בזכות ברית המועצותלכך, רה וקש ,למשטר הסובייטי ולסטליןהערצה זו 

כשסטלין מת שלחו אנשי הקיבוץ המאוחד מכתב השתתפות על היטלר.  הדמוקרטי להתגבר

   נוגע ללב למנהיגות הסובייטית.

חידשנו את החברות בינינו. אברמצ'יק וויוי. יצרתי קשר עם  ,שעזבתי את הקיבוץי שנים אחר

  נושא זה. על לשוחח איתם לא העדפתי הם נטשו מזמן את האידיאולוגיה הקומוניסטית. 

 בנם סולק מקורס קצינים מ"סיבות ביטחוניות"לשמחתי ניתנה לי האפשרות לסייע להם. 

והמלצתי על החזרתו לו  אמרתי שאני ערב פניתי לביטחון שדה, (הוריו נחשבו לקומוניסטים).

הרוויח קצין נבון ויעיל. אני ראיתי בכך נחמה ו לקורס. לשמחתי צה"ל קיבל את המלצתי

והאנטי הפסול האחרים בכפיית העיקרון  ְסֶנִאיְסִטיםעוול שגרמנו להם ולחלקית על ה

    של "קולקטיביות רעיונית".    דמוקרטי 

  

  
  

  או שליח לאוסטרליה?, מילואים בצה"ל מפקד גדוד
  

 לי . הוא סיפר11מפקד חטיבת מילואים סגן באחד הימים פנה אלי סא"ל אביב ברזילי, 

הציע לי להיות הוא  .128יקרא גדוד . הגדוד בחטיבה ,ם נוסףשהוחלט להקים גדוד חיל רגלי

  מפקד הגדוד. 

. בקרב מעולם לא פיקדתי בפועל על פלוגהאמנם אני בוגר קורס מגדים אך הסברתי לאביב ש

ביקשתי להיות תקופה מסוימת מפקד פלוגה. אביב השיב שהוא מכיר את הרקע שלי ואין לו 

מעולים חדשים. הוא בטוח שאני מתאים  ,ד מורכב ברובוהוא הסביר שהגדו ממני.מועמד טוב 

  הסכמתי לקבל את התפקיד.  ,לתפקיד. אחרי לבטים

לא ראיתי סתירה בין תפקיד זה לתפקידי  ,המקדיש חודש בשנה לצה"ל ,איש מילואיםכ

שהיה ממונה על הקמת מילואים, ביקרתי במשרדי החטיבה. נפגשתי עם קצין ה בקיבוץ.

  עבודתו.  הגדוד ולמדתי את

הקיבוץ קיבל השלמה נוספת. הגיעו מספר עולים מתנועת השומר הצעיר , תקופה באותה

תגבורת חשובה לקיבוץ מבחינה חברתית ומשקית. יצרתי קשר טוב  זאת באוסטרליה. הייתה

. אוסטרליהבתנועת השומר הצעיר ב, הדרכה שליחותצא לעם חברים אלה ועלתה הצעה שא

ספיקות אלה אבל הדחקתי , בי ספקות הורת החיים הקיבוצית עורראמנם הביקורת שלי על צ

  מדריך של ההשלמה.  היותיכשם שעשיתי ב
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 ,ורב סרןבצה"ל הגיע נציג התנועה באוסטרליה ושוחח איתי. העובדה שהייתי מפקד גדוד 

ראיתי בשליחות זו אתגר מרתק, ולאחר תרמה גם היא לתדמית החיובית שלי כשליח. 

 תב חיובי ותמונה שהתפרסמו בעיתוןהנציג שלח מכסתר, השבתי בחיוב. התייעצות עם א

החדש. למדתי מחברינו האוסטרלים על מהות  ילהתכונן לתפקיד התחלתי יהודי באוסטרליה.

התפקיד ומה יידרש ממני. הקדשתי שעות רבות לשיפור האנגלית ולקריאת חומר שיעזור לי 

  במילוי תפקידי.  

  

  

  

  

פורסם בעיתון 

די יהו

  -באוסטרליה

חברי הגרעין 

האוסטרלי בקיבוץ 

  נירים.

הנציג מאוסטרליה 

יושב אני ו במרכז

  לפניו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לאוסטרליה. ,לשנתיים ,נסיעהלניתי לצה"ל לקבל אישור פ

פניתי לצה"ל. הפעם זמן רב חיכיתי, וכשלא קיבלתי את האישור המבוקש, חזרתי ושוב 

לי שהתקופה רגישה מבחינה נאמר "ד במילואים. מאחר ואני מג ,קיבלתי תשובה שלילית

משום שכבר  ,קיבלתי את התשובה ברגשות הקלה .ביטחונית ועלולה להידרדר למלחמה

גם ספקותיי לגבי החיים בקיבוץ גברו. נראה היה לי ד. "הייתי מכור כולי לתפקידי כמג

לי השגות רבות על לא רציתי במחויבות, כשיש  .ששליחות כזו תכניס אותי למחויבות לתנועה

  צורת החיים הזאת.
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  )11(חט'  128מפקד גדוד מילואים 
  

רתו כלל בצבא יללחימה. מחצית מחיילי הגדוד לא ש 128מצאתי עניין רב בהכשרת גדוד 

מטירונות ואימון הפרט. יותר מכך, הם היו עולים חדשים לאמן אותם, והיה צורך להתחיל 

הוא מפתח  ,עתי שיחס נכון אליהם ואל הקשיים שלהםועסקתי ממש בקליטת עליה. יד
  בקליטתם. 

. שנראה לי חיוני במיוחדוהוזנח ע"י התנועה הקיבוצית בתחום שיתנה לי הזדמנות לתרום נ

ראו במג"ד אישיות מעולם אחר ולפתע הם מצאו  ,העולים שנקלטו בעיירות ובמעברותהמוני 
  חבר. 

קצין השלישות הסדיר של הגדוד סיים את שיבוץ בהתאם לתקן הועליתי לדרגת סגן אלוף. 

יה עלינו להתחיל לאמן את המפקדים ואחר כך את ה החיילים והמפקדים בפלוגות השונות.
  החיילים ויחידות המשנה. 

הייתה בעלת עבר מפואר במלחמת העצמאות. הייתה זו חטיבת פלמ"ח "יפתח"  11חטיבה 

: "חזרתי לפלמ"ח". המציאות הייתה רחוקה ההיסטורית. כשקיבלתי את המינוי חשבתי הנה
מאוד מחטיבת "יפתח" ההיסטורית. החיילים שובצו לגדוד על בסיס טריטוריאלי. הם היו 

תושבי דרום הארץ: מראשון לציון ועד באר שבע. בתוך הגדוד שובצו החיילים לפלוגות לפי 

א' מוותיקי חטיבת רמת האימון. ארבע פלוגות חיל הרגלים היו מורכבות כדלקמן: פלוגה 
גבעתי, בוגרי מלחמת העצמאות. פלוגה ב' צעירה יחסית, הייתה מורכבת מחיילי הצבא 

 –עולים ותיקים מארצות שונות,  פלוגה ד'  –הסדיר שסיימו את שרותם הצבאי. פלוגה ג' 

עולים חדשים, רובם  מתימן. חיילי הפלוגה המסייעת היו בוגרי צה"ל. פלוגת המפקדה וסגל 
  צה"ל.  ברובם היו בעלי ניסיון ארגוני ומנהלתי  –דים המפק

התחלנו באימון החיילים. בשנה הראשונה התרכזנו  ,מפקדיםלהשתלמויות  אחרי מספר

יוו שלד לגיבוש הטובים שבלטו, המפקדים החיילים והבאימון הפרט, הכיתה והמחלקה. 
   תם הוצאתי.שאינם מתאימים, אופקדים מים בעיתיים והגדוד. מאידך היו חייל

יש מפקדים שאינם  ,זכרתי את האמרה של קורצ'ק בהתאמה למצב: "אין חיילים גרועים

  ת יחסים של כבוד והערכה הדדית.  ובגדוד מערכ ונוצרותוך זמן קצר, יודעים לטפל בחיילים". 
שכביכול לקח שלל בעת כיבוש רמלה במלחמת  ,שמעתי השמצות על סגן מפקד הגדוד

, ל ההשמצותשאל אותי אם אני עושה זאת בגלכשלהוציא אותו מהגדוד.  החלטתי העצמאות.

, אותו יעריכו בסגןמעוניין אני , מאמין להשמצותב. אמרתי לו שגם אם איני השבתי בחיו
  י ופרש ללא ויכוח. יהוא הבין את שיקול. ל חיילי הגדודויכבדו, כ

המכונה "דובה" מקבוצת שילר.   מיניתי לסגני את מפקד פלוגה א'. קצין מצטיין בשם דב לאור

לפי המלצתו מיניתי את אחד ממפקדי המחלקות למפקד הפלוגה. דובה ואני נשארנו חברים. 
  החיים הפגישו אותנו לאחר שנים במשטרת ישראל.   

  

  החייל המכה

החייל המכה  את חברו.חייל  הכהבימים הראשונים מתוך שלושים הימים של האימון הגדודי, 

 הבוקר עיתוןאת רב לתת לו יהכה את הפקיד הפלוגתי שס הוא כמה ימים אחרי .הוזהר

. לא ומשתייך לכנופיה אלימה ו לי שחייל זה מוכר בראשון לציוןסיפרמפקד הפלוגה. המיועד ל

   רות המילואים.יכדאי להתעסק איתו. הוא עלול לסגור חשבון אחרי ש
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. ראיתי אותו י שקדם לאימון זהאימון תלת יומעת השחרור מבאת אותו חייל,  הכרתיכבר 

והחייל הסביר שהמ"פ הסכים  הפסקתי מייד את הקרב"הולך מכות" עם מפקד הפלוגה. 

לנקות את השטח ליד המפקד פקד עליו כש, אזרחיםכבר היו כלשונו. שניהם " פייט-פייר"ל

מפקד הכששניהם אזרחים.  סמכות לתת לו פקודות החייל טען שאין למפקד. רוםימחסן הח

   המפקד הסכים.ו פייט-הציע למ"פ פיירהחייל ודרש ממנו לבצע את הפקודה. התעקש 

לנקות את השטח מהם שצפו במחזה. ביקשתי בבגדים אזרחיים, עמדו שם מספר חיילים 

ביקשתי את מפקד הפלוגה  ללא ויכוח. עשו זאת, והם אוטובוס הביתהנוסעים בלפני שהם 

היה  פקד עליו לנקות את השטח.כעונש, אליו ותחצף הסביר שהחייל ההוא להיכנס למשרדי. 

  .ואת החייל השארתי הוצאתי אותו מהגדודלטעמי. אינו  מפקד הפלוגהלי ברור ש

  . על שהכה את הפקיד הפלוגתילמשפט, והנה, באימון זה, הובא אליי אותו חייל, 

אתה מנם א" לו:אמרתי לשבת. חייל ביקשתי את הויתרתי על גינוני המשפט המסורתיים ו

 ים לחיילים אמיצים ותוקפניים.קוזקו אנחנו גדוד לוחםיש לזה צד חיובי: , אך תוקפן ואלים

החיילים יפעלו ש צריך מלחמהבנגד האויב ולא נגד חיילים שלנו. צריך לכוון את התוקפנות 

צריך יהיה זה ש ,החייל שהכית אולייקלע למצב קשה, אם ת שיתוף פעולה.תוך  ,כצוות

כל מפקד היה  ,על עבירה זו. מעשה חמור זה את חייך. הכאת חבר חייל ילצך ולהלחפות עלי

   . "בפלוגה ךתאמן יחד עם חבריתשחשוב  .זה בזבוז בעיני יום. 35 לשמחבוש  ךפוסק ל

בפועל.  יום מחבוש 30 -אשפוט אותך להאחת היא, ש"יש שתי אפשרויות: הצעתי לו עסקה: 

לושה שבועות נותרו ש עד סוף האימון. ,על כל עבירה, איעל תנ יום 30מחבוש של  –השנייה 

תימצא ו אם תעבור עבירה. ממילא יסתייםבתקופה זו, התנאי  לאימונים. אם תהיה בסדר

מה אתה יום.  30-ל על תנאי המחבושיופעל  בנוסף לכךעבירה ואותה תקבל עונש על אשם, 

   ?"בוחר

אמרתי לו בסיום  .בשמחה הסכמתישנייה. בחר באפשרות ה ,יסוסללא החייך והחייל 

, כמו לךאני מקווה שאצ בעצמך.קשה להישמע לכל הפקודות ולשלוט  ךהיה לי: "המשפט

תהיה לי ברירה אלא  לאותימצא אשם במשפט, ! אם תעבור עבירה מילה היאמילה  אצלי,

    ".לא להסתבך . תשתדל מאודיום 30לשלוח אותך למחבוש ל 

לקראת סיום האימונים לצערי . קיבלתי דיווח שהוא בסדר לטוב. וקיוויתיחזר לפלוגה החייל 

חיילים לחבוש קסדות והוא להורה  מפקד הכיתהה. פקודמלא רוב ליהוגשה נגדו תלונה על ס

על בצרוף נזיפה  את המחבוש על תנאיהפעלתי חייב לעמוד בדיבורי. ייתי הרב ולא ציית. יס

  לכלא, לשלושים יום.במקום להשתחרר, הלך החייל . העבירה החדשה

את החייל טיילתי עם אסתר ועם בתנו הקטנה בעגלה. לפתע ראיתי . תוכמה שבועחלפו 

! עת יהיה שמחכ" :אמרתי לאסתר .לקראתיצעד . הוא זיהה אותי וריוהולך עם חב אליםה

   ."אל תתערבי אני הולך לחטוף מכות.אולי 

. לחצתי את ידו. הוא אמר לשלום ידהושיט לי הוא הפתעתי לאלינו. וחבריו התקרבו החייל 

! כל הכבוד!" ושוב לחץ את שהצליח לסדר אותי הוא היחיד .ד שלי"המג זה" לחבריו בגאווה:

       ידי.
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קרוב במילואים  רתיסידרתי אותו. הוא שבפועל  אבל ,לא התכוונתיאמנם  וא צדק.ה

ו כידידים? התשובה שאלתי את עצמי מדוע נפגשנחודש באימונים וחודש בכלא.  .חודשייםל

   מכבד אותו.הוא הרגיש שאני  ,פךילה. בכבודולא פגעתי ברורה: 

משמעת. העל דרכי השליטה בחיילים והשגת , הנפוצה בצבאכמה זה שונה מהמחשבה 

 !פלוקן !חוקן""יש שלוש דרכים לטפל בחייל: סיסמה: , שמעתי את הבצנחניםבהיותי מג"ד 

 טענומפקדים רבים  .זה עוד נכונו לי מאבקים בצבאלא ידעתי אז שעל נושא  ".!ודפוקן

  התפארגור מוטה  .ולחוסר מנהיגות הוא ביטוי לחולשה, שהתהליך הקרוי "משפט משמעתי"

  שמעולם הוא לא העמיד חייל לדין משמעתי.  בפניי, 

ימי  35-בתנאי שהעונש יהיה לא פחות מ ,עזר במשפט המשמעתיינים להמוכהיש מפקדים 

ימי  35דהיינו  ". הם אפילו מתבדחים באמירה: "שלחתי אותו בנתיב הל"הלמחבוש בפוע

הם אינם מבינים שהמשפט המשמעתי הוא מכשיר רב עוצמה אם משתמשים בו מחבוש. 

הוא גם תהליך  משפטה .הסבר להתנהגותודבר עם החייל. לבקש צריך ל .בתבונה

   מצטברת. חשיבות כךלעיתים יש ל. האירוע נירשם ואדמיניסטרטיבי שב

נהגתי בניגוד לפקודות הצבא לצורך  אני עצמי נשפטתי ע"י האלוף טל בהיותי מגד בשריון.

עברתי עבירה ברור שלי היה  הייתי מוכן לעמוד לדין.. כשעשיתי זאת לקחתי אחריות .חיוני

  פסק הדין היה: נזיפה. אשם. ואני 

לא הרגשתי כל . הדין על פסקובה ניהל את המשפט שדרך העל  לטליק אני אסיר תודה

שנים פך, הייתה לי הרגשה שהוא מכבד אותי על ההסבר ועל נטילת האחריות. ילההשפלה. 

צה"ל, סיפרתי לטליק עד כמה היה משפטו צודק ומחנך. הוא הודה  גמלאיאחר כך בהיותנו 

  אספר בהמשך.פרשה זו לי בהתרגשות. על 

  

  ציות מאהבה

 .חלקת הרכבמאוהל משמעתי ויכוח קולני , היווט לילהכיתות בנ , בתום אימונילילהבחצות 

קצין הרכב  כשהגעתי אל המקום ראיתי רכב מתרחק. קורה.חלטתי לגשת לברר מה ה

הג ניה הבחייו האזרחיים ש היה אדם מבוגר בשם חיים רוגולסקיהממונה על אותה מחלקה, 

ניווט שסיימה את  יצא לשטח לאסוף כיתת חייליםחיים שאמר  ,סמל הרכב ,סגנו אוטובוס.

   ליעד. ההלילה והגיע

 מהומה.הסיבה ל מהשאלתי ו שקצין הרכב יצא אישית לנסיעה זו בחצות לילהמכך הופתעתי 

צריך לשלוח רכב להחזרת סיפר שקיבל הודעה, שוסמל הרכב היה נבוך מאוד. הוא גמגם 

 ,בר עשה זאתכסירב וטען שנהג אחד הנהגים לצאת, הפקד על כש שסיימה את הניווט. כיתה

  ישלחו נהג אחר. שביקש ו

ואמר: "אין צורך לשלוח נהג אחר. אני נוסע להחזיר את  שמע את הויכוחחיים רוגולסקי, 

  ואמר: "המפקד, אני נוסע!"  ,מיידהתחרט !" הנהג הסרבן יתההכ

      , אתה סירבת, אז לך לישון".חיים"לא, השיב 

ייסע. כל אחד מהם התנדב לנסוע בעצמו. שלא  חייםקפצו והתחננו בפני נוספים נהגים 

בלי  הקצין סרב ואמר: "זה לא יעזור לכם! אני נוסע! להבא אני מבקש למלא פקודות מייד

  חיים נסע והחיילים האשימו בצעקות ובכעס רב את הנהג הסרבן.ויכוחים". 
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יו. ל הנהגים כלפהערצה שראיתי את האת חייליו ו דרכו של חיים "להעניש"מהייתי מוקסם 

קשה לי להאמין שהיו בגדוד מקרים רבים של מערכות יחסים כאלה בין חיילים למפקדם. 

הרי הייתה אפשרת שחיילים ידברו בלעג על מפקדם הפרייר. ללא ספק, זה לא יכול היה 

 זה לאהנהגים אהבו אותו והיו מוכנים לצאת באש ובמים עבורו. לקרות עם חיים רוגולסקי. 

         הלוואי שהיו לנו רבים כמוהו.  איש.תי במפתיע שגם אני התאהב

  

  מסדר חולים

היה בארץ המצב הכלכלי  התאמנו שלושת גדודי החטיבה במקביל. ,ת האימונים השנייהבשנ

היה טרוד של חיילים רבים  ראשם היה קשה במיוחד.של החיילים העולים . מצבם קשה

בשלושת  .גדוד היה רופא גדודי בכלרבים לא רצו להתאמן. באווירה זו,  פרנסה.בבעיות 

  .מסדר חוליםלתור ארוך של חיילים כל בוקר עמד הגדודים 

שהבדיקה  וידעו לבדיקה המתינו. חלקם היו מתחזים. הם רעבחיילים התלוננו שהם חשים 

היו כאלה ימל ויזכו ביום מנוחה. קבלו גם קצת מזל אולי יע. יםנח ם, בינתיים הלוקחת זמן

  לאימונים.  מייד נאלצו לצאת ,'לףא'לה שקיבלו א ששוחררו לביתם.

הם  לפי דעת הרופא אשרחיילים ניתן ל". ציון זה אדום לףא"גם מקובל  היהבאותה תקופה 

  עמדו לדין. הוכפי שקראנו להם אז. חיילים אלה " ארטיסטים", מתחזים

 כל בוקר לדווחחויבו  המגדים. בשלושת הגדודים הקיימת ידעה על התופעהמפקדת החטיבה 

מספר המתייצבים לבדיקה היווה עדות למורל בגדוד  על מספר הממתינים לבדיקה רפואית.

     .גדיםמנהיגות של המולכושר ה

ואפילו  למסדר חולים את הציוד האישיאיתם ציעו לחייב את החיילים לקחת הש קציניםהיו 

כביד מאוד על ה מכי זה היסירבתי לעשות זאת  המתחזים. כדי להכביד על . זאתהאת המיט

ולטפל  לגלות את החולים האמיתיים. הרופא הגדודי השתדל לעבוד מהר חולים אמיתיים.

   בהם.

ממחלקת המרגמות,  טובבא אלי מפקד הפלוגה המסייעת ואמר שחייל  באחד הבקרים,

ונן על להחייל התמואשם בהתחזות.  הוא דהיינו, "א' אדום", קיבל 'עשה בעיות'שמעולם לא 

. להעמיד אותו לדין עלינוהיה ו בחזה וקשיי נשימה. הרופא פסק שהוא ארטיסטכאבים 

של דעת הלאור חוות  איננו מתחזה.שהחייל  בוערל ניםמוכ והי ,המחלקהו לוגהי הפמפקד

ולאפשר לו מנוחה. למחרת חזר הסיפור על  ,לדיןת החייל העמיד אהוריתי לא ל ,המפקדים

  ומאמינים לו. מכירים את החיילהפלוגה והמחלקה  יקדעצמו. פניתי לרופא וסיפרתי לו שמפ

ד, אני לוקח על עצמי אחריות כבדה למען ""המג אמר:ו נעלב רומניה,מ , עולההגדודי הרופא

הוא  ,"ייגימל. הבט על עינחיילים אני יכול לתת לכל ה הגדוד. יכולתי להגיד: מה אכפת לי?

קיבלתי  ?בקשה לשחרורשמעת ממני  אבק.דלקת עיניים. אסור לי להיות באני סובל מ"אמר. 

אנחנו  מצטיין. נוגדוד שלה. ארטיסטאת צו הקריאה ובאתי. אני אומר לך שהחייל הזה הוא 

  תודה!"אתה צריך להגיד לי זה בזכותי, "  הרופא שתק רגע והוסיף: "במקום ראשון בחטיבה.

 מעריך את זה אניד"ר,  בהחלטאמרתי: "ו של הרופאהראויה לשבח, גישתו מהופתעתי 

   עוד יום מנוחה.תת לחייל לפסקתי של הרופא  ו" בלי ידיעתמאוד.
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שאינו מקבל טיפול. , חיילאותו ל תידאגרופא החטיבתי וסיפרתי לו על המקרה. להתקשרתי 

ללא  האם ניתן לסמוך על שיפוטו של הרופא הגדודי ?לבית חולים ותולשלוח אאולי צריך "

  ".בדיקות יותר מעמיקות?

קד גוש מגן היה מוכר לי היטב. כשהייתי מפ ,עולה מארגנטינה  ,פא החטיבתי, ד"ר ארדיטיהרו

 .ניר יצחק לגבולותקיבוץ מ פרעבדרך  נסעתי יום אחד בנגב המערבי. הוא היה רופא אזורי

שנסע פיצוץ. הרכב תרחש מטר ממני ה 100הרכב היה במרחק כש .מולימראיתי רכב מתקרב 

נהגו נזרק ממנו. ועל צידו נפגע ומתהפך ראיתי את האוטו  טמן בדרך.שהו עלה על מוקשמולי 

 .מחוסר הכרה על החולששכב  אישאל הורצתי את הרכב שלי מחשש למוקש נוסף, בלמתי 

: אמרו זיהה אותי ,וא התעוררה .פיזית לא הבחנתי בפציעהוטיפלתי בו  ד"ר ארדיטי.היה זה 

"ד"ר  :השבתי י: הפצוע שואל לשלום המטפל בו.הרי לכם מצב הזומה שלומך?"  !שאול"שלום 

, הוספתי, חוץ מזה ואין לי רופא לפנות אליו. שוכב פצועאותך רואה  . אניאני מרגיש רע מאוד

      "בסדר! ממש לאזה  היה מיועד לי.ש מוקש לעצמך פתחטו ימהר מדי תנסע

   גע.וקם תוך שהוא בודק את איבריו. לשמחתנו הוא לא נפ חייךדר' ארדיטי 

   והוא הרופא החטיבתי. 11בחטיבה ד "אני מגחלפו מאז כמה שנים ושוב אנו נפגשים. 

"אני דואג לשלומו של החייל" אמרתי. סיפרתי לארדיטי שהרופא הגדודי מצוין ואיני רוצה 

לא יתקבל רושם שהתלוננתי על כדי שלבדוק את החייל. וא והבטיח לברדיטי לפגוע בו. דר' א

על המקרה אספר לו בבואו שו תיביקור שיגרלוא כביכול , סיכמנו שיבסורהרופא הגדודי המ

  בדוק את החייל.והוא יבקש ל בנוכחות הרופא הגדודי

 .קם ואמר שהוא מרגיש טובהודיע לי מפקד הפלוגה המסייעת שהחייל  ,למחרת בבוקר

ר' ארדיטי הודעתי מייד לד ללא כל בעיות. יצא לאימוניםהכאבים נעלמו והנשימה בסדר. הוא 

  ואין צורך בביקורו. שהבעיה נפתרה

  

   בסיס קבוע או נייד? באימונים 

הוקם מתקן אימונים במקום הנקרא חרבת , בשנת האימונים השלישית, 1954בחודש נובמבר 

בקרב  כבדות התקפות מצריותבמלחמת העצמאות,  חטיבת יפתחמחאז. במקום זה בלמה 

. שדה תעופה עדם היה שדה התעופה ליד קיבוץ רוחמההמצרים תקפו מכיוון חברון וי .גבורה

היא  החטיבה שלנו, גדודיאיתי סמליות רבה בעובדה שר שימש בסיס הספקה לנגב הנצור.זה 

מספרו של  צויןעליו ובצד הכביש הוצב שלט גדול זה. במקום מתאמנים  ,חטיבת יפתח

הוסיף לשלט את השם הוריתי ל ,את המקוםלזהות המתקן. כדי להקל על אנשי המילואים 

רה. לימים שמעתי מדריך ידיעת הארץ מסביר לחיילים ובתי הבכ ֹעפר על שם "פרוע"מתקן 

על קרב הגבורה של  ידעלא המדריך " בגלל ריבוי האיילות באזור. ֹעפרמתקן שהמקום נקרא "

 לא הייתה מפותחת, עדיין הדרכת מורשת הקרב במלחמת העצמאות.זה החטיבה במקום 

   . בצה"ל

עד קו הגבול ו, באר שבע –ת גת יכביש קריהצמוד לעופר  מתקןמהשתרע שטח האימונים 

כיתה, מחלקה ופלוגה  יום כללה חזרה על אימון פרט, 30תכנית האימונים בת  דווימה.אזור ב

   .מסכם יגדודעד לתרגיל 
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 בוקר לאימוניםכל התכנית שהוכנה על ידי פיקוד הדרום, היה על החיילים לצאת  לפי

לשנת הלילה. תכנית זו לא מצאה חן בעיני. אין זה מאפיין מלחמה. אליו מהמתקן ולחזור 

הדרג המנהלתי לא יתורגל בסיפוק גם בסיסם. בגדודים לוחמים אינם חוזרים לשנת הלילה 

האפסנאות והרכב ואת  את מחלקותגם היה לי חשוב לאמן  תנועה.הנלחם תוך צרכי הגדוד 

  שינה בשקי שינה ולא במיטות. ארוחות בשטח וצריכים להתרגל ל החיילים קציני המנהלה.

הצעתי לקצין האג"מ הפיקודי תכנית חלופית בה ינועו היחידות בכל שלב מזרחה. המנהלה 

החיילים ישנו כל  ,לפי תכנית זו .טחשיערך עמוק ביהתרגיל הגדודי  .תנוע אחרי הלוחמים

לדעתי הייתה , אך מיוחדצריכה תכנון במקום אחר. הייתה זו תכנית מורכבת שה, לילה

היה לי רושם שזה הפך . המקורית תכניתה ביצוע להפתעתי התעקש קצין האג"ם עלחיונית. 

  אברהם יפה.  ,המחלוקת הגיעה עד אלוף פיקוד הדרוםלהיות עניין של יוקרה. 

ב. רף גם אותי לרכיוצ בג'יפ עם קצין האג"מהגיע סיור בשטח. הוא צאת להאלוף החליט ל

   בכל שלב של האימון. תוך נסיעה פרטתי את תכניתי

היית לא  אבלשלך הצעה "אני מקבל את ה על דברנותי ואמר: האלוףבתום הסיור נזף בי 

     .כל הסיור"במשך  גרזןכות בנו בהלחייב 

האימון התנהל  קצין האגם. ו שלזו באה להציל את כבודנזיפה . שיערתי שכבודימחלתי על 

   עבר בהצלחה. סיימנו עוד שנה של אימונים.לפי תכניתי ו

  

     הרב הצבאי הראשי ביקור 

תרגיל בהאימון את ם יאלא שתוכנן לסי התנהל לפי תכנית דומה 1955האימון השנתי בשנת 

   אש גדודי עם סיוע אווירי. 

לאפשר אימונים ביום היה צורך  .לבתיהםבשבת האחרונה הוחלט לא לשחרר את החיילים 

 החיילים יעשומה עלתה בעיה: . האש הגדודי לקראת תרגיל ות הבוקר המוקדמותראשון משע

, ערוך ביקור בקיבוץושאלתי אם ניתן ל ,השכןדביר, פניתי לקיבוץ  בשטח האש.במאהל  בשבת

הקרין סרט עבור חיילי הגדוד. הקיבוץ לקיבוץ על החיים במקום. חבר של  לשמוע סקירה

מרבית  קיבוץ.העל ולשמוע סקירה י שרוצה יבוא לראות סרט הודענו לחיילים שמ נענה ברצון.

   ו שבעי רצון.חיילי הגדוד השתתפו בביקור והי

ייתי מוכן הכשבשעות הצהרים  לפי התכנית. ,התחלנו את האימונים מוקדם ביום ראשון

אלוף גורן. הוא ה ,הגיע במפתיע הרב הצבאי הראשי ,ללא אש להתחיל בתרגיל הגדודי היבש

נו סרט לחיילי הגדוד בשבת. השבתי שהדבר נכון אך זה יתי אם נכון הדבר שהקרשאל או

נשמרה הסרט היה רשות ולא חובה. "במחנה הגדוד, אמרתי, . נעשה מחוץ למחנה הגדוד

 שלך טוב! יש בגדוד בחור. גורן אמר: "שמעתי עליך שאתה "פקודות הצבאבהתאם להשבת 

רים במחנה והאחרים יוצאים לבילוי? הם לא אכפת לך שהם נשאהאם חיילים דתיים. 

     .ביום שישי כששמעו על תכנית הבלוי בשבת" כבר בפניהתלוננו 

בשבת  רגןקל לאדי הרב צודק! לא חשבתי על זה. הרי . ייפנו אללא כמה חבל ש ופתעתי.ה

שהוא אמרתי לרב גורן  .מורשת הקרב של החטיבה וסיפוריעל האזור לכל החיילים  הרצאות

   .!" הבטחתיזה לא יקרהלהבא " .על כך אני מצטערושצודק 



 99

צריך  .להתחיל בתרגיל גדודי יבש חייבאני שהתנצלתי על ביקורו ועל הערתו.  והודיתי ל

הרב גורן שאל המשתתף בתרגיל היבש לקראת ביצוע תרגיל האש לאחר מכן.  מטוסלהגיע 

 ". הוא צפה בתרגיל!מןאתה מוזהשבתי,  הוא רשאי לחזות בתרגיל. "בשמחה, אםבנימוס 

תחושה טובה לי  הנשאר שעליו לצאת ולא יוכל לחזות בתרגיל האש.על  והביע צערוהיבש 

  כל חיילי, חילונים ודתיים כאחד.למדתי שעלי להיות מגד טוב מביקורו. ל

  

  תרגיל אש ונס מהשמיים

 יה קל לטייסכדי שיה ,חביותזו שתי הצבנו על גבעה מוצב האויב.  ובחרנו גבעה וקבענו שזה

גבעה בסיוע מרגמות ומכונות ירייה. הלזהות את היעד. שתי פלוגות היו אמורות להסתער על 

מדגם מטוס . באגף היעד פלוגה שלישית הוצבה כעתודה וכבסיס אש על גבעה נוספת

 ישמששקצין מחיל האוויר  הגיעההסתערות. אחרון של יפציץ את הגבעה בשלב  ומוסקיט

שאפשרה לי לצפות קשר למטוס. קבעתי את נקודת הפיקוד על גבעה פקח אווירי ואיש ה

לתת את פשר לי יברגע הנכון. זה גם אבפלוגות המתקדמות ולהפסיק את אש המרגמות 

מכונות ירייה הוצבה  4מחלקת מכונות הירייה שכללה הפקודה למטוס במועד המדויק. 

  על אותה גבעה.  משמאלי

תי המטוס צלל על גבעת העתודה. למזלנו היה זה תרגיל ביצענו את התרגיל ללא אש. להפתע

יבש והמטוס לא הטיל פצצות. הבהרתי לפקח האוויר את טעותו של הטייס. הפקח דיבר עם 

  שהטעות הובנה. הטייס מזהה את גבעת החביות. לי הטייס והבטיח 

רגמות תרגיל באש חיה. פעלנו לפי התכנית. המההתרשמתי שהכול יהיה בסדר. הגענו לשלב 

בו הגיעו הפלוגות  המדויקברגע ומכונות הירייה פתחו באש. הפלוגות החלו בהתקדמות. 

פקח . פקדתי על להפסיק את אש המרגמותהוריתי המסתערות אל תחתית גבעת היעד 

גבעה לא נכונה. לעבר הבחנתי שהוא צולל שוב  .המטוס התקרביר להכניס את המטוס. והאו

. אני לא רוצה סיוע אווירי. הפקח צרח בקשר אבל המטוס צעקתי לפקח שיסלק את המטוס

  והטיל שתי פצצות על גבעה ליד ציר התנועה של הפלוגות המסתערות.  ,המשיך

  

 ג'-פצצות המטוס החטיאו את חיילי פלוגה ב' ו
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חששתי שקרה אסון נורא. קמתי ורצתי שמאלה אל קצה הגבעה לראות אם יש נפגעים. 

אל קצה הגבעה, שמשמאלי יורות מכונות ירייה. חציתי את קו האש שלהם והגעתי  שכחתי

ראיתי את חיילי הפלוגות המסתערות שוכבים על הקרקע. קיבלתי דיווח ממפקדי הפלוגות 

  שאיש לא נפגע.

מדרון "זה היה קרוב מאוד! אמר הסמגד שפיקד על שתי הפלוגות. מזל שהפצצות נפלו ב

  של הגבעה." האחורי 

כעת  אל נקודת הפיקוד. הפלוגות המשיכו להתקדם לעבר היעד הנכון. נשמתי בהקלה וחזרתי

הבחנתי שחציתי בריצתי את קו האש של מכונות הירייה. שאלתי את מפקד המחלקה: "איך 

"הפסק אש!".   השיב שהוא הבחין בריצה שלי ופקד:מפקד המחלקה  זה שאני חי?"

הסתכלתי על המחלקה בהכרת תודה. אחד החיילים אמר: "המגד, אתה חי תודה לאל! אבל 

תי שבץ". הודיתי באשמה והסברתי לחיילים שזו דוגמא טובה לפעולה בלתי אני כמעט קיבל

  שקולה. הרי לא יכולתי להציל אף חייל בריצה חפוזה זו.   

  

  חייל נהרג באימונים

אחת המרגמות הסתבר שנהרג חייל בפלוגת העתודה.  ,למרות המזל הטוב עם חיל האוויר

חי. אי אפשר היה להבחין בכך. בהדף  רה נסתרת של בעלעהייתה מוצבת מעל משל הגדוד 

רה והמרגמה שקעה בקרקע תוך שהיא משנה את כיוון הירי. הפצצה ענפרץ גג המ ,הירי

  . נהרג פגעה בגבעת החיפוי וקרה האסון. חייל ,שנורתה

. החיילים לבשו השתחררהחזיר ציוד ולל לאחר תרגיל האש נסע הגדוד למחסני החרום

  . נשארתי במדיםאני ו אזרחי

היה משפחתו של החייל ההרוג. הייתי צריך לספר להם כיצד בנם נהרג. ללבאר שבע נסעתי 

לא הייתה כל מלחמה ובנם נהרג לא היה זה מוות בעת לחימה. מה אספר להם?  לי קשה.

  באימונים. 

הצגתי את עצמי והבעתי את כאבי והשתתפותי בצערם. דמעות חנקו את גרוני. הייתה זו 

חדשים ממרוקו. האב האבל חש במצבי. הוא חיבק את כתפי ואמר: "הבן  משפחה של עולים 

לו שבני  אם תפגוש את בן גוריון תגיד" אחר כך הוא הוסיף ואמר: ."שלי מת בשביל המדינה

אם יהיה צורך הם יצאו למלחמה  . צבא. כולם משרתים במת בשביל המדינה. יש לי עוד בנים

  בשביל המדינה".              
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    פגזה על ניריםה
  

עדת הביטחון וו. צים בקוהפגיזו את הקיבוהמצרים  מפעם לפעם מצב הביטחון היה מעורער.

היינו שבויים בזיכרון  .יברן ואנ ,קובי המא"ז ,השתתפו בה, בין היתרהתכנסה. של הקיבוץ 

בה נהרס כל מה שהיה על הקרקע. לחברים ולילדים יש  ,הקשה של ההפגזה על דנגור

חשבנו לבנות מכלאה בשדה ? בקרהעדר ם. מה נעשה עם הציוד החקלאי היקר ומקלטי

מה שאפשר את יש להוציא עת הפגזה שב נוהחלטמרוחק ולהכין שם שקתות מים. לפי שעה 

 ,במצב בו היינו .החלטה שגויה זו הייתה .מחוץ לטווח המרגמות המצריות, שטח מרוחקל

כאשר  ,העדרוהכלים החקלאים  את וציאנ. ממושך שקט הפגזה ואחר כךכולה להיות י

    .הפגזהתחדש האולי בדיוק אז ת ?םתוחזיר אנישתרר שקט 

נזק. הפצצות  נגרםלא , בירי זההפגיזו המצרים את קיבוץ נירים. , 1955מאי ב  25בתאריך 

להוציא את עדר בהתאם להחלטת ועדת הביטחון  כשנפסק הירי פקד המא"ז,נפלו בשדה. 

שיפרון, מנהל ענף הרפתות התנגד לפקודה זו. הוא הסביר חיים  חק.לשדה מרוהפרות 

קשה להוציאן. נגדו ויהיה תימרעה. הפרות עייפות וצמאות. הן השהעדר חזר זה עתה מ

הרועים עלו על סוסיהם והחלו להדוף את המא"ז עמד על ביצוע החלטת ועדת הביטחון. 

עדר. מ"מ נפלו על ה 120גמה השדה. במצב זה התחדשה ההפגזה ופצצות מר להפרות א

 חזרתי לניריםבמילואים. הייתי באותו יום  .נפצעו קשהיתר הרועים  .נהרג במקום ןפרויש

, שיקול דעת מוטעהבגלל שיפרון נפל  וליבי היה כבד עלי. ונודע לי על האסון. חשתי אשמה

חשבתי  כעסתי על עצמי ועל המצרים.נפצעו פצעים קשים ונשארו נכים.  נוספים וחברים

  שמדינת ישראל חייבת להגיב.

                                                   

  מקבל את פרס העבודה תשט"ו(משמאל) חיים שפרוני                                                              

  

  

חיים שפרוני המכונה 

שיפרון היה בחור נפלא 

וחבר נהדר. בהיותי מרכז 

משק ידעתי להעריך מאוד 

את עבודתו. הייתה לנו 

רפת לחלב ורפת בקר 

 ,בזכות שיפרוןלבשר. 

הייתה רפת החלב  

יא זכתה מצטיינת. ה

במקום ראשון בארץ 

בתנובת החלב הממוצעת 

 לפרה. 
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אף פרה ולא  זמן רב לא המליטה להכניס כסף ע"י מכירת עגלים.בקר לבשר אמורה הרפת 

ה. "היא טלשחי חולהפרה למכור יום אחד  והציעעובדי הענף הייתה הכנסה מעדר זה. 

מחלתה  היא המליטה עגל נחמד. למזלה של הפרה הם אמרו. ."מסרבת לצאת למרעה

  הוא קיבל זאת על עצמו. . ביקשנו אז את שיפרון לנהל את שתי הרפתות התבררה כהריון.

  

  ורל המלחמה בידיג

על גבעה הנקראת שלהם  הרחיבו המצרים מוצב, על ניריםהפגזה הודשים לאחר כמה ח

הייתה ישראל  .שלנושטח ההנמצאת בתוך הם השתלטו על שלוחה  .ליד ניצנה ,"סבחה"

רק לתקוף , היה אי אפשר, באופן מעשינחושה לא לאפשר להם להתרחב לתוך השטח שלנו. 

לט לכבוש את המוצב כולו ולפנות אותו הוח. הנמצאת בשטח שלנו מוצבהשל  שלוחהאת ה

  אחרי הכיבוש. 

שאם הקרב על  ינאמר ל .בפיקודי 128 גויס גם גדוד . במסגרתוגיוס מילואים נרחבנערך 

במסגרת התקפה זו  .הרצועהאת תתקוף ישראל ותכבוש ירי מרצועת עזה, הסבחה יגרום ל

שטח כינוס נכנס להגדוד  ה.עין השלושקיבוץ מוצב מצרי גדול מול  כבושל ,היה על גדודי

   באזור.

את  יתקפו כוחותינוששעה בלשלוח זחל משוריין שינוע על הגבול להיות מוכן קיבלתי פקודה 

יתקפו , "םאם יפתחו המצרים באש על הזחלעל פי הפקודה,  .בניצנה הסבחה מוצבי

  .כוחותינו את רצועת עזה

התכנית נראתה   .ותמוכר ומצרים היהשל הצפויות תגובותיהם . גם היטבמוכר לי היה השטח 

  בלתי הגיונית. 

אני יכול  ,"אם מדינת ישראל מעוניינת לכבוש את רצועת עזה אמרתי למפקד החטיבה:

   .כפי שאני מכיר את המצרים הם יפתחו באש". להסיע את הזחל"ם בצורה פרובוקטיבית

הוא בלתי  הזה מצבה .הפגיזו המצרים את ניריםא מזמן מפקד החטיבה הרהר רגע ואמר: "ל

פרשתי את דבריו של מפקד  אני מקווה שהמצרים יפתחו באש".נסבל. צריך לשנות אותו. 

  מתגרה. , באופן כעידוד להסעת הזחל"מ ,החטיבה

כדי שירה על , חשבתי על הצבת צלף במטע של נירים .התחלתי לתכנן את מסע הזחל"ם

תדרכתי את . המצרי בקרבת המוצבוואדי הליד ערוץ  "ם יהיהבעת שהזחל ,המוצב המצרי

בשטח מת ולסגת  וואדילרדת עם הזחל ללהיות מוכן  ,"םלפקד על הזחלמיועד קצין שהיה ה

ראש מחלקת הביטחון של  לקיבוץ. נכבד הגיע אורח ,מתכנןי עודב .ברגע שתיפתח אש

ד כיבדתי מאוהיה זה שמעון אבידן מפקד חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. הקיבוץ הארצי. 

תיקח על ל א"בשום אופן  הצגתי לפניו את הדילמה שלי. שמעון הקשיב ואמר:את האורח. 

מלחמה בלתי הכרחית. רבים יהרגו משני הצדדים ובסופו של פתיחת את האחריות לעצמך 

  דבר המצב לא ישתנה."  

 דעתו שלכדעתי הייתה נבוך. שמעתי שתי דעות מנוגדות משני אנשים שאני מכבדם. הייתי 

שמעון אבידן. בשעות הערב הגיע  דעתו של אבל לא יכולתי להתעלם מ ,החטיבה קדמפ

שאם ישראל מעוניינת לכבוש את טענתי  .ניתנה לי הזדמנות לדבר איתוהרמטכ"ל משה דיין. 

שיביא  הצעדאת , מפקד מצריאין היגיון להשאיר בידיו של הרצועה צריך לתכנן ולבצע. 
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"קיבלתי פקודה להסיע השבתי ישירות:  " שאל דיין בכעס.לכיבוש הרצועה. "מה אתה רוצה?

  מחר זחל"ם על קו הגבול לרגלי המוצב המצרי. אני יכול לגרום לכך שהמצרים יפתחו באש!".    

   יפתחו באש,המצרים  "אני לא מבין אותך! הממשלה החליטה שרק אם דיין אמר בחריפות:

   לגרום לכך שהמצרים יפתחו באש?". לאשר לךנכבוש את הרצועה! אתה שואל אותי אם 

הבנתי לפתע שבעצם שאלתי אם לרמות את הממשלה. החלטתי לקבל את  נאלמתי דום.

את גבעות  וכבשולמחרת פעלו כוחותינו לפי התכנית בגזרת ניצנה דעתו של שמעון אבידן. 

ללא כל  נסע במתינות ת הזחל לקו הגבול. הזחלא שלחתיבהתאם לפקודה  הסבחה.

   . המצרים לא פתחו באש.קציהפרובו

רום ילחזור למחסן הח בואו בגשם זלעפות. קיבלתי פקודה אתהחל לרדת גשם. היורה בישר 

"קיפול זנב הפקודה  של אשי תיבותר קזך!: מילה אחת לי הולשחרר את החיילים. נאמר

בשנה שוחררו. המלחמה נדחתה החזירו ציוד והגדוד חזר אל מחסני החרום. החיילים . כללי!"

   סיני.מבצע לעד 

יה זה אחרי עסקת כן היה מעוניין שנכבוש את הרצועה באותה שנה. הלימים נודע לי שדיין 

ילמדו להפעיל לפני שהמצרים דיין חשב שראוי לכבוש את הרצועה  .מצרית צ'כיתההנשק 

יאמר: הוא לא ניסה כלל ילשבחו  הוא לא הצליח לשכנע את הממשלה.את הנשק החדש. 

  . השקפתופי על אותי לנהוג לעודד 

רום. ההתייצבות הייתה טובה מאוד. היו מעט מאוד בקשות יבגיוס ח גויסהגדוד  ,במבצע זה

ניצלנו את לילות לשחרור. חיילים חשבו שהם מגויסים למלחמה ולא רצו להישאר בעורף. 

ו יעד ההמתנה ואימנו את הגדוד בביצוע התקפות לילה גדודיות ופלוגתיות. כל לילה קבענ

אבל רכש מיומנות נוספת  , בר, הגדוד לא נלחםדלהתקפה וביצענו תרגילי לחימה. בסופו של 

  לקראת  מלחמה אפשרית.

  

  

  

  סיניבמבצע  128גדוד 
  

הרובה החדש של  הפעלתאת  ללמוד, יצא הגדוד לאימון תלת יומי, 1956בראשית שנת 

צים מהנשק החדש שהחליף את חצי אוטומטי. החיילים היו מרו .F.Nה צה"ל. היה זה רוב

ללא צורך  ברצף הרובה הצ'כי. הם התפעלו מהעובדה שאחרי דריכת הרובה ניתן לירות

יבזבזו  העלו חשש שחיילים ,העצמאות ת. מפקדים בעלי ניסיון ממלחמתונוספ ותבדריכ

תחמושת ויגמרו את תחמושתם לפני הקרב המכריע. הרבינו להסביר את יתרון הרובה החדש 

חיילי הגדוד היו עולים חדשים ממחצית כזכור, הצ'כי אבל הזהרנו מבזבוז תחמושת.  לעומת

אבל אחרי שלוש שנים רתו בצה"ל ולא היה להם כל ניסיון קרבי. היה מקום לחששות ישלא ש

הגדוד כשיר ש לי תחושה היתהי .תוך ניצול כל מכסת המילואים ,של אימונים אינטנסיביים

  למלחמה.
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רום הגדודי יסיני. החיילים הצטיידו במחסן הח בצעהגדוד לקראת מ ויסג 1956באוקטובר 

 המפקדים באו אלי בטענות. םשדיברנו בגנותקיבלו את הרובים הצ'כים לאכזבתם הרבה ו

   .!"יכולתי רק לענות: "זה מה שישו

זה היה מפתיע. אוטובוסים לשטח כינוס ליד קיבוץ רוחמה. הגיע בלהצטייד ו סייםהגדוד 

מגייסים את חשבנו ש. בגבול המזרחיים האחרונים היו תקריות רבות ופעולות תגמול בחודשי

 יוםשפנינו לרצועת עזה וסיני. באותו  ,לנו התברר כעת .ירדניהצבא נגד הלהילחם  הגדוד כדי

האלוף  מפקד האוגדה, כחו כל המגדים.נ במחנה ג'וליס.קבוצת פקודות אוגדתית ה ייתה

   דיין. הרמטכ"ל משהבנוכחות  גדיםאת המ תדרך, חיים לסקוב

 רוסיה.משקיבל  ,נשק רבהמצויד ב הצבא המצרישאנו עומדים לתקוף את הסביר  לסקוב

שהיה מצויד בתותח  ",3סטלין "הכבד ובמיוחד את הטנק ם ירוסיהזכיר את הטנקים ה לסקוב

  ש. נשק החדאת היקלטו  שהמצרים לפני שנפעלחשוב ושריון עבה במיוחד.  מ"מ 120בן 

יש  .עיקר המערכה תהיה בחצי האי סיני. צה"ל יפרוץ עד תעלת סואץ שהולאמה ע"י נאצר

קיבלנו מצרפת מטוסי סילון מדגם מיסטר וטנקים קלים ובריטניה. עם צרפת  שיתוף פעולה

  . A.M.Xמדגם 

  תימצא בעתודה.  ,שצורף לכוחות שיתקפו ברפיח אחד גדודהחטיבה שלנו, למעט 

את יוחלט לכבוש שאם שיב שלא קיבלנו מפות של רצועת עזה. לסקוב הר עיה ,המגדים דאח

. נכבוש עזה"לא נתקוף את  :נחרצות יסופקו מפות. משה דיין הפסיק אותו ואמר ת עזה,רצוע

  את רפיח ונפרוץ לסיני. נילחם נגד הצבא המצרי ולא נתעסק עם הרצועה".  

פלט ים חיילאחד ההתברר ש .ידלשטח הכינוס הגדומקבוצת הפקודות האוגדתית חזרתי 

כדור ופגע בכף רגלו. הוא פונה לבית חולים. מפקד הפלוגה טען שהחייל ירה ברגלו בכוונה 

מחלקה שאמר: "אנחנו הולכים להיות ה מפקד אתדי להשתמט מהמלחמה. המ"פ האשים כ

של אנגליה וצרפת". מפקד הפלוגה דרש  ימפריאליסטיםאבשר תותחים למען אינטרסים 

  ביר את הקצין מפלוגתו. להע

 בכוונה טען שהמ"פ משך אותו, וחחתי איתוששכ היה ידוע בהשקפותיו השמאלניות.זה  קצין

ולהוכיח שהוא בגדוד חטיבה למרות שביקש להישאר מפקדת הבלשונו. העברתי את הקצין ל

שהוא היה חשתי . נפגשנואחרי שנים הקצין לא סלח לי על החלטתי זו.  נלחם כמו שצריך.

רוף המקרים של הויכוח הפוליטי ופליטת הכדור הטריד יצ .לויתכן שעשיתי לו עועדין פגוע. 

  .  לי היה מוטעהאווגרם לי לשיקול ש אותי

אספתי את הקצינים לתדרוך. עדכנתי אותם וסיפרתי להם על ההפגזה הרצחנית של הצבא 

יד גבול הרצועה. על המצרי לפני כשנה על קבוץ נירים שאני חבר בו. סיפרתי על החיים ל

להימנע מויכוחים פוליטיים ולהיות  הוריתי המצרים. ההתנכלויות הבלתי פוסקות מצד

  מוכנים  לביצוע טוב של הגדוד כשנידרש להיכנס לקרב.    

וכוחותינו תקפו כדי לחבור אליו.  ,המיטלהמעבר המלחמה החלה. גדוד צנחנים צנח ליד 

 צחוור געופ. בדרכם הם מרצועת עזה לירדןבור עמחבלים ערבים להחלו  ,הערב כשירד

רפיח, מ ,לאורך גבול הרצועה, כיתתיים. קיבלתי פקודה לפרוס את הגדוד במארבים ישראלים

 ןקבעתי נקודת פיקוד גדודית ליד קיבוץ בארי. הקציתי גזרות לפלוגות והצפון הרצועה. עד 

   מטה הפלוגה. לכל פלוגה היה קומנדקר למפקד וליצאו לדרך באוטובוסים. 
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עלה על מוקש ליד קיבוץ תל רעים  ,שרכבו של מפקד פלוגה ג', קיבלתי דיווח ,תוך שעה

היו פצועים נוספים. מפקד הפלוגה נפצע  .נהרג ,סמ"ר יצחק ברנר, הרס"פונפתחה עליו אש. 

מפקד  פינינו את הנפגעים. המחבלים ברחו. יצאתי מייד למקום האירוע.. השיב אשוקל 

  . כשיר להמשיך לפקד על פלוגתו יהה הפלוגה

   .ברנר יצחקהרס"פ  כשאני אבל על מותו של חזרתי למוצב הפיקוד הגדודי

נקראתי על העיר עזה.  קיבלתי פקודה לרכז את הגדוד לקראת התקפהלאחר חצות לילה 

  לשטח כינוס ליד בארי.  לרכז את הגדוד ,דובהסגני, הטלתי על  ת.לקבוצת פקודות חטיבתי

יתקוף את המשלט שיך  ,מגבעת ברנר ,נייפבפיקודו של  113אמר שגדוד נ ת הפקודות בקבוצ

מוצב  נכשלו בהתקפה עלהבריטים  .בשכונת סג'עייה תל גבוה היה על. משלט זה עלי מונטר

מדרום הנמצא  122תקוף את מוצב הוטל ל הגדוד שליעל במלחמת העולם הראשונה. זה, 

. אחרי כיבוש לרפיח עזהמהראשי גישה לכביש חולש על  מול קיבוץ בארי. מוצב זהלעזה 

היה מדובר על התקפת מפות לא סופקו.  מדרום. עזהיכנס לו כבישהגדוד על היעלה המוצב 

 האוגדה תו של מפקדואת אמיר ,שלא נתקוף את עזה ,זכרתי את אמירתו של הרמטכ"ללילה. 

   סופקו לנו.שניהם שגו. תקפנו את עזה ומפות לא   שיסופקו לנו מפות.

במארבים גוזל זמן רב.  יםהמפוזרוחות חזרתי אל נקודת הפיקוד הגדודית. התברר שריכוז הכ

החטיבה  כבר בדרך למפגש ליד בארי. אוטובוס אחד היה .כיתותממתינים להאוטובוסים 

  האיצה בי ועשיתי ככל יכולתי לזרז את איסוף הגדוד. 

היה עלינו לעבור  לא תהיה.פת לילה כבר . התק122השחר עלה. בחנתי במשקפת את מוצב 

 .. במוצב המצרי יש מכונות ירייה ומרגמותנחות ומישוריכשני קילומטרים לאור היום בשטח 

של פצועים והרוגים. כל אותו זמן היה קשה מאוד חששתי שההתקפה תכשל ותסתיים בפנוי 

שתהיה זאת  חשבנו ו. שנינסגניעלי לחץ מצד החטיבה להזדרז ולתקוף. התייעצתי עם דובה 

  התקפה חסרת סיכוי. 

ההתקפה היא בלתי אפשרית. רק מעטים  ,לחטיבה שבתנאים האלה הודעתי ,אחרי לבטים

   המצרי. המוצב יצליחו להגיע אל

  נאמר לי: "אל תלכו ברגל, תיסעו ברכב אל המוצב המצרי".  

האוטובוסים לא וכנע שהייתי מששאלתי, בינתיים היו לי רק שני אוטובוסים.  "באוטובוסים?"

    יוכלו לחצות בשלום את השטח הפתוח לפני המוצב המצרי.

ושלושה מספר זחלמים הכולל  ,כוח משורייןהבחנתי בסגן מפקד החטיבה, עם  מתווכחבעודי 

שזה כוח שריון התברר  הגבול מבארות יצחק לכיוון בארי. במהירות לאורך קו מתקדם, נקיםט

הוטל על גדודי לנוע אחריהם ולפרוץ לעזה.  122ף את מוצב לתקו ושצורף אלינו. הם נע

  באוטובוסים. 

 אחרינו.השתנתה לחלוטין. השארתי את סגני לרכז את יתר כוחות הגדוד ולנוע  התמונה

וכבשה  122תקפה את מוצב  פלוגת השריון .פלוגת השריוןשני אוטובוסים אחרי יצאתי עם 

במרכז העיר.  לצומת מרכזיתהגענו  ם בכביש הראשי.כנסנו לעזה מדרונקרב מהיר. תוך  ו,אות

היה זה צומת בין הכביש ההולך מצפון לדרום לעבר רפיח וכביש הבא מבאר שבע לעבר הים. 

  בצומת הייתה תחנת דלק. 
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 על הצומת.היקפית בהגנה ארגנתי את הכוח  .דלקהקבעתי את מוצב הפיקוד הגדודי בתחנת 

כבישים יילים תפסו עמדות על גגות גבוהים ששלטו על ההחפלוגות. הוקצו גזרות אחריות ל

  לצומת.  יםהמוביל

הם פתחו באש מקלעים  .ונהמצרים קלטו את המתרחש וניסו לחסום את הכביש בו נכנס

הייתה מורכבת מעולים ש על אוטובוס של פלוגה ד'מבניין גבוה בחלק הדרומי של העיר 

 ,פקד לתפוס עמדותעצר את האוטובוס ו ,המבאר טובימייקה  ,מפקד הפלוגהחדשים מתימן. 

 הוא איתר את מקור הירי והחליט לשתק אותו באש בזוקה. .מאחורי גדר בטון לאורך הכביש

חיילים שהיו ה .השלישית!" בקומהנות בחלו יםהמקלע לירות פצצה על, בזוקה" :הוא צעק

נוסח: "המפקד העבירו בצעקות את הפקודה למפעיל הבזוקה ב ,מתורגלים בהעברת פקודות

  רוצה בזוקה!".  

עד  ,כך עברה הבזוקה מיד ליד ידו. לעשהעביר את הבזוקה ואת הרקטות לחייל הבזוקאי 

חיילים . ההמצרי ושיתק את היריות פצצשתי  ירהמפקד הפלוגה שהגיעה אל מפקד הפלוגה. 

  למרחב המוגן. והגיעו לאוטובוס חזרו 

השריון פלוגת  ליד הצומת.מבנה תמקמה בתוך והאחרינו  חבורת הפיקוד החטיבתית נכנסה

  ומושל הרצועה. השמינית הדיביזיהמפקדת בניין המשטרה בו שכנה מערבה עד כביש ה בנע

נפגעים  ההיו לפלוג ם,אנטי טנקי  R.P.Gבניין נפתחה עליהם אש של מטוליהכשהגיעו לקרבת 

ת של התקפת נגד לקראת אפשרו צומת. שילבתי אותם בהגנת המרחב המוגןוהם חזרו ל

   מצרית.

 ששלטה על הכביש המוביל לבאר שבע,מפלוגה א' קיבלתי הודעה לקראת הצהרים 

את ירי התותחים של  תישמע מתקדמים אליהם ממזרח תוך ירי.משוריינים עם תותחים ש

בה מתקדמים , שיתפוס עמדה באגף הדרך במקום שהיה על מפקד טנקפקדתי  המשוריינים.

לצפות.  גגלעליתי באש. עליהם עליו לפתוח יגיעו המשוריינים,  י לו שאםאמרתהמשוריינים. 

הפגזים  .המשוריין הראשון ירה לעברנו .ים לקראתנו על הכבישנעתי מספר משוריינים ראי

כמשוריינים של ם תוזיהיתי א ד.היו אלה משוריינים מדגם סטגהאונ מעל ראשינו. ירושרקו באו

אל הטנק מיהרתי לרדת לטנק שהמתין להם ליד הצומת. צה"ל. הם היו קרובים להתגלות 

   בהם". אל תירה עיקול הדרך משוריינים. הם שלנו. עוד מעט יופיעו ב"אמרתי למפקד הטנק: ו

יורים. ברגע שהמשוריין הראשון יופיע, אני אדפוק אותו!"    מתקדמים ו "הם מפקד הטנק השיב:

  . "אחרת הוא ידפוק אותנו מפקד הטנק.השיב  ,"אני כן יורה "אתה לא יורה!" צעקתי.

המצב והוא  מהקצין שריון וותיק. הסברתי לו  ת הטנקים.לשמע הצעקות הופיע מפקד מחלק

   "!, נגרש אותםאין בעיה"אמר:  

הפגז פגע בחזית . הוא עלה על הטנק ופקד על התותחן לירות מייד פגז נפיץ אל הבית הפינתי

גרם למשוריינים  , ביתאותו פגז נוסף לשל במקום. ירי  עצרו הם הבניין קרוב למשוריינים.

   .לסגת

 ,עלי מונטר מוצבשתקף את , של החטיבה 13מפקד גדוד , פיניה אחרי המלחמה סיפר לי

שנסוגו שלנו, שהוא נתקל בקשיים בכיבוש המוצב. היו לו נפגעים. הוא גילה את המשוריינים 

מסתבר שאותו ירי של  עלי מונטר. ש מוצבמייד לסיוע בכיבו וגויס הם. אש הטנק בצומתמ

  עלי מונטר. המוצב הגדול כיבוש הטנק אל הבית הפינתי סייע ל
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שעת היינו ערוכים בשטחים שכבשנו. הגיעה  תנופת ההתקפה שלנו נעצרה.השעות חלפו. 

  היה קיפאון.  והקרב טרם הוכרע. צהרים

אבן.  גדרם בחצר גדולה מוקפת עם דגלים לבנים. ריכזנו את השבויי ים הגיעויחיילים מצר

ישבו . כוחות אלה חטיבה פלסטיניתשכללה למעשה היינו מוקפים בכוחות הדיביזיה המצרית 

חששתי מהתקפת על מוצבים מסביב לעיר עזה. לא ידעתי אם יש להם עתודה למכת נגד. 

ום יהיה עלי להכין עתודה לבלחשבתי, חשיכה, קראת לבמרכז העיר. שלנו על המתחם , נגד

  התקפה כזו. 

על מצב הגדוד. נשאלתי למפקד החטיבה . דיווחתי תהחטיבתינקודת הפיקוד קראו לי ללפתע 

    על מספר השבויים שיש בידי. "למעלה  ממאתיים" השבתי.

המרחק בין מכלאת השבויים של הגדוד לבין מפקדת הדיוויזיה המצרית היה כמה מאות 

  מטרים.  

כדי שהם  ליצור בהלה במפקדת הדיוויזיה צריךר את הקיפאון. נאמר לי: "אנחנו חייבים לשבו

הבנתי שהפקודה  ".וויזיה!ידלעבר מפקדת ה םעל השבויים ותגרש אותתפתח באש  .ייכנעו

בחרתי מפקד נועדה לייצור בריחה ופאניקה ולא העליתי בדעתי, לירות באמת בשבויים. 

מהפלוגה  ואקדחי זיקוקים מוניםריאסוף רכז את המחלקה, לל לו מחלקה מצטיין והוריתי

  אל מכלאת השבויים.   ,המחלקה לבוא עםו

  .ונגרש את השבויים מערבה כשאתן פקודה נפתח באש באוויר" , אמרתי,"אני אחכה לך שם"

  ."אחרי שכל השבויים יברחו נפתח במטווח רימונים על המכלאה הריקה

. המשימה היא אחד שבויאפילו פגע אני לא מוכן שי": בתקיפות כדי להסיר ספקות אמרתי לו 

   . המ"מ אמר: הבנתי, זה בסדר!" "לזרוע בהלה ולא לפגוע בשבויים

רוש ילג שאני מוכן החטיבהודעתי להודיע לי שהמחלקה מוכנה.  הואחצי שעה כעבור 

  השבויים לעבר המפקדה המצרית.

   ."אין צורך! נאמר לי. המצרים נכנעו"

באו למטה החטיבה. האחד עגרודי מפקד הדיוויזיה השמינית  ראיתי שני גנרלים מצרים שהו

  המושל הצבאי של רצועת עזה.  ,ודיגווי

 הקצין עם המשקפת על חזהו הוא סא"ל אביב ברזילי סגן מפקד החטיבה
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  ווי היה השופט הצבאי ששפט את אסירי הפרשה במצרים. אלימים נודע לי שדיג

העדיפה מדינת ישראל להתכחש לאסירי הפרשה ולא להודות שהם פעלו , באותה תקופה

 מה נמשכה. בפקודתה. עזה נכנעה אך המלח

ולחבור עם  ,ועבסאן בני סוהילה ,יוניס-היה עלינו לנוע דרומה לכיבוש חן ,אחרי כיבוש עזה

   כוחותינו שכבשו את רפיח.

של  113. לגדוד עם ישראל בין כביש עזה רפיח והגבול ,לגדודי הוקצתה הגזרה המזרחית

מול עין השלושה.  86היה עלי לכבוש את משלט  הגזרה בין הכביש לים.הוקצתה פנייה, 

מעורפו. לאחר כיבוש מוצב זה נתקוף את  את המוצב ממערב,נתקוף  :היה לנו יתרוןיהפעם 

אנשי נירים שעבדו חשבון ישן. הם נהגו לירות על  לנועם עבסאן היה בני סוהילה ועבסאן. 

   בשדות ליד הגבול.

שנכבש  122ט דרומה ממשל ,על הרכסים לאורך גבול הרצועהקדם שתתשלחתי פלוגה אחת 

הקרובים  באוטובוסים. המשלטים, חלקם על הכבישהתקדמו , יום קודם. יתר כוחות הגדוד

סמל הרב ההיה מאויש. תקפה אותו פלוגה ג' ש 86היו ריקים מחיילים. משלט  ,לעיר עזה

היו  המוצב נכנע. ,נהרג במארב הלילי ליד תל רעים. אחרי קרב קצר, סמ"ר יצחק ברנר שלה

ץ ועל קיבוצפינו  86של משלט  ,הרכסעמדנו על רבים אלא גם מתנדבים מבוסניה. בו לא רק ע

  מגבעה זו.  על הקיבוץ ראיתי כמה קל לטווח אש תותחים ומרגמות. נירים

ובנותיי הקטנות. האם הן יושבות עכשיו במקלט יחד עם יתר ילדי הקיבוץ?   סתרחשבתי על א

   הקיבוץ?ליד ל את הקרב נהמי בנירים מעלים על דעתם שאני יהאם חבר

רבים.  יםימצר היה משלט גדול. נראו בו חיילים ,בפאתי בני סוהילההמשכנו להתקדם. 

  התרשמתי שהפעם יהיה קרב של ממש.   . ממוצב זה ירו עלינו

במדרון האחורי  ירייה.המחלקת מכונות  את הצבנו על הרכס נערכנו להתקפה גדודית.

הופעלה ע"י מפקדה שעמד על ידי.  היא .החטיבה שלמ"מ  120סוללת מרגמות הוצבה 

ניהלתי את האש בהתאם לתנועת  שתי פלוגות נעו בפריסה אל עבר המוצב. .פתחנו באש

, עם הנהג והקשר. ג'יפהצטרפתי אליהם, כשאני על ה ,כשהפלוגות התקרבו למוצבהכוח. 

. נאלצנו לחזור םשדה מוקשיבלב היינו גילינו גופת חייל מצרי הרוג. נכנסנו לשדה שבו 

. הקרב סתייםה הגדול, כשהגענו אל המוצב. אותנועיכב זה בנסיעה זהירה על עקבותינו, דבר 

  מוצב.  בברחו וחלק נכנעו.  התארגנו  החיילים המצרים חלק מ

ראוי חשבתי שכבש את חאן יוניס.  יה,ניפיבפיקודו של , 13 הקרב בגזרה שלנו הסתיים. גדוד

העברתי את הפיקוד על  מלחמה עבורם הסתיימה.רובים אלינו שהבוצים הקילעדכן את הק

   השוכן על הגבול מול עבסאן. ניסיתי להגיע לקיבוץ ניר עוזהגדוד לסגני ו

כל חסימה ב בחלקם.גלויים  שהיו חסומות במוקשים נגד רכב היו בין גדרות הצבר פרעדרכי ה

למוצב הכבוש. העמסתי שקי חזרתי אי אפשר היה להמשיך.  ארבעה מוקשים נגד רכב. היו

 .שקי חולבמושב נוח ומוגן  לו בנינומרכז הרכב. באמרתי לקשר לשבת חול על הרכב שלי. 

הוריתי לעשות זאת בכל כלי הרכב של הגדוד. לפני צאתי לכיוון ניר עוז הובא שבוי מצרי 

אותו מפקד הגזרה. הושבתי ובבגדים אזרחיים. אחרי חקירה קצרה הוא הודה שהוא רב סרן 

  מוקשים.  חסימות כדי שיתריע על  ,לידיעל הרכב 



 109

, ניתנה פקודה סעל משטרת חאן יונבפעולת תגמול הקצין המצרי סיפר שאחרי פשיטת צה"ל 

חיילים. לאות שינתן  הוצבוליד כל חסימה  .פרעבדרכי ה מוקשיםהלהכין את חסימות 

  שים ולכסותם בחול. מוקהכניס נפצים למהמוצב ע"י ירי רקטות, היה על החיילים ל

י משו את המוקשים. אחרילא חחלקם . האשים את החיילים שברחו ,הקצין המצרי השבוי

המלחמה הוא ניסה בתחילת ברחו. הוא ציין ש הממונים עליו המפקדיםגם שמחשבה הוסיף 

הוא לא ידע אילו מהמוקשים  להתקשר עם המפקדים הממונים עליו ולא הצליח. כולם ברחו.

  ילו לא.חמושים וא

 ולאצין החבלה הגדודי לפוצץ את המוקשים לקהוריתי ם. חששתי שהמוקשים ממולכדי

את ארבעת  בבת אחתאפשר לפוצץ מש ,הוא השיב שאין לו פתיל רועם ים.יבפינולהסתכן 

. שאלתי פרעגרום לכסוי המוקשים הנותרים בעלול לשל כל מוקש  המוקשים. פיצוץ בנפרד

והשאיר אותו במחסן  וא השיב במבוכה שלא חשב שנזדקק לומדוע אין לו פתיל רועם. ה

  רום. יהח

המוקשים  רובתוך בדיקה זהירה שאינם ממולכדים.  הוא נאלץ להוציא את המוקשים בידיו

 יקבל צל"שהוא ש אמרתי לקציןאבל הסיכון בעבודה היה רב.  לא היו חמושים במערכות נפץ

 הפינ הוא .במחסן רועםהתיל השארת הפעל  לדיןיועמד אחרי המלחמה ו ,מוקשיםה על פרוק

  הגענו לקו הגבול. . מספר חסימות של מוקשיםשלום ב

שהגנה על קיבוץ ניר עוז. מהסוללה בלטו קנים של  פרע תתה סוללילא רחוק מאיתנו הי

מפקד הגזרה באש.  עלינו צינורות. הקצין המצרי שאל אם אין סכנה שתותחים אלה יפתחו

   .מסתבר שהנחת הצינורות השיגה את מטרתה תותחים.ם ההמצרי האמין שאלה 

, היה קיבוץ נירים. החלטתי לנסוע לנירים, לדווח על המצב משם קילומטריםשלושה במרחק 

  לעדכן גם אותם. ובדרך חזרה להיכנס לניר עוז ,לומר שלום

לנירים  על קו הגבול. נסעתי עם הנהג והקשר רכב וחיילים עם הקצין המצרי השארתי

פניתי מייד לחזור אל הגדוד ו, עדכנתי אותם. תומרגש ותבפגיש אסתרואת  המא"זגשתי את פו

  בבני סוהילה.

על  מוקש. ינו על, , בשטח שלנונהגתי והנהג ישב לידי. כמה מאות מטרים מקיבוץ ניר עוזאני 

אני זוכר את הרעם האדיר. מצאתי את עצמי מוטל בשדה כמה מטרים מהרכב. החלון הקדמי 

הייתי חבוש למזלי התרומם וחבט בראשי.  ,הקומנדקר שהיה מונח על מכסה המנועשל 

גם על מצחי ופני. נזל דם מעל למצח.  . מתחת לכובע נפצעתימהמכה כובע פלדה שהתעקםב

רכב יצא מקיבוץ ניר עוז להחיש לנו  הקשר שישב על שקי החול יצא ללא פגע.. הנהג נפצע

כדי שהכוחות  המחבלים נהגו להניח מספר מוקשים קראתו ועצרתי אותו.לעזרה. רצתי 

היה הכרח לערוך בדיקה יסודית בשטח לפני שפותחים  המחלצים יעלו על מוקשים נוספים.

רכב שחיכה על קו הגבול. הקצין לאני והקשר הוקפצנו לבית חולים  פונה הנהג תנועה.אותו ל

ונשבע שהוא לא ידע על היה מבוהל  ואת פני המוכתמים בדם,המצרי שראה את הפיצוץ 

    האמנתי לו והרגעתי אותו.המוקש שהוטמן בשטח שלנו. 

לשדה , וע ברכבלנ התקבלה פקודה ,למחרת בבוקר הסתיימה., ברצועת עזה המלחמה

לאסוף שבויים וציוד צבאי מצרי. . הוטל עלינו צומת אבו עגילהואחריו לשל אל עריש  התעופה

   צפונה. ושיצא יםעל רכב ותוהעמסנו אאספנו שלל רב ו
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 משאיתשהגיע עם נהג השפני חייל מבוהל וסיפר לי בהתייצב  ,בעוד אנו עוסקים במלאכה

בראשון לציון סיפר שנהג נדהם לראות את החייל ו. הראשון לציוןמכיר אותו מ ,השלל פינויל

 בבית הוריו יושבים שבעה. הענקתי לחייל חופשה מיידית לנסוע. נתלו מודעות אבל על מותו

להראות להוריו שהוא בסדר. יעצתי לו לטלפן לפני שהוא כדי  ,רכב לביתו בראשוןאותו עם 

החייל עשה זאת והאבל  פתיע את בני המשפחה היושבים עליו שבעה.כדי לא לה, נכנס לביתו

שם זהה או על למסיבה. אינני יודע מה גרם להודעה השגויה. אולי נהרג חייל אחר ב הפך

    דומה. 

  

  ולה ישראלי מצרישיתוף פע

חיילי הגדוד ניסו לגרור את התותחים  .גילינו סוללת תותחי נ.ט. נטושה , בחולות,ליד אל עריש

אל הכביש ללא הצלחה. סמל מצרי שנכנע עם חייליו הציע את עזרתו. הסכמתי. כך בכוחות 

בגמר  הכביש ופונו לישראל. לחולצו התותחים א םמשותפים של חיילים מצריים וישראלי

לשלום. המצרים אל מכלאת השבויים בידידות ונפרדו  ,מיםהמחלצים  המלאכה שתו כל

  והחיילים למלאכתם. 

  

  פקודה בלתי חוקית

אם קיבלתי פקודה לירות על שבויים. , 13מג"ד  השאל אותי פיני ,שהסתיימה המלחמהכ

יקה בלי סיפרתי לו שהתכוונתי להפחיד וליצור פאנ שאל פיני. "מה עשית?"השבתי בחיוב. 

  לירות על שבויים.  

    ."עניתי  שהבנתי את המשימה" ה"איך הגבת על הפקודה?" שאל פני

  ""לא התנגדת? .הנייאני מתפלא עליך!" אמר פ"

  ני. ישאלתי את פ" "האם גם אתה קיבלת פקודה זו?

  הודעתי מייד שאני לא מבצע". ו"כן! 

  .   "ה בלי לפגוע בשבוייםהפיתרון שלי היה טוב יותר. החלטתי לבצע בדרך נכונ"

  .  המר פיני." אלבצע את הפקודה כלשונה הנוכחים חשבו שאתה הולךאבל "

כעבור חודשיים נודע לי על אסון כפר קאסם. נחרדתי. שם הבין מפקד את הפקודה כהוראה 

  ואמרתי לו:    הלהוציא להורג מפירי עוצר וביצע אותה. התקשרתי לפיני

- באופן חד את הלקח. בכל מקרה של פקודה מסוג זה אני אודיע , אתה צדקת! למדתיהניי"פ

  הפקודה היא בלתי חוקית ואינני מתכוון לציית".  משמעי, ש

אסון ללמנוע ביצוע פקודות שהיו עלולות לגרום  ,בהמשך דרכי בצה"ל ,אכן, היו לי הזדמנויות

  נזק למדינת ישראל.       לו ,סבל מיותר לאנשיםלאו 

  

   ע קדש (סיני)מסדר סיום מבצ

לאחר שסיימנו לאסוף שבויים ונשק שלל במרחב אל  ,התקיים באבו עגילההסיום, מסדר 

  עריש. 

ממש ברגע  ,על במת הפיקוד המח"ט הסמח"ט ושלושת המגדים. המח"ט ארוין, צורף למבצע

  האחרון. הסמח"ט עמד איתנו בקשר שוטף ובפועל ניהל את החטיבה. 
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הקסדה הבריטית המגוחכת בכובע פלדה מצרי שלקחתי בתחילת המערכה החלפתי את 

הייתי בעת שעליתי על המוקש,  חה גם כשלא היה צורך מבצעי. אילושלל. חבשתי אותו בשמ

הייתי בוודאי נפצע הרבה יותר קשה. לידי עומד פיני  ,או אפילו עם קסדה בריטית ,ללא קסדה

ים. זה היה אופייני אז ליחידות עם קסדה בריטית. ראוי לשים לב לגיוון הרב במד 13מגד 

  מילואים. 

  

  

  יכום אישי ומכתבי הערכהס

סיים הגדוד את  ,נמרצת באיסוף שבויים, נשק ותחמושת מים אחדים של עבודהעבור יכ

 70 -חיילים ו 13שוחררו לבתיהם. החטיבה איבדה הוסעו למחסן החרום והחיילים  .תפקידו

    .128מגדוד  רבעהאהיו הרוגים פצועים במלחמה זו. מתוך ה

שחזרתי את האירועים מלחמת סיני הייתה עבורי מלחמה ראשונה בה פיקדתי על גדוד. 

עזרו לי  חשבתי שפעלתי נכון.כלל בדרך  והיכן שגיתי. איך פעלתישאלתי את עצמי ובזיכרוני 

החטיבה ששיבח את  בכך גם שני מכתבים שקיבלתי לאחר המלחמה. האחד מסגן מפקד

  , איש מילואים שהיה צמוד אלי במשך כל המלחמה.אלחוטאיי, מכתב  מהשנתפקודי. 

  

      :הכניעה של המצרים פניל ,סא"ל אביב ברזילי שניתן לי בעזהקטע מפתק של הסמח"ט  
  "פעלת נפלא! שמור על הגדוד. 

  הרגע בו אנו נמצאים הוא הקשה ביותר. 
  למרות שזה בניגוד לפקודה, אל תאבד רגש אנושי. 

  . "גדודך מלערוך טבח מנע את

  (יתכן שפתק זה, מתייחס לפקודה שקיבלתי, לירות על שבויים)

  אני עומד בצד ימין
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   :המלחמהחודש אחרי כנכתב ריגש אותי מאוד! מכתבו   מכתב האלחוטאיקטע מ
יתכן ובנסיבות רגילות לא היית זוכר מי אני. אני מקווה שהמוקש שהעיף אותך המג"ד, "

שהיה לו הכבוד להכירך מקרוב. כשאני נזכר  באוויר, יזכירך במידת מה את האלחוטאי
בדברים הרבים שראו עיני בזמן הלא רחוק, אינני יכול שלא לזכור את דמותו של האדם 
הנפלא שהכרתי ושממנו התפעלתי כה רבות. קור רוחו ואומץ ליבו, היו חלק מאישיותו 

לא שעם רוף נאה להשלמת התמונה של אדם נפיהכללית. טבעיותו ושיפוטו, הרי הם צ
ישראל צריך להתגאות בכאלה. כך היה המג"ד שלי, וכך הוא יישאר חרוט בליבותיהם של 

  כל אנשי גדודו".  

  

יש בצה"ל כל מיני ציונים לשבח. יש צל"ש מח"ט ויש צל"ש רמטכ"ל. אני זכיתי בצל"ש מטעם 

  מכל צל"ש אחר.  יותר א יקר ליו. החייל פשוט

  

  אחוות לוחמיםהטיול לשארם ו

רידה חמה ונרגשת מסגל הפיקוד. . החיילים החזירו ציוד. הייתה פרינווהסיום מאח מסדר

שעת הפרידה הגיעה! ישבתי עם סגל הפיקוד וסיכמנו את אירועי המלחמה. העירו על לקויים 

הייתה הרגשת סיפוק רבה. הגדוד המורכב מחציתו מעולים , על הימורים והצלחות. תקלותו

  ללא דופי.  חדשים ביצע את המוטל עליו

נושא חדש: כולנו אנשי מילואים. לא יתכן שנשתחרר ונחזור לחיים העלו אנשי הסגל 

הרמתי את הכפפה והחלטתי לנסוע עם אנשי הסגל בשרם אל שייך.  נבקרהאזרחיים ולא 

. התכנית הייתה להקיף את חצי האי סיני עד שארם ולחזור דרך אילת. רוב אנשי הסגל לסיור

הרגעתי את אנשי היכן לתדלק בדרך.  ם והצטרפו לסיור. הייתה לנו בעיהתדחו את שובם לבי

. נוכל למלא חונה עם גדודו ליד מצבת פרקר 82מפקד גדוד טנקים הטוב ברן,  יואמרתי שחבר

היה חולה. הוא לא ויתר. התקנו מזרון מינץ, הקמב"צ צאנו לדרך. י .את מיכלי הדלקאצלו 

כלתי במפה וגיליתי דבר שלא הפנמתי תהס, ו לאל ערישבקומנדקר והוא שכב עליו. כשהגענ

כן מעלות, הי 270 טמערבה באזימו ישר עד אותו יום. שאלתי את חברי: "אם נמתח קו מאילת

באזור  ,ם אמרו: "דרומה מאל ערישריאח ."באל עריש" אמרו: אחדים התיכון?" יפגע הקו בים

התיכון. הוא יעבור בצפון אפריקה ויפגע אלכסנדריה". רק פרדי הקמ"ן אמר: הקו לא יגיע לים 

  היה לי קמ"ן מצוין.באזור קזבלנקה." פרדי צדק.  אטלנטיבאוקיינוס ה

נצטרך לקטוע את הסיור ולחזור. לא נקבל דלק מברן היה ברור שאם  .הגענו למצבת פרקר

. הוא ם קרובים. שנינו חברי ניריםפגשתי את ברן באוהלו. לחצנו ידיים בהתרגשות. שנינו חברי

דיברנו על חוויות המלחמה.  כמפקד גדוד טנקים סדיר ואני כמפקד גדוד חי"ר במילואים. 

לעצם העניין. ביקשתי  הגעתי. ידעתי שאנשי מחכים לי במתח רב. הפגישה נמשכה כשעה

, יש כאן המון מטיילים. כולם מבקשים דלק. אסרתי "שאול אמר:והוא התנצל ו מברן דלק

לעשות  יילתת דלק. איך אוכל לתת לך דלק אחרי שאסרתי על אנש יבאיסור חמור על אנשי

  זאת? תמשיך עד אבו רודז. יש שם תחנת דלק מצרית נטושה. אני משוכנע שיש בה עוד דלק."

  אמרתי: "מצטער בחורים, אנחנו חוזרים!"ו י את ברן ובכאב לב חזרתי אל אנשיהבנת

שלנו הוא חבר טוב של קצין הרכב של  קצין הרכב "אמר מ"פ המפקדה.  ""אנחנו ממשיכים!

  "ברן. קיבלנו די דלק להגיע לשארם.
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בעיה של ברן,  תהיה לקצין הרכב של ,ם עכשיו אומר לאנשים להחזיר את הדלקנבוך. אהייתי 

את סיפור הדלק  ,ממש. לא אמרתי מילה ונסענו לשארם. אולי סיפרתי לברן אחרי שנים

   ואולי מעולם לא. ,שקיבלנו

  

  
  

  
  
  

  עוזבים את הקיבוץ
  

הסיפוק לבין  ,בשיטהשאת החסרונות בשיטה הקיבוצית. השילוב בין הבנת החסרונות  תיראי

  , יצרו אצלי מצב חדש. 128הרב שקיבלתי מהפיקוד על גדוד 

   , פחת.ציוני שממלא הקיבוץ-הלאומי שהתפקידהסתבר לי 

ים כמעוזי התגוננות, המבוססת על הקיבוצ ,האסטרטגיה הביטחונית של ההגנה המרחבית

  חיילים. יש צורך בתפיסת מוצבים יעשו זאת חלפה מן העולם. יש לנו מדינה וצבא. כש

שרוצה  ערים הוקמו במדבר. מיפחתה. התיישבות באזורים קשים, גם חשיבותה של ה

ונה. שם הקשיים האמיתיים. יכול לעבור לגור במצפה רימון או בדימ ,להשתתף בפיתוח הארץ

בממדים  ,לים חדשים, נראה לי כמכשיר חינוכימחייליו, עו שמחצית, 128גדוד  על הפיקוד

אינו מספק  א,רגשתי שהקיבוץ, עם כל אהבתי לחברים ולחברותשיערתי קודם לכן. השלא 

יתה לה היחיים בקיבוץ. לא אהבה את ה ,מצידה, אותי. רציתי להתגייס לצבא הקבע. אסתר

לי היה לי ברור שלא תהיה וף הטוטאלי, בכל דבר. השית לוע ביקורת על החינוך המשותף

  הצדקה להתגייס לצבא קבע ולהשאיר את אסתר והבנות בקיבוץ. 

הילדים, תקבלנה הבנות את עזיבת הקיבוץ. איך תיפרדנה מבית  שאלנו את עצמנו איך

מהמטפלות, מחבריהם וחברותיהם בקבוצה. הילדות רק שאלו: "נגור איתכם באותו בית?" 

  בחיוב והן נרגעו.  עברה שנה והחלטנו סופית על עזיבה. השבנו 

רציתי ו בה. הייתי מדריך של השלמת הקיבוץהייתה בעיה קשה נוספת בהחלטה על עזי

שהחלטנו עקרונית לעזוב הטמון בעזיבתי. פניתי למזכירות והודעתי  ,למזער את הנזק לקיבוץ

 ארם בסיכום מבצע קדש(מילואים)  בדרך לש 128סגל גדוד 
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כל תפקיד כדי להקטין את הנזק  ללא, ל אנחנו מוכנים להישאר שנה נוספתאב ,את הקיבוץ

תשפיע לרעה על ההשלמה ועלי  ,חברי המזכירות סברו שהפסקת ההדרכהלהשלמה. 

ונעזוב מייד.  ,נוספתשנה בהודעתי שאם זו עמדת המזכירות, אין טעם  להמשיך בהדרכה.

נשארנו שנה  ,נאמן להבטחתי את סיום ההדרכה.לאשר המזכירות לאור זאת, החליטה 

   תפקיד מיוחד.נוספת ללא 

  כתום השנה, ארזנו את מעט חפצינו ונסענו לתל אביב, אל בית הוריי.

  

  
  
  ניריםזיכרונות מ

  

שלוש  חלקם חרוטים בזיכרון וחלקם מעוגנים בכתב. מהקיבוץ. מלווים אותנו זיכרונות וחוויות

על היינו חברי תנועה שמונה שנים בהם חלמנו , שנים היינו חברי קיבוץ. נוסף לכךעשרה 

 החיים בקיבוץ. איננו מצטערים כלל על חוויה זו. אנחנו שמחים שהיינו בקיבוץ בתקופה זו

   ומאושרים שפרשנו במועד הנכון. 

  

  - שלוש פעמים הבריחו אנשי נירים את הצבא המצרי רגשתי גאווה:הביטחוני הבתחום 

הדיפת  שברו לוחמי נירים את ההתקפה על דנגור. ,1948מאי ב 15-ב ,פעם הראשונהב

אבל המצרים  ,נפצעונוספים נפלו וים חברים יקר 8ההתקפה המצרית עלתה במחיר כבד. 

 ברחו והשאירו למעלה משלושים הרוגים ליד גדר המוצב. 

מטר מצפון  1600התקפה הכושלת הקימו המצרים שני מוצבים מול דנגור. האחד האחרי 

מטר ממערב במקום הנקרא  3,300 -לדנגור במקום שנקרא אבו סנג'ר. המוצב השני בטווח 

  אבו מועמר. 

 רבע שעה לפני תחילת ההפוגה הראשונה. המוצבהתרחשה   ,48יוני ב 10-ב ,פעם השנייהה

את הקיבוץ באש מרגמות ומכונות ירייה ובבקרת אש ארטילרית של , נהג להטריד באבו סנג'ר

אש  שק יעיל להשיבתותחי נ"מ שהיו מוצבים על גבעה בדרך לרפיח. לקיבוץ לא היה כל נ

  לטווחים אלה.

לא הפעיל , מפקד דנגור, דובוןבאותו מועד, מ"מ.  81בראשית יוני קיבלנו מצה"ל מרגמה בת 

נוספת מיעוט תחמושת ורצון לשמור אותה כהפתעה למקרה של התקפה  מסיבות שלאותה 

ש. דובון על דנגור. החברים שסבלו מאש המוצב דרשו מדובון להפעיל את המרגמה ולהשיב א

 סרב.

  להלן קטע ממאמר שכתבתי באותה תקופה לעלון  הקיבוץ:  

דקות לפני כניסת ההפוגה לתוקפה נענה דובון לדרישת החברים והחליט לפעול. ידענו   15"

  שהמצרים יגיבו באש וכול חברינו תפסו מחסות בעמדות ובמקלטים לפני תחילת הירי. 

  על אבו סנג'ר....אש!"   פצצות 10מטר,  1600דובון פקד: מרגמה, 

. המצרים לא השיבו באש אלא , בו נהגו המצרים לשחקכדורגלאחד הפגזים נחת במגרש 

  ברחו לעבר המוצב המרוחק אבו מועמר. 
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התערבות בלתי ספורטיבית , מהווה רגל שבינינו טענו שירי המרגמה למגרש-חובבי הכדור

כביסה גדולה במים יקרים מפז  במשחק. אולם אותה חברה אשר לפני מספר ימים סיימה

הגיבה: "צרורות האש שנקבו את הכבסים ובנס החטיאו את , ותלתה את הכבסים ליבוש

  הכובסת. גם הם לא היו בגדר התערבות ספורטיבית הוגנת.".  

  .וצרה זו נפתרה ההפוגה החלה. המצרים שלחו כוח משוריין שפינה את מוצב אבו סנג'ר

. הפגזנו את מוצב 15.12.48תאריך באת הצבא המצרי, קרתה  בה הברחנו ,פעם השלישיתה

אבו מועמר במרגמה עם תוספת מטעני אבק שרפה ואש מכונות ירייה. המצרים ברחו 

 וחזרו בחיפוי טנקים.  אל כביש רפיח עזה מהמוצב 

     

אסתר התמנתה ו נולדו שלושת בנותינובנירים, 

      רכזת ועדת החינוךל

ההשלמה הצעירה. אסתר המטפלות בחלקן היו מ

ניסתה ככל יכולתה לרכך את החינוך ולהכהות את 

    חסרונותיו.

  

  :עיתון הקיבוץב כתבה כך
המטפלת, בידיך מופקד נכס יקר, שישה ילדים. "

ההורים נותנים בך אמון. הם  ילד, ילד ועולמו, ילד, ילד והוריו,  והוא יקר להם מכל.
ל, אהבה ומסירות כאילו הם עצמם היו מטפלים רוצים שבבית הילדים יינתן לילדם טיפו

בו. עליך לראות את עצמך כאם לילדים, לכל ילד בפני עצמו. המטפלת היא חלק אורגני 
, הדרושה כה בחיי הילד. היא שקובעת את אישיותו. היא שבאה להחליף את אהבת האם

ת ומגוננת. כל אנושי, צחוק, ליטוף, דיבור, סביבה מגוונ -לילד. לכן, הכרחי מגע אישי 
   זה צריך לעשות את חייו מלאי עניין. 

יתר שוגה ועליך מוטל להרגיעה, להסביר לה ולמנוע  –האם, לעיתים מתוך חרדת 
עליך להיות בקשר הדוק עימם. זאת תוכלי להשיג רק ע"י מגע רצוף  חינוכיות.שגיאות 

עימו מועטות ביותר.  יום יומי. האם רוצה לשמוע על ילדה כי השעות שניתנות לה לבילוי
היא רוצה לדעת איך הוא מבלה, איך הוא מתפתח. בידך ניתן הדבר לשתף את ההורים 

ברוב הילד   הרואה אתהיא  את  הללו כי בכל הבעיות 
נראה לך דבר פעוט ערך לשתף   זה לעיתים יומו. שעות

. כל את האם בפרטים הקטנים, ואילו האם מתעניינת בכל
  את ליבה.פרט קטן עשוי לשמח 

אהבת המטפלת מקנה לילד ביטחון. בה הוא נעזר בכל 
. כדי להיות בטוח בך הוא צריך להכירך היטב. וכאביוקשייו 

 כיר את הילד. עליה להלכן המטפלת חייבת להיות קבועה
                                                "..וצרכיו האישיים

 

   :בעלון הקיבוץכתבתי , 1949בדצמבר 
זה לבטח זמן רב. בחצי שנה לומדים בחיי תינוק, חצי שנה "

המון דברים. לומדים לראות, לומדים להתהפך, לחייך, 
לתפוס חפץ ביד ולהביאו לפה, לחוש את טעמם של 

 ֹעפר בת שישה חודשים
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על הדברים המוזרים החדשים. לאכול מזון טעים ולאהוב  הדברים. מתחילים להשתומם
מספיקים ללמוד יותר מאשר באיזה חצי שנה את אימא. אני חושב שבחצי השנה הראשונה 

 זהשלהם,  סיפוריםאת האבל להבין , כבר יודעים מצוין, התינוקות אחרת. לספר סיפורים
  .                                                                                              "קשה

  

  :מיומנה של אסתר
  שירים. פשי. מספרת סיפורים. שרהמדברת חו םיבת שנתי ֹעפר

  מא, זה לא נעים לי!" עניתי: "אבל לי זה נעים!"יכשדגדגתי לה בבטן היא אמרה לי: "א
  מא, הנה עץ. תעשי כך לעץ". יאז היא אמרה: "א

שאול רצה לשמוע בעצמו את התשובה המתוחכמת ודגדג לה בבטן. היא אמרה: "אבא, זה 
  היא דגדגה אותו בבטן.." לי זה נעים לא נעים לי". כששאול השיב: "אבל

  
    היא אמרה: "אימא, שכחת לשים מלח". .ניסיתי כביכול לאכול לה את היד מרוב אהבה

  
: "הרופא ֹעפראביבה, הלכה לרופא כי כאבה לה הבטן. כשחזרה שאלה אותה  המטפלת

  ?".כבר גמר לתקן לך את הבטן
  

     - בת שנתיים וארבעה חודשים ֹעפר
       לה "מתוקה" היא ענתה: "אימא אני לא דייסה".      קראתי  כש

  הייתה קשת בשמים. התחיל גשם ונעלמה הקשת. שאלתי אותה: "איפה הקשת?"
 היא ענתה: "הגשם שטף אותה."

. כולםהיא התלוננה: "ליעל יש אימא ניצה ואבא בניומין. היא הולכת עם כולם. לי אין 
 יב."מא ורותי. אבא שלי נסע לתל אבירק א

לאחר מכן: השבתי "התנים", ילל" מ "מי זהו: הבנות שאל. ם, היו התנים מיילליבשעות הערב

להם למה אין ""למה הם מייללים?" השבתי: "אין להם בתים אז הם רצים בלילה ומייללים." 

  ".בתים?

, תיארתי את שיחת הקיבוץמייללים התנים בנירים?"  מדועכתבתי על כך סיפור קטן בשם: "

, עובדים חבריםה כל מרכז ענף מסביר את תרומת הענף ומבקש שיבנו בתים לתורמים. בה

עם  הסוסים מסיעים את הרועים למרעה ,הפרות נותנות חלב. התרנגולות מטילות ביצים

התנים אינם . , רפתות, מלונות ולולים, הכלבים שומרים. לכל אלה אנחנו בונים בתיםהפרות

פת הקיבוץ לא לבנות להם בתים. לא בנינו להם בתים והם מביאים תועלת לכן הוחלט באס

  איוריהם של ילדי נירים (למטה)אחרי מספר שנים הדפיס הקיבוץ  את הסיפור עם  מייללים.
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  ֹעפר רותי והגר  -שלוש הבנות

היינו הורים חלפו שבע שנים ו

 לשלוש בנות מקסימות. הן היו

  ו.בחדרנ , מבלות שעתים ביום

של  ענגותהיו אלה שעתים מ

  שיחות, שירים, סיפורים ומשחקים. 

  

  

  

  

  

  

  

  הבת הרביעית

בערך.  12לקיבוץ חברת נוער של נערים ונערות בני ה בשעה טובה הגיע

פער הגיל בין  את מה  במידת  סגרו בקיבוץ. ילדים אלה  הם עבדו ולמדו 

שרצו בכך אמצו בן או בת מחברת  חברי הקיבוץ וילדיהם. משפחות 

  הנוער.

מבלי שדיברנו בינינו בחרנו . בן או בת ורצינו לאמץ החבורהיידדנו עם הת

 ."נאוה הנערה". קראנו לה הייתה זו נאוה שנינו את אותה נערה לאימוץ.

 הייתה בחירה כה מוצלחת עד שהקשר המשפחתי נמשך עד היום הזה.זו 

כאחות  יהןה עלשמר, ולעיתים בשעת הצורך התחברה אל בנותינו נאוה

  .בכירה

  

  

הנוער -חברת ,שניםארבע אחרי 

. גזיתלקיבוץ  עבורהייתה אמורה ל

חזרה ו חברת הנוערנאוה עזבה את 

  אל בית הוריה בירושלים. 

 עם התחתנהאחרי כמה שנים 

 חשנו, ילדים נולדו להם , וכשאיציק

   אלה נכדינו.ש

מזמן הפכה  נאוהעד היום, גם כש

ויש לה נכדים רבים, לסבתא, 

"נאוה , ישארתמיד תעבורנו, 

   ת שלנו.הנערה", הב

                                                         
 של נאוהארבעת הבנות ביום חתונתה 
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  'ילדה בכיתה בשל דילמה מוסרית 

מעיירות פיתוח וממשפחות בני נוער צעירים שמרביתם הגיעו, נוער חדשה. -תַר בְ חֶ קלטנו 

ובו בגדים סן קטן היה לה מח .יתאקומונלאסתר את ולמורה  מצוקה. הקיבוץ מינה אותי

חלפו ת שינים. ומשחומסרקים, סבונים, מברשות כגון  ,"הספקה קטנהכן "-כמוחלפה והל

שהם ירגישו  חשוב לנו ההי .התקרב, הנוער-החופש הראשון של חברתמועד  .חודשיםמספר 

  ויעבירו להוריהם הרגשה זו.  ,מצוין בלימודים ובעבודה

ספקה ה"הנוער וחלק מה-תַר בְ חֶ לון במחסן של נפרץ הח ,לפני יציאתם לחופשהיומיים כ

להביא הביתה שלל. אולי היינו  שמספר נערים ונערות רצו מאודשיערנו . םנעל "הקטנה

  רות וירקות כמתנה למשפחה אבל זה לא היה נהוג וחבל. פיצריכים לצייד אותם ב

  .השערות פרועות מי מהנערים מעורב במעשה זה, והעלנו אסתר ואני התלבטנו

כי צריך היה לקנות את כל הפריטים הללו  ,הדבר למספר בעלי תפקידים בקיבוץ תיפרנו אס

שפרצו אלה הם  מיולהתקין סורגים לחלון. מרכז המשק הציע שנערוך חיפוש בתיקים ונגלה 

אם עלבון לכל הילדים. זה  היהגרועה. יו נראתה לנו הצעה ז הדברים. למחסן ולקחו את

ואם הם חילקו את  ?ננזוף בהםרק אולי או ? ה? נסלק אותםמה נעש ,נמצא את הגנבים

- תַר בְ חֶ כל ילדי האם נסלק את  ,כדי שיביאו שי קטן הביתה ,הנוער-תַר בְ חֶ השלל לכל ילדי 

יודע מי , או מי שולבקש שמי שעשה זאת הילדיםעלתה גם אפשרות לערוך שיחה עם  הנוער?

  האשמים לא יקבלו עונש. יספר לנו, ו ,עשה זאת

  .בנותינום בנוכחות דון בעניין, גלחדלנו אסתר ואני לא , ם האלהייומיב

הנוער אמורים לצאת לחופשתם. שוחחנו - תַר בְ חֶ למחרת בבוקר ילדי  האחרון. ערבההגיע 

  :וחצי בת השבעלפתע אמרה רותי , כשמה נעשה מחר ,בנוכחות בנותינו

  אני אספר לכם משהו!" ,"אם תבטיחו לי שלא תגלו לאף אחד

  י.הבטחתגם אני סתר ואני החלפנו מבטים. אסתר אמרה: "אני מבטיחה". א

  והגר הבטיחו. ֹעפר ."יבטיחו והגר ֹעפר"אני רוצה שגם 

הבטחתי לא לגלות לכם את מצטערת. תחרטה ואמרה: "ראינו שרותי עדיין מתלבטת. היא ה

  "!הסוד

  "למי הבטחת?"  שאלתי. 

  ילדים מהקבוצה שלי" השיבה.ל"

  הזה? הוא כל כך נורא?" שאלה אסתר."מה הסוד 

  ". כולנו הבטחנו.אחד- גלו לאףשוב שלא תלי תבטיחו אני רוצה ש " אמרה רותי..." ףףאוף"

לשים דברים  וסידרנו במקלט קופסאות ושולחן. רצינורותי ספרה: "רצינו לשחק בחנות. ואז 

וא הלך עם עוד בן אחד מהקבוצה אמר שהוא יודע מאיפה להביא דברים והלמכור.  שאפשר

   ".ינים וסבונים.שמברשות ים, המון מסרק הביאוהם בן ו

  היינו המומים. מסתבר שהגנבים הם לא מחברת הנוער, אלא ילדי הקיבוץ, עצמנו ובשרנו.

בגלל ות, אבל הייתי חייבת, אני גם הבטחתי לא לגל" רותי, אמרה ,"מה שהבטחתם תזכרו"

  "ותם!וסתם הייתם מעליבים אא הייתם מוצאים כלום להנוער. -תַר בְ חֶ על ילדי  מה שדיברתם
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ואנחנו למחרת יצאו ילדי חברת הנוער לחופשתם בשלום.  כולנו התחבקנו ונישקנו את רותי.

המצרכים הוחזרו סיפרנו, שילדי הקבוצה של רותי, מצאו את המצרכים האבודים בחורשה. 

  מה, נעלמו המצרכים. איך וללא יודעים בקיבוץ  ,עד היוםו חברת הנוערלמחסן של 

  היתה מודאגת מבגידתה בחבריה, שהיא נהגה בחכמה רבה. אמרנו לרותי ש

       את הצלת את המצב!". לא הייתה לך ברירה. אמרנו לה: "

           

  
  

  רמת השרוןאל 
  

בצה"ל עזבנו את הקיבוץ ועברנו לגור ברמת השרון. ידעתי שאני עלול לשרת  1959 יוליבחודש 

ץ וגם בצפונה. לא נראה לנו נכון לטלטל את הילדות מבית ספר אחד למשנהו. בדרום האר

השיקול הקובע על כן היה לגור במרכז הארץ. לא רצינו לעבור מסביבה כפרית לסביבה 

עירונית מובהקת. חיפשנו מקום בעל אופי של מושבה. בחרנו ברמת השרון בה גרו גם מרים 

   של בנותינו. ים טוביםם שלהם היו חברוברן שעזבו את הקיבוץ לפנינו. הילדי

נקלטנו יפה ברמת השרון. בנותינו שמחו לגור איתנו באותו בית. הן הביאו הביתה את 

רשמיהם מבתי הספר וערכו השוואות עם החינוך בקיבוץ. היה זה עולם חדש ובעיות  חדשות. 

בה עצמאית התבלטה בחשי ֹעפרהיו תלונות של מורים על בנותינו ושלהן על המורים. 

ובנטייתה לא לקבל דברים כמובנים מאליהם אלא לבחון אותם לגופם ולהתווכח. יתכן שהיא 

הביאה תכונה זו מהקיבוץ. שם היו המורים חברי קיבוץ כמו ההורים. היה מכנה משותף של 

טובת הקיבוץ והתקנות שלו. היו חילוקי דעות על נושאים שונים. לפעמים הילדים היו 

דרשנו בקיבוץ  פעם של מורה או של מטפלת כנגד דרישה של ההורים. מצטטים אמירה

מאחת מבנותינו לעשות דבר והיא השיבה: "אביבה (המטפלת) אמרה שלא מכריחים!" זה 

נהפך במשפחתנו למשפט מפתח לשני הצדדים. כשילדה הייתה דורשת שנעשה דבר זה או 

  ים!". אחר, נהגנו לומר: "אבל אמרתם שאביבה אמרה שלא מכריח

ברמת השרון ישנה כמובן הפרדה בין ההורים והמורים. בקושי הם מכירים זה את זה. הבנות 

היו מספרות בהתרגשות על אירועים בבית הספר. סיפורים אלה הזכירו לנו אירועים דומים 

  מבתי ספר בהם אנחנו למדנו בילדותנו.  

ההורים יבוא לשיחה איתו מבמיוחד אהבתי את הסיפור הבא: מנהל בית הספר ביקש שאחד 

. אסתר עייפה משיחות אלה וביקשה שהפעם אלך אני. נפגשתי עם ֹעפרעל התנהגותה של 

השיבה לו ו, שכאשר נזף בה על התנהגותה, היא התווכחה איתו ֹעפרהמנהל שהתלונן על 

בטענות נגדיות. לבסוף פקעה סבלנותו והוא אמר לה: "את חייבת תמיד להיות זו שאומרת 

  מילה האחרונה?". את ה

  ענתה בחוצפה ואמרה: "מנין לי לדעת שאין לך יותר מה לומר?"   ֹעפר ,לדבריו

המנהל ראה בזה חוצפה ואני ראיתי בזה שאלה מאד הגיונית. לא אמרתי למנהל את דעתי 

כדי לא להחמיר את המצב. השתדלנו ללמד את הבנות שלא כדאי להסתבך בויכוחים עם 

  הם גם אם אינם צודקים.המורים אלא להישמע ל
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חדר גדול בבית היה חיינו בדירה שכורה. לבסוף, בסיוע הורי רכשנו מגרש ובנינו בית.  תייםשנ

לשלושת הבנות לפי דרישתן. אף אחת לא הייתה מוכנה לגור לבד בחדר נפרד. הן היו רגילות 

בחדר חברים מכיתתה. התברר שהחיים  היו שינה משותפת בקיבוץ. מהר מאוד לכל בתל

אחד הם בעיתיים. נאלצנו לשנות את הבית. הייתה זו תקופה קצרה ששלושת הבנות ישנו 

  לעצמה.קטן באוהל. הבית החדש עבר שיפוצים וכל בת קיבלה חדר 

. לפתע היה תוכן שונה לחגים. ןיותר ואת הסבא והסבתות שלהאותנו הבנות החלו להכיר 

ים. יצאנו לטיולים עם הילדות. פעם קטפנו במקום אירועים קיבוציים היו אירועים משפחתי

תפוזים בפרדס. הילדות אמרו שזה לא יפה לגנוב. ניסיתי לשכנע אותן שגניבת פרי למאכל 

איננה בחזקת גניבה. בילדותנו קראנו לזה "לפלח" ולא לגנוב. תוך סיפורים על ילדותנו 

י לא לעשות זאת יותר עם רות. נזהרתיבשכונה, נזכרתי שהורי מעולם לא יצאו איתי "לפלח" פ

זכורות לי תופעות אצל הילדות שלנו  .הבנות. הייתה זו תקופה מעניינת של היכרות הדדית

 שלא הכרתי כמותן בקיבוץ. חיפשתי דרכים להסביר להן את העולם החדש שנחשפו לו.

נכנסתי באחד הימים לחדרה של רותי שהייתה אז בת שמונה. גיליתי שהרצפה מכוסה בדפי 

ר מעוכים. התברר שהיא ניסתה לכתוב חיבור או לצייר ציור ואחרי כל ניסיון היא מעכה ניי

כך ושוב מעכה.  מחדשלצייר או לכתוב התחילה . היא זרקה אותה על הרצפהו את היצירה

פעמים רבות. משום מה אירוע זה המחיש לי את הטעות בחינוך המשותף. ההורים אינם 

 החינוך המשותף ואסתר צדקה בביקורתה  י חסיד עיוור שלמכירים כהלכה את ילדיהם. היית

              על תחומים רבים בחינוך זה.

                     

לפנינו ל), אחי נחמן, אני וגיסתי אביבה. מאחור, (מימין לשמא יום ההולדת של עפר.בברמת השרון המשפחה המורחבת 
  (מימין לשמאל) אמי חנה, אסתר, חמותי חנה ואבי יעקב. בשורה הקדמית, מימין אחייניתי עדי ובנותיי: עפר, הגר ורותי


