 14בנובמבר " :2017מהמפקדים המוערכים והמשפיעים בשריון" – חצי יובל לפטירתו של האלוף משה בר-
כוכבא )בריל( ז"ל
 25שנים חלפו מפטירתו בטרם עת של האלוף )במילואים משה בר-כוכבא )בריל( ז"ל ,והחותם שהטביע
בלוחמיו ובחיל השריון עוד מהדהד .רעיו לנשק ,פקודיו ,ממשיכי דרכו ובני משפחתו ,התקבצו כמדי שנה
לאזכרה השנתית בקריית שאול ,של המפקד המהולל מקרב הסכר הרואיפה במלחמת סיני ,המפקד המהולל
של קרב עמק דותן במלחמת ששת הימים ,איש סָ ְפ ָרא וְ ַסיְ פָ א בשריון.
ליקט ,ערך וצילם אל"ם )במיל'( שאול נגר

האלוף משה בר-כוכבא )בריל( ) 1992-1930מארכיון המערכת(

ְשׁאֵ לָה :לּוּ נִ ְתּנָה לְ  הָ אֶ ְפ ָשׁרוּת לִ ְחיוֹת מֵ חָ ָדשׁ אֶ ת חַ יֶּ י ,הַ ִאם הָ יִ יתָ ְמ ַשׁנֶּה מַ ֶשּׁהוּ בְּ מַ ְסלוּלָם?
יתי בִּ ְתקוּפָ ה תּוֹבְ עָ נִ ית ֶשׁל הַ ְמּ ִדי ָנה ֶשׁבַּ ֶדּ ֶר וּבָ עֲשׂו ִֹרים הָ ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁל ְמ ִדינַת
ְתּשׁוּבָ ה" :בְּ הֶ ְחלֵט א .חָ יִ ִ
יתי אֶ ת עַ ְצ ִמי ְמחֻ יָּב ,עַ ל פִּ י ִחנּוּכִ י
הוּקמָ ה בְּ ָדמָ ם שֶׁ ל כֹּה ַרבִּ ים  -חַ יָּלִ ים וְ אֶ זְ ָר ִחים כְּ אֶ חָ ד  -וְ ָר ִא ִ
יִ ְשׂ ָראֵ לֶ ,שׁ ְ
וְ ַד ְרכִּ י ,לָתֵ ת אֶ ת כָּל כֻּלִּ י ָלע ֲִשׂיָּה הַ בִּ ְטחוֹנִ ית .הַ ְתּקוּפָ ה עִ ְצּבָ ה אוֹתָ נוּ ,וְ אָנוּ ,עִ צַּ בְ נוּ אֶ ת הַ ְתּקוּפָ ה".
האלוף משה בר-כוכבא )בריל( ז"ל ,נולד ב 1930-בגליציה בשנת  ,1930עלה לארץ בשנת  1942ובנעוריו הצטרף
למחתרת האצ"ל .באוקטובר  1951פיקד על פלוגת ב' ,חרמ"ש ,של גדוד  79שערכה פשיטה ברצועת עזה.
באוקטובר  1956פיקד על פלוגה א' של גדוד  82של חטיבה  7בקרב סכר הרואיפה הנודע ,שבעקבותיו זכה
בעיטור העוז ופלוגתו בצל"ש פלוגתי .במלחמת ששת הימים ,יוני  ,1967פיקד על חטיבה  45בקרבות בצפון
השומרון ובעמק דותן ,נפצע בקרב על העיר ג'נין וסירב להתפנות .בהמשך הקים את חטיבה  188ופיקד עליה
בכמה פשיטות נועזות ל"פתחלנד" )דרום-מזרח לבנון( .במלחמת יום הכיפורים שימש סגן מפקד אוגדה 210
שלחמה ברמת הגולן .בשנת  1979הועלה לדרגת אלוף ופיקד על הגיס הצפוני  .446בשנת  1982פיקד על גיס 479
ובמקביל כיהן בתפקיד מפקד גייסות השריון .ב 1983-מונה למפקד פיקוד הדרום .פרש מצה"ל בנובמבר 1990
ובהמשך התמנה למנכ"ל רכבת ישראל .נפטר ביום  19בנובמבר  .1992משה היה בין היוזמים של עמותת יד
לשריון והרוח החיה בהקמת אתר השריון בלטרון.
כבכול שנה שבו ונקבצו לאזכרה של האלוף משה בר-כוכבא ז"ל ,רעיו לנשק ,לוחמי פלוגה א' שלו ממלחמת
סיני ,מוקירי זכרו ,בני המשפחה ,חברי עמותת יד לשריון ונציגי דור השריונאים כיום .האזכרה התקיימה
בבית העלמין הצבאי בקריית שאול ביום  12בנובמבר  .2017קדיש אמר אל"ם )במיל'( הרב צבי בְּ לֶק .הבאנו
חלק מהדברים שנאמרו באזכרה ,ובהם דברי קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ,מח"ט  188אל"ם גל שוחמי

והח"מ .עוד נשאו דברים תא"ל )במיל'( אילן הררי שמשמש מבקר צה"ל ,שבילדותו היה שכן של משפחת בר-
כוכבא; ואל"ם )במיל'( שלמה ארבלי שלחם בפלוגה א' המיתולוגית של בריל בקרב סכר הרואיפה .מנכ"ל
עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין ,הניח את זר עמותת השריון על קברו של משה.

מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין ,מניח זר על קברו של משה בר-כוכבא ז"ל

אל"ם )במיל'( הרב צבי בְּ לֶק אומר קדיש

נחמה בר-כוכבא ליד קברו של בעלה ,האלוף משה בר-כוכבא
מדברי הקשנ"ר תא"ל גיא חסון
לא הכרתי באופן אישי את האלוף בריל אך השירות בחיל השריון ,מחייל ועד קצין השריון הראשי ,לימד אותי
רבות על האיש והישגיו .בריל נמנה עם המפקדים המוערכים והמשפיעים ביותר בחיל השריון – מפקד נערץ
אשר התגייס לשירות המדינה עוד בטרם הקמתה ,ובחר להשקיע את חייו בשירות צבאי משמעותי ובהגנת
העם והארץ.
בריל היה לוחם באצ"ל ולימים מפקד פלוגה א' של גדוד  ,82שזכה בעיטור העוז בהובלת פלוגתו בקרב הנועז
בסכר הרואיפה במבצע קדש .בהיותו מפקד חטיבת שריון  45לחם בריל עם חטיבתו בעמק דותן וצפון השומרון
במלחמת ששת הימים ,ושב ולחם בקרבות קשים ומאתגרים במלחמת יום הכיפורים ,הפעם בתפקיד סגן
מפקד אוגדה ברמת הגולן .כך היה בריל ,כך היו אנשי דורו – לוחמים ומפקדים המסיימים מלחמה ,מתכוננים
לבאה ומוצאים עצמם שוב מובילים בשדה הקרב.
ניסיון החיים שצברתי לימד אותי הרבה על אנשים ,על מלחמה ועל מה שביניהם .אילו הייתי יכול לפגוש אותך
לרגע ,האלוף בריל ,הייתי מישיר מבט ומציין בפניך שהרבה השתנה מאז המלחמות ההן – הסביבה ,האויב,
תורת הלחימה ,הטנק ,האנשים ,החברה ,המדינה ,כמעט הכול .אבל יש מה שלא השתנה ולא ישתנה ,והוא עוז
רוחם של הלוחמים ,רעות השריונאים ברגעי הקושי האדירים של המלחמה ,הנחישות ותחושת השליחות,
והרצון לנצח .על כל אלה למדתי ממך – מפקד ואדם בעל נחישות ,מנהיגות והבנה עמוקה – שהאדם הוא
ההבדל.
עוד הייתי שואל איך חוזרים פעם אחר פעם לשדה הקרב האכזרי ,לאחר שטועמים את המחיר האכזרי? אני
חושב שאני יודע את התשובה – תחושת האחריות הכבדה לביטחון ישראל וההחלטה שבכול מחיר נגן על
המדינה והעם .הם אלה המהווים את המניע המשמעותי לפעולה .כך היית אתה ,כך היו בני הדור שלך,
אמיצים ונחושים – מכם נראה וכך נעשה.
ביום זה נזכור אותך לא רק כמפקד נערץ ,אלא כאבא ,בעל ,אח ,דוד ,חבר .כבעל משפחה אני חש את המחיר
המשותף והמשמעותי עבור המשפחה בשל הבחירה להיות מפקד לוחם .אין לי ספק כי בחירתה של נחמה
להיות לצדך ואיתך בבחירות ובמעשה ,היוו עבורך משענת של ממש בעשייתך הענפה .אך זה לא מנע מנחמה
לפרוץ בקריירה חינוכית מפוארת משל עצמה .אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה למשפחה כולה על
השתתפות בדרך ולהודות על השנים הרבות בהן אפשרו לנו ,חיל השריון וצה"ל ,לקבל אדם ומפקד כמוך
לשורותיו.
נוח על משכבך בשלום .דור השריונאים הגדל על דמותך ומורשתך ,ערוך ומוכן לכול משימה ונחוש לנצח.
יהי זכרך ברוך.
בהצדעה,
גיא חסון

קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון נושא דבריו

לוחמים מחטיבה  7כיום באזכרה
מדברי אל"ם גל שוחמי ,מח"ט 188
ברשותכם אפנה לאלוף כמח"ט למח"ט....
האלוף ,מפקדה הראשון והנחוש של החטיבה אותה אנו כה אוהבים.

פיקדת על החטיבה עוד כשהייתה חטיבה  45והובלת את החטיבה לקרבות בעמק דותן וברמת הגולן במלחמת
ששת הימים .בראי ההיסטוריה ,ניתן לומר שללא נחישותך והחזון שבו ניחנת ,לא בטוח שחטיבה  188הייתה
קמה מחטיבת חרמ"ש במילואים לחטיבת שריון סדירה ,אשר תיקח חלק כל כך חשוב בהיסטוריה של מדינת
ישראל ותהיה לאחת החטיבות המובילות בצה"ל.
"גניבת סוסים" אמרו! לך זה לא היה חשוב .גנבת סוסים ,אך יצרת מפקדים נחושים ותרבות של חטיבה
סדירה לוחמת ,משימתית וברוח מקצוענית וטובה .הובלת את החטיבה לקרבות "קיתון" ו"קלחת" והנחת את
יסודות הגבורה והבלימה לחטיבה ,אשר תעמוד מנגד נחשול האימה רק שנתיים לאחר שסיימת את תפקידך..
תעמוד בפני הקשה מכול – ותנצח!
שבט שנים פיקדת על החטיבה .מימי חטיבה  45ועד שהותרת אותה ברמת הגולן ,חטיבה סדירה לתפארת .על
כך ועוד רבות ,אנו זוכרים לך עד היום חסד ראשונים ומעריכים את היסודות שהותרת וקיימים עד לימינו.
בשנת  2017חטיבה  188נראית קצת אחרת .וברשותך ארצה לספר לך על החטיבה של היום .חטיבה של נבחרת
אנושית .יש לנו את האנשים הכי טובים .הם משרתים את מדינת ישראל בתחושת שליחות ,גם בימים
החומריים .אנשים ערכיים ,נחושים ומשימתיים ,אוהבי הארץ ואדם .כאלה היו ועודם הם ,אנשי חטיבה .188
חטיבה בה המשימה היא צו קיומנו .אנו משקיעים רבות בלאמן ,ללמוד ולהתכונן לכול דבר שיוטל עלינו לבצע.
וכשיוטל – יש בנו הרוח כדי לבצע עד תום!
חטיבה שהמשימה בה ראשונה והאנשים תמיד .אולי על פי העקרונות שהותרת לנו.
אני רוצה בשם לוחמי ומפקדי החטיבה להודות לך על החזון והנחישות בבניין הכוח ובלחימה ,ולהבטיח לך לא
פחות מכך מאתנו לעתיד.
נוח על משכבך בשלום ,לוחם.

מח"ט  188אל"ם גל שוחמי נושא דבריו

מבקר צה"ל תא"ל )במיל'( אילן הררי נושא דבריו
הריאיון האחרון עם משה בר-כוכבא )בריל(
זה הריאיון האחרון שקיימתי עם האלוף במילואים משה בר-כוכבא )בריל( ואשר לא פורסם מעולם.
ֹשׁה הַ יָּ ָקר,
מ ֶ
ירי
בְּ עוֹד כַּמָּ ה י ִָמים נִ ְת ַכּנֵּס שׁוּב  -בְּ נֵי ִמ ְשׁפַּ ְח ְתּ ,לוֹחֲ מֵ י ְפּ ֻלגָּה א' ֶשׁלְּ ִ מ ִמּלְ חֶ מֶ ת ִסינַיְ ,פּקוּדֶ י וַחֲ בֵ ֶרי ,מו ִֹק ֵ
יר ְת .וְ עַ כְ ָשׁו ,כְּ ֶשׁאַ ָתּה לְ מַ עְ לָה כְּ בָ ר חֲ צִ י יוֹבֵ ל ָשׁנִ ים ,וְ יֵשׁ לְ 
זִ כְ ְר ,וְ לוֹחֲ מֵ י חֲ ִטיבָ ה  7כַּיּוֹם  -לְ צַ יֵּ ן ָ 25שׁנִ ים לִ ְפ ִט ָ
נְ קֻ דַּ ת מַ בָּ ט גְּ בוֹהָ ה ,כְּ ִפי ֶשׁכָּל ִשׁ ְריוֹנֶר רוֹצֶ ה ,וַדַּ אי תּוּכַל לִ ְפרֹס לְ פָ נֵינוּ כַּמָּ ה תּוֹבָ נוֹת חֲ דָ שׁוֹת.
ֹשׁהֶ ,שׁמֵּ אָז ֶשׁנִּ ְפ ַר ְד ָתּ מֵ ִא ָתּנוּ לָעוֹלָם ֶשׁכֻּלּוֹ טוֹב ,אֲ נ ְַחנוּ ִמ ְתיַצְּ בִ ים ָשׁנָה אַחַ ר
ְשׁאֵ לָה ִראשׁוֹנָה :אַ ָתּה וַדָּ ִאי רוֹאֶ ה ,מ ֶ
ֹשׁה ֶשׁלּוֹ ֶשׁמֵּ נִ יעַ אוֹתוֹ לָבוֹא ,וַהֲ ֵרי גַּם
ָשׁנָה ,לָשׁוּב וּלְ ִה ָזּ ֵכר בְּ  וּלְ סַ פֵּ ר עַ ל פָּ עָ לְ  .לְ כָל אֶ חָ ד מֵ ִא ָתּנוּ יֵשׁ אֶ ת הַ מ ֶ
ישׁים .מָ ה קו ֶֹרה אֶ צְ לְ  כַּיּוֹם?
ירה אוֹתָ נוּ אֲ ִד ִ
טּוּרבּוֹ ֶשׁלָּהּ ,א מַ ְשׁ ִא ָ
נֶחָ מָ ה ,עִ ם ְמנוֹעַ הַ ְ
וּמ ֵדּי פַּ עַ ם ִמ ְצטָ ְרפִ ים לָע ֹולָם הַ ְמּיֻחָ ד שֶׁ לָּנוּ עוֹד וָ עוֹד ִמי שֶׁ עָ ְמלוּ כָּל
ְתּשׁוּבָ ה" :אַ ָתּה הָ ֵרי יו ֵֹדעַ ֶשׁאֵ ינֶנִּ י יְ ִח ִידי כָּאןִ ,
חַ יֵּיהֶ ם ,וּלְ כֹל אֶ חָ ד מֵ ִא ָתּנוּ ִספּוּר חַ יָּיוִ .מי שֶׁ מַּ גִּ יעַ לְ כָאן הוּא סֵ פֶ ר גָּלוּי לְ עֵ ינֵי כֹּל ,וְ אָנוּ חו ְֹשׂפִ ים וְ נ ְֶחשָׂ פִ ים עַ ד הַ יְּ סוֹד.
וּשׁגִ יאוֹת ,וְ יֵשׁ
יֵשׁ ִמי ֶשׁ ִמּ ְתגַּלִּ ים מַ עֲשָׂ יו הַ טּוֹבִ ים ,לְ צַ ד הַ ְשּׁגִ יאוֹת וְ הַ טָּ עֻיּוֹת שֶׁ עָ שָׂ ה בְּ חַ יָּיו ,וַ הֲ ֵרי אֵ ין ִמי שֶׁ חַ ף ִמטָּ עֻיּוֹת ְ
ִמי שֶׁ ִמּ ְתבַּ יֵּשׁ בְּ חֵ לֶק שֶׁ ל חַ יָּיו .וַ הֲ כִ י ְמצַ עֵ ר או ִֹתי וְ גו ֵֹרם לִ י ְצבִ יטָ ה חֲ זָ ָקה בַּ לֵּב ,כַּ אֲ שֶׁ ר מַ גִּ יעִ ים לְ ָכאן חַ יָּלִ ים ְצעִ ִירים,
אָרץִ ,מבְּ ִחינָה חֶ בְ ָר ִתית
לִ פְ נֵי שֶׁ ִה ְספִּ יקוּ לְ מַ מֵּ שׁ אֶ ת הַ חֲ לוֹמוֹת וְ הַ ְשּׁ ִאיפוֹת שֶׁ לָּהֶ ם .כַּ מָּ ה ָיכֹלְ נוּ לְ הו ִֹסיף וּלְ ִה ְת ַק ֵדּם בָּ ֶ
וְ כַלְ כָּלִ יתִ ,אלְ מָ ֵלא נִגְ ְדּעוּ חַ יִּ ים ְצעִ ִירים אֵ לֶּה .חוֹבָ ה ַלעֲשׂוֹת הַ כֹּל לִ ְמנֹעַ וּלְ הַ ְק ִטין תּוֹפָ עָ ה זוֹ".
ֹשׁה  -שׁוּעַ ל ְק ָרבוֹת ו ִָתיק ַ -רק ִה ְתחַ לְ ָתּ אֶ ת פֶּ ֶרק ב' בְּ חַ יֶּ י
ירים ,הֲ ֵרי אַ ָתּה ,מ ֶ
ְשׁאֵ לָהִ :אם כְּ בָ ר ִהזְ ַכּ ְר ָתּ חַ יָּ לִ ים צְ עִ ִ
אשׁיתוֹ .מָ ה הַ ָתּכְ נִ יּוֹת ֶשׁהָ יוּ לְ ?
וְ נִ לְ ַק ְח ָתּ בְּ ֵר ִ
יתי לְ ֶנגֶד עֵ ינַי אֶ ת הַ ִחנּוּ כְּ מַ ְרכִּ יב מֶ ְר ָכּזִ י שֶׁ ל הַ פִּ קּוּדְ .מפַ ֵקּד הַ ְמּחַ נֵּ אֶ ת חַ ָיּלָיו -
יתי ְמפַ ֵקּד ָר ִא ִ
ְתּשׁוּבָ ה :גַּם כְּ שֶׁ הָ יִ ִ
יתי לִ ְהיוֹת ַקטָּ ר
הֵ ם יֵלְ כוּ אַחֲ ָריו בַּ ְקּ ָרב וְ יֵלְ כוּ בְּ ַד ְרכּוֹ .גַּם בְּ תַ פְ ִק ִידי הָ אֶ זְ ָר ִחי הָ ִראשׁוֹן ,מַ ְנכָּ"ל ַר ֶכּבֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ לָ ,ר ִצ ִ
ִחנּוּכִ י לְ סֶ גֶל הָ עוֹבְ ִדים ,בְּ נוֹסָ ף לַפְּ עִ ילוּת הַ ִנּהוּלִ ית הָ ְרגִ ילָה.
ְשׁאֵ לָה :מָ ה יֵשׁ לְ  לוֹמַ ר לְ לוֹחֲ מֵ י ְפּ ֻלגָּה א' הַ ִמּיתוֹלוֹגִ ית ֶשׁלְּ  ,הַ שּׁו ְֹמ ִרים עַ ל ֶק ֶשׁר מֻ ְפלָא בֵּ ינֵיהֶ ם וְ עִ ם ִמ ְשׁפַּ ְח ְתּ?
יתי
אָרץ .עָ ִשׂ ִ
ְתּשׁוּבָ ה" :אֲ ִני כֻּלִּ י פְּ לִ יאָה וְ הַ ע ֲָרצָ ה לָאֲ נ ִָשׁים הַ נִּפְ ל ִָאים הָ אֵ לֶּה ,שֶׁ ִה ְת ַקבְּ צוּ לַפְּ ֻלגָּה ִמכָּ ל ְקצוֹת הָ עָ ם וְ הָ ֶ
אָדם וְ א הַ ְמּכ ֹונָה  -הוּא הָ ִראשׁוֹן
יתי זֹאת ָכּל חַ יַּי ,כִּ י הָ ָ
כְּ כָל ָיכֹלְ ִתּי לְ הַ כְ ִשׁיר אוֹתָ ם לְ יוֹם פְּ קֻ ָדּה .י ַָדעְ ִתּי אָז וְ ָר ִא ִ
בַּ מַּ ֲעלָה ,וְ ִה ְתאַ מַּ ְצ ִתּי לְ הַ ְד ִרי אֶ ת הַ חַ יָּלִ ים וְ הַ ְמּפַ ְקּ ִדים בַּ פְּ ֻלגָּה  -א ַרק כִּ ְמפַ ֵקּד ,אֶ ָלּא גַּם כְּ אָב שֶׁ ְמּחַ נֵּ אֶ ת יְ ל ָָדיו.
אֵ ין ְמאֻ שָּׁ ר ִממֶּ ִנּי כַּאֲ שֶׁ ר אֲ נִ י רוֹאֶ ה אוֹתָ ם כָּל הַ ָשּׁנִים".
ירים כַּיּוֹם?
ְשׁאֵ לָה :מָ ה יֵשׁ לְ  לוֹמַ ר לְ דוֹר הַ ִשּׁ ְריוֹנ ִָאים הַ צְּ עִ ִ
ְתּשׁוּבָ ה" :הַ ִשּׁ ְריוֹן י ְַמ ִשׁי לִ ְהיוֹת בְּ מֶ ְר ָכּזָ הּ ֶשׁל כָּל מַ ע ֲָרכָ ה בַּ יַּבָּ שָׁ ה .הַ טַּ נְ ק י ְַמ ִשׁי לִ ְהיוֹת הַ גּ ְַרעִ ין הַ ִחיּוּנִ י שֶׁ ל הַ ִשּׁ ְריוֹן,
גַּם כַּאֲ ֶשׁר הוּא ִמ ְשׁ ַתּנֶּה לְ פִ י צָ ְרכֵי הַ לְּ ִחימָ ה וְ ִה ְתפַּ ְתּחוּת הַ טֶּ כְ נוֹלוֹגְ יָה .אַ ֶתּם ,הַ ִשּׁ ְרי ֹונ ִָאים הַ ְצּעִ ִיריםֲ ,עלֵי ֶכם לִ ְהיוֹת
גּ ִֵאים שֶׁ ִה ְת ַגּיּ ְַס ֶתּם לְ חֵ יל הַ ִשּׁ ְריוֹן .זִ כְ רוּ לְ ִה ְתאַ מֵּ ן ,לְ ִה ְתאַ מֵּ ן וּלְ ִה ְתאַ מֵּ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ִה ְתאַ ְמּנָה בִּ ְשׁעָ תָ הּ פְּ ֻלגָּה א' שֶׁ לִּ י לִ פְ נֵי
ִמלְ חֶ מֶ ת ִסינַי ,וְ כַמּוּבָ ן שֶׁ ֲעלֵיכֶ ם ַל ֲעקֹב אַחַ ר הַ ִה ְתפַּ ְתּחֻ יּוֹת וּלְ ִה ְתחַ ֵדּשׁ.

אֲ נִי סוֹמֵ ֲ עלֵי ֶכם שֶׁ ִאם ָתּבוֹא ְשׁעַ ת ִמבְ חָ ן ָ -תּבִ יסוּ אֶ ת הָ א ֹויֵב .לָנוּ ,אֵ ין כָּל בְּ ֵר ָרה אַחֶ ֶרת!
הֱ יוּ בְּ רוּכִ ים".
ְשׁאֵ לָה :לּוּ נִ ְתּנָה לְ  הָ אֶ ְפ ָשׁרוּת לִ ְחיוֹת מֵ חָ ָדשׁ אֶ ת חַ יֶּ י ,הַ ִאם הָ יִ יתָ ְמ ַשׁנֶּה מַ ֶשּׁהוּ בְּ מַ ְסלוּלָם?
יתי בִּ ְתקוּפָ ה תּוֹבְ עָ נִית ֶשׁל הַ ְמּ ִדינָה שֶׁ בַּ ֶדּ ֶר וּבָ עֲשׂו ִֹרים הָ ִראשׁ ֹונִים ֶשׁל ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָראֵ ל,
ְתּשׁוּבָ ה" :בְּ הֶ ְחלֵט א .חָ יִ ִ
יתי אֶ ת עַ ְצ ִמי ְמחֻ יָּב ,עַ ל פִּ י ִחנּוּכִ י וְ ַד ְרכִּ י ,לָתֵ ת אֶ ת
הוּקמָ ה בְּ ָדמָ ם שֶׁ ל כֹּה ַרבִּ ים  -חַ יָּלִ ים וְ אֶ זְ ָר ִחים כְּ אֶ חָ ד  -וְ ָר ִא ִ
שֶׁ ְ
כָּל כֻּלִּ י ָלע ֲִשׂיָּה הַ בִּ ְטחוֹנִ ית .הַ ְתּקוּפָ ה עִ ְצּבָ ה אוֹתָ נוּ ,וְ אָנוּ ,עִ צַּ בְ נוּ אֶ ת הַ ְתּקוּפָ ה".
ֹשׁה ,לוֹמַ ר לִ בְ נֵי ִמ ְשׁפַּ ְח ְתּ - לְ נֶחָ מָ ה ,י ְַרדֵּ ן ,בָּ ָרק וְ גַלְ יָה?
וּשׁאֵ לָה ל ִַסּיּוּם :מָ ה יֵשׁ לְ  ,מ ֶ
ְ
יתי ִדּ ְמעָ ה בְּ זָ וִ ית עֵ ינָיו" .אֲ נִי יו ֵֹדעַ שֶׁ כִּ ְמעַ ט וְ א
ְתּשׁוּבָ ה" :לִ בִּ י נ ְִק ַרע בְּ ִק ְרבִּ י כָּל הַ שָּׁ נִים" ,אָמַ ר ,וְ ל ִָראשׁ ֹונָה ָר ִא ִ
יתי בַּ עַ ל לְ ַרעְ י ִָתי .מַ שֶּׁ הוּ חָ זָ ק ִממֶּ נִּי הֵ ִניעַ או ִֹתי לִ פְ עֹל כְּ פִ י שֶׁ פָּ עַ לְ ִתּי .אַ ָתּה יו ֵֹדעַ  ,אֲ נִ י
יתי אַ בָּ א לִ יל ַָדי וּבְ ק ִֹשׁי הָ יִ ִ
הָ יִ ִ
יתי נַעַ ר צָ עִ יר בֵּ ן  ,12וַ אֲ שֶׁ ר ְמבַ טֵּ א
ִנזְ ָכּר בַּ ִשּׁיר הָ אַלְ מו ִֹתי שֶׁ ל חַ נָּה סֶ נֶשׁ " -בַּ ֶדּ ֶר - "שֶׁ כּ ְָתבָ ה בְּ ֶדצֶ ְמבֶּ ר  ,1942כְּ שֶׁ הָ יִ ִ
רוּתי וּבְ הֶ ְמשֵׁ  חַ יַּי:
מָ ה שֶׁ חַ ְשׁ ִתּי בְּ בַ גְ ִ
קוֹל ָק ָרא ,וְ הָ לַכְ ִתּי,
הָ לַכְ ִתּי ,כִּ י ָק ָרא הַ קּוֹל.
הָ לַכְ ִתּי לְ בַ ל אֶ פֹּל.
אַ  עַ ל פָּ ָר ַשׁת ְדּ ָרכִ ים
סָ תַ ְמ ִתּי אָזְ נַי בַּ בֶ ן הַ ָקּר
יתי.
וּבָ כִ ִ
כִּ י ִאבַּ ְד ִתּי דָ בָ ר".
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 12בנובמבר 2017
)נכתב בפברואר (2017
מדברי אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי
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חיים כול חיילי פלוגה א' ,שלחמו בקרב הגבורה על סכר הרואיפה"
ארבלי המשיך ואמר" :משפחת בר-כוכבא ,נחמה ,ירדן ,מפקדים וחיילים מהעבר ובהווה ,זו השנה ה 25-שאנו
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