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  כוכבא (בריל) ז"ל

כוכבא (בריל) ז"ל, והחותם שהטביע -שנים חלפו מפטירתו בטרם עת של האלוף (במילואים משה בר 25
רעיו לנשק, פקודיו, ממשיכי דרכו ובני משפחתו, התקבצו כמדי שנה בלוחמיו ובחיל השריון עוד מהדהד. 
איפה במלחמת סיני, המפקד המהולל ורהקרב הסכר מהמפקד המהולל לאזכרה השנתית בקריית שאול, של 

  בשריון. , איש ָסְפָרא ְוַסְיָפאשל קרב עמק דותן במלחמת ששת הימים
  

  אל"ם (במיל') שאול נגרוצילם ערך  ,ליקט
  

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

  
  ְׁשֵאָלה: ּלּו ִנְּתָנה ְל ָהֶאְפָׁשרּות ִלְחיוֹת ֵמָחָדׁש ֶאת ַחֶּיי, ַהִאם ָהִייָת ְמַׁשֶּנה ַמֶּׁשהּו ְּבַמְסלּוָלם?

ה ֶׁשַּבֶּדֶר ּוָבֲעׂשֹוִרים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ְמִדיַנת "ְּבֶהְחֵלט א. ָחִייִתי ִּבְתקּוָפה ּתֹוְבָעִנית ֶׁשל ַהְּמִדינָ  ְּתׁשּוָבה:
ְוָרִאיִתי ֶאת ַעְצִמי ְמֻחָּיב, ַעל ִּפי ִחּנּוִכי  -ַחָּיִלים ְוֶאְזָרִחים ְּכֶאָחד  -ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוְקָמה ְּבָדָמם ֶׁשל ֹּכה ַרִּבים 
  ית. ַהְּתקּוָפה ִעְּצָבה אֹוָתנּו, ְוָאנּו, ִעַּצְבנּו ֶאת ַהְּתקּוָפה."ְוַדְרִּכי, ָלֵתת ֶאת ָּכל ֻּכִּלי ָלֲעִׂשָּיה ַהִּבְטחֹונִ 

  
ובנעוריו הצטרף  1942, עלה לארץ בשנת 1930בגליציה בשנת  1930-כוכבא (בריל) ז"ל, נולד ב-האלוף משה בר

ה. שערכה פשיטה ברצועת עז 79פיקד על פלוגת ב', חרמ"ש, של גדוד  1951למחתרת האצ"ל. באוקטובר 
בקרב סכר הרואיפה הנודע, שבעקבותיו זכה  7של חטיבה  82פיקד על פלוגה א' של גדוד  1956באוקטובר 

בקרבות בצפון  45, פיקד על חטיבה 1967לוגתו בצל"ש פלוגתי. במלחמת ששת הימים, יוני פבעיטור העוז ו
ופיקד עליה  188את חטיבה  השומרון ובעמק דותן, נפצע בקרב על העיר ג'נין וסירב להתפנות. בהמשך הקים

 210מזרח לבנון). במלחמת יום הכיפורים שימש סגן מפקד אוגדה -בכמה פשיטות נועזות ל"פתחלנד" (דרום
 479פיקד על גיס  1982. בשנת 446הועלה לדרגת אלוף ופיקד על הגיס הצפוני  1979שלחמה ברמת הגולן. בשנת 

 1990מונה למפקד פיקוד הדרום. פרש מצה"ל בנובמבר  1983-ובמקביל כיהן בתפקיד מפקד גייסות השריון. ב
משה היה בין היוזמים של עמותת יד  .1992בנובמבר  19ובהמשך התמנה למנכ"ל רכבת ישראל. נפטר ביום 

  לשריון והרוח החיה בהקמת אתר השריון בלטרון.
  

מי פלוגה א' שלו ממלחמת לוחכוכבא ז"ל, רעיו לנשק, - כבכול שנה שבו ונקבצו לאזכרה של האלוף משה בר
מוקירי זכרו, בני המשפחה, חברי עמותת יד לשריון ונציגי דור השריונאים כיום. האזכרה התקיימה סיני, 

הבאנו קדיש אמר אל"ם (במיל') הרב צבי ְּבֶלק. . 2017בנובמבר  12ביום בקריית שאול  בבית העלמין הצבאי
אל"ם גל שוחמי  188שריון הראשי תא"ל גיא חסון, מח"ט חלק מהדברים שנאמרו באזכרה, ובהם דברי קצין ה



-והח"מ. עוד נשאו דברים תא"ל (במיל') אילן הררי שמשמש מבקר צה"ל, שבילדותו היה שכן של משפחת בר
. מנכ"ל אל"ם (במיל') שלמה ארבלי שלחם בפלוגה א' המיתולוגית של בריל בקרב סכר הרואיפהו ;כוכבא

  ל') חנן ברנשטיין, הניח את זר עמותת השריון על קברו של משה.עמותת יד לשריון תא"ל (במי
  

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

  

  
  אומר קדיש אל"ם (במיל') הרב צבי ְּבֶלק

  



  
  כוכבא-ליד קברו של בעלה, האלוף משה בר כוכבא-נחמה בר

  
  תא"ל גיא חסוןדברי הקשנ"ר מ

לא הכרתי באופן אישי את האלוף בריל אך השירות בחיל השריון, מחייל ועד קצין השריון הראשי, לימד אותי 
מפקד נערץ  – רבות על האיש והישגיו. בריל נמנה עם המפקדים המוערכים והמשפיעים ביותר בחיל השריון

ת חייו בשירות צבאי משמעותי ובהגנת טרם הקמתה, ובחר להשקיע אבאשר התגייס לשירות המדינה עוד 
  העם והארץ.

נועז ה בקרבבעיטור העוז בהובלת פלוגתו  שזכה ,82א' של גדוד  מפקד פלוגהולימים לוחם באצ"ל היה בריל 
 לחם בריל עם חטיבתו בעמק דותן וצפון השומרון 45מפקד חטיבת שריון בהיותו במבצע קדש. בסכר הרואיפה 

סגן בתפקיד הפעם , בקרבות קשים ומאתגרים במלחמת יום הכיפוריםולחם , ושב במלחמת ששת הימים
לוחמים ומפקדים המסיימים מלחמה, מתכוננים  – מפקד אוגדה ברמת הגולן. כך היה בריל, כך היו אנשי דורו

  לבאה ומוצאים עצמם שוב מובילים בשדה הקרב.
הייתי יכול לפגוש אותך  אילומה שביניהם. ועל מלחמה על ניסיון החיים שצברתי לימד אותי הרבה על אנשים, 

הסביבה, האויב,  – מציין בפניך שהרבה השתנה מאז המלחמות ההןולרגע, האלוף בריל, הייתי מישיר מבט 
עוז  והוא שלא השתנה ולא ישתנה, מהתורת הלחימה, הטנק, האנשים, החברה, המדינה, כמעט הכול. אבל יש 

, אים ברגעי הקושי האדירים של המלחמה, הנחישות ותחושת השליחותרוחם של הלוחמים, רעות השריונ
שהאדם הוא  – מפקד ואדם בעל נחישות, מנהיגות והבנה עמוקה – הרצון לנצח. על כל אלה למדתי ממךו

  ההבדל.
הייתי שואל איך חוזרים פעם אחר פעם לשדה הקרב האכזרי, לאחר שטועמים את המחיר האכזרי? אני  עוד

תחושת האחריות הכבדה לביטחון ישראל וההחלטה שבכול מחיר נגן על  – ודע את התשובהחושב שאני י
. הם אלה המהווים את המניע המשמעותי לפעולה. כך היית אתה, כך היו בני הדור שלך, םהמדינה והע

  מכם נראה וכך נעשה. – אמיצים ונחושים
דוד, חבר. כבעל משפחה אני חש את המחיר ביום זה נזכור אותך לא רק כמפקד נערץ, אלא כאבא, בעל, אח, 

המשותף והמשמעותי עבור המשפחה בשל הבחירה להיות מפקד לוחם. אין לי ספק כי בחירתה של נחמה 
מנע מנחמה לא זה  ךלהיות לצדך ואיתך בבחירות ובמעשה, היוו עבורך משענת של ממש בעשייתך הענפה. א

מבקש להביע את הערכתי העמוקה למשפחה כולה על  לפרוץ בקריירה חינוכית מפוארת משל עצמה. אני
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

  



  
  וקצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון נושא דברי

  

  
  כיום באזכרה 7לוחמים מחטיבה 
  

  188דברי אל"ם גל שוחמי, מח"ט מ
  ברשותכם אפנה לאלוף כמח"ט למח"ט....

  האלוף, מפקדה הראשון והנחוש של החטיבה אותה אנו כה אוהבים.



והובלת את החטיבה לקרבות בעמק דותן וברמת הגולן במלחמת  45פיקדת על החטיבה עוד כשהייתה חטיבה 
הייתה  188ששת הימים. בראי ההיסטוריה, ניתן לומר שללא נחישותך והחזון שבו ניחנת, לא בטוח שחטיבה 

סטוריה של מדינת קמה מחטיבת חרמ"ש במילואים לחטיבת שריון סדירה, אשר תיקח חלק כל כך חשוב בהי
  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 

מה לחטיבה, אשר תעמוד מנגד נחשול האימה רק שנתיים לאחר שסיימת את תפקידך.. יסודות הגבורה והבלי
  ותנצח! –תעמוד בפני הקשה מכול 

ועד שהותרת אותה ברמת הגולן, חטיבה סדירה לתפארת. על  45שבט שנים פיקדת על החטיבה. מימי חטיבה 
  ודות שהותרת וקיימים עד לימינו.כך ועוד רבות, אנו זוכרים לך עד היום חסד ראשונים ומעריכים את היס

נראית קצת אחרת. וברשותך ארצה לספר לך על החטיבה של היום. חטיבה של נבחרת  188חטיבה  2017בשנת 
אנושית. יש לנו את האנשים הכי טובים. הם משרתים את מדינת ישראל בתחושת שליחות, גם בימים 

  .188ארץ ואדם. כאלה היו ועודם הם, אנשי חטיבה החומריים. אנשים ערכיים, נחושים ומשימתיים, אוהבי ה
חטיבה בה המשימה היא צו קיומנו. אנו משקיעים רבות בלאמן, ללמוד ולהתכונן לכול דבר שיוטל עלינו לבצע. 

  יש בנו הרוח כדי לבצע עד תום! –וכשיוטל 
  חטיבה שהמשימה בה ראשונה והאנשים תמיד. אולי על פי העקרונות שהותרת לנו.

וצה בשם לוחמי ומפקדי החטיבה להודות לך על החזון והנחישות בבניין הכוח ובלחימה, ולהבטיח לך לא אני ר
  פחות מכך מאתנו לעתיד.

 נוח על משכבך בשלום, לוחם.
  

  
  אל"ם גל שוחמי נושא דבריו 188מח"ט 

  



  
  מבקר צה"ל תא"ל (במיל') אילן הררי נושא דבריו

  
  כוכבא (בריל)-האחרון עם משה בר ןהריאיו

  כוכבא (בריל) ואשר לא פורסם מעולם.-זה הריאיון האחרון שקיימתי עם האלוף במילואים משה בר
  

  ֹמֶׁשה ַהָּיָקר,
ְּפקּוֶדי ַוֲחֵבֶרי, מוִֹקיֵרי ְּבֵני ִמְׁשַּפְחְּת, לוֲֹחֵמי ְּפֻלָּגה א' ֶׁשְּל ִמִּמְלֶחֶמת ִסיַני,  -ְּבעוֹד ַּכָּמה ָיִמים ִנְתַּכֵּנס ׁשּוב 

ָׁשִנים ִלְפִטיָרְת. ְוַעְכָׁשו, ְּכֶׁשַאָּתה ְלַמְעָלה ְּכָבר ֲחִצי יוֵֹבל ָׁשִנים, ְוֵיׁש ְל  25ְלַצֵּין  - ַּכּיוֹם  7ִזְכְר, ְולוֲֹחֵמי ֲחִטיָבה 
  אי ּתּוַכל ִלְפֹרס ְלָפֵנינּו ַּכָּמה ּתוָֹבנוֹת ֲחָדׁשוֹת.ְנֻקַּדת ַמָּבט ְּגבוָֹהה, ְּכִפי ֶׁשָּכל ִׁשְריוֶֹנר רוֶֹצה, ַוּדַ 

  
ִמְתַיְּצִבים ָׁשָנה ַאַחר  ְׁשֵאָלה ִראׁשוָֹנה: ַאָּתה ַוָּדִאי רוֶֹאה, ֹמֶׁשה, ֶׁשֵּמָאז ֶׁשִּנְפַרְדָּת ֵמִאָּתנּו ָלעוָֹלם ֶׁשֻּכּלוֹ טוֹב, ֲאַנְחנּו

ר ַעל ָּפָעְל. ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ֶאת ַהֹמֶׁשה ֶׁשּלוֹ ֶׁשֵּמִניַע אוֹתוֹ ָלבוֹא, ַוֲהֵרי ַּגם ָׁשָנה, ָלׁשּוב ּוְלִהָּזֵכר ְּב ּוְלַסּפֵ 
  ֶנָחָמה, ִעם ְמנוַֹע ַהּטּוְרּבוֹ ֶׁשָּלּה, א ַמְׁשִאיָרה אוָֹתנּו ֲאִדיִׁשים. ָמה קוֶֹרה ֶאְצְל ַּכּיוֹם?

ֵאיֶנִּני ְיִחיִדי ָּכאן, ּוִמֵּדי ַּפַעם ִמְצָטְרִפים ָלעֹוָלם ַהְּמיָֻחד ֶׁשָּלנּו עֹוד ָועֹוד ִמי ֶׁשָעְמלּו ָּכל "ַאָּתה ָהֵרי יֹוֵדַע ׁשֶ  ְּתׁשּוָבה:
ִפים ַעד ַהְּיסֹוד. ִפים ְוֶנְחׂשָ ַחֵּייֶהם, ּוְלֹכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִסּפּור ַחָּייו. ִמי ֶׁשַּמִּגיַע ְלָכאן הּוא ֵסֶפר ָּגלּוי ְלֵעיֵני ֹּכל, ְוָאנּו חֹוְׂש 
ַחף ִמָּטֻעּיֹות ּוְׁשִגיאֹות, ְוֵיׁש ֵיׁש ִמי ֶׁשִּמְתַּגִּלים ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ְלַצד ַהְּׁשִגיאֹות ְוַהָּטֻעּיֹות ֶׁשָעָׂשה ְּבַחָּייו, ַוֲהֵרי ֵאין ִמי ׁשֶ 

ם ִלי ְצִביָטה ֲחָזָקה ַּבֵּלב, ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיִעים ְלָכאן ַחָּיִלים ְצִעיִרים, ִמי ֶׁשִּמְתַּבֵּיׁש ְּבֵחֶלק ֶׁשל ַחָּייו. ַוֲהִכי ְמַצֵער אֹוִתי ְוגֹוֵר 
ץ, ִמְּבִחיָנה ֶחְבָרִתית ִלְפֵני ֶׁשִהְסִּפיקּו ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהֲחלֹומֹות ְוַהְּׁשִאיפֹות ֶׁשָּלֶהם. ַּכָּמה ָיֹכְלנּו ְלהֹוִסיף ּוְלִהְתַקֵּדם ָּבָאֶר 

  א ִנְגְּדעּו ַחִּיים ְצִעיִרים ֵאֶּלה. חֹוָבה ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ִלְמֹנַע ּוְלַהְקִטין ּתֹוָפָעה זֹו."ְוַכְלָּכִלית, ִאְלָמלֵ 
  

ַרק ִהְתַחְלָּת ֶאת ֶּפֶרק ב' ְּבַחֶּיי  - ׁשּוַעל ְקָרבוֹת ָוִתיק  -ְׁשֵאָלה: ִאם ְּכָבר ִהְזַּכְרָּת ַחָּיִלים ְצִעיִרים, ֲהֵרי ַאָּתה, ֹמֶׁשה 
  ְחָּת ְּבֵראִׁשיתוֹ. ָמה ַהָּתְכִנּיוֹת ֶׁשָהיּו ְל?ְוִנְלקַ 

 - ֵּנ ֶאת ַחָּיָליו ַּגם ְּכֶׁשָהִייִתי ְמַפֵּקד ָרִאיִתי ְלֶנֶגד ֵעיַני ֶאת ַהִחּנּו ְּכַמְרִּכיב ֶמְרָּכִזי ֶׁשל ַהִּפּקּוד. ְמַפֵּקד ַהְּמחַ  ְּתׁשּוָבה:
ְּבַדְרּכֹו. ַּגם ְּבַתְפִקיִדי ָהֶאְזָרִחי ָהִראׁשֹון, ַמְנָּכ"ל ַרֶּכֶבת ִיְׂשָרֵאל, ָרִציִתי ִלְהיֹות ַקָּטר ֵהם ֵיְלכּו ַאֲחָריו ַּבְּקָרב ְוֵיְלכּו 

  ִחּנּוִכי ְלֶסֶגל ָהעֹוְבִדים, ְּבנֹוָסף ַלְּפִעילּות ַהִּנהּוִלית ָהְרִגיָלה.
  

  ַהִּמיתוֹלוִֹגית ֶׁשְּל, ַהּׁשוְֹמִרים ַעל ֶקֶׁשר ֻמְפָלא ֵּביֵניֶהם ְוִעם ִמְׁשַּפְחְּת?ְׁשֵאָלה: ָמה ֵיׁש ְל לוַֹמר ְללוֲֹחֵמי ְּפֻלָּגה א' 
ָאֶרץ. ָעִׂשיִתי "ֲאִני ֻּכִּלי ְּפִליָאה ְוַהֲעָרָצה ָלֲאָנִׁשים ַהִּנְפָלִאים ָהֵאֶּלה, ֶׁשִהְתַקְּבצּו ַלְּפֻלָּגה ִמָּכל ְקצֹות ָהָעם ְוהָ  ְּתׁשּוָבה:

הּוא ָהִראׁשֹון  -ֹכְלִּתי ְלַהְכִׁשיר אֹוָתם ְליֹום ְּפֻקָּדה. ָיַדְעִּתי ָאז ְוָרִאיִתי ֹזאת ָּכל ַחַּיי, ִּכי ָהָאָדם ְוא ַהְּמכֹוָנה ְּכָכל יָ 
א ַּגם ְּכָאב ֶׁשְּמַחֵּנ ֶאת ְיָלָדיו. א ַרק ִּכְמַפֵּקד, ֶאּלָ  -ַּבַּמֲעָלה, ְוִהְתַאַּמְצִּתי ְלַהְדִרי ֶאת ַהַחָּיִלים ְוַהְּמַפְּקִדים ַּבְּפֻלָּגה 

  ֵאין ְמֻאָּׁשר ִמֶּמִּני ַּכֲאֶׁשר ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ָּכל ַהָּׁשִנים."
  

  ְׁשֵאָלה: ָמה ֵיׁש ְל לוַֹמר ְלדוֹר ַהִּׁשְריוָֹנִאים ַהְּצִעיִרים ַּכּיוֹם?
ֶׁשל ָּכל ַמֲעָרָכה ַּבַּיָּבָׁשה. ַהַּטְנק ַיְמִׁשי ִלְהיֹות ַהַּגְרִעין ַהִחּיּוִני ֶׁשל ַהִּׁשְריֹון,  "ַהִּׁשְריֹון ַיְמִׁשי ִלְהיֹות ְּבֶמְרָּכָזּה ְּתׁשּוָבה:

יֹות ִעיִרים, ֲעֵליֶכם ִלְה ַּגם ַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְׁשַּתֶּנה ְלִפי ָצְרֵכי ַהְּלִחיָמה ְוִהְתַּפְּתחּות ַהֶּטְכנֹולֹוְגָיה. ַאֶּתם, ַהִּׁשְריֹוָנִאים ַהּצְ 
ְׁשָעָתּה ְּפֻלָּגה א' ֶׁשִּלי ִלְפֵני ֵּגִאים ֶׁשִהְתַּגַּיְסֶּתם ְלֵחיל ַהִּׁשְריֹון. ִזְכרּו ְלִהְתַאֵּמן, ְלִהְתַאֵּמן ּוְלִהְתַאֵּמן, ְּכמֹו ֶׁשִהְתַאְּמָנה ּבִ 

  ֵּדׁש.ִמְלֶחֶמת ִסיַני, ְוַכּמּוָבן ֶׁשֲעֵליֶכם ַלֲעֹקב ַאַחר ַהִהְתַּפְּתֻחּיֹות ּוְלִהְתחַ 



 ָּתִביסּו ֶאת ָהאֹוֵיב. ָלנּו, ֵאין ָּכל ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת! -ֲאִני סֹוֵמ ֲעֵליֶכם ֶׁשִאם ָּתבֹוא ְׁשַעת ִמְבָחן 
  ֱהיּו ְּברּוִכים."

  
  ְסלּוָלם?ְׁשֵאָלה: ּלּו ִנְּתָנה ְל ָהֶאְפָׁשרּות ִלְחיוֹת ֵמָחָדׁש ֶאת ַחֶּיי, ַהִאם ָהִייָת ְמַׁשֶּנה ַמֶּׁשהּו ְּבמַ 

ִיְׂשָרֵאל, "ְּבֶהְחֵלט א. ָחִייִתי ִּבְתקּוָפה ּתֹוְבָעִנית ֶׁשל ַהְּמִדיָנה ֶׁשַּבֶּדֶר ּוָבֲעׂשֹוִרים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ְמִדיַנת  ְּתׁשּוָבה:
ְמֻחָּיב, ַעל ִּפי ִחּנּוִכי ְוַדְרִּכי, ָלֵתת ֶאת  ְוָרִאיִתי ֶאת ַעְצִמי -ַחָּיִלים ְוֶאְזָרִחים ְּכֶאָחד  -ֶׁשהּוְקָמה ְּבָדָמם ֶׁשל ֹּכה ַרִּבים 

  ָּכל ֻּכִּלי ָלֲעִׂשָּיה ַהִּבְטחֹוִנית. ַהְּתקּוָפה ִעְּצָבה אֹוָתנּו, ְוָאנּו, ִעַּצְבנּו ֶאת ַהְּתקּוָפה."
  

 ֹמֶׁשה, לוַֹמר ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחְּת ,ֵּדן, ָּבָרק ְוַגְלָיה?ְלֶנָחָמה, ַיְר  -ּוְׁשֵאָלה ַלִּסּיּום: ָמה ֵיׁש ְל  

ְמַעט ְוא ִלִּבי ִנְקַרע ְּבִקְרִּבי ָּכל ַהָּׁשִנים", ָאַמר, ְוָלִראׁשֹוָנה ָרִאיִתי ִּדְמָעה ְּבָזִוית ֵעיָניו. "ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשּכִ " ְּתׁשּוָבה:
ִמֶּמִּני ֵהִניַע אֹוִתי ִלְפֹעל ְּכִפי ֶׁשָּפַעְלִּתי. ַאָּתה יֹוֵדַע, ֲאִני ָהִייִתי ַאָּבא ִליָלַדי ּוְבֹקִׁשי ָהִייִתי ַּבַעל ְלַרְעָיִתי. ַמֶּׁשהּו ָחָזק 

, ַוֲאֶׁשר ְמַבֵּטא 12, ְּכֶׁשָהִייִתי ַנַער ָצִעיר ֵּבן 1942ֶׁשָּכְתָבה ְּבֶדֶצְמֶּבר  -"ַּבֶּדֶר"  -ִנְזָּכר ַּבִּׁשיר ָהַאְלמֹוִתי ֶׁשל ַחָּנה ֶסֶנׁש 
  רּוִתי ּוְבֶהְמֵׁש ַחַּיי:ָמה ֶׁשַחְׁשִּתי ְּבַבגְ 

 קוֹל ָקָרא, ְוָהַלְכִּתי,

  ָהַלְכִּתי, ִּכי ָקָרא ַהּקוֹל.

  ָהַלְכִּתי ְלַבל ֶאֹּפל.

   

  ַא ַעל ָּפָרַׁשת ְּדָרִכים

  ָסַתְמִּתי ָאְזַני ַּבֶבן ַהָּקר

  ּוָבִכיִתי.

  ִּכי ִאַּבְדִּתי ָדָבר."

  
  שאול נגר

  2017בנובמבר  12
  )2017 (נכתב בפברואר

  
  מדברי אל"ם (במיל') שלמה ארבלי

פתח ארבלי והמשיך בהתרגשות  –" )בריל(כוכבא -שנה חלפו מאז הלך לעולמו מפקדנו האהוב משה בר 25"
מדי יום ביומו אני אומר תודה למשה שהיה מפקדי, מפקדנו במלחמת קדש. בזכותו אני חי, בזכותו "רבה. 

  ל חיילי פלוגה א', שלחמו בקרב הגבורה על סכר הרואיפה" וחיים כ
שאנו  25-הווה, זו השנה הבכוכבא, נחמה, ירדן, מפקדים וחיילים מהעבר ו- ארבלי המשיך ואמר: "משפחת בר

פוקדים את קברו של מפקדנו האהוב, שהיה לוחם עז נפש וגיבור, והיה בן אדם חבריי הנפלאים מפלוגה א', 
הייתי מבקש שידע שאני וכל חברי פלוגה א' זוכרים אותו בגעגועים ואהבה. אני אישית  .הבמלוא מובן המיל

שריון ובכל הרצאה שלי במחנות צה"ל אני מעלה על נס את משה האהוב כדמות מופת של מפקד,  'מורעל'
  .מנהיג ואבא לחייליו

אוריאל אל"ם (במיל') וגה הפל לדאבוני מדי שנה הפלוגה הולכת ומצטמקת. השנה הלכו לעולמם סגן מפקד
 האלוף אברהם ברןלפני כמה שנים גם , וזינגר ז"ל- להר רוזירב"ט (במיל')  –, הצל"שניקית הלוחמת ז"ל רוזן
  המג"ד לשעבר.   ז"ל,

חברים נוספים אינם מסוגלים ונייר חולים מאוד, שג'קי חזקיה ועמי גרט(במיל')  חברים אחרים כגון תא"ל
  לנהוג. אכן הפלוגה הולכת ומצטמקת. 

יחד עם זאת, אני מזכיר שמזה דואגים לחולים  25אין לזה אח ורע בצבא. אנו ו ,בקשרכול השנים אנו 
 כוכבא ז"ל".- ולמשפחות השכולות, אנו משתדלים לחיות את חיינו ברוח המפקד הנערץ שלנו, משה בריל בר

 



  
  ) שלמה ארבלי נושא דבריואל"ם (במיל'

 


