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תא"ל נתנאל (נתי) כהן
קצין הקשר והתקשוב הראשי

אלוף (מיל') שלמה ענבר
נשיא העמותה להנצחת חללי
חיל הקשר והתקשוב
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חג שבעים שמח!
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קוראים וקוראות יקרים!
לכבוד חגיגות  70שנה לחיל הקשר ,לצבא ההגנה לישראל ולמדינה,
החלטנו להביא בפניכם את סיפורו של החיל מימי הקמתו ,לפני שבעים
שנה ,ועד ימינו.
הספר המוגש לכם כשי נכתב על-ידי רס"ן עפרי פרץ המשרת בחיל
מיום גיוסו .זהו ספרו השני של עפרי שרואה אור ,ובסגנון כתיבתו
משלב בין אהבת הארץ ,המדינה והשפה .בספר תוכלו למצוא אירועים
מרכזיים בתולדות החיל.
הוצאת ספר זה כמו גם השירות בחיל הקשר והתקשוב ,לא הייתה
מתאפשרת ללא הקשר המיוחד בין החיל למשפחות השכולות.
ברצוננו להודות למשפחתה של תמר מנדלבאום ז"ל שלקחה חלק
בהבאת ספר זה לדפוס ותרמה להנחלת מורשתה ומורשת החיל כולו.
אנו תקווה כי נדע ימים מאושרים ומלאי נחת ,בהם לא יתווסף עוד שם
אחד לקיר הנופלים של החיל.
אנו נמשיך ונחבק את המשפחות השכולות היקרות ,ויחד איתן נוסיף
ונייחל להתפתח ולפתח את מערכות הקשר והתקשוב.
לא נשכח את העבר ונוסיף ללמוד ממנו ,על מנת להבטיח שמבטנו אל
עבר העתיד יהיה חד יותר ,ומלא בתקווה ובעשייה.
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אודות רב סמל תמר (תמי) מנדלבאום ז"ל
תמר בת רבקה ואריה נולדה בי“ג באלול תשט“ז 20 ,באוגוסט ,1956
בראשון לציון .למדה בבית הספר היסודי “חביב“ ובגימנסיה הריאלית
בעיר .הגיעה להישגים גבוהים ומרשימים בכל לימודיה .תמי רקדה,
ציירה ,ניגנה והייתה פעילה בחברת הנוער העירונית.
בשנת  1974התגייסה תמי לצה“ל ולאחר קורס תכניתנים ומעצבי
מערכות ,אותו סיימה בציונים גבוהים ,שובצה לממר“ם במסגרת חיל
הקשר .היא התחבבה על כולם ,הייתה אהודה על כל חבריה ביחידה
והגיעה להישגים אישיים ומקצועיים גבוהים .באישור הצבא התחילה
ללמוד מתימטיקה¯מחשבים באוניברסיטת ברˉאילן.
בכ“ד בשבט תשל“ח 1 ,בפברואר  ,1978נפלה בעת מילוי תפקידה .היא
הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין בראשון לציון ,עיר הולדתה.
לאחר נפילתה הוענקה לה דרגת רס“ל.
מפקדה ששרתה תחת פיקודו בממר“ם  3שנים ,ספד לה בבית העלמין:
“...תמר הייתה אהודה על כל חבריה ביחידה ,הראתה רצון עז להתקדמות
והשתלבות בנושאים חדישים והצליחה להגיע להישגים מקצועיים
מרשימים .יודע אני את גודל האבדה ואין מילים בפי לנחם אתכם.
מפעלה ותרומתה של תמי ישמשו לנו דוגמא ומופת בהמשך הדרך“...
הספר מוקדש לזכרה של תמר מנדלבאום (תמי) ז“ל ,לציון  40שנה
לנפילתה.
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ְ ּכ ׁ ֶש ִא ָּמא ׁ ֶשל ִעדּ וֹ יוֹ ֵצאת ַל ֲעבֹד
ִהיא לוֹ ֶב ׁ ֶשת ַמ ִדּ ים וְ עוֹ נֶ ֶדת ְדּ ָרגוֹ ת,
ִהיא ְמ ַס ֶדּ ֶרת ַמ ֵהר ֶאת ָ ּכל ַה ָ ּב ָלגָ ן
ו ְּמ ַב ֶּק ׁ ֶשת לְ ַמ ֵהרֶ ׁ ,ש ַ ּי ְס ּ ִפיק ּו ַל ַ ּגן.
וְ ַה ּיוֹ ם הוּא לֹא ְ ּכמוֹ ָ ּכל ַה ָ ּי ִמים
ִ ּכי יֵ ׁש ח ֶֹפ ׁש — ַ ּגם זֶ ה קוֹ ֶרה לִ ְפ ָע ִמים,
וְ ִעדּ וֹ ָ ׂ
ש ֵמ ַח ַעד ֶלב ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
ִ ּכי ִעם ַס ָ ּבא וְ ָס ְב ָתא ֵ ּכיף ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם!
יתם ָ ּכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש
ו ְּכ ׁ ֶש ִעדּ וֹ נִ ְכנָ ס לְ ֵב ָ
הוּא ִמ ְת ַמ ֵ ּלא ְ ּבא ׁ ֶֹשר ,נִ ְפ ָעם וְ נִ ְר ָ ּג ׁש,
ִ ּכי ֵא ֶצל ַס ָ ּבא וְ ָס ְב ָתאּ ָ ,כ ָכה אוֹ ְמ ִרים,
ְמ ַק ְ ּבלִ ים ַמ ְמ ַּת ִּקים וְ גַ ם ִס ּפו ִּרים.
וְ ִעדּ וֹ ַרק ַמ ִ ּג ַיע ו ְּכ ָבר הוּא ְמ ַק ֵ ּבל
ׁ ְשנֵ י ׁשוֹ קוֹ ָל ִדים וְ ֻס ָ ּכ ִר ָ ּיה ַעל ַמ ֵּקל,
וְ ָס ְב ָתא נָ ְתנָ ה נְ ׁ ִש ָיקה ְר ֻט ָ ּבה
וְ ַס ָ ּבא — ִחבּ וּק ָמ ֵלא ַא ֲה ָבה.
וְ ַע ְכ ׁ ָשו ִעדּ וֹ ְמ ַח ֶ ּכה יָ ֶפה
ׁ ֶש ַּס ָ ּבא יִ גְ מֹר לְ ָה ִכין ֶאת ַה ָּק ֶפה,
ָס ְב ָתא ּתוֹ ִסיף ֻס ָ ּכר לְ ׁ ִש ּפוּר ַה ַּט ַעם
וְ ַס ָ ּבא ָאז יַ ְת ִחיל ְ ּב ִס ּפוּר ִמ ּ ַפ ַעם.

הוּא יַ ְצ ִ ּב ַיע ַעל ַמ ָדּ ף ׁ ֶש ָּתלוּי ַ ּב ּ ִפ ָּנה
וְ ָע ָליו ִמן ּ ֶפ ֶסל ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל יוֹ נָ ה
ו ְּב ַת ְח ִּתית ַה ּ ֶפ ֶסל ׁ ֶש ֶלט ֻמ ָ ּכר:
"מר ִענְ ָ ּבר ַה ָ ּי ָקר",
ַ
וְ ָכ ָכה ַס ָ ּבא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ַה ְק ִריא,
ית ָחזָ ק ָ ּכ ֲא ִרי
ּ
"תוֹ ָדה ׁ ֶש ָהיִ ָ
וְ ַקל ַ ּכ ֶּנ ׁ ֶשר,
ְ ּבהוֹ ָק ָרה ֵמ ֵחיל ַה ֶּק ׁ ֶשר"
ִעדּ וֹ ָאז ִמ ָ ּיד ַמ ְת ִחיל וְ ׁשוֹ ֵאל
וְ אוֹ ֵמר לְ ַס ָ ּבא ׁ ֶשהוּא ְק ָצת ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל
"לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ָמה ַה ֶּק ׁ ֶשר
ֵ ּבין ּ ֶפ ֶסל ׁ ֶשל יוֹ נָ ה לְ ֵחיל ַה ֶּק ׁ ֶשר".
ָאז ַס ָ ּבא עוֹ נֶ ה ָמ ֵלא ַ ּכ ָּונָ ה
ִ ּכי ּ ַפ ַעם ַה ֶּק ׁ ֶשר ָהיָ ה ְ ּב ִס ּיו ַּע יוֹ נָ ה
ו ִּב ׁ ְש ִביל לְ ַה ֲע ִביר ֵמ ָידע אוֹ ּ ְפ ֻק ָדּ ה
ָהי ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְ ּביוֹ נַ ת ֲעבוֹ ָדה
ָ ּכ ְתב ּו ָאז ּ ֶפ ֶתק ָק ָצר וְ קוֹ ֵל ַע
ִעם ׁ ֵשם ַה ִּנ ְמ ָען ו ְּפ ָר ֵטי ַה ּׁשוֹ ֵל ַח.
ַה ּיוֹ נָ ה ָהיְ ָתה נִ ְק ֵראת ֶאל ַה ֶדּ גֶ ל,
יוֹ ֵצאת ַל ְּמ ִ ׂ
ימה ִעם ַה ּ ֶפ ֶתק ָ ּב ֶרגֶ ל.
ש ָ
ַ"רק ַּת ְח ׁשֹב ַ ּכ ָּמה זֶ ה ָהיָ ה כּ וֹ ֵאב
ִאם ַה ּיוֹ נָ ה ָהיְ ָתה ַמ ִ ּג ָיעה ָלאוֹ יֵ ב,
ִאם ָט ֲע ָתה ַ ּב ַּמ ְסלוּל אוֹ ָע ְצ ָרה לִ ְמנו ָּחה,
ִאם ׁ ִש ְּנ ָתה ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ִ ּכי ִהיא לֹא ְ ּבטו ָּחה".

ִעדּ וֹ ָאז ִה ִ ּביט ְ ּב ָסבוֹ ִמ ְת ַע ֵּצב
"ה ֵרי זֶ ה ַה ֶּק ׁ ֶשר ׁ ֶשאוֹ ָתנ ּו ִע ֵּצב?
ֲ
ָ ּכ ָכה ִה ְת ַחלְ נ ּו לְ ָה ִקים ְמ ִדינָ ה?
ָ ּבנִ ינ ּו ִּת ְקוָ ה ַעל ַה ְח ָל ָטה ׁ ֶשל יוֹ נָ ה?"
ָאז ַס ָ ּבא צוֹ ֵחק ַא ְך עוֹ נֶ ה ֶה ְח ֵל ִטי
"זֶ ה או ַּלי לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת ַעל־חו ִּטי,
זֶ ה נִ ׁ ְש ָמע ְק ָצת ְ ּכמוֹ ִמ ְּתקו ַּפת ַה ָּתנָ ְ
"ך
ימי ַה ּ ַפלְ ָמ"ח.
ֲא ָבל זֶ ה ָמה ׁ ֶשנּ וֹ ָתר ִמ ֵ
יטה לְ ַה ֲע ָב ַרת ִמ ְב ָר ִקים
וְ ָהיְ ָתה עוֹ ד ׁ ִש ָ
ְ ּבלִ י ַח ּיוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ַפ ֲחדוֹ ת ֵמ ְר ָע ִמים ו ְּב ָר ִקים:
ְ ּכ ֵדי לְ ַה ֲע ִביר ַ ּב ֶּק ׁ ֶשר ָ ּכל ִמינֵ י ִמ ִּלים
ָ ּכל אוֹ ת ִק ְ ּב ָלה ַ ּכ ָּמה ְצלִ ילִ ים.
קוֹ ד ַה ּמוֹ ְרס ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ׁ ִש ּמו ּׁש עוֹ ָל ִמי
ַ ּגם ֶא ְצ ֵלנ ּו ׁ ֵש ֵרת ְ ּכקוֹ ד יוֹ ם־יוֹ ִמי
ו ֵּמ ַע ְכ ׁ ָשו ָמה ׁ ֶש ּׁ ָש ְמע ּו ִמ ַּמ ְכ ׁ ִש ֵירי ַה ֶּק ׁ ֶשר
לֹא ָהי ּו ְס ָתם ְר ָע ׁ ִשים ַח ְס ֵרי ָ ּכל ּ ֵפ ׁ ֶשר.
ָ ּכל אוֹ ת ִק ְ ּב ָלה ְצלִ יל ָקבו ַּע ִמ ּׁ ֶש ָ ּל ּה
ו ִּמי ׁ ֶש ֵה ִבין ׁ ָש ַמע ִמ ֶּזה ִמ ָ ּלה,
ָ ּכ ְך ָ ּכל ַה ְּצלִ ילִ ים ָהי ּו לִ ִיד ָיעה
ׁ ֶש ּ ֻפ ְענְ ָחה לְ ִמ ִּלים ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ְש ִמ ָיעה".

ְ ּכ ֵדי ַל ֲעמֹד ַ ּב ּׁ ִשנּ וּי ַה ּמו ָּבן ֵמ ֵא ָליו
ַה ַחיִ ל יִ ָּק ֵרא ֵחיל ַה ֶּק ׁ ֶשר וְ ָה ֵא ֶל ְק ְטרוֹ נִ ָיקה ֵמ ַע ְכ ׁ ָשו.
ו ְּבאוֹ ָתם יָ ִמים ִס ְס ַמת ַה ַחיִ ל נִ ׁ ְש ְמ ָעה
ְ ּב ָכל ַר ֲח ֵבי ַה ְּמ ִדינָ ה
ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָק ָצר ו ָּפ ׁשוּט ַה ָ ּבא ֵלאמֹר
"ה ִּמ ְב ָרק ֲעבֹר יַ ֲעבֹר".
ַ
וְ ַס ָ ּבא ְ ּכ ָבר ַע ְכ ׁ ָשו ִה ְת ִחיל לְ ַה ְד ִ ּג ׁיש
ׁ ֶשאוֹ תוֹ ַה ֵּמ ָידע ְמ ֻס ָּוג וְ ָרגִ ׁיש,
וְ ָצ ִר ְ
יך לִ ְפעֹל ַמ ֵהר וְ לִ ְמנ ַֹע ָצרוֹ ת
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַ ִ ּג ַיע לְ יָ ַדיִ ם זָ רוֹ ת.
ו ְּכ ׁ ֶש ֵהם צוֹ ִפים ֶל ָע ִתידַ ,ח ֵדּ י ַא ְב ָחנָ ה
ימים גּ וּף ׁ ֶש ִ ּי ּצֹר ַה ְצ ּ ָפנָ ה,
ְמ ִק ִ
יִ ְּקח ּו ֶאת ָ ּכל ַה ֵּמ ָידע ַה ַּק ָ ּים
וְ יוֹ ִסיפ ּו לוֹ ִמין קוֹ ד ַא ְב ָט ָחה ְמ ֻת ְח ָ ּכם –
וְ ָכ ָכה ָ ּכל ַה ֵּמ ָידע ַה ּסוֹ ִדי
יִ ּׁ ָש ֵאר ַ ּב ָּצ ָבא ְ ּבא ֶֹפן ְּת ִמ ִידי.
וְ יֵ ׁש ָ ּכ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו ָס ֵפק,
ַא ְך הו ַּכח לְ ִמי ׁ ֶש ֵה ֵעז לְ ַפ ְק ּ ֵפק
ִ ּכי ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ַה ֶדּ ֶר ְך ַר ָ ּבהַ ,ה ִ ּכ ּווּן הוּא נָ כוֹ ן
ֲה ֵרי זָ ִכינ ּו ִ ּב ְפ ָרס יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ִב ָּטחוֹ ן.

"ו ָּמ ַתי ֻה ְח ַלט",
ִעדּ וֹ ְ ּבקוֹ ל חוֹ ׁ ֵשב,
"ל ֲעזֹב ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר וְ לִ ְקנוֹ ת ַמ ְח ׁ ֵשב?"
ַ
"לֹא"...
ַס ָ ּבא ַמ ְס ִ ּביר
"את ַה ֶּק ׁ ֶשר ָק ׁ ֶשה ְמאוֹ ד ַל ֲעזֹב,
ֶ
ַא ְך ַמ ְח ׁ ֵשב נִ ְר ָאה ַר ְעיוֹ ן ָ ּכל ָ ּכ ְך טוֹ ב –
זֶ ה ָהיָ ה ַר ְעיוֹ ן ָ ּכל ָ ּכ ְך ְמיֻ ָחד
ָאז ֶה ְח ַל ְטנ ּו לִ ְקנוֹ ת ַמ ְח ׁ ֵשב ֶא ָחד".
"א ָחד?!"
ֶ
"בלְ ַבד?"
ִּ
ִעדּ וֹ לֹא ֵמ ִבין,
"לְ ָכל ַה ָּצ ָבא? זֶ ה נִ ׁ ְש ָמע לֹא ָא ִמין!"
"א ָבל ָ ּכ ְך זֶ ה ָהיָ ה",
ֲ
ׁשוּב ַס ָ ּבא אוֹ ֵמר,
"זוֹ ְּתקו ָּפה יְ ׁ ָשנָ ה וְ ַה ְּז ַמן הוּא ַא ֵחר.
וְ ִאם ַא ָּתה ְ ּכ ָבר ַמ ְק ׁ ִשיב ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵעל,
זְ כֹר ׁ ֶש ֶּזה ָהיָ ה ַה ַּמ ְח ׁ ֵשב ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
וְ ִאם ָ ּכל זֶ ה נִ ְר ֶאה לְ ָך לֹא ְ ּב ֵס ֶדר,
ַדּ ע לְ ָך ׁ ֶשהוּא ָהיָ ה ְ ּבג ֶֹדל ׁ ֶשל ֶח ֶדר".

וְ ָכ ְך הוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך לְ ַס ּ ֵפר ַעל ַה ַחיִ ל
ַעל ֵא ְ
יך ֵהם ָ ּבנ ּו ַהכּ ֹל יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן.
הוּא ְמ ַד ֵ ּבר ַעל ַה ַחיִ ל ָמ ֵלא ַא ֲה ָבה
נִ זְ ָ ּכר ַ ּבכּ ֹל ו ִּמ ְת ַמ ֵ ּלא ַ ּג ֲאוָ ה.
וְ ָאז הוּא ַמ ְס ִ ּביר ַעל ִמלְ ֲחמוֹ ת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל,
וְ ִעדּ וֹ ַמ ָּמ ׁש עוֹ ד ֶרגַ ע ׁשוֹ ֵאל,
ַא ְך ַס ָ ּבא ַמ ְק ִדּ ים ֶאת ִעדּ וֹ וְ אוֹ ֵמר:
"ה ֶּק ׁ ֶשר ָהיָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן לְ ַס ּ ֵפר!"
ַ
"הוּא ִס ּ ֵפר לְ ֻכ ָ ּלם ַעל ַה ְכ ָרזַ ת ַה ְּמ ִדינָ ה,
ישת ָהאוֹ יֵ ב וְ ַה ְכ ָרזַ ת ִמלְ ָח ָמה.
ַעל ּ ְפלִ ׁ ַ
ו ַּב ֲח ִמ ּׁ ָשה ְ ּביוּנִ י ִעם ֲעלוֹ ת ַה ַח ָּמה
ֻה ְח ַלט ׁ ֶש ַ ּב ֶּק ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְמר ּו ַעל ְדּ ָמ ָמה
לְ ׁ ַש ֵדּ ר ַל ִּמ ְצ ִרים ֲע ָס ִקים ָ ּכ ָרגִ יל
ׁ ֶש ֵהם יֻ ְפ ְּתע ּו ֵמ ָע ְצ ַמת ַה ַּת ְר ִ ּגיל.
ו ִּבן ֶרגַ ע ֶא ָחד ַה ֶּק ׁ ֶשר ּפוֹ ֵקד
לְ הוֹ ִציא ַל ּפ ַֹעל ֶאת ִמ ְב ַצע 'מוֹ ֵקד'.
וְ ַעיִ ן ַא ַחת לֹא נוֹ ְת ָרה יְ ֵב ׁ ָשה
ישה:
ְ ּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ְמע ּו ֵמ ַה ֶּק ׁ ֶשר ְ ּבשׂוֹ ָרה ַמ ְר ִע ׁ ָ
ַ'הר ַה ַ ּביִ ת ְ ּביָ ֵדינוּ' נִ ׁ ְש ַמע ָחד ו ָּברוּר
ִ ּבזְ כוּת ַה ַּק ּׁ ָשר ׁ ֶשל מוֹ ָטה גּ וּר".

"ו ְּב ִס ּיוּם ַה ִּמלְ ָח ָמה ַה ְּק ָצ ָרה
ַמ ֲע ַר ְך ַה ֶּק ׁ ֶשר נִ ְת ַקל ְ ּב ָצ ָרה
ִ ּכי ׁ ֶש ַטח ָה ָא ֶרץ ָ ּג ַדל ּ ִפי ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה
וְ ַל ֶּק ׁ ֶשר זוֹ ָהיְ ָתה ְ ּב ָעיָ ה ֵדּ י ָק ׁ ָשה.
לְ ַה ֲע ִביר ֶק ׁ ֶשר לְ ֶמ ְר ָחק כּ ֹה ָ ּגדוֹ ל
לֹא ָ ּכל ִצ ּיוּד אוֹ ַמ ְכ ׁ ִשיר יָ כוֹ ל.
וְ ָל ֵכן ָהי ּו זְ קו ִּקים לְ ִפ ְתרוֹ נוֹ ת נוֹ ָעזִ ים
לְ ַס ּ ֵפק ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר ַל ָּמ ֻע ִּזים.
ַא ְך ְ ּכמוֹ ָּת ִמיד ַ ּב ַחיִ ל ׁ ֶש ָ ּלנ ּו
ַמ ֲא ִמינִ ים ַ ּבכּ ֹל — ִ ּכי יָ גַ ְענ ּו ו ָּמ ָצאנוּ!
ִצ ּיוּד ִמ ְת ַק ֵדּ ם וְ ַאנְ ֶטנוֹ ת ְ ּגבוֹ הוֹ ת
ִח ְ ּבר ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֵ ּבין ַה ֶּמ ְר ָ ּכז ַל ְ ּגבוּלוֹ ת".
"וְ לֹא ַּת ֲא ִמין ַא ְך ַה ֶּק ׁ ֶשר ַה ַּנ"ל
ִח ֵ ּבר ֵ ּבין ַאנְ ֶט ֶ ּבה לְ ֵבין ַה ַּמ ְט ָ ּכ"ל.
ּ ֵפ ַר ְקנ ּו ָמטוֹ ס ֲענָ ִקי ִמ ְּתכו ָּלה
וְ ֵה ַכנּ ּו אוֹ תוֹ לִ ׁ ְש ַעת ּ ְפ ֻע ָ ּלה
ִעם ִצ ּיוּד ִמ ְת ַק ֵדּ ם לְ אוֹ ָתם ַה ָ ּי ִמים
ְמטוֹ ס ַה ִּמ ְמ ָסר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַ ּב ְּמרוֹ ִמים.
ָ ּכ ְך יָ ְכל ּו לְ נַ ֵהל ִמ ְב ָצע כּ ֹה ֻמ ְר ָ ּכב
ָמ ׁ ָשל ֵהם ָהי ּו ֵמ ֵע ֶבר ַל ַ ּגב".

ו ְּבעוֹ ד ַס ָ ּבא ְמ ַד ֵ ּברּ ִ ,כ ְמ ַעט ְ ּבלִ י ֵמ ִ ׂ
שים,
נִ ׁ ְש ָמעוֹ ת ַ ּב ֶדּ ֶלת ְדּ ִפיקוֹ ת נִ ימו ִּסים
ָס ְב ָתא ַמ ִ ּג ָיעה ִמ ִ ּכ ּווּן ַה ִּמ ְט ָ ּבח
וְ ַה ֶדּ ֶלת נִ ְפ ַּת ַחת ִמ ָ ּיד ַא ַחר ָ ּכ ְך.
ַס ָ ּבא ָקם ֵמ ַה ֻ ּכ ְר ָסה לִ ְראוֹ ת ִמי ִה ִ ּג ַיע
וְ ִעדּ וֹ ִמ ְס ַּת ֵ ּכל ו ִּמ ָ ּיד הוּא ַמ ְצ ִדּ ַיע.
ָ ּכ ְך ָ ּכל ַה ַ ּביִ ת ִמ ְת ַמ ֵ ּלא ַ ּג ֲאוָ ה
לִ ְראוֹ ת ֶאת ִא ָּמא ְ ּב ַמ ֵדּ י ָצ ָבא.
יצה
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַח ֵ ּבק ֶאת ִא ָּמא ֵעינוֹ ְמ ִצ ָ
ְ ּב ִס ָ ּכה ְק ַט ָּנה ַעל ַדּ ׁש ַה ֻחלְ ָצה,
ְ ּכ ֻח ָ ּלה ִמ ָּס ִביבּ ַ ,ב ֶּמ ְר ָ ּכז ִהיא ְ ּכסו ָּפה,
ֵאין ָס ֵפק ִ ּכי ִהיא ִס ָ ּכה ֵדּ י יָ ָפה.
הוּא ׁשוֹ ֵאל ֶאת ִא ָּמא ֵא ְ
יך ָהיָ ה ַ ּב ָ ּב ִסיס
ו ִּמ ָ ּיד ִמ ְת ּ ַפ ֶּנה ַל ִּס ָ ּכה ַעל ַה ִ ּכיס
וְ ׁשוֹ ֵאל ֶאת ִא ּמוֹ ָמה ִהיא ְמ ַס ֶּמ ֶלת
ו ִּב ׁ ְש ִביל ָמה ַה ִּס ָ ּכה ַה ּזֹאת ַק ֶ ּי ֶמת.
ִא ָּמא עוֹ נָ ה ְ ּב ִח ּיו ְּך ַעל ַה ּ ָפנִ ים
ׁ ֶש ַה ִּס ָ ּכה ְמ ַל ָּוה אוֹ ָת ּה ְ ּכ ָבר ַ ּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים,
ישה,
"זוֹ לֹא ְס ָתם ִס ָ ּכהִ ",היא ַמ ְד ִ ּג ׁ ָ
ישה
"זוֹ ִס ָ ּכה ׁ ֶש ְּמ ִע ָידה ַעל ַח ָ ּילִ ים ִעם ִ ּג ׁ ָ
ַל ֲענֹד אוֹ ָת ּה זֶ ה ַמ ָּמ ׁש יִ ְתרוֹ ן
וְ זוֹ לֹא ְס ָתם ִס ָ ּכה — זוֹ ִס ַ ּכת ֵא ֶל ְק ְטרוֹ ן!"

"זוֹ ִס ָ ּכה ׁ ֶשל ַחיִ ל ִמ ְקצוֹ ִעי וְ ָח ׁשוּב
ׁ ֶשל ָ ּכל ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ְ ּב ֵחיל ַה ֶּק ׁ ֶשר וְ ַה ִּת ְק ׁשוּב".
"א ַמ ְר ְּת ֵ'חיל ַה ֶּק ׁ ֶשר?' אוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י הוֹ זֶ ה
ָ
ֲה ֵרי ַס ָ ּבא ְ ּב ִד ּיוּק ִס ּ ֵפר לִ י ַעל ַחיִ ל ָ ּכזֶ ה!"
"נָ כוֹ ן ְמאוֹ ד",
ָ ּכ ְך ִא ָּמא אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ
"זֶ ה ַה ַחיִ ל ׁ ֶש ַּס ָ ּבא ׁ ְשלֹמֹה ׁ ֵש ֵרת בּ וֹ ".
"אז ָמה ַע ְכ ׁ ָשו? ָמה ַה ֶה ְב ֵדּ ל?"
ָ
ִעדּ וֹ יוֹ ׁ ֵשב מוּל ִא ּמוֹ וְ ׁשוֹ ֵאל,
"מה ְמיֻ ָחד וְ ָכל ָ ּכ ְך ָח ׁשוּב
ָ
ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך לְ הוֹ ִסיף ַל ּׁ ֵשם ַ ּגם ִּ'ת ְק ׁשוּב'?"
"ו ָּמה עוֹ ִ ׂ
שים ַ ּב ַחיִ ל ַה ֶּזה?"
אשיתִ ,מ ְת ַמ ְּל ִאים ַ ּג ֲאוָ ה ֶ ּב ָחזֶ ה".
ֵ"ר ׁ ִ
יכה
ָ ּכ ְך ִא ָּמא עוֹ נָ ה ו ִּמ ָ ּיד ַמ ְמ ׁ ִש ָ
לְ ַה ְס ִ ּביר ַעל ִּת ְק ׁשוּב וְ ַעל ַה ַּמ ְה ּ ֵפ ָכה:

"ה ַבנּ ּו ַ ּב ַחיִ ל ׁ ֶש ַה ְּמ ִציאוּת ִמ ׁ ְש ַּת ָּנה
ֵ
וְ ִק ַ ּבלְ נ ּו ֶאת זֶ ה ְ ּכמוֹ ַמ ָּתנָ ה,
ָאז ֶצוֶ ת ׁ ָש ֵלם יָ ׁ ַשב וְ ָח ׁ ַשב
וְ ֵה ִבין ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ַהכּ ֹל ָ ּכאן וְ ַע ְכ ׁ ָשו.
ָל ֵכן ִה ְת ַחלְ נ ּו לְ ַה ְת ִאים ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו
ַל ְּמ ִציאוּת ַה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ָע ְמ ָדה מוּל ֵעינֵ ינוּ,
ִה ְת ַחלְ נ ּו לְ ַה ְט ִמ ַיע ֵמיזָ ִמים ֲח ָד ׁ ִשים
ׁ ֶש ַ ּי ַה ְפכ ּו ֶאת ַה ְּתנָ ִאים לְ ָפחוֹ ת ָק ׁ ִשים".
"ו ְּכ ֵדי לְ ָה ִכין ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ַל ִּק ְד ָמה
יבים ָ ּב ֲא ָד ָמה.
ּ ָפ ַר ְסנ ּו ְ ּב ָכל ָה ָא ֶרץ ִס ִ
ְ ּכ ֵדי לְ ַס ּ ֵפק ָ ּכל ִמינֵ י ׁ ֵשרו ִּתים
ִה ְת ַקנּ ּו ִמ ְס ּ ָפר ַרב ׁ ֶשל ׁ ָש ָר ִתים,
וּמו ָּבן ׁ ֶש ְ ּכ ָבר יֵ ׁש ֲהמוֹ ן ַמ ְח ׁ ֵש ִבים
ִ ּכי ֵה ַבנּ ּו ׁ ֶש ֶּזה ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבים".
ֶה ְח ַל ְטנ ּו ׁ ֶש ָח ׁשוּב ַ ּגם ִמ ֵדּ י ּ ַפ ַעם לְ ׁ ַשנּ וֹ ת
וְ ׁ ִש ּ ַפ ְרנ ּו ַמ ֲע ָרכוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְק ָצת יְ ׁ ָשנוֹ ת.
ַה ֶּט ֶלפוֹ נְ יָ ה ַה ַּנ ַ ּי ַחת ׁ ֶש ָהיְ ָתה יְ ׁ ָשנָ ה
ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֶפ ֶרת ַ ּגם ִהיא ִמ ּׁ ָשנָ ה לְ ׁ ָשנָ ה,
וְ ִה ְמ ֵצאנ ּו ַמ ּׁ ֶשה ּו ָח ָד ׁש לִ ְפנֵ י ֻ ּכ ָ ּלם:
ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ַה ַּנ ָ ּיד ַה ֻּמ ְצ ּ ָפן ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלם!
וְ גַ ם הוּא ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֵפרֶ ,א ְפ ׁ ָשר לְ ֵה ָרגַ ע,
הוּא הוֹ ֵפ ְך לְ ֶט ֶלפוֹ ן ָח ָכם ִעם ָמ ָס ְך ַמ ָ ּגע!"

"ו ָּברוּר ׁ ֶש ַ ּב ְּז ַמן ֶה ָח ָד ׁש ְדּ רו ׁ ָּשה ִה ָּת ְכנוּת
ָל ֵתת ַמ ֲענֶ ה הוֹ ֵלם לְ עוֹ ַלם ַה ִּת ְכנוּת.
וְ אוֹ תוֹ גּ וּף ְמ ַת ְכנֵ ת הוּא ֵאיכו ִּתי
ַל ַּמ ֲע ָר ְך ַהלּ וֹ ֵחם וְ ַל ַּמ ֲע ָר ְך ַה ִּמנְ ַהלְ ִּתי.
ו ְּב ַחיִ ל ָ ּכזֶ ה ִמ ְקצוֹ ִעי זוֹ ְ ּב ָר ָכה
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנ ּו ַ ּגם ַמ ֲע ַר ְך ַה ְד ָר ָכה
ׁ ֶש ַּמ ְס ִ ּביר ַל ַח ָ ּיל ָ ּכל ָדּ ָבר ַמהו ִּתי,
ׁ ֶש ָ ּי ִכין אוֹ תוֹ לְ ׁ ֵשרוּת ַמ ׁ ְש ָמעו ִּתי.
וְ עוֹ ד יְ כוֹ לוֹ ת ַה ַחיִ ל ַמ ִ ּג ׁיש
ַל ֲהפ ְֹך ֶאת ָ ּכל ַה ֵּמ ָידע לְ נָ גִ ׁיש
ֶר ׁ ֶשת ִּת ְק ׁש ֶֹרת ַאלְ חו ִּטית ְ ּב ָכל ַה ֶּמ ְר ָחב —
וְ ָכל זֶ ה ַ ּגם ְ ּב ַפס ָר ָחב.
ַה ַחיִ ל ֻ ּכלּ וֹ ָא ְמנָ ם ִמ ְקצוֹ ִעי,
ַא ְך לִ ְפנֵ י ַהכּ ֹל הוּא ְ ּבוַ ַדּ אי ִמ ְב ָצ ִעי
ִ ּכי ְ ּב ַחיִ ל ָ ּכזֶ ה ִמן ַה ְּס ָתם ֻמ ְכ ָר ִחים
ָל ֵתת ַמ ֲענֶ ה ַ ּגם ָל ֶאזְ ָר ִחים:
יסת ַה ְת ָראוֹ ת לִ ׁ ְש ַעת ֵחרוּם,
ּ ְפ ִר ַ
ׁ ֶש ַה ּתוֹ ׁ ָש ִבים לֹא יִ ּ ָפגְ ע ּו ִ ּב ְמאוּם.
וְ זֶ ה מוֹ ִביל לְ ַצ ַעד ֵדּ י ִמ ְת ַ ּב ֵּק ׁש:
לְ ַח ֵ ּבר ֶאת ָ ּכל ַה ֵחילוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש —
יַ ִּמיֲ ,אוִ ִירי וְ גַ ם יַ ַ ּב ׁ ְש ִּתי —
ֻ ּכ ָ ּלם ַע ְכ ׁ ָשו ְ ּב ַצ ַה"ל ִר ׁ ְש ִּתי.
וְ ָכ ֵעת ָ ּכל ׁ ֶשנּ וֹ ָתר ִעם ִה ׁ ְש ַּתנּ וּת ָהעוֹ ָלם
לְ ָהגֵ ן ַעל ָ ּכל ַה ֵּמ ָידע ַה ַּק ָ ּים,

ֲא ָבל ֶא ְצ ֵלנ ּו ָּת ִמיד ְמ ַד ְ ּב ִרים ְ ּב ִע ְב ִרית
יבה ָה ִר ׁ ְש ִּתית!"
זֶ ה לֹא ַסיְ ֶ ּבר — זֶ ה ֲהגָ נָ ה ַ ּב ְּס ִב ָ

ימה ֲע ֻמ ָּקה —
ַע ְכ ׁ ָשו ִא ָּמא ָל ְק ָחה נְ ׁ ִש ָ
ִהיא ָּת ִמיד ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ַעל זֶ ה ִ ּב ְת ׁשו ָּקה,
יטה ַ ּב ּׁ ָשעוֹ ן
ַמ ִ ּב ָ
וְ אוֹ ֶמ ֶרת ּ ִפ ְתאוֹ ם:
"מ ָּמ ׁש ְמ ֻא ָחר ,לֹא ַ ׂ
ש ְמ ִּתי ֵלב
ַ
הוֹ לְ ִכים ַה ַ ּביְ ָתהַ ,א ָּתה ֶ ּב ַטח ָר ֵעב!"
ָאז ִעדּ וֹ אוֹ ֵמר ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ יוֹ ם ֵ ּכיף
ו ֶּב ֱא ֶמת הוּא נִ ְהיָ ה ְק ָצת ָעיֵ ף.
ִחבּ ו ִּקים,
נְ ׁ ִשיקוֹ ת,
ָ ּכל ָמה ׁ ֶש ָּנהוּג
וְ ַס ָ ּבא אוֹ ֵמר ׁ ֶש ָהיָ ה ַּת ֲענוּג.
ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ַה ַ ּביְ ָתה ִעדּ וֹ נִ זְ ָ ּכר
ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע ִס ּפו ִּרים ַעל ּ ֶפ ֶסל ֻמ ָ ּכר
ַעל יוֹ נָ ה וְ קוֹ ד מוֹ ְרס ׁ ֶש ַּס ָ ּבא ִס ּ ֵפר
וְ ֵא ְ
יך ָ ּכל ַה ֶּק ׁ ֶשר ַ ּב ָּצ ָבא ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵפר.

ַה ֶּט ֶלפוֹ ן ׁ ֶשל ִא ָּמא ּ ִפ ְתאוֹ ם ְמ ַצלְ ֵצל
ַעל ַה ַּקו נִ ְמ ָצא ַח ָ ּיל ,ק ֶֹדם כּ ֹל ִמ ְתנַ ֵּצל,
ו ִּמ ָ ּיד הוּא אוֹ ֵמר ׁ ֶש ַהכּ ֹל ְמ ֻצ ָ ּין
חוּץ ִמ ַּת ָּק ָלה ְק ַט ָּנה ַ ּב ַ ּלוְ יָ ן.
ָאז ִא ָּמא ַמ ְס ִ ּב ָירה לוֹ ָמה ַל ֲעשׂוֹ ת,
"תוֹ ָדה" וְ הוֹ ֵל ְך לְ נַ ּסוֹ ת.
הוּא אוֹ ֵמר ּ
ִמ ָ ּיד ְ ּכ ׁ ֶש ִא ָּמא ְמנַ ֶּת ֶקת ֶאת ַה ּ ִ ׂ
יחה
ש ָ
יחה
ִעדּ וֹ ׁשוֹ ֵאל ִאם זוֹ ָהיְ ָתה ְ ּב ִד ָ
ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ׁ ְשאֹל ָמ ֵלא ִענְ יָ ן:
"א ָּמאָ ,מה ָק ׁשוּר לְ ָכאן ַלוְ יָ ן?"
ִ
ָאז ִא ָּמא ִמ ְס ַּת ֶ ּכ ֶלת לְ ִעדּ וֹ ַ ּב ּ ָפנִ ים
וְ אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַל ָּצ ָבא ַ ּגם ַלוְ יָ נִ ים
ו ְּב ֶעזְ ָר ָתם הוּא יָ כוֹ לִ ,אם הוּא ַמ ֲע ִדיף,
לִ ׁ ְשמֹר ִעם ַח ָ ּילִ ים ַעל ֶק ׁ ֶשר ָר ִציף
ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלםּ ְ ,ב ָכל נְ ֻק ָדּ ה,
יְ כוֹ לִ ים לְ ַת ְק ׁ ֵשר וּלְ ַק ֵ ּבל ּ ְפ ֻק ָדּ ה.
ִעדּ וֹ ׁשוֹ ֵמ ַע ֵמ ָידע ְמ ַר ֵּתק
ו ֵּמרֹב ֶה ֶלם הוּא יָ ׁ ָשר ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתק,
וְ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהוּא ְ ּכ ָבר ֵה ֵחל לְ ַד ֵ ּבר
הוּא ִמ ְס ַּת ֵ ּכל ְ ּב ִא ָּמא וְ ָאז אוֹ ֵמר:
"א ָּמאִ ,עם יְ כוֹ לוֹ ת ָ ּכ ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ַה ַחיִ ל ַמ ִּצ ַיע
ִ
ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ׁ ֶש ֶבת וּלְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל ֵמ ַה ָ ּי ִצ ַיע".

ֵהם יוֹ ְצ ִאים ֵמ ָהאוֹ טוֹ ִ ,היא ַמ ֲחזִ ָיקה ְ ּביָ דוֹ
וְ אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ַה ֶּק ׁ ֶשר לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ְס ַּת ֵדּ ר לְ ַבדּ וֹ .
ִ ּכי ַל ְמרוֹ ת ָ ּכל ַה ֶּט ְכנוֹ לוֹ גִ ּיוֹ ת וְ ַה ִחדּ ו ׁ ִּשים
ַהכּ ֹל ָ ּכאן ִמ ְת ַ ּב ֵּסס ַעל ֵאיכוּת ָה ֲאנָ ׁ ִשים.
ֻ ּכ ָ ּלם יַ ַחד בּ וֹ נִ ים ַחיִ ל ְמפ ָֹאר
ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ֶל ָע ִתיד וְ נִ זְ ָ ּכר ֶ ּב ָע ָבר,
"פ ּתו ַּח ֲאנָ ׁ ִשים זֶ ה ֶא ְצ ֵלנ ּו ֵע ֶר ְך,
ִּ
זוֹ ְכ ִרים ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִא ַ ּב ְדנ ּו ַ ּב ֶדּ ֶר ְך
ו ְּכ ָבר ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֶא ְצ ֵלנ ּו ַ ּב ַחיִ ל
עוֹ ְב ִדים ְ ּבלִ י ֶה ְפ ֵסק ,עוֹ ְב ִדים יוֹ ם וָ ַליִ ל".

ַ ּב ַ ּליְ ָלה ִעדּ וֹ ׁשוֹ ֵכב ְ ּב ִמ ָּטה,
יטה
ַא ָ ּבא נוֹ ֵתן נְ ׁ ִש ָיקה וְ ִא ָּמא ַמ ִ ּב ָ
וְ לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּנ ְר ָדּ ם הוּא אוֹ ֵמר ְ ּבקוֹ ל
ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשו הוּא ֵה ִבין לְ גַ ְמ ֵרי ַהכּ ֹל:
"אם ַס ָ ּבא ׁ ִש ֵ ּגר ִמ ְב ָר ִקים ִעם יוֹ נִ ים
ִ
ַה ּיוֹ ם ְמ ׁ ַש ְ ּג ִרים ֶל ָח ָלל ַלוְ יָ נִ ים
ָ ּכ ְך ַה ַחיִ ל ַה ֶּזה ִמ ְת ַק ֵדּ ם ָ ּכל ַה ְּז ַמן
וְ זוֹ ֵכר ָּת ִמיד ֶאת ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּכאן ִמ ְּז ַמן.

ַה ֶּק ׁ ֶשר ָּת ִמיד ָה ִר ׁ
אשוֹ ן לְ הוֹ ִד ַיע
ַעל ָ ּכל ָמה ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ו ַּמ ִ ּג ַיע
וְ ַע ְכ ׁ ָשו ִמ ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו ַה ִּת ְק ׁשוּב
לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ָ ּכל ַה ֵּמ ָידע ֶה ָח ׁשוּב,
וְ או ַּלי ָמ ָחר נִ ׁ ְש ַמע ַ ּב ֶּק ׁ ֶשר — וְ זֶ ה לֹא ֲחלוֹ ם —
ׁ ֶש ּסוֹ ף־סוֹ ף ִה ִ ּג ַיע ֵא ֵלינ ּו ַה ּׁ ָשלוֹ ם".

