


 תעודת זהות
 באיזמיר שבטורקיה למשפחה ציונית 1928נולדה בשנת ( לימים בן נחום)רבקה ארדיטי. 

 ברכבת דרך סוריה ולבנון ונקלטה  , עלתה ארצה בגפה עם קבוצה של עליית הנוער 16בגיל

 .בקיבוץ שדה נחום

של הנוער  " עמלים"במסגרת הכשרת , ונשלחה לגבעת ברנר 1946ח בשנת "התגייסה לפלמ

 .ירדה לחלוצה שבנגב ומשם לצאלים 1947ט בנובמבר "יומיים לאחר כ. העובד

השתתפה באימונים ובסיורים לאורך קו המים והשתתפה  , רבקה היתה נשקית הקבוצה

בדרך  , תחנת משטרה בריטית ששוטריה היו ערבים)כלוחמת בהתקפה על משטרת עימרה 

 (.בין בארי לצאלים

ישבה בכלא במגרש  , בעת אחד הסיורים לאורך קו המים נתפסה על ידי הבריטים עם נשק

 (.ללא הנשק)הרוסים בירושלים ושוחררה כעבור כמה ימים 

 ד היה חיים  "המג)עברה קורס אלחוטנים ברוחמה והוצבה בגדוד השמיני של חטיבת הנגב
 (.ברן –פ אברהם אדן "לב והמ-בר

במלחמת העצמאות הייתה קשרית וליוותה שיירות בנגב. 

השתתפה בפתיחת הדרך לנגב  , לב-ד בר"בהתקפה על נירים הייתה הקשרית של המג

 .'עסלוג-ובכיבוש ביר

 קיבלה חופשה והשתתפה יחד עם חברי ההכשרה בעליה על הקרקע של   1948באוקטובר

 .לאחר חודשיים חזרה לגדוד והמשיכה בפעילות צבאית. צובה-ח"קיבוץ פלמ



 קשרית ומלווה שיירות

 דרומה , (רוחמה, דורות, עם-ניר)מיישובי צפון הנגב  –נתיב השיירות

 .לצאלים ומשם לרביבים

  כל שיירה כללה כעשרה עד עשרים כלי רכב בליווי שלושה משוריינים

 .באמצע ובסופה, בראש השיירה, "(פרפרים)"

רבקה הייתה תמיד במשוריין הראשון עם מפקד השיירה. 

היו למעשה משאיות ששוריינו בשני לוחות פלדה וביניהם " פרפר"משורייני ה

ניתן להם בשל מראה המשוריין כאשר שני מדפים  " פרפר"הכינוי . לוח עץ

 .היו פתוחים לצורך תצפית

 בכל הגעה  . עם מצבר( 190-כנראה מק)בכל משוריין היה מכשיר קשר גדול

 .לצאלים היה צורך להוציא את ציוד הקשר מהמשוריין ולהטעין את המצבר

דיבור ובשפה גלויה-הקשר התבצע באלחוט. 

לתל אביב לצורך קבלת  " פרפר"יום לפני הכרזת המדינה הגיעה רבקה עם ה

משני צידי הרחובות בהם עבר המשוריין עמדו עשרות אוהדים נלהבים . נשק

 .ולוחמיו המאובקים שהגיעו מהחזית" פלא"ומחאו כפיים בראותם את ה

 



 רבקה במלחמה

 השמיני לוחמת בגדוד "פרפר"ליד משוריין ה



 רבקה בנגב

 עם אחיה בצאלים
 (חניק"גם הוא פלמ)

 'עסלוג-אחרי כיבוש ביר



 רבקה כיום

  עם סיום מלחמת העצמאות התקבלה

רבקה לעבודה במשטרת ישראל  

ועבדה שם כאלחוטנית במשך חמש  

 .שנים

היא נישאה למשה ונולדו להם בן ובת. 

 סבתא לשני  , 84רבקה היא כיום בת

חיה עם בעלה בדירה מטופחת  , נכדים

נהנית מנכדיה וממלאה את , בהרצליה

 .זמנה בפעילויות תרבות ופנאי

הבן  , רבקה ומשה הם הורים שכולים

נפל , דור שני בחיל הקשר, קובי

 .במלחמת יום הכיפורים
 



 ל"זבן נחום ( יעקב)קובי  ט"רב

 דור שני של משפחת בן נחום בחיל הקשר

התנדב לצנחנים למרות מגבלות רפואיות. 

תוך כדי מסלול האימונים בסיירת הצנחנים נפצע ברגלו. 

ובסיומו   7ד "לאחר החלמתו נשלח לקורס אלחוטנים בבה

 .הוצב כאלחוטן בגדוד הקשר של אוגדת סיני

 הוא הרגיש שלא תורם מספיק וביקש לשרת במעוז בקו

 .לב-בר

  כשישה שבועות לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים נשלח

 .כאלחוטן מעוז" חיזיון"למעוז 

 נלחם ונפל בקרב  ( 8.10.1973)ביום השלישי למלחמה

 ".חיזיון"במוצב 

  קובי מונצח בהיכל השמות באתר ההנצחה לחללי חיל

 .הקשר והתקשוב

יהי זכרו ברוך. 

 

 בנופלו 20בן 


