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קוראים וקוראות יקרים!

ולמדינה,  70 שנה לחיל הקשר, לצבא ההגנה לישראל  לכבוד חגיגות 

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 

כתיבתו  ובסגנון  אור,  שרואה  עפרי  של  השני  ספרו  זהו  גיוסו.  מיום 

משלב בין אהבת הארץ, המדינה והשפה. בספר תוכלו למצוא אירועים 

מרכזיים בתולדות החיל.

הייתה  לא  והתקשוב,  הקשר  בחיל  השירות  גם  כמו  זה  ספר  הוצאת 

מתאפשרת ללא הקשר המיוחד בין החיל למשפחות השכולות.

חלק  שלקחה  ז"ל  מנדלבאום  תמר  של  למשפחתה  להודות  ברצוננו 

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.

חג שבעים שמח! 

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

אלוף )מיל'( שלמה ענבר
נשיא העמותה להנצחת חללי 

חיל הקשר והתקשוב



אודות רב סמל תמר )תמי( מנדלבאום ז"ל
 ,1956 באוגוסט   20 תשט“ז,  באלול  בי“ג  נולדה  ואריה  רבקה  בת  תמר 
ובגימנסיה הריאלית  בראשון לציון. למדה בבית הספר היסודי “חביב“ 
רקדה,  תמי  לימודיה.  בכל  ומרשימים  גבוהים  להישגים  הגיעה  בעיר. 

ציירה, ניגנה והייתה פעילה בחברת הנוער העירונית.
ומעצבי  תכניתנים  קורס  ולאחר  לצה“ל  תמי  התגייסה   1974 בשנת 
חיל  במסגרת  לממר“ם  שובצה  גבוהים,  בציונים  סיימה  אותו  מערכות, 
ביחידה  חבריה  כל  על  אהודה  הייתה  כולם,  על  התחבבה  היא  הקשר. 
התחילה  הצבא  באישור  גבוהים.  ומקצועיים  אישיים  להישגים  והגיעה 

ללמוד מתימטיקהˉמחשבים באוניברסיטת ברˉאילן.
בכ“ד בשבט תשל“ח, 1 בפברואר 1978, נפלה 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 3 שנים, ספד לה בבית העלמין: 
“...תמר הייתה אהודה על כל חבריה ביחידה, הראתה רצון עז להתקדמות 
מקצועיים  להישגים  להגיע  והצליחה  חדישים  בנושאים  והשתלבות 
אתכם.   לנחם  בפי  מילים  ואין  האבדה  גודל  את  אני  יודע  מרשימים. 

מפעלה ותרומתה של תמי ישמשו לנו דוגמא ומופת בהמשך הדרך...“ 

שנה   40 לציון  ז“ל,  )תמי(  מנדלבאום  תמר  של  לזכרה  מוקדש  הספר 
לנפילתה.

אייר התשע"ח — אפריל 2018 
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ל ִעּדֹו יֹוֵצאת ַלֲעבֹד א ׁשֶ ִאּמָ ׁשֶ ּכְ
ָרגֹות, ים ְועֹוֶנֶדת ּדְ ת ַמּדִ ִהיא לֹוֶבׁשֶ

ָלָגן ל ַהּבָ ֶרת ַמֵהר ֶאת ּכָ ִהיא ְמַסּדֶ
ן. יקּו ַלּגַ ְסּפִ ּיַ ת ְלַמֵהר, ׁשֶ ׁשֶ ּוְמַבּקֶ

ִמים ל ַהּיָ מֹו ּכָ ְוַהּיֹום הּוא לֹא ּכְ
ם ֶזה קֹוֶרה ִלְפָעִמים, י ֵיׁש חֶֹפׁש — ּגַ ּכִ

ַמִים ָ ֵמַח ַעד ֶלב ַהּשׁ ְוִעּדֹו ׂשָ
ְבָעַתִים! יף ׁשִ א ְוָסְבָתא ּכֵ י ִעם ַסּבָ ּכִ

ַעם ֵמָחָדׁש ל ּפַ ִעּדֹו ִנְכָנס ְלֵביָתם ּכָ ּוְכׁשֶ
ׁש, ר, ִנְפָעם ְוִנְרּגָ אֹׁשֶ א ּבְ הּוא ִמְתַמּלֵ

ָכה אֹוְמִרים, א ְוָסְבָתא, ּכָ י ֵאֶצל ַסּבָ ּכִ
ים ְוַגם ִסּפּוִרים. ּקִ ִלים ַמְמּתַ ְמַקּבְ

ל יַע ּוְכָבר הּוא ְמַקּבֵ ְוִעּדֹו ַרק ַמּגִ
ל, ה ַעל ַמּקֵ ִרּיָ ֵני ׁשֹוקֹוָלִדים ְוֻסּכָ ׁשְ

ה יָקה ְרֻטּבָ ְוָסְבָתא ָנְתָנה ְנׁשִ
א — ִחּבּוק ָמֵלא ַאֲהָבה. ְוַסּבָ

ה ָיֶפה ו ִעּדֹו ְמַחּכֶ ְוַעְכׁשָ
ֶפה, א ִיְגמֹר ְלָהִכין ֶאת ַהּקָ ּבָ ּסַ ׁשֶ

ַעם ּפּור ַהּטַ ר ְלׁשִ ָסְבָתא ּתֹוִסיף ֻסּכָ
ַעם. ִסּפּור ִמּפַ א ָאז ַיְתִחיל ּבְ ְוַסּבָ



ה ּנָ ּפִ לּוי ּבַ ּתָ ף ׁשֶ יַע ַעל ַמּדָ הּוא ַיְצּבִ
ל יֹוָנה דֹול ׁשֶ ֶסל ּגָ ְוָעָליו ִמן ּפֶ

ר: ֶלט ֻמּכָ ֶסל ׁשֶ ית ַהּפֶ ּוְבַתְחּתִ
ָקר," ר ַהּיָ "ַמר ִעְנּבָ

יְך ְלַהְקִריא, א ַמְמׁשִ ְוָכָכה ַסּבָ
ֲאִרי ָהִייָת ָחָזק ּכָ "ּתֹוָדה ׁשֶ

ר, ׁשֶ ּנֶ ְוַקל ּכַ
ר" ׁשֶ הֹוָקָרה ֵמֵחיל ַהּקֶ ּבְ

ד ַמְתִחיל ְוׁשֹוֵאל ִעּדֹו ָאז ִמּיָ
ל ְלּבֵ הּוא ְקָצת ִהְתּבַ א ׁשֶ ְואֹוֵמר ְלַסּבָ

ר ׁשֶ י ָמה ַהּקֶ "לֹא ֵהַבְנּתִ
ר."  ׁשֶ ל יֹוָנה ְלֵחיל ַהּקֶ ֶסל ׁשֶ ין ּפֶ ּבֵ

ָנה ּוָ א עֹוֶנה ָמֵלא ּכַ ָאז ַסּבָ
ִסּיּוַע יֹוָנה ר ָהָיה ּבְ ׁשֶ ַעם ַהּקֶ י ּפַ ּכִ

ה ֻקּדָ ִביל ְלַהֲעִביר ֵמיָדע אֹו ּפְ ּוִבׁשְ
יֹוַנת ֲעבֹוָדה ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָהיּו ִמׁשְ

ֶתק ָקָצר ְוקֹוֵלַע ְתבּו ָאז ּפֶ ּכָ
ֹוֵלַח. ְמָען ּוְפָרֵטי ַהּשׁ ם ַהּנִ ִעם ׁשֵ

ֶגל,  ַהּיֹוָנה ָהְיָתה ִנְקֵראת ֶאל ַהּדֶ
ֶרֶגל. ֶתק ּבָ יָמה ִעם ַהּפֶ ׂשִ יֹוֵצאת ַלּמְ

ה ֶזה ָהָיה ּכֹוֵאב  ּמָ ְחׁשֹב ּכַ "ַרק ּתַ
יָעה ָלאֹוֵיב, ִאם ַהּיֹוָנה ָהְיָתה ַמּגִ

ְסלּול אֹו ָעְצָרה ִלְמנּוָחה, ּמַ ִאם ָטֲעָתה ּבַ
טּוָחה." י ִהיא לֹא ּבְ ֶרְך ּכִ ָתה ֶאת ַהּדֶ ּנְ ִאם ׁשִ



ב ָסבֹו ִמְתַעּצֵ יט ּבְ ִעּדֹו ָאז ִהּבִ
ב? אֹוָתנּו ִעּצֵ ר ׁשֶ ׁשֶ "ֲהֵרי ֶזה ַהּקֶ
ָכה ִהְתַחְלנּו ְלָהִקים ְמִדיָנה? ּכָ

ל יֹוָנה?" ְקָוה ַעל ַהְחָלָטה ׁשֶ ִנינּו ּתִ ּבָ

א צֹוֵחק ַאְך עֹוֶנה ֶהְחֵלִטי ָאז ַסּבָ
ֱאֶמת ַעל־חּוִטי, "ֶזה אּוַלי לֹא ּבֶ

ָנ"ְך קּוַפת ַהּתָ מֹו ִמּתְ ָמע ְקָצת ּכְ ֶזה ִנׁשְ
ְלָמ"ח. ּנֹוָתר ִמיֵמי ַהּפַ ֲאָבל ֶזה ָמה ׁשֶ

יָטה ְלַהֲעָבַרת ִמְבָרִקים ְוָהְיָתה עֹוד ׁשִ
ַפֲחדֹות ֵמְרָעִמים ּוְבָרִקים: ּמְ ִלי ַחּיֹות ׁשֶ ּבְ

ים ל ִמיֵני ִמּלִ ר ּכָ ׁשֶ ּקֶ ֵדי ְלַהֲעִביר ּבַ ּכְ
ה ְצִליִלים.  ּמָ ָלה ּכַ ל אֹות ִקּבְ ּכָ

ּמּוׁש עֹוָלִמי ׁשִ ָהָיה ּבְ קֹוד ַהּמֹוְרס ׁשֶ
קֹוד יֹום־יֹוִמי ֵרת ּכְ ם ֶאְצֵלנּו ׁשֵ ּגַ

ר ׁשֶ יֵרי ַהּקֶ ְכׁשִ ְמעּו ִמּמַ ָ ּשׁ ו ָמה ׁשֶ ּוֵמַעְכׁשָ
ר. ׁשֶ ל ּפֵ ים ַחְסֵרי ּכָ לֹא ָהיּו ְסָתם ְרָעׁשִ

ּה ּלָ ֶ ָלה ְצִליל ָקבּוַע ִמּשׁ ל אֹות ִקּבְ ּכָ
ה, ה ִמּלָ ַמע ִמּזֶ ֵהִבין ׁשָ ּוִמי ׁשֶ

ִליִלים ָהיּו ִליִדיָעה ל ַהּצְ ְך ּכָ ּכָ
ִמיָעה." ְ ֶעְזַרת ַהּשׁ ים ּבְ ְעְנָחה ְלִמּלִ ּפֻ ׁשֶ



ּנּוי ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו ִ ּשׁ ֵדי ַלֲעמֹד ּבַ ּכְ
ו. ר ְוָהֵאֶלְקְטרֹוִניָקה ֵמַעְכׁשָ ׁשֶ ֵרא ֵחיל ַהּקֶ ַהַחִיל ִיּקָ

ְמָעה  ּוְבאֹוָתם ָיִמים ִסְסַמת ַהַחִיל ִנׁשְ
ִדיָנה ָכל ַרֲחֵבי ַהּמְ ּבְ

א ֵלאמֹר ט ָקָצר ּוָפׁשּוט ַהּבָ ּפָ ִמׁשְ
ְבָרק ֲעבֹר ַיֲעבֹר." "ַהּמִ

יׁש ו ִהְתִחיל ְלַהְדּגִ ָבר ַעְכׁשָ א ּכְ ְוַסּבָ
ג ְוָרִגיׁש, יָדע ְמֻסּוָ אֹותֹו ַהּמֵ ׁשֶ

ְוָצִריְך ִלְפעֹל ַמֵהר ְוִלְמנַֹע ָצרֹות
יַע ְלָיַדִים ָזרֹות. ּלֹא ַיּגִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

י ַאְבָחָנה ֵהם צֹוִפים ֶלָעִתיד, ַחּדֵ ּוְכׁשֶ
ָנה, ּצֹר ַהְצּפָ ּיִ ְמִקיִמים ּגּוף ׁשֶ
ם ּיָ יָדע ַהּקַ ל ַהּמֵ חּו ֶאת ּכָ ִיּקְ

ם – ְויֹוִסיפּו לֹו ִמין קֹוד ַאְבָטָחה ְמֻתְחּכָ
יָדע ַהּסֹוִדי ל ַהּמֵ ְוָכָכה ּכָ

ִמיִדי. אֶֹפן ּתְ ָבא ּבְ ּצָ ֵאר ּבַ ָ ִיּשׁ
ילּו ָסֵפק, ִהּטִ ֵאּלּו ׁשֶ ְוֵיׁש ּכָ

ק ֵהֵעז ְלַפְקּפֵ ַאְך הּוַכח ְלִמי ׁשֶ
ּוּון הּוא ָנכֹון ה, ַהּכִ ֶרְך ַרּבָ ַהּדֶ י ַלְמרֹות ׁשֶ ּכִ

חֹון. ָרֵאל ְלִבּטָ ְפָרס ִיׂשְ ֲהֵרי ָזִכינּו ּבִ



"ּוָמַתי ֻהְחַלט,"
ב, קֹול חֹוׁשֵ ִעּדֹו ּבְ

ב?" ר ְוִלְקנֹות ַמְחׁשֵ ׁשֶ "ַלֲעזֹב ֶאת ַהּקֶ

"לֹא..."
יר א ַמְסּבִ ַסּבָ

ה ְמאֹוד ַלֲעזֹב, ר ָקׁשֶ ׁשֶ "ֶאת ַהּקֶ
ְך טֹוב – ל ּכָ ב ִנְרָאה ַרְעיֹון ּכָ ַאְך ַמְחׁשֵ

ְך ְמֻיָחד ל ּכָ ֶזה ָהָיה ַרְעיֹון ּכָ
ב ֶאָחד." ָאז ֶהְחַלְטנּו ִלְקנֹות ַמְחׁשֵ

"ֶאָחד?!"
ְלַבד?" "ּבִ

ִעּדֹו לֹא ֵמִבין,
ָמע לֹא ָאִמין!" ָבא? ֶזה ִנׁשְ "ְלָכל ַהּצָ

ְך ֶזה ָהָיה," "ֲאָבל ּכָ
א אֹוֵמר, ׁשּוב ַסּבָ

ַמן הּוא ַאֵחר. ָנה ְוַהּזְ קּוָפה ְיׁשָ "זֹו ּתְ
ֵעל, יב ּוִמְתּפַ ָבר ַמְקׁשִ ה ּכְ ְוִאם ַאּתָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ִני ּבְ ֵ ב ַהּשׁ ְחׁשֵ ה ָהָיה ַהּמַ ּזֶ ְזכֹר ׁשֶ
ֵסֶדר,  ל ֶזה ִנְרֶאה ְלָך לֹא ּבְ ְוִאם ּכָ

ל ֶחֶדר." גֶֹדל ׁשֶ הּוא ָהָיה ּבְ ע ְלָך ׁשֶ ּדַ



ר ַעל ַהַחִיל יְך ְלַסּפֵ ְוָכְך הּוא ַמְמׁשִ
נּו ַהּכֹל ֵיׁש ֵמַאִין. ַעל ֵאיְך ֵהם ּבָ

ר ַעל ַהַחִיל ָמֵלא ַאֲהָבה הּוא ְמַדּבֵ
ֲאָוה. א ּגַ ּכֹל ּוִמְתַמּלֵ ר ּבַ ִנְזּכָ

ָרֵאל, יר ַעל ִמְלֲחמֹות ִיׂשְ ְוָאז הּוא ַמְסּבִ
ׁש עֹוד ֶרַגע ׁשֹוֵאל, ְוִעּדֹו ַמּמָ

ים ֶאת ִעּדֹו ְואֹוֵמר: א ַמְקּדִ ַאְך ַסּבָ
ר!" ר ָהָיה ָהִראׁשֹון ְלַסּפֵ ׁשֶ "ַהּקֶ

ִדיָנה, ם ַעל ַהְכָרַזת ַהּמְ ר ְלֻכּלָ "הּוא ִסּפֵ
ת ָהאֹוֵיב ְוַהְכָרַזת ִמְלָחָמה. ִליׁשַ ַעל ּפְ

ה יּוִני ִעם ֲעלֹות ַהַחּמָ ה ּבְ ָ ּוַבֲחִמּשׁ
ָמָמה ְמרּו ַעל ּדְ ר ִיׁשְ ׁשֶ ּקֶ ּבַ ֻהְחַלט ׁשֶ

ָרִגיל ְצִרים ֲעָסִקים ּכָ ר ַלּמִ ּדֵ ְלׁשַ
יל. ְרּגִ עּו ֵמָעְצַמת ַהּתַ ֵהם ֻיְפּתְ ׁשֶ

ר ּפֹוֵקד ׁשֶ ּוִבן ֶרַגע ֶאָחד ַהּקֶ
ְלהֹוִציא ַלּפַֹעל ֶאת ִמְבַצע 'מֹוֵקד'.

ה ְוַעִין ַאַחת לֹא נֹוְתָרה ְיֵבׁשָ
ה: ׂשֹוָרה ַמְרִעיׁשָ ר ּבְ ׁשֶ ְמעּו ֵמַהּקֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ַמע ָחד ּוָברּור ָיֵדינּו' ִנׁשְ ִית ּבְ 'ַהר ַהּבַ
ל מֹוָטה ּגּור." ר ׁשֶ ָ ּשׁ ְזכּות ַהּקַ ּבִ



ָצָרה ְלָחָמה ַהּקְ "ּוְבִסּיּום ַהּמִ
ָצָרה ר ִנְתַקל ּבְ ׁשֶ ַמֲעַרְך ַהּקֶ

ה לֹוׁשָ י ׁשְ ַדל ּפִ ַטח ָהָאֶרץ ּגָ י ׁשֶ ּכִ
ה. י ָקׁשָ ָעָיה ּדֵ ר זֹו ָהְיָתה ּבְ ׁשֶ ְוַלּקֶ

דֹול ר ְלֶמְרָחק ּכֹה ּגָ ְלַהֲעִביר ֶקׁשֶ
יר ָיכֹול. ל ִצּיּוד אֹו ַמְכׁשִ לֹא ּכָ

ְוָלֵכן ָהיּו ְזקּוִקים ְלִפְתרֹונֹות נֹוָעִזים
ים. ֻעּזִ ר ַלּמָ ׁשֶ ק ֶאת ַהּקֶ ְלַסּפֵ
נּו ּלָ ַחִיל ׁשֶ ִמיד ּבַ מֹו ּתָ ַאְך ּכְ

י ָיַגְענּו ּוָמָצאנּו! ּכֹל — ּכִ ַמֲאִמיִנים ּבַ
בֹוהֹות ם ְוַאְנֶטנֹות ּגְ ִצּיּוד ִמְתַקּדֵ

בּולֹות." ז ַלּגְ ְרּכָ ין ַהּמֶ רּו ֶאת ָהָאֶרץ ּבֵ ִחּבְ

"ל  ר ַהּנַ ׁשֶ ֲאִמין ַאְך ַהּקֶ "ְולֹא ּתַ
"ל. ְטּכָ ה ְלֵבין ַהּמַ ין ַאְנֶטּבֶ ר ּבֵ ִחּבֵ

כּוָלה ַרְקנּו ָמטֹוס ֲעָנִקי ִמּתְ ּפֵ
ה ֻעּלָ ַעת ּפְ ְוֵהַכּנּו אֹותֹו ִלׁשְ

ִמים ם ְלאֹוָתם ַהּיָ ִעם ִצּיּוד ִמְתַקּדֵ
רֹוִמים. ּמְ ְמָסר ָהִראׁשֹון ּבַ ְמטֹוס ַהּמִ

ב ְך ָיְכלּו ְלַנֵהל ִמְבָצע ּכֹה ֻמְרּכָ ּכָ
ב." ל ֵהם ָהיּו ֵמֵעֶבר ַלּגַ ָמׁשָ



ים, ִלי ֵמׂשִ ְמַעט ּבְ ר, ּכִ א ְמַדּבֵ ּוְבעֹוד ַסּבָ
ִפיקֹות ִנימּוִסים ֶלת ּדְ ּדֶ ָמעֹות ּבַ ִנׁשְ

ח ְטּבָ ּוּון ַהּמִ יָעה ִמּכִ ָסְבָתא ַמּגִ
ְך. ד ַאַחר ּכָ ַחת ִמּיָ ֶלת ִנְפּתַ ְוַהּדֶ

יַע ְרָסה ִלְראֹות ִמי ִהּגִ א ָקם ֵמַהּכֻ ַסּבָ
יַע. ד הּוא ַמְצּדִ ל ּוִמּיָ ּכֵ ְוִעּדֹו ִמְסּתַ

ֲאָוה א ּגַ ִית ִמְתַמּלֵ ל ַהּבַ ְך ּכָ ּכָ
י ָצָבא. ַמּדֵ א ּבְ ִלְראֹות ֶאת ִאּמָ

א ֵעינֹו ְמִציָצה ק ֶאת ִאּמָ הּוא ְמַחּבֵ ּוְכׁשֶ
ׁש ַהֻחְלָצה, ה ַעל ּדַ ה ְקַטּנָ ִסּכָ ּבְ

סּוָפה,  ז ִהיא ּכְ ְרּכָ ּמֶ ִביב, ּבַ ה ִמּסָ ֻחּלָ ּכְ
י ָיָפה. ה ּדֵ י ִהיא ִסּכָ ֵאין ָסֵפק ּכִ

ִסיס ּבָ א ֵאיְך ָהָיה ּבַ הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ִאּמָ
יס ה ַעל ַהּכִ ּכָ ה ַלּסִ ּנֶ ד ִמְתּפַ ּוִמּיָ

ֶלת ְוׁשֹוֵאל ֶאת ִאּמֹו ָמה ִהיא ְמַסּמֶ
ֶמת. ה ַהּזֹאת ַקּיֶ ּכָ ִביל ָמה ַהּסִ ּוִבׁשְ

ִנים ִחּיּוְך ַעל ַהּפָ א עֹוָנה ּבְ ִאּמָ
ִנים, ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ה אֹוָתּה ּכְ ה ְמַלּוָ ּכָ ַהּסִ ׁשֶ

ה, יׁשָ ה," ִהיא ַמְדּגִ "זֹו לֹא ְסָתם ִסּכָ
ה יׁשָ ִלים ִעם ּגִ ִעיָדה ַעל ַחּיָ ּמְ ה ׁשֶ "זֹו ִסּכָ

ׁש ִיְתרֹון ַלֲענֹד אֹוָתּה ֶזה ַמּמָ
ת ֵאֶלְקְטרֹון!" ה — זֹו ִסּכַ ְוזֹו לֹא ְסָתם ִסּכָ



ל ַחִיל ִמְקצֹוִעי ְוָחׁשּוב ה ׁשֶ "זֹו ִסּכָ
ְקׁשּוב." ר ְוַהּתִ ׁשֶ ֵחיל ַהּקֶ ְרִתים ּבְ ׁשָ ל ַהּמְ ל ּכָ ׁשֶ

ֲאִני הֹוֶזה ר?' אֹו ׁשֶ ׁשֶ "ָאַמְרּתְ 'ֵחיל ַהּקֶ
ֶזה!" ר ִלי ַעל ַחִיל ּכָ ִדּיּוק ִסּפֵ א ּבְ ֲהֵרי ַסּבָ

"ָנכֹון ְמאֹוד,"
א אֹוֶמֶרת לֹו ְך ִאּמָ ּכָ

ֵרת ּבֹו." לֹמֹה ׁשֵ א ׁשְ ּבָ ּסַ "ֶזה ַהַחִיל ׁשֶ

ל?" ו? ָמה ַהֶהְבּדֵ "ָאז ָמה ַעְכׁשָ
ב מּול ִאּמֹו ְוׁשֹוֵאל, ִעּדֹו יֹוׁשֵ

ְך ָחׁשּוב "ָמה ְמֻיָחד ְוָכל ּכָ
ְקׁשּוב'?" ם 'ּתִ ם ּגַ ֵ ִריְך ְלהֹוִסיף ַלּשׁ ּצָ ׁשֶ

ה?" ַחִיל ַהּזֶ ים ּבַ "ּוָמה עֹוׂשִ
ָחֶזה." ֲאָוה ּבֶ ִאים ּגַ ית, ִמְתַמּלְ "ֵראׁשִ

יָכה ד ַמְמׁשִ א עֹוָנה ּוִמּיָ ְך ִאּמָ ּכָ
ָכה: ְהּפֵ ְקׁשּוב ְוַעל ַהּמַ יר ַעל ּתִ ְלַהְסּבִ



ה ּנָ ּתַ ִציאּות ִמׁשְ ַהּמְ ַחִיל ׁשֶ "ֵהַבּנּו ּבַ
ָנה, מֹו ַמּתָ ְלנּו ֶאת ֶזה ּכְ ְוִקּבַ

ב ב ְוָחׁשַ ֵלם ָיׁשַ ָאז ֶצֶות ׁשָ
ו. אן ְוַעְכׁשָ ִריְך ַהּכֹל ּכָ ּצָ ְוֵהִבין ׁשֶ

ָלֵכן ִהְתַחְלנּו ְלַהְתִאים ֶאת ַעְצֵמנּו
ָעְמָדה מּול ֵעיֵנינּו, ה ׁשֶ ִציאּות ַהֲחָדׁשָ ַלּמְ

ים ִהְתַחְלנּו ְלַהְטִמיַע ֵמיָזִמים ֲחָדׁשִ
ים." ָנִאים ְלָפחֹות ָקׁשִ ַהְפכּו ֶאת ַהּתְ ּיַ ׁשֶ

ְדָמה "ּוְכֵדי ְלָהִכין ֶאת ַעְצֵמנּו ַלּקִ
ֲאָדָמה. ָכל ָהָאֶרץ ִסיִבים ּבָ ַרְסנּו ּבְ ּפָ

רּוִתים ל ִמיֵני ׁשֵ ק ּכָ ֵדי ְלַסּפֵ ּכְ
ָרִתים, ל ׁשָ ר ַרב ׁשֶ ִהְתַקּנּו ִמְסּפָ

ִבים ָבר ֵיׁש ֲהמֹון ַמְחׁשֵ ּכְ ּומּוָבן ׁשֶ
ִבים." ַחּיָ הּו ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ּזֶ י ֵהַבּנּו ׁשֶ ּכִ

ּנֹות ַעם ְלׁשַ י ּפַ ם ִמּדֵ ָחׁשּוב ּגַ ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ
נֹות. ָהיּו ְקָצת ְיׁשָ ְרנּו ַמֲעָרכֹות ׁשֶ ּפַ ְוׁשִ

ָנה ָהְיָתה ְיׁשָ ַחת ׁשֶ ּיַ ֶלפֹוְנָיה ַהּנַ ַהּטֶ
ָנה, ָנה ְלׁשָ ָ ם ִהיא ִמּשׁ ֶרת ּגַ ּפֶ ּתַ ִמׁשְ
ם: ּלָ הּו ָחָדׁש ִלְפֵני ּכֻ ֶ ְוִהְמֵצאנּו ַמּשׁ

עֹוָלם! ן ָהִראׁשֹון ּבָ ְצּפָ ד ַהּמֻ ּיָ ֶלפֹון ַהּנַ ַהּטֶ
ר ְלֵהָרַגע, ר, ֶאְפׁשָ ּפֵ ּתַ ְוַגם הּוא ִמׁשְ

ע!" הּוא הֹוֵפְך ְלֶטֶלפֹון ָחָכם ִעם ָמָסְך ַמּגָ



ְכנּות ה ִהּתָ רּוׁשָ ַמן ֶהָחָדׁש ּדְ ּזְ ּבַ "ּוָברּור ׁשֶ
ְכנּות. ָלֵתת ַמֲעֶנה הֹוֵלם ְלעֹוַלם ַהּתִ

ְואֹותֹו ּגּוף ְמַתְכֵנת הּוא ֵאיכּוִתי
י. ְנַהְלּתִ ֲעָרְך ַהּמִ ֲעָרְך ַהּלֹוֵחם ְוַלּמַ ַלּמַ

ָרָכה ֶזה ִמְקצֹוִעי זֹו ּבְ ּוְבַחִיל ּכָ
ם ַמֲעַרְך ַהְדָרָכה ׁש ָלנּו ּגַ ּיֵ ׁשֶ

ָבר ַמהּוִתי, ל ּדָ ל ּכָ יר ַלַחּיָ ְסּבִ ּמַ ׁשֶ
ָמעּוִתי.  רּות ַמׁשְ ִכין אֹותֹו ְלׁשֵ ּיָ ׁשֶ

יׁש ְועֹוד ְיכֹולֹות ַהַחִיל ַמּגִ
יָדע ְלָנִגיׁש ל ַהּמֵ ַלֲהפְֹך ֶאת ּכָ

ְרָחב —  ָכל ַהּמֶ ְקׁשֶֹרת ַאְלחּוִטית ּבְ ת ּתִ ֶרׁשֶ
ַפס ָרָחב. ם ּבְ ְוָכל ֶזה ּגַ

ּלֹו ָאְמָנם ִמְקצֹוִעי, ַהַחִיל ּכֻ
אי ִמְבָצִעי ַוּדַ ַאְך ִלְפֵני ַהּכֹל הּוא ּבְ
ָתם ֻמְכָרִחים ֶזה ִמן ַהּסְ ַחִיל ּכָ י ּבְ ּכִ

ם ָלֶאְזָרִחים: ָלֵתת ַמֲעֶנה ּגַ
ַעת ֵחרּום, ִריַסת ַהְתָראֹות ִלׁשְ ּפְ
ְמאּום. ְגעּו ּבִ ִבים לֹא ִיּפָ ַהּתֹוׁשָ ׁשֶ
ׁש: ּקֵ י ִמְתּבַ ְוֶזה מֹוִביל ְלַצַעד ּדֵ
ׁש —  ּיֵ ל ַהֵחילֹות ׁשֶ ר ֶאת ּכָ ְלַחּבֵ

י —   ּתִ ׁשְ י, ֲאִויִרי ְוַגם ַיּבַ ַיּמִ
י. ּתִ ַצַה"ל ִרׁשְ ו ּבְ ם ַעְכׁשָ ּלָ ּכֻ

ּנּות ָהעֹוָלם ּתַ ּנֹוָתר ִעם ִהׁשְ ל ׁשֶ ְוָכֵעת ּכָ
ם, ּיָ יָדע ַהּקַ ל ַהּמֵ ְלָהֵגן ַעל ּכָ

ִעְבִרית ִרים ּבְ ִמיד ְמַדּבְ ֲאָבל ֶאְצֵלנּו ּתָ
ית!" ּתִ ִביָבה ָהִרׁשְ ּסְ ר — ֶזה ֲהָגָנה ּבַ ֶזה לֹא ַסְיּבֶ



ה —  יָמה ֲעֻמּקָ א ָלְקָחה ְנׁשִ ו ִאּמָ ַעְכׁשָ
ְתׁשּוָקה, ֶרת ַעל ֶזה ּבִ ִמיד ְמַדּבֶ ִהיא ּתָ

עֹון  ָ ּשׁ יָטה ּבַ ַמּבִ
ְתאֹום: ְואֹוֶמֶרת ּפִ

י ֵלב ְמּתִ ׁש ְמֻאָחר, לֹא ׂשַ "ַמּמָ
ַטח ָרֵעב!" ה ּבֶ ְיָתה, ַאּתָ הֹוְלִכים ַהּבַ

יף ָהָיה לֹו יֹום ּכֵ ָאז ִעּדֹו אֹוֵמר ׁשֶ
ּוֶבֱאֶמת הּוא ִנְהָיה ְקָצת ָעֵיף.

ִחּבּוִקים, 
יקֹות, ְנׁשִ

הּוג ּנָ ל ָמה ׁשֶ ּכָ
ֲענּוג. ָהָיה ּתַ א אֹוֵמר ׁשֶ ְוַסּבָ

ר  ְיָתה ִעּדֹו ִנְזּכָ ֶרְך ַהּבַ ּדֶ ּבַ
ר ֶסל ֻמּכָ ַמע ִסּפּוִרים ַעל ּפֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ר א ִסּפֵ ּבָ ּסַ ַעל יֹוָנה ְוקֹוד מֹוְרס ׁשֶ
ר. ּפֵ ּתַ ָבא ִהׁשְ ּצָ ר ּבַ ׁשֶ ל ַהּקֶ ְוֵאיְך ּכָ



ְתאֹום ְמַצְלֵצל א ּפִ ל ִאּמָ ֶלפֹון ׁשֶ ַהּטֶ
ל, ל, קֶֹדם ּכֹל ִמְתַנּצֵ ו ִנְמָצא ַחּיָ ַעל ַהּקַ

ן ַהּכֹל ְמֻצּיָ ד הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ּוִמּיָ
ְוָין. ּלַ ה ּבַ ָלה ְקַטּנָ ּקָ חּוץ ִמּתַ

יָרה לֹו ָמה ַלֲעׂשֹות, א ַמְסּבִ ָאז ִאּמָ
הּוא אֹוֵמר "ּתֹוָדה" ְוהֹוֵלְך ְלַנּסֹות.

יָחה ֶקת ֶאת ַהּשִׂ א ְמַנּתֶ ִאּמָ ׁשֶ ד ּכְ ִמּיָ
ִדיָחה ִעּדֹו ׁשֹוֵאל ִאם זֹו ָהְיָתה ּבְ

אֹל ָמֵלא ִעְנָין: יְך ִלׁשְ ּוַמְמׁשִ
א, ָמה ָקׁשּור ְלָכאן ַלְוָין?" "ִאּמָ

ִנים ּפָ ֶלת ְלִעּדֹו ּבַ ּכֶ א ִמְסּתַ  ָאז ִאּמָ
ם ַלְוָיִנים  ָבא ּגַ ׁש ַלּצָ ּיֵ ְואֹוֶמֶרת ׁשֶ

ּוְבֶעְזָרָתם הּוא ָיכֹול, ִאם הּוא ַמֲעִדיף,
ר ָרִציף ִלים ַעל ֶקׁשֶ מֹר ִעם ַחּיָ ִלׁשְ

ה,  ָכל ְנֻקּדָ ָכל ָהעֹוָלם, ּבְ ּבְ
ה. ֻקּדָ ל ּפְ ר ּוְלַקּבֵ ְיכֹוִלים ְלַתְקׁשֵ

ק ִעּדֹו ׁשֹוֵמַע ֵמיָדע ְמַרּתֵ
ק, ּתֵ ּתַ ר ִמׁשְ ּוֵמרֹב ֶהֶלם הּוא ָיׁשָ
ר ָבר ֵהֵחל ְלַדּבֵ הּוא ּכְ ְוַאֲחֵרי ׁשֶ
א ְוָאז אֹוֵמר: ִאּמָ ל ּבְ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ

יַע ַהַחִיל ַמּצִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ א, ִעם ְיכֹולֹות ּכָ "ִאּמָ
ִציַע." ל ֵמַהּיָ ּכֵ ֶבת ּוְלִהְסּתַ ר ָלׁשֶ ֶאְפׁשָ



ָידֹו ֵהם יֹוְצִאים ֵמָהאֹוטֹו, ִהיא ַמֲחִזיָקה ּבְ
ר ְלַבּדֹו. ּדֵ ר לֹא ָיכֹול ְלִהְסּתַ ׁשֶ ַהּקֶ ְואֹוֶמֶרת ׁשֶ

ים ְכנֹולֹוִגּיֹות ְוַהִחּדּוׁשִ ל ַהּטֶ י ַלְמרֹות ּכָ ּכִ
ים. ס ַעל ֵאיכּות ָהֲאָנׁשִ ּסֵ אן ִמְתּבַ ַהּכֹל ּכָ

ם ַיַחד ּבֹוִנים ַחִיל ְמפָֹאר ּלָ ּכֻ
ָעָבר,  ר ּבֶ ב ֶלָעִתיד ְוִנְזּכָ חֹוׁשֵ ׁשֶ
ים ֶזה ֶאְצֵלנּו ֵעֶרְך, ּתּוַח ֲאָנׁשִ "ּפִ

ֶרְך ּדֶ ְדנּו ּבַ ִאּבַ זֹוְכִרים ֲחֵבִרים ׁשֶ
ַחִיל ֶאְצֵלנּו ּבַ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ּוְכָבר ׁשִ

ִלי ֶהְפֵסק, עֹוְבִדים יֹום ָוַלִיל." עֹוְבִדים ּבְ



ה, ִמּטָ ְיָלה ִעּדֹו ׁשֹוֵכב ּבְ ּלַ ּבַ
יָטה א ַמּבִ יָקה ְוִאּמָ א נֹוֵתן ְנׁשִ ַאּבָ
קֹול ם הּוא אֹוֵמר ּבְ ְרּדָ ּנִ ְוִלְפֵני ׁשֶ
ו הּוא ֵהִבין ְלַגְמֵרי ַהּכֹל: ַעְכׁשָ ׁשֶ

ר ִמְבָרִקים ִעם יֹוִנים ּגֵ א ׁשִ "ִאם ַסּבָ
ִרים ֶלָחָלל ַלְוָיִנים ּגְ ַהּיֹום ְמׁשַ

ַמן ל ַהּזְ ם ּכָ ה ִמְתַקּדֵ ְך ַהַחִיל ַהּזֶ ּכָ
ַמן. אן ִמּזְ ָהָיה ּכָ ִמיד ֶאת ָמה ׁשֶ ְוזֹוֵכר ּתָ

ִמיד ָהִראׁשֹון ְלהֹוִדיַע ר ּתָ ׁשֶ ַהּקֶ
יַע ּקֹוֶרה ּוַמּגִ ל ָמה ׁשֶ ַעל ּכָ

ְקׁשּוב ו ִמְצָטֵרף ֵאָליו ַהּתִ ְוַעְכׁשָ
יָדע ֶהָחׁשּוב, ל ַהּמֵ ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ

ר — ְוֶזה לֹא ֲחלֹום —  ׁשֶ ּקֶ ַמע ּבַ ְואּוַלי ָמָחר ִנׁשְ
לֹום." ָ יַע ֵאֵלינּו ַהּשׁ ּסֹוף־סֹוף ִהּגִ ׁשֶ


