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 תעודת זהות
שם סיים את  , 1920אריה שרמן נולד בצרפת בשנת -ליאון

 .עלה ארצה 1940לימודיו ובשנת 

 כים וקורס קציני "עבר קורס מ, ח"התגייס לפלמ 1942בשנת
 .ם"קשר ושירת בפלי

 והחל ללמוד ( ח"המילואים של הפלמ" )רזרבה"עבר ל 1944בשנת
 .ארכיטקטורה בטכניון

  עם פרוץ מלחמת העצמאות גויס שוב ומונה לקצין הקשר של
 .חטיבת הנגב

במסגרת תפקידו השתתף בכל קרבות החטיבה בחזית הדרום. 

 נשא לאישה את חנה שגם היא שירתה בחטיבת  1946בשנת
 .הנגב כאחראית על המטבח

 גניקולוג ומיכה שרמן  –דן שרמן ' פרופ: נולדו להם שני בנים– 
 .מהנדס

השלים את לימודיו בטכניון , ליאון השתחרר לאחר המלחמה
 .ועבד כארכיטקט עד שפרש לגימלאות

 2007ליאון שרמן נפטר בשנת. 



 ח"פלמ –חטיבת הנגב 
 וכללה 1948ח הוקמה בתחילת "פלמ –חטיבת הנגב 

 עם ובהמשך-מטה החטיבה ישב בניר. ארבעה גדודים   

 .ברוחמה   

קצין הקשר החטיבתי ליאון שרמן וסגנו , ט היה נחום שריג"המח
 .אהרון דוידי

 קצין הקשר החטיבתי היה אחראי על הקשר היחידי שהיה עם
 .א"ח בת"הישובים הנצורים בנגב ועם מטה הפלמ

 ששידרה  " קול הנגב"במטה החטיבה פעלה תחנת שידור בשם
 .חדשות ומוסיקה לישובים וללוחמים

 ובמבצע  " חורב"במבצע , "יואב"החטיבה השתתפה במבצע
 (.רשרש שהפכה לאילת-כיבוש אום" )עובדה"

הקשר בכל המבצעים האלה היה כמובן באחריותו של ליאון. 

 190/191-מק, (300) 20-מק: ציוד הקשר העיקרי בחטיבה כלל 
 (.כדברי אחת האלחוטניות)אחרים " וקמקים'מצ"ומכשירים 

של הלוחמים שדאג  " אבא"אישיותו ואופיו של ליאון הפכו אותו ל
לשירים וריקודים  " מועדון חברתי"לכל מחסורם כולל הקמת 

 .בשעות הפנאי



 קשר בחטיבת הנגב

 האלחוטנית היא 

 חסידה פעיל

 האלחוטנית היא 

 (הרר)מרים כץ 



 "דגל הדיו"ציור 
 חטיבת הנגב וחטיבת גולני נעו דרומה לכיוון   –" עובדה"מבצע

 .רשרש-אום

ט נחום  "המח. מפקדת חטיבת הנגב התמקמה בשדה אברהם
 .שריג הבחין שאין בחטיבה דגל ישראל

  הוא פקד להכין דגל והטיל את המשימה על קצין הקשר
 .החטיבתי ליאון שרמן

 הדגל צויר כולו ביד על סדין לבן בעזרת דיו כחול על ידי פועה
 .ט"מזכירת המח, אראל

"(.דברי פועה" )ליאון השתתף במעשה צביעת הדגל כמסתכל פעיל 

"לא נתפרה אל הדגל  . גם הפסים וגם הכוכב שבדגל נצבעו בדיו
 (.דברי פועה" )שום פיסת בד כחולה בצורת מגן דוד

בקעת "השיג אותו ב, נחום שריג נע בעקבות כוח החלוץ של ברן
מסר את הדגל , בשעות הבוקר 1949במרץ  10-ב" האצבעות

 .רשרש-לברן ופקד עליו לצאת עם קבוצת חיילים לכבוש את אום

הדגל הונף על ידי ברן באותו יום בשעות אחר הצהריים. 



 מכתב של פועה אראל לברן
 16.5.2003,               לברן שלום רב"

 

בהמשך לשיחתנו הטלפונית אני        
שולחת לך צילום מכתבו האישי  

במכתבו  ... של נחום שריג אלי
מאשר נחום שאני צבעתי את  

,  עזר לי במעשה ליאון שרמן. הדגל
 ...  מי שהיה קצין הקשר החטיבתי

ליאון השתתף במעשה צביעת הדיו     
 ...  כמסתכל פעיל

גם הפסים וגם הכוכב שבדגל     
לא נתפרה אל הדגל . נצבעו בדיו

שום פיסת בד כחולה בצורת מגן  
 ...  דוד

אני מצרפת גם צילום העמוד     
מספרו של עוזי נרקיס שבו הוא  

 ..."מזכיר אותי ואת דגל הדיו

 פועה                             
 

 03-6415015 שרמןהטלפון של ליאון  –. ב.נ



 המכתב של נחום שריג לפועה אראל
 19.4.1984,        לפועה שלום רב ושמח

 

 :  לשאלתך "

המברק נוסח ונכתב על ידי על . 1
גבי טופס המברק ונשלח בתחנה 

כי שלנו לא הייתה , "גולני"של 
 .במקום

אל דאגה זה נשאר במשפחה      
 ...ואיש לא יפקוד אותך בעניין זה

 

על   דגל הדיו הוכן ונצבע בדיו . 2
 .קצין הקשר ידך וליאון שרמן

שניכם בצעתם היצירה מבלי לדעת 
שברבות הימים תהפוך יצירה זו  

 ..."דגל הדיו" –לשם דבר 
 

 נחום



 העמוד הרלוונטי מספרו של עוזי נרקיס 
 "חייל של ירושלים"



 "עובדה"ליאון שרמן במבצע 

 .נהג –דוד שרפן , אלחוטנית –חסידה פעיל , אלחוטן –איזי , ליאון שרמן: מימין לשמאל 



 והמברק ההיסטורי" דגל הדיו"
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