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טוֹ ָבה ָח ְכ ָמה ִמ ְּכ ֵלי ְק ָרב
(קוהלת ,פרק ט ,פסוק יח)

מוקדש לוותיקי ממר״ם ,חלוצי המחשוב בישראל

״עם שאינו מכבד את עברו ,גם ההווה שלו דל ,ועתידו לוט בערפל״ (יגאל אלון)1975 ,

חיילי ומפקדי ממר״ם ,בסדיר ובמילואים
בימים אלו אנו מציינים  60שנה להקמת ממר״ם ,יחידה אשר החלה את דרכה כמרכז
מחשבים ורישום ממוכן וכיום פרוסה במספר אתרים ,עוסקת במגוון טכנולוגיות רחב,
בונה ,מתפעלת ומגינה על פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות.
כיחידה טכנו־מבצעית ,ממר״ם מאזנת בין המחקר והפיתוח ובין הכשירות והזמינות של
המערכות והתהליכים המבצעיים הנשענים על התשתיות שבאחריותה.
הבאת ערך היא מטרתנו ,ואנו מתמקדים בצרכי בתי התוכנה המרכזיים ובשיפור חוויית
המשתמשים בעבודתם הדיגיטלית ,במערכות בשדה הקרב ובסביבת הפיתוח ומיצוי
המידע בעורף.
הנשק הסודי של היחידה הוא אנשיה – נחושים ,יוזמים ,מקצועיים ,למדנים ובעלי דרך־
ארץ.
ממר״ם הפכה למשפחתי השניה וכפי שניתן ללמוד גם מספר מרגש זה ,היא משמשת
בית לאנשים רבים נוספים.
בסיפור המגולל פה עולים באופן מובהק עוז רוחו וגבורתו של אלכס – כנער בשואה,
כחלוץ בתחום המחשבים בצה״ל בשירותו בממר״ם ובעולם העסקים לאחר מכן .כולי
תקווה שתקראו ותתרגשו מהסיפור בדיוק כמוני.
הספר מלמד אותנו על אתגרי ׳דור המייסדים׳ בממר״ם.
על אף שאתגרי ההווה שונים הם ,ניתן ללמוד מתיאוריו של אלכס על דרכי ההתמודדות
שלו ושל עמיתיו ולסמן תובנות שיכולות לסייע לנו גם כיום.
ביטחון המדינה נשען על השירותים שאנו מספקים ,ואני מאמין בלב שלם שהיכרות
עם העבר תחזק את רוחנו בהתמודדות עם אתגרי העתיד.
טבת תש״ף
ינואר 2020
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מבוא
בשלהי שנת  2010התבקשתי בידי מפקד ממר״ם דאז ,אל״ם נועם רוזנפלד ,לכתוב
על פועלי בהקמתו והפעלתו של מדור הפעלה בממר״ם ,שהזכות להובלתו נפלה
בחלקי.
בשלהי שנת  2017נחלצה העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב לסייע לי
במשימה זו ,והשקעתי מרץ וזמן במאמץ לתאר כיצד הגעתי לעסוק בנושא המחשב,
ועם מה התמודדנו בשנים הראשונות של ממר״ם ,בהם המחשוב בארץ ובעולם
היה עדיין בחיתוליו .יו״ר ועדת המורשת של העמותה ,אל״ם בדימוס דניאל רוזן,
שכנעני להרחיב ולתאר את כל קורות חיי ,שכן הוא סבר שיש בהם מסר חשוב לדור
הצעיר של המשרתים בחיל הקשר והתקשוב.
הספר מציג את סיפורי על רקע השואה והתקומה ,זוועות מחנות ההשמדה
הנאציים ותקומת עמנו בארץ ,ושוזר בסיפור זה את הקמת ממר״ם ואת חלקי הצנוע
בתהליך ,הקמת מדור ההפעלה בממר״ם ופיקוד עליו בשנותיו הראשונות.
יהא סיפורי מסר לאנשי המחשב בצה״ל של היום ,שיש להם תפקיד חשוב
במאמץ הלאומי למנוע שואה שנייה ולבצר את עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל.
ההיסטוריה של הקמת ממר״ם ממחישה את יכולתם להשפיע ,ליזום ,ליצור ולתרום
מהותית לביטחון ישראל .אברכם שתשרה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם.
תודה לעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,שהוציאה ספר זה לאור,
ובמיוחד לצוות העמותה :אלוף במילואים שלמה ענבר ,נשיא העמותה; סא״ל
במילואים יהודה מתיתיהו ,מנכ״ל העמותה; רס״ן במילואים אבי גולן ,שסייע
בהוצאת הספר לאור; סמלת שקד ממן ,שהדפיסה בסבלנות ובמסירות את כל
הגרסאות של כתב היד .תודה לרעייתי צפורה ולילדיי – בתי הבכורה אסתר
הנושאת את שם אמי ז״ל ,בני ֶאלְ ָ ּדר הנושא את שם אבי ז״ל ובתי הצעירה מאיה
עמליה הנושאת את שם סבתא רבה ז״ל – שתמכו בי בכתיבה וסייעו לי בעצות
טובות .תודה לציפי רוזן שטרחה בעריכת הלשון ובהגהות ,לליהי בר־חיים שביצעה
בכישרון רב את עיצוב העטיפה ,לשולמית ירושלמי שביצעה במסירות רבה את
העיצוב והעימוד .תודה והערכה מיוחדת לאל״ם בדימוס דניאל רוזן שתמך וסייע
במשך כתיבת הספר כידיד ,יועץ ועורך.
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סיפורי הוא סיפורו של יהודי שיצא ממחנות ההשמדה ,זכה לראות בתקומת עם
ישראל ולקח חלק בביצור ביטחונה של מדינת ישראל .שישה מיליון מבני עמנו לא
זכו בכך .יהי זכרם ברוך .אני מודה לאלוהים על החסד שעשה עמי ,על שניצלתי
מגיא הצלמוות של השואה ,הגעתי לארץ והצלחתי להקים משפחה חמה ואוהבת
ולפתח חיים מלאי עשייה של תרומה למדינה ,לביטחונה ולכלכלתה.
עשיתי כמיטב יכולתי לאתר את היוצרים ובעלי הזכויות בכל התמונות בספר.
אני מתנצל על כל השמטה או טעות ,ואם יובא לידיעתי ,אפעל לתקנן במהדורות
הבאות.
אלכס (אלכסנדר) שמואל שפייזר
תל אביב ,טבת תש״ף
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ילדות שנקטעה

ילדות מאושרת
נולדתי בשנים־עשר לאוקטובר  1928בעיירה נובה־זאמקי (  )nove-Zamkyבדרום
צ׳כוסלובקיה (היום :סלובקיה) ,בקרבת הגבול עם הונגריה (שם העיר בהונגרית –
 ,ersekujva’rרוב תושבי העיירה דיברו הונגרית) .הייתי הצעיר מבין ארבעה אחים:
רפאל ,מיכאל ,אהרון ואנוכי ,אלכסנדר שמואל ,שכינויי היה אלכס .עמנו גדלה
אחותי החורגת לנקה ,למעשה בת־דודה יתומה ,שהוריה שנפטרו בינקותה ,שלהם
היו שלושה ילדים .היא הייתה בת שנתיים כשאומצה על ידי הוריי שטרם היו להם
ילדים משלהם ,ואנחנו התייחסנו אליה כאל אחות.
אבי ז״לַ ,אלְ ָ ּדר שפייזר ,יליד  ,1892עסק בתעשיית מוצרי חלב וביצוא ויבוא
של מוצרי חקלאות; אמי ז״ל ,אתל (בעברית – אסתר .בתי הבכורה נקראת אסתר,
לזכרה) מבית מרקשטיין ,אף היא ילידת  ,1892סייעה לאבי בעסקיו .המשפחה
הייתה אמידה .היתה לה מכונית ובביתנו היה חשמל וטלפון.

אמא ,אתל (אסתר) ז״ל1942 ,
אבאַ ,אלְדָּר ז״ל1952 ,
הורי ,אתל (אסתר) ו ַאלְדָּר זכרונם לברכה
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שמה של סבתא מצד אמא הלך לפניה כמומחית לטיפול בעשבי מרפא ,כאשר
הרופאים אמרו נואש מריפוי חולה .כשנפטרה צלצלו בפעמוני הכנסיה ,למרות
שהיא הייתה יהודיה ,שכן הכמרים הקתוליים העריכו אותה כ׳אישה גדולה׳.
יהדות צ׳כיה עברה תהליך אמנציפציה מתחילת המאה ה־ ,19וחלק גדול
מיהודי צ׳כיה התערו בסביבתם ולא שמרו מצוות .הורי היו יהודים דתיים .אבא
בא ממשפחה חרדית בעוד אמא באה ממשפחה מסורתית .שמירת שבת הייתה
חשובה ,והקפדנו לקיים ארוחות שבת וללכת לבית הכנסת .כל בוקר הנחנו תפילין,
חגגנו בקפידה את החגים היהודיים ,ואני נוצר בזכרוני עד היום את ארוחות החג
המשפחתיות.
בשנת  1930עברו הורי לעיירה צ׳אסקי־טשין ( ,)Cesky-Tesinבמזרח צ׳כוסלובקיה
(היום :צ׳כיה) ,סמוך לגבול עם פולין .רכשתי שש שפות :הונגרית ,השפה שהורי
דיברו בה ,סלובקית ,צ׳כית ,גרמנית ,יידיש ועברית (עברית של תפילה – של תלמוד
תורה ושל חדר).
עד גיל עשר הלכתי לבית־ספר יהודי (חדר ,תלמוד־תורה) .לאחר מכן הלכתי
לבית־ספר נוצרי ,רומי־קתולי .שיעורי דת נוצריים היו חלק מתכנית הלימודים,
ובאישור בית הספר לא השתתפתי בשיעורים אלה.
יהדות צ׳כוסלובקיה הייתה מהקהילות הגדולות והחשובות במזרח אירופה.
צ׳כוסלובקיה קמה בתום מלחמת העולם הראשונה ,עם התפרקות האימפריה
האוסטרו־הונגרית ,והייתה מדינה צעירה ,עצמאית ודמוקרטית ,משגשגת
ומתפתחת .העם הצ׳כוסלובקי אהד את היהודים ,ובשנת  1867הוענק ליהודי
צ׳כוסלובקיה שוויון זכויות מלא.
חייתי חיים טובים של נער ממשפחה אמידה ,תלמיד בית ספר בן אחת־עשרה,
בסביבה אוהבת ,שעתידי לפני ,וכל זה נקטע באיבו ,בשנת .1939
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משפחת שפייזר ,נובה־זאמקי1942 ,
מימין לשמאל :אמא ,מיכאל ,אני (הקטן בחזית) ,אהרון ,רפאל ,אבא

מלחמה
המפלגה הנאצית ,בראשות הצורר אדולף היטלר ,עלתה לשלטון בגרמניה בשנת
 .1933במרץ  1938סיפחה גרמניה את אוסטריה במהלך שכונה ׳אנשלוס׳ (סיפוח),
ומיד לאחר מכן דרשה גרמניה הנאצית לספח את חבל הסודטים ,חבל במערב
צ׳כוסלובקיה בו הייתה אוכלוסייה גרמנית ניכרת (כ־ 3מיליון נפש) ,ואיימה
בפלישה צבאית לצ׳כוסלובקיה .בועידת מינכן ב־ 29בספטמבר  1938הסכימו
מנהיגי המעצמות האירופאיות (איטליה ,בריטניה ,גרמניה וצרפת) על סיפוח חבל
הסודטים לגרמניה ,מדיניות פיוס שמקורה באמונת מנהיגי בריטניה וצרפת כי
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מדובר בהסכם שלום שימנע מלחמה באירופה ,ותוך ימים ספורים ,ללא יריה אחת,
שלט הצבא הגרמני על חבל זה ,בו הייתה רוב התעשייה הכבדה .מיד לאחר מכן
כבשה פולין את אזור טשין ,במזרח המדינה ,שם נמצאת העיר צ׳אסקי־טשין ,בה
גרה משפחתנו באותה העת.
ערב אחד התחילו הקרבות בין הצ׳כים לבין הפולנים .עירנו הופגזה והופצצה ,כל
מי שגר בעיר השתדל לצאת מן העיר ,כדי שאם תיפול פצצה לא יהיו הרוגים .ואבי
אמר :״אנחנו נוסעים מכאן בלילה ,ונחזור למחרת״.
עלינו על המכונית כולנו יחד – אבא ,אמא ,ארבעת הבנים ולנקה ,כשבגדינו
לעורנו ,וברחנו למשפחה בנובה־זאמקי .למחרת ,כשאבי ניסה לחזור ,הגבול היה
חסום .נשארנו ללא מחסה ,ללא בגדים וללא כסף .כל הרכוש שנותר בצ׳אסקי־
טשין הוחרם בידי הפולנים .נותרנו ללא כלום .ממשפחה אמידה ומבוססת הפכנו בן
לילה לפליטים חסרי כל ,ללא מקום להניח את ראשינו בלילה .עד היום אני זוכר את
הבושה ,הכאב וחוסר האונים שהרגשתי אז.
לא הייתה ברירה ,וההורים פיזרו את חמשת הילדים בין בתי המשפחה המורחבת,
וכל ילד הלך למשפחה אחרת.
לא היו לנו תעודות ,אבי שיחד את ראש המועצה בעיירה טקובסקה־שרלוהי
( ,Tekovské Šarluhyבהונגרית ,)nagy-Salló :עיר הולדתה של אמא ,להצהיר שאנו
בני המקום ,אך חששנו שהוא ייסוג מכך ,ואבי המשיך כל הזמן ׳למרוח׳ את ראש
המועצה.
בנובמבר  1938שבנו לעיר הולדתי נובה־זאמקי ,אחרי שהונגריה השתלטה על דרום
סלובקיה.
היה קשה להסתגל לחיים חדשים בנובה־זאמקי .למדתי בבית הספר הנוצרי
בעיירה ,וכמו רוב הילדים היהודים השלמתי את לימודי בחדר ובתלמוד תורה של
הקהילה היהודית .הורי היוו דוגמא איך לחנך גם בשעת מצוקה .בתחילה לא היה
לנו מה לאכול ,אך הסתדרנו .אבא הקים מערכת מסחרית ,ייצר דבש מלאכותי ,ייצר
מוצרי חלב ,ועשה הסכם עם משרד הביטחון של הצבא ההונגרי .על פי ההסכם הוא
סיפק להם מוצרי חלב ומוצרי דבש (הגם שהם ידעו שזה לא דבש אמיתי) .הוא גם
ערך הסכם עם הכפריים ,כמו לפני המלחמה .הוא קנה מהם בחורף את כל היבול,
ושילם מראש על כל התבואה והפירות .הדבר התאפשר כי הכפריים הכירו אותו ובטחו
בו .בעיניהם הוא היה הסוחר הגדול ,אדון שפייזר ,שהם קראו לו שפייזר אוּר (האדון).
גרמניה לא כיבדה את הסכם מינכן ,ובמרץ  1939כבשה את צ׳כוסלובקיה .לאחר
מכן פרצה מלחמת העולם השנייה ,כאשר גרמניה הנאצית דרשה לקבל לשליטתה
את עיר הנמל דנציג ומסדרון המוביל אליה ,ומשדרישתה לא נענתה פלשה לפולין
ב־ 1בספטמבר .1939
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הונגריה ,בהנהגת האדמירל מיקלוש הורטי ,הצטרפה לגרמניה הנאצית במלחמה
בברית המועצות ביוני  ,1941ובדצמבר  1941הכריזה מלחמה על ארצות הברית.
אך במרץ  ,1944כאשר הגרמנים חששו כי הונגריה תפרוש מהברית עמם ,כבשה
גרמניה הנאצית את הונגריה.
תושבים בהונגריה בגיל גיוס ,שהצבא לא היה מעוניין בהם ,בעיקר יהודים ,גויסו
ישגִ יטה מוּנקאסוֹ לְ גַ לאט; בראשי
לשירות העבודה (ִ ,kisegítő munkaszolgálatק ֶ
תיבות  ,)KMSzונשלחו למחנות עבודה בכפייה (מונקטבור) ,שם הועסקו בבירוא
יערות ,בסלילת כבישים ,בתחזוקת תשתיות צבאיות ובתעשייה הצבאית ,בתנאים
קשים מאוד .משנת  1942היו העובדים היהודים חייבים לענוד סרטי זרוע צהובים
(ועובדים נוצרים ענדו סרטי זרוע לבנים ונהנו מתנאים טובים יותר).
רפאל ,אחי הגדול ,היה במחנה עבודה .מיכאל ,האח השני ,הסתתר בבודפשט
( )Budapestואהרון ,האח השלישי ,השיג ניירות אריים מזוייפים תחת שם אחר,
ברח ממחנה עבודה ,עבד ברכבת שנסעה בקו ברלין ( – )Berlinבודפשט ,ושירת
כמלצר של אנשי האס.אס .והקצינים .אחותי לנקה הסתתרה בבודפשט ובשנת
 1944נשלחה לאושוויץ ,שם נרצחה.
אמא ז״ל הייתה תמיד אופטימית .כשאחיי גוייסו למחנות עבודה ואני נשארתי
עמה לבד ,היא אמרה לי :״בוא בני ,כל דבר שאתה תדע יעזור לך .תלמד לבשל,
תלמד לסרוג גרביים ,תלמד לתקן גרביים״ אמרתי לה :״אמא ,אבל אני לא בת,
אני בן״ .ענתה לי :״אתה תלמד כל מה שאני עושה ,תסתכל ותעשה״ .אז לא
השליכו גרביים עם חורים כמו היום ,אלא לקחו את הגרב ,הלבישו את הגרב על
׳פטריה׳ מעץ ,והיות ובדרך כלל העקב משתפשף הכי מהר ,אז תפרו שתי וערב עם
חוט עבה ,ככה תיקנו גרביים .לימודי אצל אמא הצילו את חיי במחנה הריכוז דכאו־
אלאך ( .)dachau-Allach
כבר בשנת  1942הגיעו אלינו שמועות על הזוועות והרציחות במחנות ההשמדה.
לא רצינו להאמין שדבר כזה יכול לקרות .זה היה עד כדי כך שכשהייתי במחנה
אושוויץ ( )Auschwitzלא האמנתי שבקרמטוריום הזה שורפים אנשים ,אמרתי
ששורפים שם בגדים .פליטים יהודים באו מפולין בשנת  ,1941ואני הייתי אז בן
שלוש־עשרה .עד היום נחרת לי בזיכרון שבא פליט אחד שברח ממחנה השמדה,
עם רגל אחת מעץ ,שסיפר על זוועות אושוויץ .אמא קיבלה אותו ,והוא אכל אצלנו
לא יום ולא יומיים ,אבל הוא חי בפחד תמידי .שמענו ,ידענו ,אבל לא האמנו.
באפריל  1944נצטוו יהודי הונגריה לענוד טלאי צהוב ,ורכושם הופקע והוחרם.
במאי  1944רוכזו יהודי נובה־זאמקי בגטו ,וביוני הועברו למרכז גירוש ושולחו
לאושוויץ.
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מחנות ההשמדה – פלנטה אחרת
במאי  1944ריכזה המשטרה ההונגרית את יהודי נובה־זאמקי ,ואנו ביניהם ,בגטו –
מבנה שהיה בית־חרושת נטוש ללבנים אדומות ,טגלגיאר ( .)Téglagyárהיינו שם
ללא מיטה וללא שום הכנה למה שצפוי לנו .הלכנו ברגל ,זה היה מרחק של כמה
קילומטרים ,והלכו שם זקנים ,ילדים וטף ,אבא ,אמא ואני אלכס.
נזכר אנוכי בכאב בהליכה לגטו ,ולפני עד היום התמונה של הגויים שלגלגו עלינו,
צחקו עלינו ,ושמחו לאידנו ,שאנו הולכים.
בגטו ,בבית החרושת ללבנים ,כתבה אמא ז״ל מכתב בו היא נפרדה מכולם
ושלחה אותו לאחי הבכור ,רפאל ,למחנה העבודה:
״בני היקר ,תאמין שאני אפילו לא יודעת איך לכתוב ,כל־כך אני לא בשלי .אבל
תאמין לי בני המתוק ,לא עלי אני חושבת ,אני רק חושבת ,האם אני אי פעם אראה
אתכם בחיים? קשה לי להתגבר על המחשבה הזאת ,אבל קבלו את זה ,כשנוכל אי
פעם בחיים אולי לעזור לכם .אני לא מסוגלת לכתוב יותר ,שאלוהים יעזור לכם,
תהיו מאושרים ,ושלא תדעו צער בחיים .אולי עוד ניפגש .אמא שלכם״.
בגטו היינו מספר ימים .חילקו אותנו לשתי קבוצות .הקבוצה הראשונה שולחה
ברכבת ב־ג׳ סיוון ,הקבוצה השנייה שולחה ברכבת ב־כ״ה סיוון תש"ד .אנחנו יצאנו
עם הקבוצה השניה .לא ידענו לאן אנחנו נוסעים – העלו אותנו לרכבת ונסענו.
עלינו לרכבת ב־ 16ביוני  .1944כל משפחתנו הוכנסה לרכבת – אבא ,אמא ואני.
הייתה שם גם משפחת גראי – אחות של אבא שקראו לה שרי עם בעלה ארמין,
שלוש בנות ובן .כשעלינו לקרונות הרכבת לקחנו איתנו את כל אותם הדברים שהיו
לנו ,שהרשו לנו לקחת ,בערך איזה ארבעים חמישים קילו לכל אחד .הנחנו את זה על
רצפת רכבת המשא ,קרון בהמות .נדחפנו פנימה ,לקרונות בהמות חשופים ,בצפיפות,
לא היה שם בית־שימוש .ישבנו על חפצינו ,על המזוודות ועל הקופסאות.
לא ידענו לאן אנו נוסעים ,אך אבי ז״ל ,שהכיר את הסביבה מנסיעותיו הרבות,
זיהה את נתיב הנסיעה .נסענו לכיוון צ׳אסקי־טשין ( )Cesky-Tesinכך שהבנו מה
כיוון הנסיעה .אבא אמר לנו :״אנחנו נוסעים לפולין״ .אז פתאום התחלנו להבין
שהסיפור עם ההיסטוריה של אותם אנשים שברחו משם ,שהנה האמת ,הנה כל

האמת .הנסיעה שהייתה צריכה להמשך שעות בודדות נמשכה שלושה ימים.
בקרון היינו כ־ 80איש ,את הצרכים עשינו בתוך הרכבת .אני הייתי אז ילד בן ,15
והתבגרתי ברכבת בן לילה .פתאום אני התחלתי לדבר ,וההורים שתקו .הם הבינו
שזה הסוף ,אבל אני לא הבנתי .אני זוכר עד היום ,שאבא ישב ליד אמא ,והם החזיקו
ידיים כל הזמן .אני לקחתי את הידיים שלהם ,החזקתי אותם חזק ,וכשהחזקתי
 מחנה ההשמדה אושוויץ נמצא  62ק״מ צפון־מזרח לצ׳אסקי־טשין.
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אותם הרגשתי ככה שאני נותן להם כח .אמא הסתכלה עלי במבט מלא כאב ,ואני
לא הבנתי למה היא מסתכלת עלי .אני הייתי קשור לאמא חזק מאד.

קרון רכבת חתום מגיע למחנה אושוויץ־בירקנאו ,באשנב ניבטים שלושה גברים
מצילומי קצין האס.אס אוברשטורמבנפיהרר רודולף הס ,מפקד מחנה אושוויץ
באדיבות ארכיון בית לוחמי הגטאות9104 ,

כל חייה של אמא היו רק להעניק ,לתת ,רק לתת ולא לקבל .היא תמיד אמרה
לי :״בני ,תזכור את ברכת הכוהנים :׳יברכך השם וישמרך ,יאר השם פניו אליך
ויחונך ,ישא השם פניו אליך ,וישם לך שלום׳.״ אמא תמיד אמרה לי :״תזכור את
זה ,שמה שאתה תשיג בשלום ,גם אם באותו רגע זה יכאב לך ,לזמן ארוך זה
משתלם״ .אמא הייתה חכמה ,חינכה אותנו בדרך נכונה ,ומאוד אהבנו אותה .כשהיו
בוררויות ,אנשים באו לאמא שלי כדי שהיא תחליט ,וההחלטה שלה הייתה החלטה
כמו של רב .אמא תמיד אמרה לי :״כשתגדל ,תקפיד על דבר אחד ,לא חשוב מי גרם
לכך שהייתה מריבה ביניכם ,אל תלך לישון עם כעס בלב ,כי אם תתעורר בלילה,
הכעס ייהפך לשנאה.״ אני באמת נוהג כך.
את אבא שלי מינו כביכול כאחראי על אותו קרון ,שכן אבא דיבר חמש שפות.
בכל מקום שאנחנו עברנו ועצרנו בתחנות ,הוא – כאחראי – צעק בשפת המקום:
תנו לנו מים ,אין לנו מים .אז בא החייל ,ונתן לאבא מכה .אבל איפה שעברנו ,בכל
מקום היה יחס אחר :כשעברנו דרך צ׳כיה ,האנשים שראו אותנו היו להם דמעות
בעיניים .כשעברנו דרך הונגריה היה לאנשים לעג בעיניים.
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פסי הרכבת למחנה אושוויץ־בירקנאו ( )Birkenauושער הכניסה למחנה
באדיבות ארכיון בית לוחמי הגטאות8811 ,

שלט ״העבודה משחררת״ בכניסה למחנה ההשמדה אושוויץ ,לאחר שחרור המחנה1945 ,
באדיבות יד ושם ,ארכיון התצלומים8EO5 ,
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ככה נסענו ברכבת במשך שלושה ימים .ביום השלישי הגענו למחנה בלתי
מוכר ,שאחר כך נודע לי ששמו אושוויץ .פתחו את הדלת של הקרון ,הורידו את
הפלומבה מבחוץ .אז הבנתי למה אמא הסתכלה עלי בעצב כשהיינו ברכבת בשעות
האחרונות.
היא הסתכלה עלי ,ולא הורידה ממני את העיניים .אני הייתי מאוד קרוב אליה
והיא אמרה לי :״שמע בני ,אני לא יודעת מה יהיה מחר ,אבל אתה תלך עכשיו
עם אבא ולא איתי .דבר אחד אתה חייב להבטיח לי ,שאתה תשמור על אבא".
המשפטים האלה נתנו לי ,שלא אבא ישמור עלי ,אלא אני אשמור על אבא .אני
נהייתי באותה שנייה גבר .נוכחתי לדעת עם הזמן שלכל אורך השנה אני הייתי
הגבר ,למרות שהייתי אז נער בן חמש־עשרה.
בתחומים של צדקה אני חייתי ברוח של אמא ,הרוח של אמא היא זו שהצילה
אותי ,לא פחדתי משום דבר.
אני יורד מהרכבת ,אמא יורדת מהרכבת ,אני הולך עם אבא ,ואמא הולכת ימינה.
מנגלה אומר :״ימינה! שמאלה! ימינה! שמאלה!״ וזה לחיים וזה למוות.
אמא הולכת עם כל המשפחה ועם הדודה שלי .האחות של אבא הלכה עם ילד
קטן שהיה בגילי ישר לתאי הגזים.
כל הקבוצה הזאת הלכה ישר לתאי הגזים ,דבר שלא ידענו בזמנו .היום אני יודע
את זה ,אז לא ידעתי.
עד שלא שוחררנו בידי האמריקאים לא ידעתי בכלל שדבר כזה יכול לקרות.
אפילו אם ראיתי שיש עשן ,לא האמנתי שיש קרמטוריום ,לא האמנתי שיש תאי
גזים ,שמשמידים אנשים בתאי גזים.

הגענו עם אבא למדרגות לכיוון המחנה .הקומנדוס ,כך קראו להם ,פקדו עלינו:
אל תיקחו שום דבר ,אבל אל תורידו את הנעליים ,כי ברגע שתורידו את הנעליים
ייקחו אותם מכם.
זה מה שאמרו לנו .ירדנו מהרכבת ,כמו שאמרתי ,מנגלה אמר :ימינה! שמאלה!
(לחיים! למוות!) ואני הלכתי עם אבא.
הלכנו ברגל ,שם באותם המקומות שצילמתי אחרי שנים רבות בביקורי עם בני
ֶאלְ ָ ּדר במחנות ההשמדה.
מכאן הובילו אותנו ברגל ,את אבא ואותי יחד ,התפשטנו והלכנו להתרחץ .נתנו
לנו סבון ומגבת ביד ,נכנסנו בפנים ,סגרו את הדלתות והיה שם ריח נוראי.
אחרי כמה דקות אמרו לנו :אין מים ,תצאו החוצה ,ותתרחצו במקום אחר.
זה היה תא הגזים ,אבל נגמר להם הציקלון ,לא היה להם גז להשמדה ,וכך ניצלנו
ממוות.


׳קומנדוס׳ ,בעגת מחנות הריכוז ,הם קבוצות עבודה של אסירי המחנות.
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'ניצלנו' גם מסימון בקעקוע מספר על זרועותינו ,כי לא טרחו לסמן נידונים למוות
במספר.
יצאנו משם ,מבלי לדעת שניצלנו מהמוות .יצאתי עם אבא ,ואז אמרו לנו:
תתלבשו .התלבשנו ,הלכנו ביחד ,שוב הייתה סלקציה ,שוב מול מנגלה.
הופרדתי מאבא ונשלחתי ללאגר  Zבבירקנאו ( ,)Birkenauכלומר ,ליד אושוויץ
(ציגוֹ ינֶ ר לאגר) ,שנקרא ׳מחנה הצוענים׳,
( .)Auschwitzבמחנה בירקנאו בלאגר ִ Z
נכנסתי לבלוק  ,15וכשהתמלא הבלוק הועברתי לבלוק  17ואחר־כך ,כשהגיעו
ילדים נוספים ,הועברתי לבלוק  .21היינו במחנה אלף מאתיים ילדים ,שהיו צעירים
יותר מגיל המעבר שמותר היה להיות עם המבוגרים .מתוך אלף ומאתיים הילדים
האלה נשארו בחיים שלושה ,ואני אחד מהשלושה.
מה עשינו שם כל היום? קודם כל הכניסו אותנו פנימה ולא היו שם מיטות.
הצריף הזה היה מיועד מקודם אך ורק לסוסים של הצבא הפולני.
היה שם כזה שיפוע שיועד לכך שכאשר הסוסים עושים את צרכיהם ,הכל היה
נוזל דרך השיפוע.
נתנו לנו לשבת בצריף ,כולנו ישבנו ,וזה היה בצורה כזו שכל אחד ישב בפישוק
ואז השני התיישב כי לא היה מקום אחר .זה היה ככה שאם מישהו רצה לקום ,כל
הקבוצה ,שמונה או עשרה ,קמו יחד איתו ,כי אחרת הוא לא יכול היה לקום ,מכיוון
שהוא היה צמוד לזה או לשניים שלושה לפניו.
אחרי זמן מסוים כולם עשו את הצרכים שלהם במקום ,כי אף אחד כבר לא רצה
לצאת ,מכיוון שמי שיצא כבר לא היה לו מקום לאן לחזור.
כך זה נמשך כשבוע ימים.
האוכל העיקרי היה מרק שנקרא דרגמיזה ,כלומר ,זה היה מרק שבישלו אותו
מכל הפסולת מכל מה שהיה.
כאשר יצאנו החוצה ,שזו הייתה שמחה גדולה ,כלומר ,השמחה הגדולה ביותר
הייתה שיכולנו לצאת החוצה ,כי כך לפחות קמנו .יצאנו החוצה ,עמדנו בתור ולכל
חמישה הייתה קערה.
מילאו את הקערה הזו עם הדרגמיזה (מרק) ,אבל עד שהקערה הגיעה לחמישי
היא הייתה כבר כמעט ריקה .זה היה צריך לעבור כך שכל אחד שתה לגימה ,שלוק,
והעביר הלאה את הקערה .אבל היות והאנשים היו רעבים ,היו מתים מרעב ,אז
שתו ,שתו ושתו ,ועד שזה הגיע לחמישי כבר כמעט ולא היה מרק .זה היה האוכל.
כל יומיים הביאו גם חבית מעץ ,שהייתה מלאה עם ריבה מגעילה ,אבל זו הייתה
ריבה .אז חילקו מהריבה הזאת לכל אחד ,ונתנו עם זה פרוסת לחם .שמו לכל אחד
על זה את הריבה עד שזה התרוקן ,וכשהגיעו לאחרון החבית הייתה כבר ריקה ,כבר
לא היה מה לתת.
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את החביות הריקות השאירו שם ,ובהן הביאו בדרך כלל או את הדרגמיזה (מרק)
או את הריבה ,פעם את זה ופעם את זה ,השאירו אותם שם.
בבוקר בא עגלון עם עגלה והעמיסו את החביות על העגלה.
לפעמים כדי לא לתת לילדים בצריף לא לעשות כלום ,כל אחד קיבל סמרטוט
בגודל של דף נייר ,עמדו עשרה ילדים בשורה צמודים אחד לשני ,התכופפו על
הברכיים ,וניקינו שם את הכביש.
זאת אומרת ,כל אחד מאיתנו טיאטא את הכביש לכיוון ימינה וזה שלידו טיאטא
שמאלה והלאה.
זה לקח שלוש ארבע שעות ,ואחרי זה כשבאה הקבוצה השניה מספיק שעברה
שם עגלה ,הוא שוב התלכלך ,ושוב היינו צריכים לנקות את הכביש.
כלומר ,זו הייתה תעסוקה כזאת כדי לתת לנו עבודה כדי שנצא החוצה ,כי אחרת
היינו מתפוצצים.
בית־שימוש שם היה עם קרש ,אלה בתי־השימוש שיושבים שם ,אם בכלל
אפשר היה שם לשבת ,כי הכל היה מלוכלך ומעלה צחנה נוראית .כך זה היה במשך
מספר שבועות.
הבלוק־אלטסטר (הממונה על הצריף) שם היה צועני שהוא היה אכזר והמשפחה
שלו הייתה גם שם .שם בכלל היה מחנה צוענים ,שהצוענים היו שם עם המשפחות
שלהם ,והוא גר איתם ,הם גרו ביחד .הממונה עליו היה הלאגר־אלטסטר – הממונה
על המחנה – הלאגר זה המחנה.
כל האזור הזה היה בהשגחת אנשי אס.אס .שצפו עלינו מראש מגדל השמירה,
והם ראו כל מה שנעשה שם.
ּ
פעמיים ביום היה שם ַא ֶפל ,אפל זה מסדר .ספרו אותנו ,ואנחנו עמדנו בטור.
אנחנו אהבנו את האפל רק כדי לא לחזור לצריף ,לא לחזור לאותו בלוק.
לאחר שמנגלה הפריד בין אבא לביני ,כל הזמן היה במוחי ״איפה אבא?״ ,הרי
הבטחתי לאמא שאשמור עליו! חיפשתי וחיפשתי עד שיום אחד פתאום גיליתי שם
את אבא שהוא נמצא במחנה הסמוך.
שרקתי את השריקה המשפחתית ונפנפתי עם היד ,ואבא בא עד למרחק המותר
לגדר החשמלית ,שהיה שם מתח גבוה.
צעקתי ושאלתי את אבא :״איפה אמא?״ ,אבא הצביע – שם ,שם.
מאוחר יותר מצאתי אבן וכתבתי עליה :״אמא ,אבא בסדר ,כמו שביקשת ממני,
אני שומר עליו.״ זרקתי את זה לכיוון שאבא סימן לי וכתבתי את השם של אמא.
זרקתי וחשבתי שאולי יעבירו את זה לנשים ,כי ראינו שם את הנשים ,הן היו
רחוקות ,אבל אז עוד לא ידעתי שאמא כבר לא הייתה בחיים.
הילדים בינינו לא דיברנו ,כמעט ולא דיברנו .בהתחלה דיברנו ,נוצרה קבוצה של
כל אחד עם זה שישב לפניו ,אבל אנחנו אף פעם לא חזרנו לאותו מקום.
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עד שביום אחד ,כעבור שבועיים ,פיזרו את הילדים ,והביאו לשם מיטות מעץ .אז
על המיטות שהיו צריכים להיות עליהם מזרונים מקש או משהו כזה ,אבל לא היה
עליהם כלום ,אלא היו שם אך ורק דרגשים מעץ שעליהם שכבנו .שכבנו צפופים
ממש אחד ליד השני.
יום אחד פתאום פרצה מחלה ,מחלה שנתנו לה את השם ׳שארלך׳ ,שזו דלקת
(שנִ ית) ,היכולה להיות קטלנית אם לא מטפלים בה.
גרון ָ
באחד המסדרים (אפל) שמעתי את הגרמנים מדברים ביניהם ,כלומר ,שני אנשי
אס.אס .דיברו ביניהם והם אמרו :אנחנו נעביר את הילדים .היום אני מבין שהם
התכוונו שישלחו את הילדים האלה לתאי הגזים ,כי אם פורצת שם מחלה ,הרי אין
שם תרופות ,אין שם מרפאה ,שהם קראו לזה ׳רביר שטובה׳.
אני הבנתי שלוקחים אותנו רחוק מאבא ,אז איך אני אוכל לדאוג לאבא? אז
כאילו מהשמים ,בצהריים או בערב ,זאת אומרת ,כשחילקו בערב את הארוחה ,אף
אחד לא רצה ללכת למטבח להביא את החביות עם האוכל ,כי הם היו כבדות מאד.
היה שם מטבח מרכזי וסביבו היו כל הצריפים ,ומהצריפים האלה באו לקחת את
האוכל.
האוכל תמיד היה בחביות של מאה עד מאה עשרים ליטר בקירוב ,שהיו לה שתי
טבעות ,ואז לתוך הטבעות האלה נכנסו שני מקלות ,כלומר ,מוטות ארוכים ,ואז
שניים ,שניים ,שניים ,שניים ,כלומר ,שמונה אנשים הרימו את זה.
זאת אומרת ,שמונה ילדים סידרו את המיכלים מהמטבח ,והביאו את האוכל
לצריפים.
אבל אף אחד לא רצה ללכת ,כי לא היה כוח ללכת .באותו יום אני התנדבתי
להביא את האוכל ,הלכתי לחדר אוכל עם הקבוצה ,ורק חיכיתי לראות את הקבוצה
שמביאה את האוכל מהמחנה של אבא.
היו שם כמה קבוצות ,לכל צריף הייתה קבוצה והיו שם אינסוף צריפים.
הורדתי את החבית ,ונכנסתי לאותה קבוצה שחשבתי שמחזירה את האוכל
למחנה של אבא שלי.
למזלי הגדול אני הגעתי למחנה של אבא שלי.
מספרים אישיים אז עוד לא היו לנו .קיבלתי אחרי זמן את המספר .79658
אני הגעתי למחנה של אבא ,אבא ראה אותי ,ואנחנו התנשקנו .אבא שאל אותי:
איך הגעת לכאן ,הרי אתה אצל הילדים? אמרתי לאבא :״לא אבא ,אתה לא זוכר,
אני פה ,אני לא אצל הילדים ,אתה טועה״ .אבא לא אמר לי כלום.
לפני האוכל עשו אפל ומצאו שבצריף של הילדים היה חסר אחד ופה אצל
המבוגרים היה אחד יותר.
אבל אצל הגרמנים היה סדר למופת ,זה נקרא בגרמנית פונקטליכטקייט ,כלומר,
דייקנות .הכל זה החינוך הגרמני ,יימח שמם.
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בגללי שני המחנות עמדו באפל ,ולא קיבלו אוכל .אני לא יודע מה קרה לי ,אני
בדרך כלל לא שקרן ,ואני בדרך כלל אוהב רק לתת ולא לקבל ,בדיוק כמו שחונכתי
בידי אמא ,אבל חיכיתי שם כאילו שהיה מישהו מלמעלה שאמר לי" :עמוד!" שעות
רבות שני המחנות עמדו.
אבא אמר לי :״תחזור״ .אמרתי לו :״אבא ,לאן לחזור ,אני פה!״ בערב הגיע מנגלה.
כולם היו שם במחנה הזה אנשים מבוגרים וגבוהים והיה שם רק ילד אחד קטן ,זה
הייתי אני.
מנגלה בא ישירות אלי ואמר לי :״אתה ברחת משם ,מה אתה עושה כאן?״ אני
אמרתי לו ככה בגרמנית :״אם אני אגיד לך שאתה לא צודק ,האם אתה תאמין לי?
אני כאן!״.
הוא הסתכל עלי ,צחק ,ונתן לי שתי סטירות .הוא פיזר את האנשים ,אמר לתת
לכולם אוכל ,ועליי הטיל עונש.
הביאו שרפרף ,הייתי עירום לגמרי ,קשרו לי את הידיים והרגליים מעל השרפרף
והעונש היה להלקות אותי עד מות.
שני חיילי אס.אס .לקחו שני כבלים ארוכים שבסופם הייתה עופרת ,התחילו
להלקות אותי ,ואבא עומד בצד ורואה את זה.
ההוראה של מנגלה הייתה לגמור איתי ,כי אני הפרתי את המשמעת ,שככה
יעשה לאיש אשר יעשה דבר כזה.

עונש מלקות במחנה השמדה
באדיבות יד ושם ,ארכיון התצלומים4613/666 ,
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אחרי מספר מלקות התעלפתי .כולי הייתי מלא דם ומלא פסים .הדם נזל ממני,
אבא לא היה יכול לראות את זה ,וגם הוא לא יכל לגשת אלי ,כי פיזית זה היה בלתי
אפשרי וגם אם הוא היה מצליח להגיע אלי היו מיד יורים בו.
אחרי שכולם היו בטוחים שאני מת הם הפסיקו ,שחררו אותי ,וזרקו אותי לבור
מתים כדי שכשהעגלון עם העגלה שיבוא בבוקר ,יאסוף אותי ,את המת.
אבא כל הלילה התפלל ובכה ,אבל הוא לא יכול היה לצאת מהצריף ,במיוחד
שלא ידעו איפה אני שוכב.
בערך בחצות הלילה אני מתעורר ,אני מסתכל מסביב ואין שם אף אחד .אני רואה
שם חבית שחילקו ממנה את האוכל .אני זוחל פנימה בכוחותי האחרונים ,מלקק את
האוכל שנשאר עוד בתוך החבית ,ונרדם באפיסת כוחות בתוך החבית.
בבוקר בא הנהג לחפש את המת ,ולא מוצאים אותו ,המת איננו.
אני בתוך החבית ,לוקחים ,ושמים את כל החביות ,כשאני בתוך החבית ילד
קטנצ׳יק מקופל לגמרי ,על העגלה.
בנסיעה החבית נופלת מהעגלה למרחק של איזה מאה מטר ,ואני נופל מהחבית
החוצה .מחזירים את החבית לעגלה ,והם לא רואים שאני בחוץ .כל זה יכול לקרות
רק בהשגחה מלמעלה.
אני חוזר בחזרה עירום לגמרי לצריף של אבא .אבא בעזרת אנשים בצריף מלבישים
אותי בסמרטוטים ,ואני נשאר שם.
אחרי מספר ימים אני מתאושש לאחר שעזרו לי קצת ,אבא לקח את האוכל שלו,
וגם אני עמדתי בתור .אנשים שם לא ידעו שאני הייתי זה שקיבלתי את המכות
האלה.
אחרי ימים רבים בא מנגלה והוא אומר :כל מי שרוצה ללכת לבית־הבראה כדי
להתחזק שיצא החוצה ,כלומר ,מי שמרגיש שהוא חולה.
אני כמובן בתמימות יוצא החוצה יחד עם אבא .מנגלה מסתכל עלי ,מסתכל,
הייתי מוכר לו ,רק שהוא לא ידע בדיוק שזה הילד שהוא נתן לו עונש מוות.
הוא מסתכל עלי ושואל אותי :״מה אתה עושה כאן ,אתה לא יהודי!״ .אני אומר
לו :״יכול להיות ,אבל אני כן יהודי״.
הוא אומר לי :״אתה לא יהודי ,אתה ארי ,אתה בלונדיני״ .הוא שואל אותי:
למה אתה עומד כאן? אני אומר לו :״אני חולה״ .הוא אומר לי :״אתה לא חולה,
החוצה!״.
אז אני מחזיק את היד של אבא ,ואני מושך אותו איתי .מנגלה אומר לי על אבא:
״הוא גם לא חולה״ ,בפקודתו יצאנו החוצה מהקבוצה.
בקבוצה שהלכה כביכול לבית־הבראה היו גם כמה אנשים מהעיר שלנו ,מנובה־
זאמקי .אחרי שחרורנו נודע לנו שקבוצה זו נלקחה ישר לתאי הגזים.
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אחרי שבועיים שלושה היה שוב מסדר ,ושוב הגיע מנגלה .אמרו שמחפשים
אנשים לעבודה ,אבל רק בעלי מקצוע כגון נגר ,מסגר או רתך .אבא ואני מתנדבים,
אנחנו כאילו נגרים ,במיוחד היה חשוב לנו לצאת מהגיהנום בצריף.
אבא אמר לי :״לאן?״ אמרתי לו :״אבא ,בוא ,בוא״ .הוא אמר לי :״אבל אנחנו
לא נגרים״ .אמרתי לו :״בוא ,בוא״ .עמדנו שם ,מנגלה רואה אותי ,וכמו שאז הוא
הוציא אותי ,הוא הוציא אותי גם עכשיו.
הקבוצה הזאת באמת נסעה ,אבל גם הם נלקחו לקרמטוריום .זו הייתה הפעם
השלישית .אני לא ידעתי שהם נלקחים לקרמטוריום ,אז לא ידעתי .רק אחרי זה,
כשנפגשתי עם אנשים שהיו שם וסיפרו ,נודע לי שכל הקבוצה הזאת נספתה.
פתאום אחרי כמה ימים שוב אומרים שמחפשים אנשים לעבודה שיודעים לעבוד.
מה עושה הגורל? לפגישה הזאת מנגלה לא בא ,אז כן הוציאו אותי ,ושלחו אותנו
לדכאו ( .)dachau
מובילים אותנו לרכבת שמסיעה אותנו לדכאו־אלאך ( ,)Allachמנגלה עומד
בתחנת הרכבת ,והוא בודק מי הם האנשים שיוצאים.
הוא לא רואה אותי ,אני הולך מאחוריו ,עולה לרכבת ומחכה בפחד מוות שהוא
יראה אותי ויוציא אותי .אני לא ידעתי שהקבוצות הקודמות נלקחו למחנה מוות
לתאי הגזים ,אבל לא רציתי יותר להישאר שם.
לא היה חשוב לי לאן ,רק לא להמשיך פה בגיהנום.
עלינו לרכבת ,היו שם שני אנשי אס.אס .ליד כל קרון ונסענו .היינו שלושים
וחמישה איש בלבד בתוך הקרון ,פתאום קיבלנו אוכל ,קיבלנו שתייה ,ונסענו לכיוון
גרמניה.
פה יש אפיזודה קטנה .אני מגיע לתחנת הרכבת ,אז לפני שעלינו על הרכבת מבין
פסי הרכבת אני רואה שיבולת קטנה גדלה בין הפסים .כמו חיה טורפת התנפלתי
על השיבולת ואכלתי אותה ,כי זה היה בשבילי ויטמינים ,משהו שמציל אותי.
בזמן שאכלתי ,בדומה לתרנגולות המוצאות מזון ,כולם התנפלו עלי שאני אתן
להם מזה קצת חתיכה ,אבל זה כבר היה אצלי בבטן ,זו היה בסך־הכל שיבולת כזו
קטנה .כזה רעב היה שם.
במקום להיות תחת שליטת האס.אס .הועברנו להיות תחת ה־  ,OdTשזה
אורגניזציון טוד ( ,)Organisation Todtשהם היו אלה שהיו אחראים על העבודה הזאת.
הגענו לדכאו ,הורו לנו לרדת ,אבל פתאום אמרו לכולם לחזור ,והרכבת
המשיכה לאלאך ,מחנה שנמצא ליד דכאו ,במרחק של חמישה־עשר ק״מ ממינכן
(.)Muenchen
ירדנו מהרכבת ,נכנסנו שם לצריפים ,היו שם כבר מיטות .כלומר ,אלה לא היו
בדיוק מיטות ,אלא דרגשים בקומות ,אחד מעל השני ,מקרשי עץ עליהם היו מזרונים
מקש.
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למחרת בבוקר בדקו כל אחד איזו עבודה הוא יכול לעשות .העבודה לה נועדנו
הייתה בבית חרושת ב.מ.וו .שנמצא לא רחוק משם.
היו שם הפצצות ,התפקיד שלנו ,של המחנה שלנו ,היה ללכת כל בוקר למרחק
של חמישה־שישה ק״מ עד לבית החרושת ,ואם היו הפצצות היינו צריכים לפנות
את ההרס מההפצצות ,ולרכז כל מה שהיה אפשר.
זה אף פעם לא היה סופי ,כי ברגע שגמרנו לנקות באו המטוסים האמריקאים או
הבריטים והפציצו מחדש .ההפצצות היו תמיד ליליות .אני הייתי בקבוצה הזאת,
שם עבדתי ,ויצאתי עם אבא כל יום לבית חרושת ב.מ.וו .ככה עבדתי יום־יום במשך
כשלושה חודשים.
בקבוצה הזאת היה קאפו אחד שקראו לו קנוהל .הוא היה אכזר ,הוא לא היה
יהודי ,הוא היה קומוניסט ,והוא הוכנס להיות קאפו בגלל שהוא היה גם קומוניסט
וגם הומוסקסואל.
היו לו שני משולשים ,משולש אחד צהוב שזה סימן של הומוסקסואל ומשולש
שני אדום שזה קומוניסט .זאת אומרת ,בעיני הגרמנים היו לו שתי עבירות.
אני מצאתי חן בעיניו ,והוא נתן לי עבודה קלה יותר .הוא לא ניצל אותי ,כי אבא
שלי בא אלי ואמר לי" :בני ,תקשיב ,אני הולך להגיד לך משהו שאתה צריך מאוד
להיזהר .האיש הזה הוא חי עם גברים".
בגילי לא ידעתי מה זה ,ולא הבנתי מה זה .הוא אמר לי" :לכן תיזהר לא להתקרב
אליו ,ולא לעשות איתו שום דבר".
בין אבי לביני הייתה כזו שפה יפה של גברים ,לא כמו אבא ובן בלבד ,אלא הייתה
בינינו ידידות יפהפייה.
הודות לכך שהקאפו הזה חיבב אותי הוא נתן לי עבודות קלות יותר ,אבל לא ניצל
אותי.
העבודה הזאת שעבדתי בה הייתה פינוי הריסות.
פה יש איזושהי אפיזודה קטנה .כל יום בעבודה כשאנחנו הגענו אחרי שהלכנו
את אותם חמישה שישה ק״מ עם קבקבי עץ בלי בגדים חמים אלא רק בגדים דקים
לגופינו.
התספורת הייתה כזאת שבאמצע על הראש היה פס ומשני הצדדים היו שערות,
כדי שאם מישהו היה בורח מיד יתפסו אותו.
כמובן ההליכה יום יום ל־ב.מ.וו .הייתה מלווה באנשי אס.אס ,.שהם הלכו יחד
איתנו עם כלבים מהצד ,ככה שכשמישהו יצא החוצה מהשורה כלב מיד נשך אותו.
כפי שאמרתי ,מדי בוקר הייתה עוברת לידינו מכונית ב.מ.וו ,.וישב שם בפנים
איש אחד.
כל פעם שהוא עבר לידי הוא הוציא את הראש הסתכל עלי ונסע הלאה.
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יום אחד המכונית באה שוב ,היא נוסעת לאט ,המכונית נעצרת לידי ,האיש הזה
מוציא את הראש ואומר לי :כנס לאוטו! פחדתי להיכנס ,לא ידעתי מה הוא רוצה
ממני.
חיפשתי את הקאפו קנוהל ,אבל הוא לא היה ,אז נכנסתי לאוטו.
האיש שישב שם לא אמר לי כלום .הגענו למשרדים שם עבד ,והוא אמר לי:
תעלה איתי! אני עליתי איתו למעלה למשרד שלו ,הוא היה מנהל בית החרושת.
הוא שאל אותי :מה אתה עושה פה בין היהודים? אמרתי לו :״אני יהודי!״ הוא
אמר לי :״לא ,זו טעות ,לך אסור למות״ .שאלתי אותו :״אז מה אני אעשה?״ הוא
אמר לי :״תאכל טוב ,כל יום תבוא לאכול אצלי״ .הוא נתן לי לאכול ,אכלתי טוב.
שם במשרד שלו ,המזכירה שלו נתנה לי לאכול .המזכירה שם הופתעה ,היא לא
הבינה איך לקבל את זה.
אני אמרתי לו :״אבל אני לא לבד ,יש לי פה גם אבא״ .הוא ארז לי ,כלומר,
המזכירה שלו ארזה לי אוכל ולקחתי את זה.
אני חוזר ,הקאפו אפילו לא ידע.
ככה כל יום באתי אליו .אחר־כך יום אחד כעבור שבועיים הוא אומר לי :אנחנו
נפסיק.
שאלתי אותו :למה? הוא אמר לי :החברים שלי הזהירו אותי שאם אני אמשיך,
אני אשב לידך במחנה.
אחרי המלחמה חיפשתי אותו מי זה היה .זה היה אדם עם קצת מצפון ,לא בגלל
זה שאני יהודי ,אלא בגלל זה שלא הייתי נראה כמו יהודי.
מפקד המחנה היה אס.אס .אוברשטורבן פיהרר ילינק .אשתו וילדיו היו יחד איתו
במחנה ,אבל הם גרו מחוץ למחנה ,בווילה יפה בעיירה אלאך.
יום אחד כשיצאנו בבוקר לעבודה ,ילדי מפקד המחנה ראו אותי הולך במסע היומי.
למחרת קורא לי הלאגר־אלטסטר ואומר לי שמפקד המחנה רוצה שאני אגש
אליו מיידית.
אסיר הבא למפקד המחנה זה כמעט כמו לבוא לריבונו של עולם.
הלאגר־אלטסטר לוקח אותי ,ואנחנו יוצאים דרך השער .אבא שלי פחד ,מה יעשו
לך ,מה עשית? אני מגיע אליו הביתה ,ואשתו שואלת אותי" :אתה יודע לבשל?" אז
נזכרתי במילים של אמא שלי ואמרתי לה" :בהחלט ,אני טבח מקצועי ".היא שאלה
אותי" :אתה יודע לתקן גרביים?" אמרתי לה" :כן" .הוציאו אותי מ־ב.מ.וו ,.ואני כל
בוקר נלקחתי על־ידי אס.אס .אליו הביתה ,ועשיתי שם ניקיון.
אס.אס .אוברשטורבן פיהרר ילינק היה מפקד כל המחנה .דיברתי אתם גרמנית,
ובשביל הילדים שלו הייתי הבובה שלהם .הם בעטו בי ,הייתי בשבילם כאילו בובה
חיה .הילדים ידעו שאני יהודי.
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הילדים מאוד אהבו דייסת חלב עם סולת .אמא ז״ל לימדה אותי איך להכין דייסה
טעימה.
הם אהבו את דייסת הסולת שבישלתי ,וזה היה בדיוק כמו שאמא לימדה אותי.
זה היה כאילו שאמא הייתה חיה .כל פעם אמרתי לאמא :אמא את פה? ככה דיברתי
איתה ,אני כל הזמן דיברתי איתה.
עדיין לא ידעתי שאמא לא חיה .לא רק שלא ידעתי ,אלא אני גם חיכיתי לה
במשך שנה שלמה יחד עם אבא ,אחרי השחרור.
אחרי שחזרנו ממחנה ריכוז ,חיכינו אבא ואני שאולי אמא תחזור.
לא ידענו ,רק אחרי זה כשקראנו את הספרים על הטרנספורט הזה והזה ,מה קרה
כך וכך ,אז נודע לנו שאמא נספתה עוד באותו יום.
זאת אומרת ,אמא שלחה אותי כאילו שהייתה אומרת :״לך תחיה עם אבא ,כי
אני הולכת למות״.
נשארתי לעבוד אצל מפקד המחנה הזה ,ואז אנשי האס.אס .שהיו שם לא העיזו
לגעת בי ,הם לא העיזו לפגוע בי כי אני הייתי המשרת של משפחת מפקד המחנה.
אז דבר ראשון ניגשתי ללאגר־אלטסטר בשם ווילי ואמרתי לו :״אני ביקשתי
ממפקד המחנה שתוציאו את אבא שלי מהעבודה ב־ב.מ.וו ,.ותעבירו אותו לעבוד
במטבח ,לקלף תפוחי אדמה לקצינים״ .הוא לא העז לעשות נגדי דבר ,אבל אני
הייתי אצלו כבר על הכוונת ,בגלל זה שאני העזתי לדבר כביכול עם מפקד המחנה
בעניינים שהם בתחום אחריותו כלאגר־אלטסטר.
למרות שאני בעצם בכלל לא דיברתי עם מפקד המחנה ,אבל אזרתי אומץ,
ואמרתי לו להוציא את אבא מהעבודה ב־ב.מ.וו ,.כי אם לא היו מוציאים את אבא
משם הוא היה כבר גומר שם ,כי הוא בקושי הלך ,כבר לא היה לו כוח.
אז אבא נכנס לעבוד בקילוף תפוחי אדמה עבור קציני אס.אס .במטבח .שם איך
שלא יהיה ,כשאדם נמצא במטבח הוא גם אוכל משהו ,כי זה היה כבר מחנה עבודה.
הילדים של מפקד המחנה היו בועטים בי כמו בעבד ,הייתי פשוט כמו עבד ,לא
היה מהם שום חום אלי .אני בישלתי ,תפרתי וניקיתי שם ,ואחרי זה החזירו אותי
מדי יום ביומו למחנה .אני לא הייתי שם אתם יום שלם ,אני הייתי שם רק כמה
שעות וזהו.
היו כאלה מיכלים סגורים ,שבישלו בהם במטבח ,והביאו בהם את האוכל לקצינים.
הקצינים אכלו ליד הצריף שבו גר מפקד המחנה .אז הטילו עלי את התפקיד,
להחזיר את המיכלים למטבח ,כי הרי לשאר האנשים אסור היה לצאת ואני כבר הייתי
בחוץ ,ושאני אדאג לנקיונם.
מה אני עשיתי? המיכלים לא היו ריקים לגמרי ,תמיד נשאר בתחתית איזה שליש
שהקצינים לא אכלו .הבאתי אותם לרביר שטובה (המרפאה) ,שזה מקום שלשם
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החולים הגיעו .נכנסו לשם הרבה חולים ,אבל הרבה מהם כבר לא יצאו .היה שם רק
רופא אחד בשם דוקטור מולנר ,שהוא היה מרומניה .הוא טיפל בכל החולים ,עד
כמה שהוא היה יכול.
למרות שחל איסור מוחלט לספק אוכל לאסירים ,אני העברתי את המיכלים
האלה אל הרופא הזה ,והוא היה צריך לחלק את השאריות האלה לחולים קשים
יותר וקשים פחות.
אבל לא היה לו לב לתת לחלק מן החולים ולחלק אחר לא לתת ,אז הוא אמר לי:
תעשה לי טובה ,אל תטיל עלי את התפקיד ,כי אחרת מחר יגידו שאני אכלתי את
האוכל.
היו שם בערך כשלושים – ארבעים חולים ,כי אם היו כבר יותר חולים אז היו
צריכים לשלוח אותם לדכאו ,ומי שנשלח לדכאו לעולם לא חזר.
אז אני התחלתי לחלק ,ולקחתי על עצמי בעצם צרה ,כי קנאת חינם גרמה
לשנאת חינם ,וחשבו שלאחד נתתי יותר ולשני נתתי פחות .אני ,חס וחלילה ,לא
עשיתי זאת ,אלא להיפך ,הייתי מאושר שאני יכול להציל בני־אדם.
אז מישהו מאלה שלא קיבלו אוכל הלשין עלי שקרים אצל מפקד המחנה
באמצעות הלאגר־אלטסטר.
מפקד המחנה קורא לי ,מכה אותי ,ואומר לי :״אתה חוזר ל־ב.מ.וו .ויש לי כבר
מישהו אחר במקומך״ ,שזה הבחור שהלשין עליי את השקרים .אני הוחזרתי לעבוד
ב־ב.מ.וו ,.ושוב עבדתי שם כמו שצריך .אבל אבי נשאר לעבוד במטבח.
בינתיים ,בב.מ.וו .הוחלף הקאפו בקאפו אחר ,כאשר שמע מה שמנהל היחידה
בבית החרושת עשה לי ,הוא קרא לי ואמר :״אתה יודע מה ,אני רוצה שתיגש אליו,
ותביא לנו סיגריות״.
לא התביישתי ,ניגשתי לשם ,ביקשתי ממנו סיגריות ,הוא נתן לי סיגריות ,ועל
סמך זה נתנו לאבא שלי עבודה קלה יותר במחנה .מפקד המחנה זרק החוצה את זה
שהלשין עלי ,כי הוא הבין שזה היה שקר .הוא החזיר אותי ,אבל לא נשארתי אצלו
הרבה זמן ,מפני שעשיתי תרגיל נועז שבגללו הוא כבר לא רצה לראות אותי יותר.
במחנה היה אתנו הרב ד״ר קליין ,שלימים נתמנה לרב ראשי של טורונטו ,קנדה.
ד״ר קליין היה המורה שלי בנובה־זאמקי ,וכמורה היה אהוב על כל תלמידי הכיתה.
בערב יום כיפור הוא אמר לכולם :שלא תעיזו לצום ,כי מי שצם עושה עבירה גדולה
יותר מאשר זה שאוכל.
אני חושב שגם אם הוא לא היה אומר את זה אנשים לא היו צמים .אבל הוא כינס
את כל אלה שהיו סביבו ,ונתן להם איזה נאום של עידוד.
חיילי אס.אס .דווחו עליו למפקד המחנה ,ומפקד המחנה ראה בזה מרד.
הוא כינס את כל המחנה ,ואמר לד״ר קליין :אתה הולך עכשיו למות ,אתה חופר
את הקבר שלך ,ואז תראה לי מה האלוהים שלכם יודע לעשות ,אני אהרוג אותך.
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זה היה אותו ילינק .כל המחנה עומד ,היה אז כבר קר .ד״ר קליין חופר ,חופר,
חופר ,וכשהוא הגיע לעומק לא רב ,בא ילינק ,מרים את האקדח ,ורוצה לירות
בדוקטור קליין.
ומה אני עושה? אני מתנפל על ילינק ,מפיל את עצמי עליו ,כדור נפלט מן האקדח,
ולא פגע בו .אז ילינק נתן לי מכות ונתן לי הוראה לשכב על ידו ,שגם אני אמות.
מאחר שילדיו של מפקד המחנה היו במכונית שלו בצד הכביש ,כאשר הם שמעו
את דבריו של מפקד המחנה – אביהם ,הילדים צעקו בגרמנית ״אבא ,אותו לא״
(פ ֶטר – ִאם נִ יכְ ט).
ָ
הוא לא אמר כלום ,כעס ,והלך .נלקחתי אליו והוא שאל אותי :למה עשית את
זה? אמרתי לו :״מה יצא לך מזה שתהרוג אותו .הוא יהודי ,למה שלא תלמד יותר
על היהדות והידע יעזור לך להבין את מעשיך״.
אני לא יודע מאיפה לקחתי את המילים האלה ואת האומץ הזה ואמרתי לו:
״למה שלא תלמד מה זה יהודי ,אז יהיה לך קל יותר להרוג אותו ,כי אתה תדע
את מי אתה הורג״.
מילים אלה יצאו מפי אבל הם באו מלמעלה – כך אני מאמין.
באותו יום הוא נתן הוראה להביא אליו את ד״ר קליין ,והם ישבו ולמדו את
היהדות .ערב ערב הם למדו מה זו היהדות .קשה לי היום לתאר איך ומאין באו
המילים ותוצאותיהן.
אחרי שחרורנו ממחנה אלאך כתב לי דוקטור קליין מכתב מטורונטו כשהוא
התמנה שם לרב הראשי .הוא כתב לי :לך אני צריך להודות.
מאיפה היה לי האומץ ,איך לא פחדתי.
כשאלוהים ירצה לקרוא לי ,הוא יקרא לי מתי שהוא ירצה.
הבה נלמד מה אמר רבי עקיבא :״ ָּכל ְּד ָע ִביד ַר ְח ָמנָא – ְל ַטב ָע ִביד[...כל מה שעושה
הקדוש ברוך הוא – לטובה הוא עושה זאת]״( .תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף ס,
עמ׳ ב).
זה היה הסיפור של דוקטור קליין והצלתו.
אספר על מקרה נוסף עם דוקטור מולנר.
דוקטור מולנר רצה להציל אנשים בתור רופא במרפאה של המחנה .במרפאה
היה קאפו שרצה להרוג כמה שיותר יהודים .הוא היה אוסטרי ,שבגלל היותו סדיסט
קומוניסט הכניסו אותו לבית־סוהר.
יום אחד אבי חלה בדלקת ריאות .עם חום גבוה ,ארבעים מעלות .אותו קאפו
העמיד את אבא למקלחת קרה ,ואחריה הוציא אותו החוצה ל׳טיול׳ בקור ,עירום
לגמרי; זה היה בינואר כשהיה אז קור כלבים ,מינוס עשרים מעלות ,ואני רואה את
זה.
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אבי חוזר למרפאה ,דוקטור מולנר רואה אותו ,והוא אפילו לא רצה לגשת אליו,
כי הוא ידע שבעוד שתי דקות הוא ימות ,שהוא יקבל התקף לב .שאלתי את דוקטור
מולנר :מה אני יכול לעזור? איפה אני יכול לעזור? דוקטור מולנר אמר לי :״אם אני
שולח אותו לדכאו לבית חולים אתה לא תראה יותר את אבא״.
בגלל המחלה הייתה לאבא עצירת שתן ,ודוקטור מולנר חשש מאוד לחייו.
השגתי בינואר שני אגסים מאנשי אס.אס .תמורת שיני זהב שאני קיבלתי מפה
ומשם .ביקשתי מאנשים :בואו ניתן להם משהו .היה שם חייל אס.אס ,.שהביא
איתו מהעיר שני אגסים .אמרתי לדוקטור מולנר :״תן לאבא לאכול אגסים״ .הוא
אמר לי :״הוא לא יכול לפתוח את הפה ,מה אתה רוצה ממנו״ ,אבל בסוף הוא בלע
אותם לאחר שאמרתי לו :״אז תן לו בכוח״.
אני לא יודע מה היה ,אבל אני לילה שלם עמדתי והתפללתי מחוץ לצריף על־
יד החלון של אבא .זה היה לילה קשה ,אני לא יודע אם זה היה מינוס חמש־עשרה
מעלות ,אבל בכל אופן זה היה קור כלבים בינואר ,האזור ידוע בחורפיו הקפואים.
דוקטור מולנר ראה אותי בחצות ,אז הוא יצא החוצה ואמר לי :לך מפה ,כי אתה
תהיה השני עם דלקת ריאות .אני עמדתי בחוץ ,רעדתי מקור עד הבוקר ,והתפללתי
כל הזמן.
בבוקר בא אלי דוקטור מולנר ואמר לי :״אביך ניצל ,זהו״.
שאלתי אותו :״איך?״ הוא אמר לי :״אני לא יודע ,הוא ניצל״ .אלה הן אפיזודות
של החיים.
היו עוד מקרים לאחר מכן כשהתחילו הגרמנים לסגת מהמחנות.
הגרמנים פינו אסירים ממחנות באיזורים שבהם התקדמו צבאות בנות הברית
והעבירו אסירים גם אל המחנה שלנו ,חלק מתוכם חולים קשים .כתוצאה מכך,
פרצה מחלת טיפוס ,ובאין תרופות פחדנו פחד מוות ממה שיהיה.
את גופות החולים שמתו העבירו למחנה דכאו כי שם היה קרמטוריום .הטילו
עלי את התפקיד בתור נער צעיר לקחת את המתים ממחנה אלאך למחנה דכאו.
את המתים העבירו בעגלה מעץ עם דפנות צדדיים ,זרקו פנימה את המתים,
כיסו את העגלה בשמיכה ,והעגלון עם שני סוסים לוקחים את המתים ,בליווי חיילי
אס.אס.
במקרים מסויימים הוטל עלי בתור נער צעיר לשבת על המתים ,לנסוע עם
העגלה הזאת למחנה דכאו ,ושם למסור אותם לקרמטוריום.
אני נוסע ,עוד מישהו אחד איתי וגם האס.אס .אנחנו מגיעים למחנה דכאו,
ואנחנו מגיעים לקרמטוריום כדי למסור את המתים.
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עגלה עם גופות במחנה השמדה
באדיבות יד ושם ,ארכיון התצלומים4486/11 ,

אחי מיכאל היה במחנה עבודה בהונגריה ,ממחנה העבודה העבירו אותו לדכאו,
שם הוא חלה בטיפוס.
הוא שמע עלי שאני נמצא במחנה אלאך ,ושלח לי פתק עם העגלון שהביא את
המתים מממחנה אלאך ,שאותו אחי הכיר עוד מנובה־זאמקי .הוא כתב על קרטון
״האם נמצא שם מישהו ממשפחת שפייזר? אם כן ,תמסרו לו את זה״ והוא רצה
לשלוח את זה בתוך המחנות ,כי הוא שמע שיש אנשים מהעיר נובה־זאמקי בדכאו־
אלאך .כשהוא שמע נובה־זאמקי הוא היה בטוח שזה אנחנו.
פתאום מישהו צועק את שמי ,זה היה אחי מיכאל .הוא היה על סף קריסה ,כמו
שאומרים .הוא זיהה אותי ,אבל אני לא זיהיתי אותו .מגבר יפה תואר בגובה של
מטר תשעים ,היה לאדם עם גיבנת ,כפוף.
הוא היה אז בן עשרים ושתיים .הוא אמר את שמי ,אבל אני לא ידעתי מי הוא,
לא זיהיתי אותו ,כי הוא היה כל־כך ירוד .הוא היה כזה מה שקראו לזה ׳מוזלמן׳ .אז
אני באתי ,וכל מה שהיה לי ביד נתתי לו לאכול.
מאז כל פעם כשנסעתי עם המתים הבאתי לו משהו ,מה שכבר יכולתי ,אפילו
קליפות של תפוחי־אדמה שהיו טובות מלא כלום.
אני חוזר למחנה ,ואני אומר לאבא :״אבא ,מיקי [מיכאל] נמצא״.
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אז כמו שליעקב בישרו שמצאו את יוסף ,פתאום היה ניצוץ בעיני אבא והוא
אמר" :כן??!!" כי הוא היה בטוח שהוא כבר לא חי ופתאום יש לו עוד בן חי.
האח שלי אמר אחרי שחרורו מהמחנה ,שאילולי זה הוא לא היה נשאר בחיים,
לכן כל פעם מה שיכולתי לשלוח שלחתי לו.
בצורה הזאת חיינו ,וברגע שהביאו הגרמנים אסירים ממחנות אחרים אחרי
הנסיגה ,החיים התחילו להיות נוראיים.
אני כבר לא הייתי אצל אותו מפקד ,החליפו את מפקד המחנה.
כבר באו אנשים שהעמידו תנאים ,שזה כן וזה לא ,אוכל לא היה לאכול.
הרעב התחיל להיות אדיר ,כבר לא היה מה לתת ,וכבר לא היה מאיפה לקחת.
בתי החרושת הופצצו ,וכבר לא יצאנו גם לב.מ.וו ,.כי כבר לא היה צורך ,מכיוון
שהיו כל־כך הרבה הפצצות.
אז כמו שאלינו הביאו הגרמנים הנסוגים אסירים ,ככה רצו להעביר גם את המחנה
שלנו הלאה למחנות אחרים ,אבל לא הצליחו.
הם לא הצליחו לעשות את זה ,כי בינתיים האמריקאים התקרבו .זה היה קרוב
לאחד למאי.

השחרור
במחנה דכאו־אלאך היו אנשים מבוגרים ,אנשי עבודה וכנער ב־ 1945הייתי בגיל 15
וחצי ,נמוך קומה ,ולכן נראיתי כילד.
כבר בחודש אפריל  ,1945שבועיים לפני השחרור ,נשמעו יריות ממרחקים והדי
התפוצצויות של פגזים ,והיה ברור כי הצבא האמריקאי מתקדם לעבר המחנה שלנו.
בסוף אפריל ,כאשר אנחנו רואים שאנשי הצבא הגרמני מתקפלים ועוזבים,
ובמקום הורמאכט וה־  ,OTdבאים אנשי אס.אס .נודע לנו כי מפקד המחנה שלא
היה אס.אס .והיה מהורמאכט העביר ידיעה – תזהרו ,רוצים להשמיד את המחנה
כדי שלא תישאר עדות לאכזריות הנאצים כלפיכם.
לכן ,אותו מפקד מחנה חדש ,שזה כבר לא ילינק ,שהיה שם העביר למשרד
הראשי של המחנה (שבראשו עמדו אסירים יהודים) ,נשק ,ואמר במידה שירצו
להשמיד אתכם ,תגנו על עצמכם כי אין כבר זמן להשמיד אתכם .אמרו שהוא עשה
זאת כדי לקבל חוות דעת טובה (המלצה) עליו וזה יציל אותו בבית משפט.
אנחנו שומעים תותחים לא רחוקים מהמחנה ,פגזים עוברים וחלק נוחתים בתוך
המחנה .זה היה קרב בין חיל התותחנים האמריקאי לגרמני.
באותו יום ,הרופא הראשי של בית החולים ,שהיה איש נשמה ,פרופסור מולנר
היהודי ,רופא שהציל הרבה אנשים חולים מהמוות ,פגז נפל לתוך בית החולים והוא
נהרג במקום.
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לי היה יחס יפה לפרופסור והוא ראה בי כבן שלו ,ואמר – יש לי בן בגילך וכשאני
מסתכל עליך אני רואה בך את בני .כך היו בינינו יחסים מאוד יפים וכל בעיה
שהייתה הוא ניסה בכל כוחו לעזור ,למרות שאם נכנסת לבית החולים של המחנה,
הסיכוי לשרוד היה אפסי.
לכן כשראינו שפגז אמריקאי הורג את האיש היקר הזה ,איש עם נשמה נהדרת,
היינו מאוד עצובים .האם הגיע לו מוות בידי המשחרר?
בתוך המחנה היו מגדלי שמירה ,ששירתו את השומרים הגרמנים לצפייה לתוך
המחנה .ביקשו ממני שאטפס על המגדל למעלה כי אף אחד לא היה חזק ומסוגל
לטפס ,ואני עליתי לגובה עשרות מטרים ומלמעלה צעקתי שראיתי ממרחק
שהצבא האמריקאי מתקרב .אבא שלי עמד למטה ,וצעקתי לו ,והוא צעק הלאה וכך
השמועה הועברה מצריף לצריף.
צעקתי :״הטנקים האמריקאים מתקרבים״.
אז כבר לא היה במחנה אף גרמני .ירדתי וזחלתי מתחת גדר התיל ,יצאתי החוצה,
ומיד נכנסתי לתוך המחנה יחד עם הצבא האמריקאי.
יחד איתם היה רב של הצבא האמריקאי ,ואמריקאים חילקו לנו אוכל ,והייתה
שמחה שלא ניתן לתאר ששוחררנו! אנחנו חופשיים!
יחד אתנו היה הרב של נובה־זמקי ,ד״ר קליין ,והא ערך מיד תפילה .לרב
האמריקאי שבא עם הצבא ,היה סידור ,והוא נתן לי את הסידור ורשם בו הקדשה,
והסידור עדיין אצלי בבית.
קשה לתאר את השמחה הרבה ,אכלנו וזללנו דברים שהיו אסורים למאכל ,ורבים
חלו כי לא היו רגילים לצרוך אוכל כזה .משם ,אחרי שבועיים ,המשאיות של הצבא
האמריקאי הסיעו אותנו לצ׳כיה לעיר פילזן ,מרכז תעשיית הבירה ,שם שוחררנו,
עלינו על רכבות נוסעים ומשאיות ומשם נסענו הביתה.
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הסידור שקיבלתי ב־ 30באפריל  ,1945יום שחרור מחנה דכאו־אלאך ,מהרב הצבאי של דיביזיה 42

בצבא ארה״ב ( )rabbi Major eli Bohnen , US Army 42nd rainbow division
הרב רשם לי הקדשה ,אך היא דהתה במהלך השנים


בארכיון מוזיאון השואה בוושינגטון ניתן למצוא אוסף תמונות של הרב.
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מחנה ההשמדה דאכאו־אלאך .ניצולים מניפים את דגל ארה״ב 30 ,אפריל 1945
באדיבות מוזיאון השואה ,וושינגטון74599 ,

מחנה ההשמדה דאכאו .ניצולים צעירים ומבוגרים מריעים לחיילים האמריקאיים 29 ,באפריל 1945
באדיבות מוזיאון השואה ,וושינגטון45075 ,

 | 30ממר״ם – מדור הפעלה

מחנה ההשמדה דאכאו־אלאך .חיילים אמריקאיים מחלקים סיגריות לניצולים 30 ,אפריל 1945
באדיבות מוזיאון השואה ,וושינגטון71051 ,

מחנה ההשמדה דאכאו־אלאך .קבוצת ניצולים בחזית צריפם ,מאי 1945
באדיבות מוזיאון השואה ,וושינגטון45760 ,
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מחנה ההשמדה דאכאו־אלאך .ניצולים מברכים את החיילים האמריקאיים 30 ,אפריל 1945
באדיבות מוזיאון השואה ,וושינגטון18145 ,

האחים שלי היו בגדודי עבודה ,ולאחר שההונגרים פירקו את גדודי העבודה הם
הסתתרו בבודפשט עם ניירות מזויפים.
הנאצים ההונגרים לא נפלו באכזריותם מהנאצים הגרמנים.
אחי הבכור רפאל הסתתר בבניין בקומה רביעית .דיירי הבניין ההונגרים גילו
שבבניין מסתתרים יהודים וקראו ל׳קקש טולאש׳ ,השוטרים שהיה להם על הכובע
נוצה.
במנוסה מהרדיפה אחריהם ,אחי וחבריו קפצו מהקומה הרביעית ,אבל היות וזה
היה חורף אז היו שם ערימות שלג בגובה של שניים שלושה מטר ,הם קפצו לתוך
ערימות השלג האלה ,וזה מה שהציל אותם.
יש לי יומן קטן של אושוויץ עם תמונות משם .כשאני הולך לישיבות ,כשמעצבנים
ומרגיזים אותי ,אני מבקש סליחה לשתי דקות ,אני לוקח את החוברת הזאת ,ואני
רואה ,שפה במיטות האלה אני ישנתי .אז אני חושב לעצמי ,אלכס על מה אתה
מתעצבן ,האם יכול להיות גרוע יותר מאושוויץ? לא .אז על מה אתה מתעצבן.
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הביקורים במחנות ההשמדה מזכירים לנו את העבר הנורא שאותו לא נשכח
לעולם .הנוער שנולד לאחר המלחמה צריך ללמוד ולזכור את העבר של עמנו.
הביקור במחנות ההשמדה מעורר בנו מחד כאב בל יתואר אך מאידך מעורר גם
תחושת ניצחון :התגברנו על הסבל והזוועות ,ועתה אנו יהודים גאים וחופשיים
במולדתנו ,בארץ ישראל .אנו נחושים ומתפללים שההיסטוריה לא תחזור על
עצמה .תלמידי בתי הספר לבושים כחול לבן וחיילי צה״ל עם דגל ישראל המבקרים
במחנות ממחישים זאת הלכה למעשה.

גדרות תיל מחושמלים ומגדלי שמירה
אלכס ,מחבר הספר ,בביקורו בדאכאו־אלאך2015 ,
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תפילת 'קדיש' ו'אל מלא רחמים' מול המשרפות ,אושוויץ1991 ,
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בני ֶאלְדָּר מבקר עמי במחנה אושוויץ1991 ,

נכדי הבכור רועי מבקר עמי במחנה אושוויץ2015 ,
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בטקס האזכרה השנתי באושוויץ ביום השואה העולמי בינואר  ,2015אליו הגעתי
עם נכדי רועי ,נאמתי בשם הניצולים ,וזאת אמרתי:
״קהל נכבד,
מאז שחרורי מאחד ממחנות הריכוז המרכזיים באושוויץ – בירקנאו עברו
כמעט שלושה דורות.
אני ניצול שואה ,אחד מקומץ הילדים ששרדו מתוך אלף מאתיים ילדים.
מדהים וכואב.
לעולם לא אשכח את היום בו רצתי מהמחנה החוצה לחפש את אבי ,ולמלא
את הבטחתי לאמא – לטפל באב ,שהיה חלש.
אמי ואחותי הומתו בתאי הגזים ביום בואנו לאושוויץ .אני נתפסתי וד״ר
מנגלה הורה להלקותני למוות .אירע נס וחזרתי להכרתי .בלילה חשוך מצאתי
עצמי שוכב בין מתים .זחלתי החוצה ,הסתתרתי בחבית ,ומאוחר יותר
הצטרפתי לאבא.
היום ברור לחלוטין שאנו ,ניצולי השואה ,מחוייבים לספר לדורות הבאים על
הכאב האיום ,המצוקות וההשפלה שחווינו .עלינו לספר על הזוועות הנוראות,
בהם לא היה לחיי אדם כל ערך ,ועלינו לתבוע שהאחראים יענשו .לאור
האירועים האחרונים בעולם ,אין וודאות שנצליח .הסנטימנט האנטישמי עדיין
קיים ,ותוצאתו היא פעילות טרוריסטית בכל רחבי העולם.
התאספנו כאן היום ,הודות לממשלת פולין וארגוני יהדות העולם ,עם אורחים
מכובדים מכל העולם ,במאמץ משותף לגינוי הנאציזם והאחראים לשואה,
ולהכריז שוב :לעולם לא עוד!
אנו ,ניצולי השואה ,פונים לכל אלה שבאו להזדהות עמנו :אנא אל תחסכו
במאמצים לעקור מן השורש את הפעילות הטרוריסטית הגלובלית ואת
האנטישמיות.
ואנא – תמכו במדינת ישראל.
ייתכן כי קיומה של מדינה יהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים
היה מונע את השואה.
תודה לכם,
אלכסנדר שפייזר
ניצול שואה מספר 79658״
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לעולם לא עוד :דברי בטקס אזכרה באושוויץ ,ינואר 2015
דף מודפס זה חולק לכל באי טקס האזכרה
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מתוך קהילה שמנתה בשנת  1939כ־ 395,000יהודים שרדו
בצ׳כוסלובקיה אחרי המלחמה כ־ 44,000יהודים .בשנים
 1950‑1948היגרו מצ׳כוסלובקיה כ־ 26,000יהודים ,מתוכם
כ־ 19,000למדינת ישראל.
בשנת  1941היו בהונגריה  725,000יהודים ,כ־ 5%מתושבי
הונגריה 564,000 .מיהודי הונגריה נספו במלחמת העולם
השנייה 63,000 ,מהם עוד לפני הכיבוש הגרמני .כ־233,700
מהיהודים שנספו היו מהאזורים שסופחו להונגריה
מצ׳כוסלובקיה ,מרומניה ומיוגוסלביה.

ר־ע ָשׂ ה ְל ָך ֲע ָמ ֵלק
ָזכוֹ ר ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
דברים ,פרק כ״ה ,פסוק י״ז
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חזרה לצ׳כוסלבקיה
עם השחרור ,חזרנו לנובה־זאמקי .חיכינו במשך שנה לאמא ,אבל היא לא חזרה.
אמי ואחותי נרצחו ונשרפו באושוויץ .תהיה נשמתן צרורה בצרור החיים .ביתנו
פוצץ במלחמה ,לכן הלכנו לבית הכנסת ,שם התאספו היהודים שחזרו ,אבא ואנוכי
נפגשנו עם שלושת האחים.
בנובה־זאמקי התארגנה קבוצה אשר דאגה שכל מי שמגיע יהיה לו מרק ויהיה לו
אוכל ,ורשמו איפה אפשר לעזור ולמי לעזור.
לאחר שחרורנו ממחנות ההשמדה חלמנו וציפינו לנס מן השמיים לקבל מדינה
שנוכל להתקיים בה כעם חופשי .קוימו פגישות ,כינוסים שהנוער השתתף בהם
בתקווה הגדולה – הקמת מדינת ישראל.
אנו היינו שייכים לקבוצה בשם ׳דרור׳ ,שריכזה את הנוער העברי עם תקווה
להקמת מדינת ישראל ,וזאת כדי להבטיח קיום עם ישראל לעולם ועד.
עמי בקבוצת ׳דרור׳ היה גם ידידי ,נוריק הראל ,שגדל בצ׳אסקי־טשין .כל חלומו
ושאיפתו היו להתגייס לחיל האוויר בישראל ,ואכן הצליח בכך .נוריק השתתף
בקורסים מקצועיים בצבא הצ׳כי ,מטעם שגרירות ישראל ,וכשעלה ארצה התגייס
לחיל האוויר ,הקדיש לחיל את כל מאודו ,והיה מפקד טייסות תחזוקה בחיל
האוויר .על ספר תולדות חייו כתב הנשיא עזר וויצמן ,שהיה מפקד חיל האוויר,
את ההקדשה הבאה :״לנוריק ,אשר השכיל להתייחס לפיקודיו לא כמכונות ,אלא
כבעלי נשמה –ולמכונותיו ,כמכילות נשמה ,בהרבה הערכה ,עזר ויצמן״.

קבוצת ׳דרור׳ ,נובה־זאמקי1946 ,
בתמונה השמאלית העליונה :אלכס אחרון משמאל .לשמאלו אחיו אהרון.
בתמונה הימנית התחתונה :אלכס חמישי מימין ,לשמאלו אחיו אהרון.
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לאחר מכן חזרנו הביתה לצ׳אסקי־טשין .אני המשכתי ללמוד .הייתי מלא
אופטימיות ,כל החיים מאז אני אופטימי .כי אני אומר ,שאם אני עברתי את הגיהינום
הזה אז כבר שום דבר לא יכול לפגוע בי.
צ׳אסקי־טשין הייתה אחת מתחנות המעבר להברחת יהודים מברית המועצות
למערב .אחי רפאל היה פעיל בתנועת ׳הבריחה׳ ,וטיפל ביהודים אלה בעת שהותם
בעיר והעבירם הלאה לפי הוראות שקיבל .הוא נעצר בידי השלטונות בשנת ,1948
אך אנשי ׳הבריחה׳ פעלו לשחרורו והעברתו ארצה.
צ׳אסקי־טשין הייתה עיר קטנה ונחמדה עם כ־ 40,000תושבים ,בגדה המערבית
של נהר אולזה ( .)Olzaבגדה המזרחית שכנה העיר הפולנית צ׳שין (.)Cieszyn
העיר הייתה מרכז מינהלי ,תרבותי ומסחרי אזורי ,והייתה בה תעשייה מפותחת.
האוכלוסייה המקומית הייתה סבלנית ואוהדת ליהודים.

צ'אסקי־טשין ,הרחוב הראשי1946 ,

בלימודים נהניתי .אהבתי ללמוד .האווירה החברתית הייתה טובה .הלימודים
היו מקיפים :שפות (צ׳כית ,צרפתית ולטינית) ,מדעים מדוייקים (גיאומטריה,
מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ,טבע) ומדעי הרוח (פילוסופיה ,היסטוריה ,אזרחות ,דת,
חינוך) .עסקנו הרבה בספורט ,שהיה חשוב ,לו הקדשנו בעיקר את יום ראשון :סקי
בחורף ,כדורגל בקיץ.
סיימתי בגרות בתיכון ריאלי בשנת  ,1949כאשר משרד החינוך הצ׳כוסלובקי
אישר לי להיבחן בחינת בגרות מוקדמת ,זאת כדי לאפשר לי לעלות לישראל.
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תעודת תלמיד בגימנסיה ,צ'אסקי־טשין - 1948 ,צד א׳

תעודת תלמיד בגימנסיה ,צ'אסקי־טשין - 1948 ,צד ב׳

פרק א :ילדות שנקטעה | 41

לימודים בגימנסיום הריאלי ,צ'אסקי־טשין1948 ,
הנוסחה מימין למטה :חיים = נעורים  +זיקנה; חיים ? = ... +

תמונת מחזור בגימנסיום הריאלי ,צ'אסקי־טשין1949 ,
אני ראשון מימין ,שורת התלמידים השנייה
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תעודת בגרות של הרפובליקה הצ׳כוסלובקית
אלכסנדר שפייזר סיים לימודיו בגימנסיה הריאלית בצ׳אסקי־טשין בשנת ,1948/1949
עמד בבחינות בהצלחה ולפי החוק ,על פי אישור משרד החינוך,
הוענקה לו תעודת גמר זאת ביום  25בינואר 1949
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תעודת בגרות של הרפובליקה הצ׳כוסלובקית

 | 44ממר״ם – מדור הפעלה

מסע לארץ ישראל – חלום שהתגשם
יצאנו מצ׳כוסלובקיה בשנת  :1949אבא ,רעייתו רוזי (אבא התחתן בשנית בשנת
 ,)1946ואני .שני אחי רפאל ואהרון עלו קודם .ביום נסיעתנו לישראל מהעיירה
צ׳אסקי־טשין ,כל בית הספר ליוה אותי לתחנת הרכבת ,תלמידים ומורים ,וזאת
לאות אהבתם והערכתם של העם הצ׳כי לעם ישראל ולמדינת ישראל .דבר זה לא
יישכח לאחר אושוויץ ואחרי כל הסבל.
אנו נוסעים הביתה לישראל .אחרי אושוויץ – הביתה ,הביתה ,הביתה.
נסענו ברכבת לעיר נמל בארי באיטליה ומשם המשכנו ,בספינה ׳גלילה׳ לישראל,
ואחרי ימים בודדים ירדנו מהספינה בנמל חיפה.

הספינה 'גלילה' בנמל חיפה
באדיבות ארכיון בית לוחמי הגטאות54231 ,
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אלכס1949 ,
מראהו ה׳לא יהודי׳ של אלכס
הצילו ממוות במחנות ההשמדה

עם הגעתנו הועברנו לבית עולים – שער העלייה ,אחד מהמקומות שהמדינה
קלטה בהם את העולים החדשים.
מאחר שלאחי הבכור הייתה דירה בחיפה עברנו זמנית לחיפה ,ולאחר מכן עברנו
לדירת קבע בקרית אליעזר ,רחוב צה״ל .65
לאחר שלושה ימים בשהותי בחיפה ,התחלתי לעבוד בחנות לתיקון אופניים ליד
קולנוע ארמון בהדר ,והרווחתי לירה אחת ליום עבודה.
היינו מלאי סיפוק ושמחנו בחלקנו .הגענו לישראל ,הגשמנו חלום.
אבי ,בהיותו מומחה בתחום החקלאות ומוצרי חקלאות ,קיבל מהמדינה בכפר
סירקין אדמה חקלאית לניסויים בתחום החקלאות ומוצרי חלב .השטח ,דהיינו
האדמה החקלאית ,היה צמוד לשדה התעופה הצבאי של בית הספר לטיס בכפר
סירקין ,דבר שהשפיע עליי וקבע גורלי בהמשך לשירותי בצה״ל.
במסגרת פעילותו ושנתבקש ע״י משרד החקלאות ,יזם אבי לייבא לישראל
תרנגולי הודו מאירופה ,דבר שנתקבל באהדה והוכתר בהמשך כהצלחה .כמו כן ,יזם
אבי ייצור גבינות שונות מאבקת חלב לאחר שהצריכה של האוכלוסיה הייתה גדולה
יותר מהיכולת לייצר את הגבינה מחלב נוזלי .אבי הקים בבאר שבע מפעל לייצור
גבינות ,ומרכיב חשוב היה מרתף עם קירור מינימלי לצורך שמירה על טמפרטורה
נכונה של הגבינה.

פרק ב

חיל האוויר

הגיוס לצה״ל
בשנת  1950התגייסתי לצה״ל ,בליווי משפחתי ובגאווה משפחתית ,עם חלום בליבי
שאוכל להיכנס לקורס טיס בכפר סירקין.
הרגשתי גאווה מיוחדת :אני ,ניצול שואה ,יהודי שחזר מגיא צלמוות ,מצטרף
לצבא של העם היהודי הגאה בארצו ,הצבא שיגן על מדינת ישראל מכל העמלקים.
גם אבא היה נרגש וגאה :הבן במדים ,בצה״ל ,בצבאה של מדינת ישראל!
בטירונות בבה״ד  4הרגשתי נהדר ,עם הרגשה שהנה כל מה שחלמתי במחנות
ההשמדה ואחרי השואה יתגשם לי ,יהיה לי נשק ביד להגנה על עצמי ,על העם
והמדינה .תחושה זו שזו מולדתי ,והשואה לא תחזור לעולם.
שוחחתי על כך עם חברים בבה״ד  4והם העבירו את דברי למפקדים הלאה ,עד
שיום אחד נקראתי על ידי המפקדים ונתבקשתי לספר בפני החיילים על השואה
ועל הזוועות שעברו עלי באירופה.
ההרצאות שנתתי סיפקו לי את ההרגשה הנהדרת שאני מסוגל לספר ,כלומר אני
חי ,לכן חובתי להמשיך ולהמשיך עם הקמת הארץ הנהדרת – ישראל שחזרה לארץ
שהובטחה לנו על ידי הבורא החל מאברהם אבינו.
מבסיס הטירונות הועברתי לחיל התותחנים ,ליחידת מרגמות כבדות  120מ״מ.
עברתי קורס והדרכתי ספורט .נהניתי ביחידה ,אך חלמתי על חיל האוויר.
בחיל התותחנים עמדו על כישורי כספורטאי ושופט הכדורגל סרן משה אשכנזי
הסמיכני תוך זמן קצר להיות שופט כדורגל .שפטתי במספר רב של משחקים.
הפסקתי לשפוט בתקופה יותר מאוחרת ,כאשר שירתתי כקצין בחיל האוויר,
ואחרי משחק כדורגל בבסיס תל נוף בין נבחרת חיל האוויר ונבחרת הצנחנים ביקשו
הצנחנים לעשות בי שפטים ,שכן שיפוטי נראה להם כמוטה לטובת חיל האוויר.
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אימונים בטירונות ,בה״ד 1950 ,4

חיל בגדוד מרגמות כבדות  120מ״מ1951 ,
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שופט כדורגל1951 ,

למרות התנאים הטובים הייתי מאוכזב מהשירות בתותחנים .מאחר שלפני הגיוס
גרתי בכפר סירקין ,הייתי קרוב לבית הספר לטיסה ,חלמתי להיות טייס וביקשתי
קורס טיס .גם אבי ז״ל היה מאוד מאוכזב ופנה ישירות לדוד בן־גוריון.
אחרי מספר ימים נתקבלה הוראה והועברתי לחיל האוויר .עברתי את המבחנים
והתקבלתי לקורס טיס מס׳ .7

קורס טיס
כמו רבים אחרים ,גם אני לא סיימתי את קורס הטיס – נהניתי מאוד מקורס הטיס.
אהבתי ללמוד ,אהבתי לטוס .התקדמתי יפה ,טסתי טיסת ׳סולו׳ במטוס סטירמן.
בטוח אני כי הדברים שעברו עליי באושוויץ השפיעו עלי לרעה .הודחתי מהקורס
אחרי שתי נחיתות לא מוצלחות עם מתן אפשרות להתחיל מחדש קורס טיס אחר,
אך החלטתי לוותר.
| 48
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קורס טיס מס׳ 1951 ,7
אני רביעי מימין ,בשורה הראשונה

מתוך הכרה ביכולותי ובידע שלי ,המליצו מפקדי כי אעסוק בהדרכה ובחינוך בחיל
האוויר .נשארתי בחיל האוויר ושולבתי כמדריך במסגרת גדנ״ע אוויר .המשימה
הייתה הכנת נוער לקראת גיוסו לצה״ל – לקורס טיס בחיל האוויר .הייתי מאושר
שניתנה לי האפשרות להעביר את המסר לדורות הצעירים הבאים ,על חשיבות הקיום
של עם ישראל.
בתום תקופה קצרה נשלחתי לקורס קצינים.

קורס קצינים
בשנת  1953נשלחתי לקורס קציני חי״ר .קורס הקצינים התקיים אז במחנה ( 80ליד
פרדס חנה) ונמשך מספר חודשים .לא היו לי קשיים ועמדתי בהצלחה בכל מטלות
הקורס (אימון פרט ,אימון כיתה ואימון מחלקה ,ניווטים ,פיקוד) .מפקד הקורס היה
רס״ן גדעון בנדל ,ממעצבי דמותו של צה״ל ,שהיה לוחם פלמ״ח שהשתתף ב׳ליל
הרכבות׳ ו׳ליל הגשרים׳ ,ובין היתר לחם בקרבות לטרון במלחמת העצמאות .גדעון
נספה בתאונת דרכים בשנת  ,1969והוא בדרגת אל״ם.
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תמונת מחזור י״ג ,בית הספר לקציני חי״ר1953 ,
אני בקבוצה הימנית ,בשורה השנייה ,שני מימין

אחרי הקורס נשלחתי להשלמה בחיל האוויר ,ובסיום הקורס החילי הוסמכתי
כקצין בצה״ל.

סגן משנה אלכס שפייזר1953 ,
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תעודת סיום קורס קצינים חילי והסמכה כקצין בחיל האוויר1953 ,
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גדנ״ע אוויר
בסיום קורס הקצינים התמניתי לקצין גדנ״ע אוויר של מרכז וצפון הארץ .פעילותי
רוכזה בכנף  1של חיל האוויר שמפקדו היה אל״ם עזר וייצמן ,לימים מפקד חיל
האוויר בדרגת אלוף ,שר הביטחון והנשיא השביעי של מדינת ישראל .הייתה בינינו
הערכה וידידות יפה והוא היה מוכן להרצות בפני הנוער יחד איתי בפני כיתות י״א –
י״ב בבתי ספר תיכוניים ,לפני גיוסם ,לקראת קורס טיס.
השקענו מאמץ רב בבתי ספר כדי לעודד תלמידי כיתות י״א וי״ב להתנדב לגדנ״ע
אוויר .נהגנו להקים דוכן מיוחד להמחשת תהליך ההתפתחות בגדנ״ע אוויר ,כדי
למשוך את התלמידים .נהגתי גם להרצות על השואה בבתי הספר ,והיו מקרים שגם
ההורים הצטרפו לתלמידים כדי לשמוע את הרצאותי.
בגדנ״ע אוויר הושקע מאמץ רב בחינוך לערכים :העצמת תחושת הציונות ,אהבת
הארץ ולימוד מורשת חיל האוויר .הקמנו בתי ספר לטיסנאות ובהמשך בית ספר
לטיס במטוסים קלים ,שהוכח כחיוני ביותר לחיל האוויר .הפעילות התרכזה בשדה
תעופה מגידו ,שם נעשה קורס טיסנאות והתאפשר לחניכים לטוס כטייסי משנה
בדאונים קלים.
במסגרת פעילותי הקפדתי בהרצאותי להזכיר את השואה והשפעתה על הקמת
מדינת ישראל כדי שלא ישכחו ״מה עשה לך עמלק״.
חיל האוויר היה חיל מוביל ונחשק ורק מעטים זכו להתקבל אליו .אחד מהתלמידים
שהצטרף לגדנ״ע אוויר ,לטיסנאות ולטיס ,היה אביהו בן־נון ,שבהמשך מגדנ״ע אוויר
התגייס לצה״ל לחיל האוויר ולימים התמנה להיות מפקד חיל האוויר.

מינוי לקצין גדנ״ע אוויר ,יולי 1953
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גדנ״ע אוויר ,שדה תעופה מגידו
אלכס ,גבו למצלמה ,מסביר לחניכים על מדחף ׳ברדלס׳ (מוסטנג)

קורס טיסנאות ,גדנ״ע אוויר ,שדה תעופה מגידו
קורס טיסנאות היה הכנה לקורס טיס
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דוכן לעידוד התנדבות לגדנ״ע אוויר
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מסדר יום עצמאות ,כנף 1
סגן אלכס שפייזר ,בראש מחלקת גדנ״ע אוויר ,מצדיע למפקד הבסיס ,אל״ם עזר וייצמן

לימודים ,פציעה ,ביס״ט 21
במקביל לשירותי בצה״ל התחלתי באוקטובר  1953ללמוד בערבים בטכניון בחיפה,
במגמה להנדסת תעשייה וניהול .הלימודים היו עבורי אתגר חשוב ,והשקעתי בהם
מאמץ רב.
בשנת  1957נפצעתי בתאונת דרכים בשער הבסיס ושכבתי כמעט שנה בבית
החולים .במשך שנה זו ,לאחר שהייתי כבר רשום בטכניון ערב במגמות הנדסת
מכונות ותעשיה וניהול ,המשכתי ללמוד וזאת הודות לחבריי שהביאו לי מדי
יום ביומו לבית החולים את החומר דהיינו רשימות והרצאות ,וכך יכולתי ללמוד
ולהמשיך במשימות הלימודים.
בסוף השנה אישר לי הטכניון להיבחן בבית החולים ,ע״י מרצה מהטכניון שבא
לבית החולים רמב״ם בחיפה.
תואר מוסמך למדעים בהנדסת מכונות (הנדסה תעשייתית) ,תעשיה וניהול
בעגה של היום ,הוענק לי בשנת .1960
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עם קביים ,בשבילי ביס״ט 1957 ,21

סגל מחלקת יסודות ,ביס״ט 1960-1959 ,21
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בשנת  1958קודמתי לתפקיד מפקד בית ספר יסודות של בית ספר טכני  .21בית
הספר לימד את מקצועות היסוד ,כהכנה לקורסים מתמחים (אלקטרוניקה ,חשמל,
מכשירנות ,מנועים וכו׳) .מקצועות היסוד כללו שרטוט ,מכניקה ,כימיה ,חשמל
ועוד.
תפקיד זה העניק לי הרגשה נהדרת .אני ,אחרי הסבל של השואה ,מופקד על
פיתוח דור חדש לעם ישראל ,שירכוש ידע ,ישרת בחיל האוויר ,חיל האוויר שלנו,
של עם ישראל ,ויגן על המדינה.

סגן אלכס – מפקד בי״ס יסודות  ,21חיל האוויר1958 ,
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סגל מחלקת יסודות ,ביס״ט 1958 ,21
אני עם כובע קצינים ,במרכז התמונה

מצ״ד 3
בקיץ  1959קודמתי לתפקיד ראש מדור (רמ״ד) תאום תחזוקה בענף מצ״ד 3
במפקדת חיל האוויר ,בדרגת סרן.
מחלקת ציוד בחיל האוויר (שהפכה בראשית שנות השבעים ללהק ציוד) הוקמה
בשנת  ,1955והייתה אחראית על כל נושאי הציוד הייעודי בחיל האוויר :מחקר
ופיתוח ,רכש ,ייצור וחלקי חילוף ,אחזקת מטוסים ,חימוש ,דלק ,בינוי ,רכב .ענף
מצ״ד  3הופקד על תיאום תחזוקה וציוד קרקע.
תפקידי היה לתכנן שיטות מיטביות להבטחת מעקב ודיווח על ״נתוני צריכה
ועיבודם בטייסות תחזוקה״ .המדור נדרש לתכנן שיטות ניהול ודיווח ולבצע מעקב
על צריכת מלאי ,לצורך ניהול מלאי ותכנון רכש.
בפעילותי בתפקיד זה הוטל עלי למצוא שיטה לקבלת נתונים מהיחידות השונות
ומהמחסנים ,בעיקר מהמחסן המרכזי ,שתבטיח מידע עדכני לצורך ניהול מלאי,
רכש ואחזקה.
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היו קשיים מרובים במעקב אחר ניצול ומשיכה של ציוד וחלפים לצורך הבטחת
שמישות וכשירות המטוסים ושמירה על כוננות מבצעית .המערך הלוגיסטי נוהל
ידנית בכרטיסים חזותיים על חלקים ,טיפל בכחצי מיליון פריטים ,ולא היה מסוגל
לתת במועד תשובות לוגיסטיות נדרשות .חלקים רבים שהיו רשומים בכרטיסים,
לא נמצאו על המדפים במחסנים .זו הייתה טרגדיה לוגיסטית.
חיל האוויר סבל מבעיות לוגיסטיקה קשות ,עקב ריבוי התקלות בחוסר חלפים
ודיווחים לא מושלמים של שעות טיסה ,דבר שפגע ביכולת חיל האוויר לבצע את
משימתו המרכזית ,להעמיד מטוסים כשירים בעלי יכולת לבצע את המשימות
שהוטלו עליהם.
הבעיה העיקרית הייתה שבחיל האוויר הדיווחים התבססו למעשה רק על נתונים
מהמחסן המרכזי ,ולא היו אמצעי בקרה אמינים על מצאי הציוד והחלפים בבסיסי
החיל .המשימה למציאת פתרון לבעיה לוגיסטית זו הוגדרה בשם :׳הבטחת ריכוז
נתוני צריכה ועיבודים׳.
למציאת פתרון לבעיות הלוגיסטיות נדרשו כלים שבעזרתם יהיה ניתן לגבור
על התקלות הלוגיסטיות .צורך זה זירז ודרבן את ההחלטה להשתמש במחשב
אלקטרוני ,אז טכנולוגיה חדשה ובלתי מוכרת ,שלאיש בארץ לא היה בה ניסיון.

הכנה טכנית לטיסה ,במטרה לקבוע תקן לטייס

פרק ג

חולית חיל האוויר בממר״ם

צוות חיל האוויר בממר״ם – לימים יחידה 180
המחשב הספרתי הראשון בישראל ,׳ויצאק׳ ,נבנה במכון וייצמן ברחובות בשנת

 ,1955ובהסדר עם משרד הביטחון הוא שירת את צה״ל שעות בודדות ביממה.
הניסיון שנרכש והערכת התועלת החזויה הניעו גורמים שונים בצה״ל להציע כי
צה״ל יצטייד במחשב משלו .בספטמבר  ,1958אחרי דיונים והתלבטויות ,קיבל
צה״ל החלטה להצטייד במחשב אלקטרוני.

ביוני  1959הוקם ׳מרכז מחשבים ורישום ממוכן׳ ,הוא ממר״ם ,והחל מסע ארוך
לרכישת מחשב בחו״ל ,להקים בצה״ל מתקן מתאים להפעלתו וליישמו לשירות
חיילות צה״ל .התפישה אז הייתה כי לצה״ל נדרש מחשב אחד בלבד ,וכי המחשב
יסייע בעיקר בתחום הניהולי – אפסנאות ,ניהול מלאי ורכש וניהול כוח אדם.
המחשב הראשון ,דגם  211מתוצרת חברת פילקו ,נרכש באוגוסט  1959והותקן

בארץ באוגוסט  ,1961אחרי שעבר סדרה ארוכה של מבחני קבלה בארה״ב.
האלוף עזר ויצמן ,מפקד חיל האוויר ,לא היה שבע רצון מהחלטת צה״ל להצטייד
במחשב אלקטרוני ,שכן סבר כי עדיף להשקיע את התקציבים בבנית מסלול המראה
נוסף בבסיס חצרים ,כדי שיוכל להזניק מטוסים בקצב כפול.





׳ויצאק׳ (  ,)WeiZAC, Weizmann Automatic Calculatorהוא מהמחשבים האלקטרוניים
הראשונים בעולם .היו בו  2,000שפופרות ריק ,וזיכרון של  1,024מילים ,כל מילה עם  40סיביות.
הקלט־פלט היה באמצעות סרטי נייר .המחשב פעל עד שנת  ,1963ושימש בעיקר למחקר
מדעי .במקביל להקמת ממר״ם נבנו בישראל באותה עת מחשבים ספרתיים טרנזיסטוריים
נוספים ,ביניהם ׳צבר׳ (צבר קומפיוטר) ברפא״ל ,שפיתוחו הושלם בשנת  ,1963ומחשב המזון,
שפותח במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי ,כהסבה של פיתוח מחשב ירי לחיל התותחנים,
שהופסק.
במשך השנים חדלו המילים ״רישום ממוכן״ לשקף את פעילות היחידה .בעת כתיבת ספר זה,
ראשי התיבות מייצגים את השם ״מרכז מחשבים ומערכות מידע״.
מחשב זה פעל בממר״ם עד אוגוסט .1970
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חוזה לרכש המחשב נחתם במרץ  .1960באוגוסט  1960מינה האלוף עזר וייצמן
את סא״ל יחיאל אלון ,שהיה אז ראש ענף (רע״ן) תכנון ולוגיסטיקה בחיל האוויר
(מצ״ד  ,)1לראש חולית חיל האוויר בממר״ם ,׳חוליה׳ שהפכה עם הזמן ל׳צוות׳,
שהפך עם הזמן ליחידה  ,180האמונה על המחשוב בחיל האוויר.
יחיאל מספר :״בשבילי זו היתה גלות ,אבל קיבלתי ﬠל ﬠצמי משימה והתחלתי
לגייס אנשים ליחידה״ .יחיאל ﬠזב את משרדו במטה חיל האוויר וﬠבר לבית קטן
ליד משרדי ההוצאה לאור בקריה ,״קיבלתי חדרון ﬠם שולחן ,בלוק נייר וﬠיפרון.
על מחשב אפילו לא חלמתי אז .במרוצת הזמן החלו להצטרף אלי אנשים נוספים,
וﬠם השנים הפכנו ל׳חוליית חיל האויר למחשב׳ .גם החיילים המגוייסים לבשו
את מדי החיל ואפילו קיבלנו תג .ולבסוף הפכנו ליחידה 180״ .חולית חיל האוויר

בממר״ם הייתה כפופה למפקד ממר״ם עד שנת  ,1963אז הוכפפה לחיל האוויר והפכה
ליחידה  .180בהמשך התפתחה בחיל האוויר גם יחידת ממד״ס (מרכז מדעי הנדסי).
הגם שההכרה בחשיבות נושא המחשב טרם חדרה לגורמי חיל האוויר ,ולמרות
התנגדותו הראשונית לנושא המחשב ,מפקד חיל האוויר נתן סיוﬠ מירבי לנושא
המיכון ,וקידם מאוד את חוליית חיל האויר למחשב.
יחיאל תכנן להקים גף שיעסוק בחקר ביצועים לוגיסטי ,והוא הביא כדוגמא את
חברת ראנד שבה יושבים אנשים שתפקידם הוא לחשוב קדימה ולהﬠלות רעיונות.
אפילו אם  99%אחוז מהרעיונות הללו הולכים לפח ,תמיד קיים האחוז הבודד של
רעיונות מעולים שמכסה את כל ההשקעות .חיל האויר לא שש לשתף פעולה
בתחום הזה ורק הלחץ של אנשי היחידה ותמיכת מפקד החיל איפשר חשיבה יוצרת
ארוכת טווח בנושאים כמו מדרוג מטוסים.
לאנשי החוליה לא היה ידע מוקדם בנושאי מחשב ,והלימוד נעשה תוך כדי
עשייה ,בתהליך של ניסוי וטעייה ,ובתנאים של לחץ קשה ,שכן מלבד מציאת דרך
להגדיר צרכים ולמצוא להם פתרונות באמצעות מחשב ,נדרש לשנות את התפישה
של המפקדים בחיל האוויר באשר ליתרונות ששימוש במחשב יכול להביא לחיל,
ולעבור משיטות עבודה ידניות לשיטות עבודה ממוכנות.
כקצין שהוביל נושאי לוגיסטיקה מרכזיים במפקדת חיל האוויר שמעתי על
הפעילות החדשה ,שעניינה אותי מאוד ,שכן למרות שלא ראיתי מחשב מימי,
ראיתי בטכנולוגיה חדשה זו פוטנציאל לפתור את בעיות הלוגיסטיקה של חיל
האוויר ,בהן התחבטתי.
בדחילו ורחימו פניתי לסא״ל יחיאל אלון בבקשה להצטרף לחוליית חיל האוויר
בממר״ם .התייצבתי במשרדו במפקדת חיל האוויר לראיון ,והוא שאל ״מדוע הגעת
אליי? האם אתה יודע מה זה מחשב?״ בהרגשת ביטחון מלא עניתי לו :״בהחלט


שאולה הייטנר 30 ,שנה ל־ ,180משרד הביטחון – ההוצאה לאור ,1989 ,עמ׳ .3
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אני יודע״ .תשובתו המודגשת והרצינית הייתה :״אני עוד לא יודע ,אז איך שאתה
כבר יודע?״ .אבל כנראה שתשובתי ,רצינותי והלהט בו הצגתי מה ניתן לעשות עם

מחשב שכנעה את יחיאל ,והוא קיבל אותי מיידית ליחידתו ,והטיל עליי למכן את
טייסות התחזוקה בחיל האוויר.
אני משוכנע שכמו שאני לא הבנתי אז את המחשב והשלכותיו ,כך גם יחיאל –
שנינו לא ידענו מה באמת המחשב ייתן לנו .עברו מעל חמישים שנה מפגישה זו,
ופרטיה חרוטים עדיין בזכרוני ,כי זה היה השער לכניסתי לעולם המופלא של מחשוב
ותוכנה.
ראיתי בתפקידי החדש אתגר חשוב וקידום מקצועי ואישי ,שיוכל להפיק ממני
את המירב שאהיה מסוגל לתת ,והיה חשוב לי להתקדם ולהצליח.

תעודת בוגר קורס תכנות ,מחזור ה׳1962 ,
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חולית חיל האוויר בממר״ם1961 ,
מימין לשמאל :יושבים :אברהם חדד ,חיים שטייר ,יוסי פרשקר ,יוג׳ין קנת (קיטייף) ,יונדב פרי,
דני ,בלתי מזוהה; שורה שנייה :אלכס שפייזר ,לאה כץ ,בתיה בונוביצקי ,אריאלה אדמון ,ורדה
לסר ,דליה כצמן (פרשקר) ,מינדי ,פטר מונק; שורה אחורית :זהר מנה ,מאיר כהן ,בלתי מזוהה,
צביקה ציגלר ,בלתי מזוהה ,סמי סמוכה.

תמונה קבוצתית של אנשי חולית חיל האוויר בממר״ם ,עם מחשב philco 211
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סיבה למסיבה :מאגר המלאי מניח את הדעת ,ומספר תכניתנים משתחררים
מימין לשמאל :חיים שטייר ,יוסי פרשקר ,יונדב פרי ,אלכס שפייזר ,צבי ציגלר

מפקדי יחידה  180בארוחת ערב חגיגית
מימין לשמאל :רס״ן יוג׳ין קנת (קיטייף) ורעייתו ,סא״ל יחיאל אלון ורעייתו,
סרן אלכס שפייזר ורעייתו
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מיכון טייסות התחזוקה
הצעדים הראשונים היו לבחור את הנושאים בהם נעסוק ובחרנו במערך הלוגיסטי
של חיל האוויר (באג״א בחרו בנושא ניהול המלאי ובאכ״א בחרו את נושא תנועת כח
האדם).
היו קשיים מרובים במעקב אחר הציוד במערך הלוגיסטי בחיל האוויר .באותה
התקופה עבר החיל תהפוכות עקב המעבר ממטוסים בריטיים למטוסים צרפתיים,
הפריטים היו יקרים ונדירים והתצרוכת הייתה אקראית ובלתי צפויה .כמות
הפריטים בחיל אוויר גדלה לכ־ 500,000פריטים ,מה שהקשה מאוד על ניהול ידני.
החלטנו להפוך את ניהול המלאי לנושא המרכזי ,לערוך הסבה וביקורת יסודית
ולחסל את נושא הכרטיסים שהיו משובשים ולא תאמו את המציאות .חלקים רבים
לא נמצאו על מדפי המחסן ,למרות שהיו רשומים בכרטיס.
כיצד ממכנים טייסות תחזוקה? לא היה לי כל מושג כיצד לבצע משימה זו,
שנראתה אז כמשימה בלתי אפשרית .הייתי אמנם מהנדס תעשייה וניהול ,בוגר
הטכניון ,עם ניסיון של מספר שנים בניהול תחזוקה בחיל האוויר ,אך לא היה לי
מושג מה עלי לעשות.
הבנתי כי המיכון ,שנעשה אז עם ציוד מיכון תוצרת חברת  ,nCrהוא ׳גולם׳,
שאינו מסוגל לחשוב במקום בני האדם ,אך מסוגל בהחלט לבצע עיבוד מידע נרחב
בצורה יעילה ומהירה ,והתחלנו בתהליך ממושך ,שהיום נקרא ׳ניתוח מערכות׳ ,של
ניתוח פרטני של צרכים ותהליכים בטייסות התחזוקה בחיל האוויר ,מתוך הבנה כי
בסופו של תהליך ,המיכון צריך לסייע להם כדי שיבצעו את משימתם טוב יותר.
מחשב עוד לא היה ,ואנו כתבנו ניירות .בשלב הראשון כתבנו ׳נהלי עבודה של
טייסות תחזוקה׳ ,כאשר יחיאל היה מבקר את החומר שכתבתי .לאט לאט עלו הדברים
על הפסים הנכונים .למדנו בכוחות עצמנו ,הגם שהסתייענו במומחים מחו״ל.
לא היה לנו אז צל של מושג במחשוב ובניתוח מערכות .השגרה הייתה שאנחנו
כתבנו ,והבאנו את הכתוב ליחיאל אלון לבדיקה ,והוא עבר ביסודיות על כל החומר.
כך התקדמנו וסיימנו לכתוב את החוברת .לאחר מכן התחלתי לנדוד בין הטייסות
השונות והבסיסים השונים (רמת דוד ,תל נוף ,ועוד) ,נפגשתי עם מפקדי טייסות
תחזוקה ודנתי עמם בפרטים.
היינו הראשונים עם ׳גישה ניהולית׳ לשימוש במיכון ,בעיקר בנושא של עיתוד
מלאי ,וראינו את פוטנציאל השימוש במיכון ובמחשב לקבלת החלטות ,ולא רק
לאיסוף נתונים ודיווח ,בדרך שתשפר את כושרו המבצעי של צה״ל.
עבודת ההכנה נעשתה ׳על יבש׳ ,כיוון שלא היה מחשב .אפילו לא ראינו איך
נראה מחשב .הידע והניסיון נרכשו תוך כדי עבודה .באותה תקופה כמעט ולא ניתן
היה לקנות ׳תוכנות מדף׳ ,ורוב התוכנה הייתה מפיתוח עצמי ,ובפיתוח העצמי
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הייתה גאווה רבה וחדוות יצירה שקשה לתארה .מאמץ רב הוקדש לשיפור תהליכי
תפעול והערכות לשימוש במחשב.
כתבנו תכניות מחשב ראשונות לטיפול במידע ועסקנו בקליטת הנתונים במחשב,
לצורך עיבודם .סוף סוף הגיע המחשב ,הוקצו לנו זמנים להרצת התכניות והמידע.
כל תוכנה נדרשה לעבור תהליך ניפוי טעויות ( debugבאנגלית ,׳דיבוג׳ בעגת
ממר״ם) ,ובתקופה הראשונה לא חסרו תקלות בתוכנה.
סוף סוף הופקו דו״חות ראשונים ,שנשלחו לטייסות תחזוקה ,כדי לאמת את
תוכנם .הדוחות כללו ריכוז הפעילויות שבוצעו ובכל הדרגים :דרג א׳ ,דרג ב׳ ודרג
ד׳ .פעילויות שנעשו לפנים בצורה ידנית הועברו למיכון ,עובדה שהביכה מאוד את
טייסות התחזוקה שלא ידעו בדיוק כיצד מתנהגים עם ׳היצור׳ החדש .הם לא ידעו
מה אנשי המחשב רוצים מהם.
היה לנו ברור שהמעבר מעיבוד ידני לעיבוד ממוכן יגרום למהפכה באופי פעילות
המשתמש וכתוצאה מכך תהיה התנגדות לרעיון המיכון – ציפינו לזה .הקשר עם
המשתמש היה קשה בהתחלה ,כי המשתמש לא ידע מה רוצים ממנו ,לכן כל הזמן
היינו בקשר ושואלים ״האם הדו״חות עונים לדרישותיכם?״ –התשובות היו חיוביות
וזה הדאיג אותנו ,במיוחד כשבאחד המקרים מצאנו שהדו״חות ששלחנו היו לא נכונים.
הבינונו שישנה תקלה בתקשורת בין המשתמש הסופי ,דהיינו – טייסות
תחזוקה ,לבין המתכנן שזה אנחנו ,׳המיכון׳ (כך נקראנו אז ,בעגת החיל).
ערכנו ניסיון – שלחנו דו״חות מרוחים מכל הצדדים בדבק ,וכך שכל הדפים היו
כגוש אחד ,וכדי לקרוא את תוכן הדוחות נדרש לפתוח עם סכין כל דף ודף .שלחנו
את הדו״חות ,טלפנו לטייסות ושאלנו האם הספיקו לאמת את הנתונים בדו"חות,
ולאחר התשובה ששביעות רצונם מלאה ,והנתונים נכונים ,נסענו לטייסות –
ומצאנו שהדו"חות לא נפתחו כלל.
בסיומו של תהליך ארוך ומייגע ,טייסות תחזוקה החלו משתמשות בהצלחה
בדו״חות מחשב.
המחשב שלנו ריכז את כל המלאי גם של המחסן המרכזי וגם של מחסני השירות
והיו לו נתונים על רמות המלאי .כאן המקום לציין שזה היה היישום הממוחשב
הגדול והראשון בחיל האוויר .המחשב נכנס לתוך ׳מחזור החיים׳ של חיל האוויר
וזרימת הציוד לבסיסים נעשתה על סמך הוראות המחשב .במידה והמהלך לא היה
פועל כהלכה ,חיל האוויר היה נותר ללא חלקי חילוף .מהלך שרץ פעם בשבוע נקרא
מהלך יומי ,מכיוון שלקח יום שלם להריץ אותו.
אחרי הצלחת ניהול המלאי התחלנו לעסוק בנושאי תחזוקה נוספים ,שהראשון
בהם היה הכנת תוכנית לאחזקה דרג ד׳ ביחידת אחזקה מרכזית ,תוכנית שאפתנית
מאוד שכללה אינפורמציה על כל מערך המטוסים ,ביקורת המטוסים וניתוח מספר
שעות הטיסה המצטבר.
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תוצאה נוספת של בקרת המלאי הממוחשבת הייתה איתור ׳מלאי מת׳ של
חלפים ,בהם לא היה צורך עוד ,בסכומים כספיים משמעותיים.
יחיאל אלון סיפר על תקופה זו :״יום אחד קרא לי מפקד חיל האוויר ואמר
׳תראה ,החברה האלה קנו מחשב ,אני לא כל כך יודע מה לעשות עם זה ,אבל
לך ותעזוב את הענף ,תלך לשם ותוריד אותם מהגב שלי׳ ,זה היה המינוי שלי
לממר״ם ....חיל האוויר הלך [בנושאי מחשוב] בתפישה נועזת שגרמה להרבה
כאבים ,אבל בדיעבד התוצאה הייתה טובה ,על כל פנים ,הסיכון היה גדול...
צריך להעריך זאת בהתחשב בעובדה שאיש בחיל האוויר לא ידע מה זה....
העדיפות הייתה להחזיק את המטוס .הגיבוי היה עצום .התעוזה של חיל האוויר
בנושא הייתה רבה מאוד .תמיכה זו התבטאה באופן מעשי בכך שהקצו קצינים
מצטיינים לטפל בנושא ...קיבלנו לממר״ם אנשים טובים מאוד ...חיל האוויר עשה
משהו נוסף – הוא מסר את התחום החיוני של אספקת חלפים וכוננות מטוסים

למין יצור מוזר ,נפרד מהחיל ,שאיש לא הכיר ולא ידע איך להתמודד עמו.
והמשבר היה חמור .משך ארבעה שבועות אף חלק לא סופק לבסיסי חיל האוויר,
מפני שהתוכנה לא הייתה מוכנה ...קיבלתי אולטימטום של שבועיים ,׳אם עוד
שבועיים התוכנה לא תרוץ ,אנחנו חוזרים לשיטה הקודמת ,ולעזאזל עם המחשב׳.
אבל זה איך שהוא רץ ,ועברנו את המכשול הזה ...מה זה נתן לחיל ,החלפים
הגיעו לבסיסים גם קודם? קודם כל ׳ניקיון׳ ,ההסבה הגדולה של הנתונים .נתונים
שהצטברו הרבה שנים ,מ־ 1948עד  ,1959לא היו זהים למה שנמצא על המדפים.
איש לא ידע מה המלאי .בעזרת המחשב ניתן לבדוק ,להשוות ולתקן את המצאי.
כך ניסו קודם כל את הנתונים ,ואחרי כן חיל האוויר ידע מה יש לו ,במדויק.
הבסיסים שיתפו פעולה ...אז חיל האוויר עבר זעזוע שני בכך שהשליטה בנושא
ניטלה מקצינים ותיקים ומנוסים ,בעלי דרגות בכירות ,והועברה ל׳טכנאים׳
של ממר״ם ...והם שקיבלו את ההחלטות איזה ציוד לספק ,מתי לספק אותו
והיכן .פתאום כל הענפים שקיבלו קודם את ההחלטות הגדולות ,מה לתת ,כמה
ואיך ,ניטל מהם הטיפול .כל הפעילות הזאת עברה ממטה חיל האוויר למחשב,
והמחשב ,פעמיים בשבוע אז ,הריץ את כל המלאי .אלה היו נתונים אוביקטיביים
שאיש לא החליט עליהם ,רק המחשב ׳החליט׳ ,בהתאם לצריכה ,כמה צריך
לספק לכל בסיס .המחשב בעצם קיבל את ההחלטה .זה היה זעזוע לאנשים בחיל
האוויר ,שכל גדולתם הייתה בכושר ההחלטות שלהם ,ובתבונה הרבה שהשקיעו
בזה .פתאום עבודתם נעשתה מיותרת במידה רבה ,ואיזה גוף עם טרנזיסטורים


חיל האוויר ׳התנתק׳ מממר״ם והחל להפעיל מחשב עצמאי משלו רק שנים מאוחר יותר ,בשנת
 1974החלו להשתמש למטרות ניהול במחשב הגיבוי של המערכת המבצעית ׳מסו״ר׳ ,מדגם
י.ב.ם .145/לאחר מכן נרכש מחשב ייעודי ,י.ב.ם.158/
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התחיל מקבל את כל ההחלטות...הלכתי למפקד חיל האוויר [האלוף עזר

ויצמן]

ושאלתיו ׳מה אתה רוצה מהמחשב?׳ התשובה הייתה :׳הייתי רוצה דף נייר אחד
שיגיד לי כל בוקר מה מצב כוננות החיל באותו יום .כמה אוירונים שמישים יש,
כמה שעות טיסה במצב הכן '.כמה מטוסים נמצאים בביקורת וכמה חלפים יש,
לא עניין את עזר – הוא רצה לדעת את הנטו ,כמה שעות טיסה יש בכל מטוס,
כלומר ,כמה גיחות הוא יכול לשלוח היום ,מחר ,מחרתיים .זה נקרא דו״ח נטיס.
היה דו״ח כזה ,אבל לא טוב ,הוא פיגר ,דרש מאות טלפונים כל בוקר לבסיסים...

זו אחת התשובות לשאלה מה תרם המחשב לצה״ל.״

כך החל חיל האוויר להשתמש במיכון ,ובהמשך –
במחשב :תיק עיבוד נתוני צריכה ()1


שאולה הייטנר ,מיכה חנני ,ראיון עם וותיקי ממר״ם ,מעשה חושב ,אוקטובר  ,1988עמ׳ .37-22
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כך החל חיל האוויר להשתמש במיכון ,ובהמשך – במחשב:
תיק עיבוד נתוני צריכה ()2
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כך החל חיל האוויר להשתמש במיכון ,ובהמשך – במחשב :תיק עיבוד נתוני צריכה ()3

ממר״ם
ממר״ם ,בתחילת דרכו ,היה יחידה קטנה שטיפלה באחת התמורות המהותיות
במערכת הביטחון – מחשוב.
ממר״ם היה גוף דינמי ומתחדש ,שפעל כדי לענות לצרכים המשתנים שלו ושל
סביבתו .במהלך שנות קיומו שינה ממר״ם כמה פעמים את ייעודו ,מבנהו וכפיפותו.
התפתחויות טכנולוגיות ,השתנות הצרכים ,תפיסות שונות של מפקדים ,תורות
ארגוניות חדשות ,שינויים מבניים בצה״ל עצמו ,היו בין הגורמים לשינויים.
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המבנה הראשוני של ממר״ם ,ייעודו ותפקידיו ,היו פועל יוצא מקביעת
המטרה להקמתו :מתן מענה לצורכי עיבוד נתונים של צה״ל ומערכת הביטחון.
הטכנולוגיות ,החשיבות וסדרי העדיפויות השתנו במשך השנים ,ועימם השתנו גם
המבנה והייעוד.
ממר״ם היה גוף ייחודי ,ומכאן שגם המבנה הארגוני ומעמדו היו יוצאי דופן ,ולכן
נתונים לשינויים תכופים .בראשית ימיו היתה לגוף החדש כפיפות כפולה :מחד
גיסא הוא היה כפוף למנכ״ל משרד הביטחון ,ומאידך גיסא היה כפוף ישירות לסגן
הרמטכ״ל .עם השנים הפך ממר״ם ליחידה צבאית לכל דבר והפך להיות חלק מחיל
הקשר והתקשוב.

את ממר״ם הוביל מרדכי קיקיון (קיקי) ,אזרח עובד משרד הביטחון שמונה
לראש ממר״ם בידי מנכ״ל משרד הביטחון ,שמעון פרס והרמטכ״ל ,רא״ל חיים
לסקוב .פרופסור מיכה חנני מעיד על קיקיון שלמרות שלא היה לו ידע במחשוב
״הוא הקים יחידה שהנורמות המקצועיות שנקבעו בה ,מהוות בסיס ויסוד לעולם
המחשוב ולמערכות המידע בישראל עד היום״ .יחיאל אלון ,מפקד חולית חיל
האוויר בממר״ם ,מתאר את קיקיון כ״איש בעל מרץ עצום ויכולת ארגונית מעולה,
איש מנגנון ותיק ששירת בהגנה והיה בעל כושר שידול בלתי נדלה .הוא יצר יש
מאין ,השיג את הכספים הנחוצים וגייס כוח אדם איכותי״ .על אף שבסופו של

דבר ,קיבל קיקיון תמיכה מכל המפקדים הבכירים ,הרי שתחילה היה צריך להפעיל
את כושר השכנוע שלו על המטכ״ל ומשרד האוצר .הוא פעל בשטח חדש ,בלתי
ידוע ,כאשר הידע בעיבוד הנתונים בעולם היה דל ,והוא עצמו לא תמיד היה בטוח
שהוא עושה את הדבר הנכון .כשרונו בשכנוע כל הגורמים להשקיע הון במחשוב,
יכולתו המופלאה להסתכל תמיד קדימה ,לצפות כמה שנים הלאה אל העתיד ,כוחו
בהזזת דברים ודאגתו לעובדיו ,כל אלה הפכו לאגדה.
היו אז דעות שונות על נחיצות מחשב בצה״ל ,והשבועון ׳העולם הזה׳ הביע
עמדה נחרצת כנגד הנושא .בכתבה נרגשת בכותרת ״מוח יש – שכל אין״ באוגוסט
 1961נכתב כי הופעתו של המחשב בקול תרועה דווקא במועד הבחירות ,היא
ימיק לקידום האינטרסים של מפא״י .הקנייה ,כך כתוב ,היא כישלון חרוץ
מין גִ ִ
שישתקף עוד בוודאי בדו״ח מבקר המדינה .הכתבה כוללת הסבר מלומד על טיבו


יליד רוסיה .1915 ,משפחתו עלתה לארץ בשנת  .1924בצעירותו התגייס ל׳הגנה׳ ובשנת 1938
מונה לגזבר ה״הגנה״ ,והקים שם את מדור התשלומים .המפקד הראשון של מת״ש בצה״ל.
בתחילת שנות ה־ 50היה בין מקימי רפא״ל (שכונה אז אמ״ת – אגף מחקר ותיכון) .בשנת 1959
נענה להצעתו של מנכ״ל משרד הביטחון שמעון פרס להקים את פעילות המחשוב של מערכת
הביטחון ,היא ממר״ם .פרש מראשות ממר״ם בשנת  ,1967לאחר מלחמת ששת הימים .חזר
לרפא״ל והקים שם מרכז מחשבים ,ועל כך הוענק לצוות בראשותו פרס קפלן בשנת  .1978נפטר
בשנת .1993
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של מוח אלקטרוני ועל ההבדל בין מחשב קטן שדי בו לצורכי צה״ל לבין המחשב
הגדול שנרכש .שגעון הגדלות הזה ,נאמר שם ,יעלה למשלם המסים בכספים רבים.
מן הכתבה משתמע חשש מקניית מחשב מחברה שייצרה רק  10מחשבים מדגם
אחד ,במקום רכישה מחברה ידועה כמו .iBM
השימוש הראשון במחשב בצה״ל היה לשם ניהול יעיל ומתקדם של כוח אדם
ולוגיסטיקה .בהמשך התפתחו שימושים נוספים ,והיום המחשבים הפכו לכלי
לחימה חשובים ,המשפיעים ישירות על שדה הקרב.
לממר״ם הייתה תרומה מיוחדת בהכנסת צה״ל לעולם המתקדם של מערכות
מידע ממוחשבות ,שהביאה למהפכה בנושאי ניהול כוח אדם ולוגיסטיקה .בוגרי
ממר״ם ,שרכשו בממר״ם ידע וניסיון ,נהפכו לגורם מכריע בענף המחשוב בארץ.
המחשב הראשון ,ששקל כמה טון ,הגיע ארצה במטוס מיוחד ,עם רצפה מיוחדת
למניעת זעזועים .רק הביטוח לטיסה זו עלה מאה אלף דולר.

פריקת מחשב הפילקו הראשון מהמטוס שהביאו ארצה ,יולי 1961
באדיבות ארכיון ממר״ם
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מחשב אלקטרוני חדיש למערכת הביטחון
מקור :דבר 26 ,ביולי 1961
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מוח יש – שכל אין! – כתבה בעולם הזה ,גיליון  2 ,1246אוגוסט 1961

פרק ד

מדור הפעלה בממר״ם

ראש מדור הפעלה
המחשב הראשון בצה״ל ,מחשב הפילקו ,הגיע ארצה באמצע יולי  ,1961הותקן
ובספטמבר סיים בדיקות קבלה ,ואז התעורר קושי :כיצד עוברים להפעלה סדירה,
׳תעשייתית׳ ,של המחשב?

באחת השיחות עם דוד כהן ,המהנדס הראשי של ממר״ם ,פנה אלי דוד בשאלה:
״אלכס ,האם אתה מוכן להקים מדור הפעלת מחשב ,שישמש וישרת את כל
יחידות/חיילות צה״ל? אנו רואים את הידע והניסיון שיש לך ואנו בטוחים שאתה
איש המתאים לתפקיד זה״ .תשובתי הייתה  :״כן ,מוכן בשמחה״.
יחיאל אלון הסכים לשחררני כדי להקים את ׳מדור הפעלת המחשב׳ ,שישרת את
כל היחידות והחיילות של צה״ל.
כך הפכתי בינואר  1962לראש מדור הפעלה הראשון בממר״ם ,אחראי על
הפעלת המחשב האלקטרוני היחידי בצה״ל .זכות ,כבוד – ואחריות רבה .תפעול
המחשוב בצה״ל מונח על כתפי!
היה לי מושג קלוש מה עלי לעשות ,אך הייתי ריאלי .היה לי ביטחון עצמי ,תחושת
גאווה ותחושת שליחות .הבנתי את רמת האחריות הגבוהה שהוטלה על כתפי ,הייתי
אופטימי ובטחתי ביכולתי לשאת במשימה וליישמה ,למרות שהידע והניסיון שלי
בנושא מחשבים היה אז מאוד מוגבל.


מראשוני המחשוב בישראל .יליד תל אביב ,היה לוחם בחי״ש (חיל השדה של ה׳הגנה׳) במלחמת
העצמאות והשתתף עם חטיבת הראל במבצע ׳דני׳ (כיבוש רמלה ולוד) ובמבצע ׳עובדה׳ (כיבוש
אילת) .שירת כקצין המודיעין של פיקוד מרכז בדרגת רס״ן .בשנת  1956יצא ללימודים בארה״ב
וסיים תואר ראשון ושני בהנדסת מחשבים באוניברסיטת פרינסטון .הצטרף לצוות המחשוב
במשרד הביטחון והיה יד ימינו של ראש ממר״ם מרדכי קיקיון בכל הקשור לרכש מחשב הפילקו,
המהנדס הראשי של ממר״ם ומנהל יחידת התפעול והביצוע .עזב את ממר״ם בשנת  1963והחל
לעבוד בי.ב.ם ישראל .בשנת  1967מונה למנכ״ל החברה ובשנת  1981ליו״ר החברה .הקים בשנת
 1972את מעבדת המחקר של י.ב.ם בחיפה .נפטר בשנת .1984
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הטכנולוגיה ,מחשב שפועל עם טרנזיסטורים (עד אז פעלו מחשבים עם
שפופרות ריק) הייתה טכנולוגיה חדשה ,בקידמת הטכנולוגיה של התקופה,
שבעולם היה ניסיון מועט ביישומה ,ואני הוא זה שצריך להפעילה עבור צה״ל,
להעביר רעיונות מתכנון ליישום.
בשבילי ,שורד מחנות ההשמדה ,להוביל תפעול מחשב עבור צה״ל ,צבא יהודי
במדינה יהודית ,הייתה זכות מיוחדת ,שאיני יכול להביעה במילים ,וגאווה גדולה.
זה הניצחון האישי שלי על אלה שבאו לכלותנו .זו ההוכחה שניצחתי את הנאצים .זו
תרומתי לתקומת עם ישראל בארצו .המשימה הייתה עבורי משימה קדושה ,שיש
לבצעה באהבה ובמסירות ,ואסור להכשל בביצועה.

כתב מינוי לממלא מקום ראש מדור הפעלה בממר״ם
באותה תקופה נהגו להעניק למפקדים מינוי כממלא מקום לתקופת ניסיון
של מספר חודשים ,שבעקבותיה הם מונו לתפקיד באופן מלא
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תג ממר״ם1962 ,

מדור הפעלה
מדור הפעלה היה מה שמכונה היום ׳לשכת שירות׳ .תפקידו היה לנצל באופן מיטבי
את יכולת המחשב שעמד לרשותו ולתת שירות לשביעות רצון הצרכנים – יחידות
צה״ל .ממר״ם התנהל אז כ׳משק סגור׳ ,ויחידות העבירו תקציב לפי ׳שעות מחשב׳.
היו מחלוקות תמידיות בין הצרכנים השונים על עדיפויות בהקצאת ׳שעות מחשב׳.
המחשב פעל בשיטת ַא ְצוָ ה ( .)Batchתפעול מחשב היה תהליך של הרצת
׳עבודות ייצור׳ (  )production Jobsעל סרטים מגנטיים ברוחב של אינטש.
טרם הרצת ׳עבודות יצור׳ היה צורך לְ נַ ּפוֹ ת (  )debuggingאת התוכנה ,כדי לוודא
שאין בה שיבושים ( .)bugsהיות והתוכנה נכתבה בשפה עילית ,נדרש לבצע ַה ֲה ָד ָרה
( )Compilationשל התוכנה ,להמרתה משפה עילית לשפת המכונה ,בעזרת ְמ ַה ֵ ּדר
( ,)Compilerתוכנה ייעודית לצורך זהַ .ה ֲה ָד ָרה (׳קומפילציה׳ ,בעגת אנשי המחשב)
הייתה עניין מורכב ,שהיה מתבצע רק לעיתים רחוקות ,ובריצות שונות היו טוענים
את התוכנה למחשב ומוסיפים קטעי קידוד בשפת אסמבלר (׳קומנדים׳ ,בעגת אנשי
המחשב) שעסקו בקטע התוכנה שחייב שינוי.
כל ׳עבודה׳ ( )jobתפסה את המחשב כולו והעבודות הורצו בתורן ,בזו אחר זו.
ה״עבודה״ רצה מתחילתה עד סופה ללא התערבות מפעיל .בגמר כל ׳עבודה׳ הוכן
׳סיכום׳ ( )Wrapupשל התהליך ,שהציג את תוצאותיו ואת הבעיות שעלו במהלך
הביצוע.
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כדי להפעיל את המחשב בצורה יעילה כתבנו תוכנת בקרה ייעודית ,שווידאה
שהמחשב מספק את התוצאות שהמשתמש ציפה להן .בכל ׳הרצה׳ נעשתה השוואה
ממוכנת של התוצאות מול הדרישות ,ובתהליך עצמו ,במידה והעיבוד לא התנהל
על פי המשימה ,יצאו התרעות מתאימות.
אחד מצעדי הראשונים היה הקמת ׳ספריה׳ לסרטים מגנטיים ,בה אוחסנו
התוכנות והנתונים השונים של המשתמשים ,בצורה בה ניתן היה לשלוף בקלות כל
תוכנה ותוצאות כל הרצה ולשחזר ׳היסטוריה׳ .הספריה הייתה חיה ודינמית ,על פי
הצרכים המגוונים והמשתנים של המשתמשים.
הסרטים המגנטיים ברוחב של אינטש (עם המעבר למחשבים מתוצרת י.ב.ם
בשנת  1969עברו לסרטים מגנטיים ברוחב חצי אינטש) ,אז המדיום המתקדם
ביותר לאחסון נתונים ,היו מקור לתקלות רבות .בסרטים התגלו מעת לעת קטעים
לא שמישים ,ולעתים נדרש להוציא סרט שלם משימוש .תוכנת הבקרה עקבה אחרי
ביצועי הסרטים המגנטיים ,ומפעילים נדרשו מעת לעת להפסיק ׳הרצה׳ (או לחזור
על ׳הרצה׳) כדי להחליף סרט מגנטי.
את הכוננים המגנטיים נדרש לנקות שלוש פעמים ביום ,ואת הסרטים המגנטיים
היה צריך ל׳נקות׳ ( )Clean upמהרישומים הקודמים לפני העלאת רישומים חדשים
עליהם .ניהלנו ׳תולדות חיים׳ של כל סרט מגנטי ,כדי להוציא משימוש במועד
הנכון סרטים שנשחקו.
תוצאות כל הרצה נשמרו בספריה של המדור ,בסרט מגנטי שכונה ׳סרט 5׳,
ועותק ממנו נמסר למשתמש ,בדרך כלל עם חומר מודפס ,שהודפס במדפסת
המהירה ( 1,200שורות לדקה) ,על ניר רציף מיוחד.
נדרשה הכשרה מיוחדת למפעילים ,כדי שיכינו את המחשב להרצה (בעיקר –
טעינת הסרטים המגנטיים הנכונים על כוננים) ,יבצעו את הפעולות בסדר הנדרש,
יתמודדו עם תקלות ויסיימו את ההרצה בצורה נכונה .הרצה הסתיימה בהכנת דו״ח
מפורט והעברת תוצאותיה לספריה ולמשתמשים.
חלק מה׳עבודות׳ היו רגישות מאוד מבחינה בטחונית ,ונעשו רק בנוכחות ה׳צרכן׳
ובפיקוחו.
המשתמשים היו מזמינים מראש ׳עבודות׳ ,שלכל אחת מהן הוקצה ׳זמן הרצה׳,
על פי תכנון מדוקדק של העומס על משאבי המחשב ,לפי תכנית עבודה שפורסמה
תקופתית .תכנית העבודה הייתה חודשית ,שבועית ,יומית – ולכל משמרת .היו כמובן
דיונים אין־סופיים ומחלוקות רבות על התכנית ,שכן כל משתמש ביקש עדיפות ,ולא
חסרו בעיות בלתי צפויות ,החל מנפילת חבילת כרטיסים מנוקבים שעכבה הרצה וכלה
בתקלות בהרצה ,ששיבשו את העבודה .כל יחידה קיבלה סימול באות לועזית :אגף כוח
אדם –  ;Bאגף האפסנאות –  ;Cאגף המודיעין –  ;eמדעים –  ;Fחיל האוויר – .G
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לכל סוג עבודה היו טפסי הזמנה יעודיים .משלח (מבקר) היה אחראי על ביקורת
העבודה והעברתה למשתמשים .הנושא של עדיפות בהקצאת זמן מחשב היה נושא
חשוב מאוד לצרכנים ,וראש ממר״ם פיקח אישית על ניהול זמן המחשב .הבעיה
הייתה לא רק עומס עבודות ,אלא גם תקלות רבות .תחזוקת המחשב בוצעה בידי
צוות מהנדסים וטכנאים שרובם היו בוגרי ׳ויצאק׳ במכון ויצמן ,ובתקופה הראשונה
סייעו בידם שני מהנדסים מחברת .philco
למדור היה ׳בנק׳ עבודות ,שהיה נדרש להריצן בשעות מתוכננות מראש .הוקצה
זמן לטיפול במחשב ורכיביו בין ה׳הרצות׳ .מעת לעת היו שיבושים עקב תקלות
בלתי צפויות ועבודות דחופות.
כדי שהמחשב ינוצל ביעילות נדרש להפעיל את המחשב משך כל שעות היממה,
ולכן נדרש לעבוד במשמרות ,ולוודא שכל משמרת אכן תעשה שימוש מירבי במחשב.
מדור הפעלה היה מדור קטן .היו לי ארבעה אחראי משמרת שעבדו במשמרות,
שכן ההפעלה נעשתה במשך  24שעות ביממה ,כל ימות השנה .שבעה מפעילי
מחשב בכירים ושבעה מפעילי מחשב זוטרים ,שעבדו אף הם במשמרות .מבקר
ראשי ומבקר עוזר ,שתי משלחות ,שעסקו בקבלת ה׳עבודות׳ מהמשתמשים ומסירת
תוצאות ה׳הרצות׳ למשתמשים ,שני חיילים שעסקו בספרית הסרטים המגנטיים
ושתי פקידות.
צעד חשוב שעשיתי היה הקמת גוף בקרה ,מבקר ראשי ועוזרו ,כגוף הנדסת ייצור,
שיאסוף נתונים על ביצועי המחשב והתהליכים ,יסייע בתכנון ויבצע אופטימיזציה של
תהליכים ונהלים.
הקפדנו על הכנת ׳הוראות עבודה׳ מסודרות ,לנושאים המקצועיים ולנושאים
המנהליים ,ליצירת שפה משותפת בין אנשי המדור לבין עצמם ,ובין אנשי המדור
לצרכני שירותיו.
הקלט והפלט התבסס על כרטיסים מנוקבים בפורמט של  80טורים ו־ 12שורות,
כאשר לקוד החירור בכרטיס הייתה משמעות אלפה־נומרית .ממר״ם העסיק מאות
חיילות בטיפול בקלט/פלט ,במקצוע צבאי שכונה ׳נקבנית׳ ,שבוטל רק בתחילת שנות
ה־ .90מערך זה התבסס על מילוי טפסים ביחידות והעברתם למדור הניקוב בממר״ם,
שם ניקבו את הנתונים על כרטיסי נייר או על סרטי נייר (אז השתמשו בסרטי נייר עם
חמישה ניקובים וחור קטן יותר למנגנון משיכת סרט הנייר ,בהמשך עברו לסרטי נייר
עם שבעה ניקובים) .כרטיסי הנייר המנוקבים וסרטי הנייר המנוקבים הועברו למדור


אחת המשלחות הראשונות הייתה חיילת בשירות חובה בשם גליה ראוך ,לימים גליה מאור,
שבתפקידיה כמפקחת על הבנקים בתקופת משבר הבנקים ( )1987-1982ומנכ״לית בנק לאומי
( )2012-1995הייתה מהנשים המשפיעות ביותר במשק הישראלי במשך עשרות שנים .משלחת
נוספת הייתה עליזה רוטברד ,שלימים כיהנה כמנכ״ל הבורסה לניירות ערך.

 | 80ממר״ם – מדור הפעלה

הפעלה ,שבעזרת קוראי כרטיסים וקוראי סרטים העבירו את המידע לסרט מגנטי,
ששימש כאמצעי קלט בעת הרצת התוכנות .תוצאות ההרצות הודפסו על דו״חות
נייר ,מאות אלפי דפים בחודש ,שהופצו ליחידות .מערך קלט/פלט זה כונה ׳טנדר
פרוסס׳ בעגת אנשי המחשב .על תקשורת מחשבים ,להעברת המידע בתקשורת
ולא בכלי רכב ,אפילו לא דיברו באותה עת (ניסיון ראשון בתקשורת מחשבים נעשה
רק אחרי מלחמת ששת הימים).

מדור ניקוב בממר״ם ,מכונות ניקוב  ,iBM 024בשנות השישים
באדיבות ארכיון ממר״ם

ממר״ם פעל כ׳משק סגור׳ ,כך שיהיה לו חופש פעולה בפיתוח והצטיידות.
לקוחות ממר״ם העבירו תקציב בגין השירותים שצרכו .המושג ׳שעת מחשב׳ היה
הבסיס לתשלום ,והיה אמור לכסות את הערך הריאלי של ההשקעה ,התחזוקה,
התפעול והפחת .עלות שעת מחשב הייתה אז כ־ 1,000לירות ישראליות (כ־300
דולר) ,סכום עתק באותם הימים .המחשב עמד לרשות הצרכנים כעשרים שעות
ביממה ,וביתר השעות בוצעו פעולות תחזוקה.
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באפריל  1963הוכפפו החוליות החייליות לחילות ,תוך שמירה על זיקה מקצועית
לראש ממר״ם .אז הפך ממר״ם ל׳לשכת שירות מרכזית׳ ופעילותו מוקדה בעיקר
בתחומי תשתית ומערכות הפעלה ,אחזקה ,פיתוח והדרכה.
מלכתחילה ,ממר״ם התמקד במענה לצרכי לקוחותיו .מתן תוצאות באיכות
גבוהה היה נר לרגלינו .והדבר חייב יושר והגינות .האנשים היו המפתח ,והיה חשוב
לנו לבנות ידע ולפתח יצירתיות ,בצד עבודה מסודרת ומדויקת ,וניהול סדור.
מרדכי קיקיון ,ראש ממר״ם ,התגאה כי :״חמש דקות של מחשב שקולות ל־120
שנות פעולה של איש מדע״ .המחשב קרא וכתב במהירות של  360אלף אותיות
בשנייה והדפיס  900שורות בדקה.

הפעלת המחשב הראשון ,פילקו 1962 ,211
מפעיל ליד שולחן הבקרה ,מאחוריו מכונת כתיבה חשמלית  Flexoלתיעוד ההרצות.
מימין כונני סרטים מגנטיים ששימשו כאמצעי קלט/פלט ומשטחי עבודה
למיון נתונים והכנת דו״חות להדפסה
באדיבות ארכיון ממר״ם
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התקנת אולם המחשב המרכזי בממר״ם ,יולי 1961
עמדת הפעלה במרכז ,כונני סרטים מגנטיים משמאל
באדיבות ארכיון ממר״ם

עמדת הפעלת מחשב פילקו  2000בממר״ם1960 ,
מימין לשמאל :מפקד חולית אג״א למחשב רס״ן
קלמן וייס ,ראש מדור הפעלה סרן אלכס שפייזר
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מפעילי המחשב היו כמובן האנשים המרכזיים במדור .אברהם פנחס ,אז קצין
צעיר ,מספר :״הגעתי לראיון בפני סרן צעיר וידידותי [אלכס] .הוא היה אחראי
על חדר מחשב שפעל בשלוש משמרות עם קבוצת מפעילים וטכנאים .הייתי
קצין בדרגת סגן עם תעודת בגרות וניסיון בסמסטר אחד לימודי מתמטיקה
באוניברסיטה ,והתקבלתי ׳על תנאי׳ .כמו המועמדים האחרים ,לא ידעתי דבר
על מחשבים .הופתעתי מהצעתו להתחיל לעבוד ,בשעה  1000באותו בוקר באביב
 1962נכנסתי לחדר המחשב המאובטח ,בליוויו של אלכס .הוא לימדני מה עלי
לעשות ,ובימים הבאים ישבתי וצפיתי במפעילים האחרים .הייתי המום – מצאתי
עצמי בחדר ממוזג אוויר עם רצפה צפה מוקף במכונות משונות ,שמצמצו מולי
במאות נוריות .חלקם נראה כמו קלטי סרט ענקיים ואחד הרעיש כמו מכונת
יריה ,שקרא אלפי כרטיסים מנוקבים בדקה – עד שנתקע ,והחל להשליך את
הכרטיסים המנוקבים על הרצפה ...מיד הבנתי שזה לא בשבילי ,זה הרבה מעל
לכישורי ,וכנראה שהגזמתי בראיון .חזרתי למשרדו של אלכס להתנצל ולומר לו
זאת .חיוכו התפתח לצחוק גדול .הוא אמר לי להרגע ,הוא הבטיח לי שכישורי
עונים למשימה ,וכי תוך מספר ימים אתחיל בקורס מפעילים מסודר ,והחזירני
לחדר המחשב .כך התחילה הקריירה שלי בעולם המחשוב ...עד שהקורס התחיל,
שלטתי בכל החומר והקורס התייתר .תוך כמה חודשים מוניתי למפקח משמרת...
אוניברסיטת תל אביב פתחה חוג למתמטיקה שימושית ,ורציתי ללמוד ,פניתי
למפקדי אלכס בבקשה לעבוד במשמרת הלילה באופן קבוע .אלכס המופתע (שכן
משמרת הלילה לא הייתה אהודה במיוחד) שאל – למה? והסברתי לו שאני מבקש
ללמוד מתמטיקה שימושית ביום .בקולו האבהי הוא השיב שאם אני מספיק
משוגע להתקדם בתוכנית זו ,הוא לא מתנגד ....התקדמתי בלימודים תוך ביצוע
משמרות לילה ,ותוך שלוש שנים קיבלתי תואר ראשון במתמתטיקה שימושית.
ההתחלה הצנועה בממר״ם ,בעזרתו של אלכס ,המפעיל הראשי רפי עזיזו ויתר
חברי בממר״ם ,פתחה לי קריירה חדשה בעולם המחשבים.״
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מדור הפעלת מחשב בממר״ם באולם המחשב1962 ,
מימין לשמאל :יוסי רנן ,אמנון ברמן ,סרן אלכס שפייזר,
רפי וילמרסדורף ,רפי עזיזו ,אברהם פנחס

מדור הפעלה בממר״ם באולם המחשב1962 ,
מימין לשמאל :שורה ראשונה (יושבים) :אמיר דוידוב ,שמעון דטקובסקי ,אמנון זוהר;
שורה שנייה :יוסי זכריה ,ליאון ,עמוס מעטה ,יאיר זקס ,משה פינלט
אברהם פנחס ,גדעון מהרשק ,מיקי שטיר ,יצחק (צוץ) רוטברט ,בלתי מזוהה ,בלתי מזוהה,
יוסי רנן ,רפי עזיזו; שורה שלישית :רפי וילמרסדורף ,מאיר שמש ,בלתי מזוהה ,בנציון (קוצי)
וינר ,גד פרופר ,אמנון ברמן ,סרן אלכס שפייזר
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מדור הפעלה בממר״ם1963 ,
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במקביל לעבודתי בחולית חיל האוויר בממר״ם ובמדור הפעלה השלמתי את
לימודי בטכניון לתואר שני של אינגינר ,שהוענק לי במאי  .1963באותה העת
תואר זה היה מקביל למסטר במדעים (היום תואר זה נעלם ,והצעירים מעדיפים
ללמוד לתואר  .)M.Scבשנת  1969השלמתי את לימודי בטכניון לתואר שני ()M.Sc
בהנדסת תעשייה וניהול.

הדיפלומה הנכספת – הסמכה לתואר אינגינר ,מאי 1963
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שחרור מצה״ל
בנובמבר  ,1963אחרי  13שנות שירות ,השתחררתי משירות קבע בצה״ל .זכות גדולה
נפלה בחלקי ,ניצול השואה :להיות קצין בצה״ל ,צבאה של מדינת ישראל החופשית,
ולתרום את חלקי הצנוע בביצור ביטחונה של המדינה.
צה״ל היה לי בית חם ,בית ספר בו למדתי כיצד לפעול בצוות ,שהעניק לי ידע
מקצועי שלא יסולא בפז ,ומפקדי היו לי מקור השראה ותמיכה.
מפקדי ,שהאמינו בי וביכולותי ,קדמו אותי אישית ומקצועית ,בהתמודדות עם
נושאים שאדם צעיר ,בחיים האזרחיים ,לא זוכה להגיע אליהם .לא אכזבתי ,עמדתי
במשימות בהצלחה ,ואני אסיר תודה למפקדי על האימון והתמיכה.
השתחררתי בהרגשה כי מחד :בשירותי תרמתי רבות לצה״ל וקידמתי בהצלחה
נושאים חשובים וחדשניים; ומאידך :צה״ל תרם לי ,קידם אותי אישית ומקצועית,
העניק לי ידע ייחודי וניסיון עשיר.

אישור על סיום שירותי הצבאי
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מכתב הוקרה ותודה מראש אכ״א

פרק ה

הפעלת מחשב – במה המדובר?

המחשב של אז נראה שונה מהמחשב של היום
מחשב  )Transistor Automatic Computer) TrAnSACמתוצרת חברת  philcoיצא
לשוק בשנת  ,1958בשם  .TrAnSAC 2000עם הזמן שונה שמו ל־ .philco 210
דגם  211היה דגם משופר של אותו מחשב.
מחשב  philco 211היה הדגם הראשון של מחשבים בטכנולוגיה של טרנזיסטורים
שפעל בשוק (מחשבים שפעלו אז מומשו בטכנולוגיה של שפופרות ריק) .במושגים
של אז המחשב היה גדול ,מהיר ,משופע בפקודות ׳חזקות׳ ומלווה במערכת הפעלה
אמינה ובשפת אסמבלר יעילה .מחשב זה פעל בממר״ם עד אוגוסט .1970
ביצועי מחשב הפילקו ,׳המילה האחרונה׳ של טכנולוגית המחשבים באותה עת,
היו דומים לביצועי מחשב אישי עשרים שנה לאחר מכן ,בתחילת שנות השמונים:
זיכרון של  32ק״ב ,עם מהירות גישה לזיכרון של  10מילי־שנייה .המחשב כלל
 10כוננים של סרטים מגנטיים ,קורא כרטיסים בקצב של  2,000כרטיסים לדקה,
ומדפסת במהירות של  900שורות בדקה.
המחשב פעל עם מילים של  48סיביות (כל מילה כללה שתי פקודות של 24
סיביות או  8תווים של  6סיביות .נקודה צפה כללה  36סיביות למספר השלם ו־12
סיביות למעריך) ,כלל יחידת עיבוד אריתמטית עם שלושה רגיסטרים ,והתכניות
היו למעשה העברת מידע מזיכרון לרגיסטרים – וחזרה .הזיכרון המהיר הייתה
מטריצת זיכרון מגנטית .מחשב זה היה מחשב שפעל בשיטת ַא ְצוָ ה ( .)Batchתפעול
מחשב היה תהליך של הרצת ׳עבודות ייצור׳ (  )production Jobsעל סרטים מגנטיים
ברוחב של אינטש .כתיבה על סרטים מגנטיים יכולה הייתה להתבצע רק בכיוון
אחד ,אך ניתן היה לקרוא את הסרטים גם קדימה וגם אחורה.
המחשב היה בנוי בצורה מודולרית ,כאשר היחידה הלוגית הקטנה ביותר כללה
ארבעה טרנזיסטורים ורכיבים נלווים .עד  18יחידות כאלה הורכבו על מעגל מודפס
ששימש כיחידה נתקעת ,ו־ 96יחידות כאלה הרכיבו מודל מערכת (עם 6,912
| 89
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טרנזיסטורים) .היחידות הלוגיות והמעגלים המודפסים היו אמורים להיות חליפיים,
והרעיון היה להוסיף מודול מערכת ככל שהעומס על המחשב גדל.

מעגל מודפס של אֹוג ֵר אִָריתְ ֵמטִי ( )Arithmetic register Chassis Card
מקורphilco Transac S-2000 System description :

מערכת הביטחון רכשה מחברת  philcoמחשב דגם  ,210שהיה מבוסס על
טרנזיסטורים מגרמניום בטכנולוגיה שכונתה  ,Surface Barrier Transistorאך
במהלך היצור הוחלט לעבור לדגם  ,211שיתרונו העיקרי היה שימוש בטרנזיסטורים
(אף הם על בסיס גרמניום) בטכנולוגיה של MAdT (Micro Alloy diffused‑base
 ,)Transistorsשביצועיהם היו טובים יותר וצריכת ההספק שלהם נמוכה יותר.
במחשב היו עשרות אלפי טרנזיסטורים ועשרות אלפי גרעינים מגנטיים (Ferrite

.)Core
מרכיבי המחשב העיקריים היו יחידת העיבוד המרכזית ( ,)Central processor
יחידת זיכרון מהיר מגנטי ( )Magnetic Core Storage Unitויחידות הקלט/פלט
( .)input-output systems
אחסון מידע ( ,)Storageעיבוד מידע (  )processingובקרת המפעיל נעשו ביחידת
העיבוד המרכזית .יחידה זו השתמשה בזיכרון מהיר פנימי מבוסס על גרעינים


מחשב מתקדם יותר ,דגם  ,Philco 212נרכש בשנת .1964
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מגנטיים ( .)magnetic coreבנוסף נעשה שימוש בזיכרונות חיצוניים המבוססים על
סרטים מגנטיים ( .)Magnetic Tapeהזיכרון של יחידת העיבוד המרכזית אחסן את
התוכנה בעת הרצתה ,הנתונים המעובדים ותוצאות העיבוד .בקרת המפעיל נעשתה
בעזרת מפסקים ונוריות ובאמצעות טלפרינטר.
המידע עבר ביחידת העיבוד המרכזית בצורה של מילה בת  48סיביות (מ־ 0עד
 .)47מילה של  48סיביות הייתה יתרון בהשוואה למחשבים מתחרים כמו iBM
סדרה  ,700שעבדו עם מילה של  36סיביות.

לוח הבקרה של מפעיל המחשב ( )Computer Control panel
מקורphilco Transac S-2000 System description :

הזיכרון המגנטי המהיר כלל שמונה יחידות של  4,096מילים של  48סיביות,
כשלכל מילה כתובת משלה .בזיכרון זה השתמשו במשותף ()memory sharing
יחידת העיבוד המרכזית ומנגנון הקלט/פלט ,כך שניתן היה להריץ תוכנה מבלי
שפעולות הקלט/פלט יפריעו להרצה .השיטה פעלה כך :ערוצי הקלט/פלט פעלו
במהירות של  90,000תווים ( )charactersבשנייה ,ובמהירות זו נרשמת מילה של
 48סיביות כל  88מיקרו־שנייה .הגישה לזיכרון המהיר דרשה  10מיקרו־שנייה
( 4מיקרו־שנייה לקריאה 6 ,מיקרו־שנייה לכתיבה) ,כך שהזיכרון היה חופשי 78
מיקרו־שנייה בכל מחזור של  88מיקרו־שנייה לצרכים אחרים.
כל סיבית בזיכרון המגנטי הייתה מבוססת על טורואיד ( )toroidפריט זעיר,
עליו היו מספר ליפופים של תיל חשמל .זרם שעבר בתיל יצר שדה מגנטי ,וקיטוב
המגנטיות השיורית בטורואיד העיד על כיוונו של הזרם שעבר בתיל .אותו תיל
שימש גם לכתיבה וגם לקריאה.
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זיכרון מהיר מגנטי  ,8 x 8מבוסס על רכיבי פריט מגנטיים
מקורphilco 2000 technical Manual, part ii :
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כרטיס זיכרון מגנטי
מקורphilco Transac S-2000 System description :

יחידת העיבוד המרכזית הכירה ב־ 225פקודות שונות ( 59מהן עסקו בחישוב
נקודה צפה –  .)floating pointכמות הפקודות הגדולה העניקה למתכנתים גמישות
רבה.
האוֹ גרים (  )registersאורגנו בקבוצות של  16 ,8או  32אוגרים .אוֹ גֵ ר ִאינְ ֶד ְקס
(  )index registerאיפשר ביצוע מהיר של גישה עקיפה לכתובת ,החלפת כתובת
ושינוי כתובת.
הקלט למחשב היה אחד מאלה :כרטיסי נייר מנוקבים ( 2,000כרטיסים בדקה),
סרטי נייר מנוקבים ( 1,000סימנים בשנייה) או סרט מגנטי ( 90,000סימנים
בשנייה); הפלט התאפשר בכרטיסי נייר מנוקבים ( 250כרטיסים בדקה) ,סרטי נייר
מנוקבים ( 60סימנים בשנייה) או סרט מגנטי ( 90,000סימנים בשנייה) .המהירות
הגבוהה של הקלט/פלט בסרט מגנטי הפכה את הסרטים המגנטיים לאמצעי
המועדף לשמירת מידע בסביבת המחשב ,בעיקר למטרות ארכיון (בדומה לדיסק
קשיח של היום .פרט למחשב ,לא היה מכשיר שידע לקרוא סרטים מגנטיים אלה).
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מבנה עקרוני של מחשב הפילקו
מקורphilco Transac S-2000 System description :
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מבנה עקרוני של היחידה האריתמטית
מקורphilco Transac S-2000 System description :
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הסרטים המגנטיים ששימשו לקלט/פלט היו סרטי מיילר ( )mylarבעובי של
אלפית אינטש ( )one milוברוחב של אינטש ,באורכים של ,1,800 ,1,200 ,600
 2,400או  3,600רגל .המידע נרשם עליהם בבלוקים של  128מילים ,ב־512
מסגרות ,בכל מסגרת  12סיביות מידע ,שתי סיביות זוגיות ( )parityושתי סיביות
לתזמון ( .)timingהמסגרת ה־ 513שמשה לבדיקת זוגיות של הבלוק.
סרטי נייר היו מבוססים על שבעה ניקובים :ששה ניקובים למידע וניקוב אחד
לבדיקת זוגיות .חור קטן יותר שימש למנגנון משיכת סרט הנייר.

פורמט סרט נייר מנוקב ששימש לקלט/פלט
מקורphilco Transac S-2000 System description :

כרטיס ניקוב מקרטון דק ,ששימש אמצעי קלט־פלט למחשבים
מקור :אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

התוכנה נכתבה בשפת אסמבלר שכונתה (Transac Assembler Compiler (TAC
ונוקבה על כרטיסי ניקוב לשם הרצתה .תכנת  )AlTAC ) Algebraic Translatorידעה
לתרגם שפה דומה ל־ Fortranלפקודות שרצו על המחשב.
עם המחשב סופקו תוכנות עזר ,שבין העיקריות בהן היה מחולל דו״חות ( report
 ,)Generatorשפעל בשלושה שלבים :השלב הראשון שלף את המידע ( extract
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 ,)passהשלב השני מיין את המידע ( )Sort pas sוהשלב השלישי ערך את המידע
( .)edit pas sהמיון התבסס על תוכנה שנרכשה מחברת  ,philcoאך יתר המרכיבים
נכתבו בידי אנשי ממר״ם .מודול העריכה פעל כבר בשנת  ,1963אך הכנת מודול
השליפה הסתיימה רק בשנת .1964

טופס קידוד ,לתכנות מחשב הפילקו
תוכנה נכתבה בשפת אסמבלר שכונתה )Transac Assembler Compiler (TAC

ונוקבה על כרטיסי ניקוב לשם הרצתה
מקור :אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

סיפורי התקופה
עולם ממר״ם בתחילת שנות ה־ 60היה עולם שונה מאוד מעולמנו היום .היה אז
קושי לשכנע חיילים איכותיים ללכת לקורסי תכנות שהיו בבחינת נעלם אחד גדול.
חבילת כרטיסים מנוקבים שהתפזרה הייתה אסון .העיסוק העיקרי של המתכנת היה
ניפוי שגיאות (בעגה של אז – חיפוש ׳בגים׳) .מחשבים עבדו ללא צגים ועל הנייר
הדפיסו משני צדדיו...
ממר״ם ראה את עצמו כ׳חוד החנית׳ בתחום המחשוב .המחשוב בארץ התפתח
אז בשלושה מסלולים מקבילים ונפרדים ,מסלול צבאי ושני מסלולים אזרחיים –
המסלול הממשלתי שכלל את מל״ם ושע״מ ,והמסלול המסחרי האזרחי .ספקי הציוד
המובילים היו  iBM, nCrו־  ,Control data Corporation ) CdCשאיננה עוד).
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סיפורים רבים מהתקופה ההיא נהפכו לאגדות שאיש אינו יודע מה מידת האמת
בהן ,בין השאר מתהלך לו סיפור על חבילות כרטיסים שנשלחו לארצות הברית
לבדיקה לפני שהמחשב הגיע ארצה .כשהחבורה הגיעה לבית החרושת ,גילו
לחרדתם שהמסמרים שבהם סגרו את הארגז חוררו את הכרטיסים.
סיפור אחד הוא השפעת שואב האבק על זכרון המחשב .היה מקרה שבו הרצתי
ג׳וב בחצות הלילה ולמחרת קיבלתי דו״ח שכולו אפסים וזה לא נראה לי ,מכיוון
שהרצתי טסט והכל היה בסדר ולעומת זאת ,כשהורדתי ג׳וב בחצות שוב קיבלתי
אפסים .למחרת ביקשתי ריצה בנוכחותי .אני מגיע בחצות ומריץ את המחשב
ואז ראיתי את איש האחזקה לאון פותח את הדלתות ונכנס עם שואב האבק לתוך
המחשב ומתחיל לשאוב את האבק – המנוע של שואב האבק פשוט איפס את
הזיכרון.
סיפור אחר הוא כיצד נמחקה אינפורמציה חיונית מהסרטים המגנטיים .נהגנו
לאחסן את כל הסרטים המגנטיים שלנו במקום סודי .היה זה ארון מפלדה שהיה
צמוד לאחד הקירות .לחרדתנו גילינו שכעבור תקופת אחסון מסויימת ,הייתה
נעלמת האינפורמציה מהסרט .בירור יסודי שערכנו הסתבר שהסרטים לא נמחקו
בגלל טעות אנוש ואז החלה חקירה מאומצת ,שבעקבותיה הגענו גם למומחים
שגילו שמאחורי הארון ניצב מוט מתכת שמסביבו מלופף חוט ברזל ,עובדה שיצרה
שדה מגנטי חזק שגרם למחיקת הסרטים.
המחשב היה מאוד רגיש לאבק שהיה גורם לו לתקלות מרובות .הכנסתי את
התפישה כי כניסה לחדר מחשב תעשה אך ורק לאחר שהנכנס יעטוף את נעליו
בכיסוי בד ,וזאת על מנת למנוע חדירת אבק .אף אחד לא חשב על כך שאבק הנכנס
דווקא דרך האוויר ושהשימוש החוזר בסמרטוטים שעטפו את הנעליים הכניסו
יותר לכלוך מאשר הכניסה בנעליים רגילות .כיסויי הבד הוחלפו במהלך השנים
בערדליים מיוחדים ,ובסופו של דבר הופסק השימוש בהם.
רס״ר נמוך וקשוח מחיל המודיעין עמד על כך שהוא יהיה היחיד שיורשה לגשת
לדו״חות המודיעין .אני דווקא שמחתי על כך שלרס״ר זה יש הפריבילגיה הזו,
מכיוון שהחומר בדו״חות היה סודי ביותר ,ולא רציתי לעיין בו שמא הדברים יפלטו
מפי בטעות .יום אחד רצה הגורל והרס״ר לא הגיע בדיוק ביום בו עמדו להדפיס את
הדו״חות ,והחלטתי לא לקחת על עצמי את האחריות ולא הרצתי את התוכניות.
למחרת קיבלתי נזיפה כיצד יכולתי לקחת את זמן המחשב של חיל המודיעין לטובת
חיל האוויר.
חייבים לזכור שהאנשים שבאו ליחידה לא ידעו דבר על מחשבים .הנושא נראה
אז כנושא ׳עתידני׳ .אנשים הגיעו לקורס תכנות אך לא הבינו את כל התמונה ,לא
היו כנסים או סימפוזיונים ולא אנשים שמהם ניתן היה ללמוד.
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בתקלות רבות טיפל פרופסור רבינוביץ׳ ,גאון מהלך ואיש יקר ,שבאופן עקבי
בדק את כל הכרטיסים המנוקבים כדי לאתר את התקלה .עד היום לא מובן איך
הוא עשה זאת .סיפרו עליו שהוא קורא תכניות מכרטיסים מנוקבים כמו שאנשים
רגילים קוראים עיתון.
כשאפסנאות חיל האוויר ׳עלתה על המחשב׳ ,התגלה כמה שעוני טייס יש בחיל.
היו פי עשרה שעונים מטייסים ...וכך גם עם מעילי טייסים.
מדען כתב יישום שהתבסס על מטריצות לעבודה סודית בתחום המודיעין .על
יישום זה שהיה כולו בנושא צבאי סודי עבד המדען שנים רבות ולא היה מסוגל
להגיע לתוצאות מוסכמות .כאשר נודע לו על יכולת המחשב פנה למפקדת ממר״ם
בדרישה להעמיד לרשותו את המחשב יום שלם להשלמת כל התוכניות עד גמר
מוצלח .בפנייתו אליי – ראש מדור הפעלת המחשבים – נאלצתי לדחות בקשתו
מתוך סיבה שהמחשב היה עסוק במתן שירותי הפעלה ליחידות שונות ורבות
בצה״ל ואי אפשר לדחות אותן .הצעתי לו שיציג לי את היישום שלו ,לאחר בדיקה
אמרתי שכל העבודה במחשב תסתיים בכ־ 15דק׳ .המדען פרץ בצחוק מלווה בזעם,
על כך שאנו מעיזים לפגוע בערך היישום שהוא פיתח .העלינו את היישום למחשב
שסיים את העבודה במשך  17דקות .המדען לא האמין ,היה בהלם והיה נדמה
שבדקות ספורות אלה עברו במוחו דור שלם של הבנות והתייחסויות להבנת יכולתו
של המחשב.
כמו שבשמחת תורה – להבדיל ,רוקדים בשירה ובזמרה וחובקים את ספר
התורה ,כך עשה זאת המדען עם קופסת הקרטון שהכילה את הדפים עליהם הודפסו
תוצאות העיבוד במחשב ,באומרו כל הזמן ״שאלוקים נתן לי לסיים את היישום
עוד בהיותי בחיים״ .לעולם לא אשכח את האירוע הנהדר הזה שבעצם אפיין את
ההבנות בין הדורות בהכרת היכולת והשימוש של המחשבים.
ביקור חשוב הזכור לוותיקי היחידה הוא ביקור ראש הממשלה לוי אשכול
בליווי קציני צבא בכירים ובראשם עזר ויצמן ,מספר חודשים לאחר שהשתחררתי.
המפקדים רצו לעשות תצוגה מרשימה לכבוד הביקור .התנדבתי לשירות מילואים,
ישבנו לילות שלמים וכתבנו תוכניות .בזמן הביקור נתנו למכובדים לבחור מספר
קטלוגי של חיל האוויר ,הרצנו את המחשב תוך כדי תפילה שהסרט יעבוד וכעבור
כשלוש דקות יצא דו״ח מצב המלאי .הבאנו את הדו״ח לראש הממשלה והוא הראה
אותו למפקד חיל האוויר האלוף מוטי הוד שמאד התלהב מהעובדה שהמידע על
הפריט (אחד מתוך  500,000פריטים) היה מדוייק.
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ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בממר״ם ,מרץ 1964
ראש הממשלה לוי אשכול יושב בעמדת מפעיל המחשב ,ומרדכי קיקיון (קיקי),
ראש ממר״ם הראשון ,מסביר .צלם :מיקי אסטל ,במחנה .באדיבות ארכיון ממר״ם

ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בממר״ם ,מרץ 1964
מימין לשמאל :רוה״ם לוי אשכול ,רע״ן הפעלה סא״ל דוד שעיה ,רע״ן אחזקה
סא״ל מיכה קדם ,רמטכ״ל רא״ל יצחק רבין ,מנכ״ל משרד הביטחון אשר (ארתור) בן־נתן.
צלם :מיקי אסטל ,במחנה .באדיבות ארכיון יד לוי אשכול
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ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בממר״ם ,מרץ  .1964מימין לשמאל :מפקד חיל האוויר אלוף
מוטי הוד ,ראש אכ״א אל״ם חיים בן־דוד (לימים אלוף); רמטכ״ל רא״ל יצחק רבין ,סגן שר
הביטחון שמעון פרס ,ראש הממשלה לוי אשכול ,סגן מפקד יח׳  180רס״ן יוג׳ין קיטייף.
מאחור ,בין רבין ופרס עומד רע״ן אחזקה מיכה קדם.
צלם :מיקי אסטל ,במחנה .באדיבות ארכיון יד לוי אשכול

ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בממר״ם ,מרץ 1964
מימין לשמאל :ראש מחלקת ציוד בחיל האוויר אל״ם ד״ר אריה הלל ,מנכ״ל משרד הביטחון אשר
(ארתור) בן־נתן ,סגן שר הביטחון שמעון פרס; ראש אכ״א אל״ם (לימים אלוף) חיים בן־דוד,
ראש הממשלה לוי אשכול ,מפקד ממר״ם הראשון מרדכי קיקיון.
צלם :מיקי אסטל ,במחנה .באדיבות ארכיון יד לוי אשכול

פרק ו

החיים אחרי ממר״ם

צעדים ראשונים כאזרח
בנובמבר  1963השתחררתי מצה״ל ,ואני בן  ,35מהנדס תעשייה וניהול מנוסה,
מיחידי הסגולה בארץ שהתנסו בהפעלת מחשב ובמחשוב מערכות לוגיסטיות רבות
היקף .יצאתי לעולם אזרחי שנושא המחשוב – ונחיצותו – זר לו.
איך ממנפים את יכולותי? איך אתרום למדינה? היה ברור לי שאני חייב לנצל
את הידע הייחודי שרכשתי בשירותי בצה״ל ,וכי האתגר הוא שכנוע מנהלים בכירים
וקובעי מדיניות בצורך בשינוי ,בהכרח לעבור ממערכות ניהול ולוגיסטיקה של
העבר ,מנוהלות בשיטות ׳היסטוריות׳ ,למערכות המבוססות על שימוש במחשב,
ומנצלות את יכולת עיבוד הנתונים האלקטרונית לשם השגת יתרונות תפעוליים
וכלכליים.

אחרי השחרור מצה״ל 1963 -
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צעדיי הראשונים היו כשכיר .התחלתי בחברת ׳ליילנד – אשדוד׳ ,חברה־בת
של החברה הבריטית ליילנד מוטורס (  ,)leyland Motorsבשותפות עם ׳החברה
המאוחדת למזרח הקרוב׳ ,שהתחילה את פעילותה בישראל בשנת  1961בהקמת
קו יצור להרכבת משאיות ואוטובוסים .החברה נוהלה בידי חברי ללימודים בטכניון,
מנכ״ל המפעל עמירם (רמי) עזרוני והמהנדס הראשי משה קרת .נמשכתי אליהם
כי הם פנו אלי באותו הסגנון שפנה אלי בזמנו המהנדס הראשי בממר״ם ,דוד כהן:
״האם תרצה לקחת על עצמך את המשימה ולהקים את מדור הפעלת המחשב
הראשון בצה״ל?״ הם רצו להקים מערכת מודרנית ויעילה שתטפל בכל הלוגיסטיקה
המורכבת של ייצור מודרני ,וראו בי את האיש המתאים לכך לאור ניסיוני בחיל
האוויר ובממר״ם ,ולי היה ביטחון ביכולתי לעשות זאת.
עד היום אני נזכר בישיבות במהלך העבודה ב׳ליילנד – אשדוד׳ ,החל מקבלת
התפקיד והלאה ,בה היה עלי להתמודד עם חוסר ביטחון וחוסר אמון – האם ניתן
לבטוח במחשב אלקטרוני? הנכון להפקיד את גורל המפעל בידי מחשב אלקטרוני?
האם מחשב אלקטרוני אכן יוכל לבצע את משימת הלוגיסטיקה המורכבת טוב ומהר
יותר מתהליכים ידניים? שאלות שהיום נראות משעשעות ,אך אז הם היו שאלות
מהותיות ,ברומו של עולם.
שימוש במחשב אז היה שונה משימוש במחשב היום .כמו בממר״ם ,המחשוב
היה בשיטת ַא ְצוָ ה ( .)Batchתפעול מחשב היה תהליך של הרצת ׳עבודות ייצור׳
(  )production Jobsבלשכת שירות ,בה עמד מחשב (מחשבים של אז תפסו חדר
שלם).
הפעילות הוכתרה בהצלחה .הקמתי מערכת לוגיסטית ,ניהול מלאי ,ניהול יצור,
בקרת איכות וניהול תחזוקה בהתאם לדרישות המפעל .המערכת פעלה היטב,
צמצמה טעויות אנוש ואיפשרה לנהל ביעילות את הייצור המורכב.
לאחר שנת עבודה ,בנובמבר  ,1964כשנוכחתי שהמערכת שהקמתי פועלת היטב
והמפעל מבצע את התפעול השגרתי בכוחות עצמו ,פניתי לאתגר הבא – חברת
הביטוח ׳ציון׳.
חברות הביטוח התנהלו אז באופן ידני ,והתהליכים היו תהליכים ׳מסורתיים׳,
עתירי כוח אדם .הצעתי לרמי טייבר ,מנכ״ל החברה ,לבדוק כיצד ניתן לנצל את
המחשב האלקטרוני לניהול יעיל של הקשר בין המבוטחים ,סוכני הביטוח וחברת
הביטוח ,להגדיל את היעילות התפעולית על ידי התאמת הפוליסות לצרכי
המבוטחים ולשפר את השירות למבוטחים .התמקדתי בענף ביטוח החיים .ביצעתי



לימים בכיר בתעשייה האווירית .הוענק לו פרס ביטחון ישראל.
לימים מנכ״ל התעשייה האווירית .בשנת  1975הוענק לו פרס ביטחון ישראל על חלקו בפיתוח
מטוס הכפיר .בשנת  1990הוענק לו פרס התעשייה.
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מחקר מקיף בהדרכת פרופסור בלה מנהיים מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול
בטכניון ,ושכנעתי את מנהלי חברת הביטוח ביתרונות המחשב האלקטרוני.
גייסתי מספר אנשים תחת חסותי ויחד עם חברת מלל ,בהנהלתו של עמירם
שור ,בנינו ל׳ציון׳ מערכת מידע ממוחשבת מודרנית .היו קשיים רבים בהכנסת
המערכת לשימוש ,כי לעובדי החברה ולסוכניה היה קשה מאוד להתרגל לתהליכים
ממוחשבים ולהאמין במערכת מידע ממוחשבת .ההנהלה חששה מהשלכות על
ביצועי החברה ותמיכתה הייתה מוגבלת ,והתהליכים להחדרת המערכת היו איטיים.
אחרי כשנתיים ראיתי שמיציתי את תרומתי לחברה ,והחלטתי להמשיך הלאה.

ביטוח בעידן המחשבים  -שער הספר שכתבתי עבור חברת הביטוח ציון
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מרדכי שטרן ,מנכ״ל חברת הבנייה ׳רסקו׳ ,פנה אלי לבחינת מחשוב האספקה
והלוגיסטיקה באתרי הבניה של החברה .בעזרת תוכנות מחשב מתאימות ,׳מן
המדף׳ ,הקמתי מערכת מידע שענתה לצרכי החברה ,ייעלה עד מאוד את נושא
האספקה ,המחסנאות ,הלוגסיטיקה והניהול של אתרי הבניה ,וסיפקה בקרה יעילה
להשוואת הביצוע לתכנון .בעקבות הצלחה זו הוענק לי בשנת  1966מענק של
הוועדה לעידוד המחקר וההשתלמות.
שמי יצא לפני .הרציתי בטכניון בחיפה ובתל אביב ,והועסקתי בידי המכון לפריון
העבודה והייצור בהדרכה בקורסים למנהלים ולמהנדסים ובשורה של משימות ייעוץ
הקשורות לעולם המחשוב ועיבוד הנתונים :תכנון קורסים למנהלים ,מהנדסים
וטכנאי ייצור בנושאי עיבוד נתונים אלקטרוני; ייעוץ בתחומי הנדסה ותחזוקה;
הסבה ,הדרכה והפעלה של יחידות עיבוד נתונים; שילוב עיבוד נתונים בתכנון
ופיתוח מפעלים .כתבתי מספר ספרי הדרכה בנושאי מחשוב בתחומי אספקה,
מחסנאות ותפעול מערכים לוגיסטיים בעזרת מחשב אלקטרוני.
המשק האזרחי במדינת ישראל עשה אז את צעדיו הראשונים בתחום מערכות
המידע הממוחשבות ,ונפל בחלקי להיות גורם מרכזי להעברת הידע בתחומים
אלה לציבור רחב של בעלי מקצוע במשק ,ולהכשירם לענות על צרכי החברות
והמפעלים השונים.
הייתה לי מעורבות עמוקה בפיתוח מערכות מידע מודרניות בגופים רבים
וחשובים ,ביניהם תעשייה אווירית ,חברת כימיקלים לישראל והחברה־בת דשנים,
חברת פזגז ,חברת התחבורה הציבורית דן ,ועוד.
במקביל המשכתי להיות מעורב בקידום פרוייקטים של יחידת חיל האוויר 180
בממר״ם.

משכיר לעצמאי – ׳אל־שפ׳ בע״מ
בספטמבר  1970הקמתי את חברת ׳אל־שפ בע״מ׳ (אלכס שפייזר) ,שהפכה בשנת
 1982לחברת ״אלקסון״ – מסופון נייד בע״מ.
החברה התמקדה בעיבוד נתונים אלקטרוני לתעשייה ולשירותים .והמשימה לא
הייתה פשוטה – המחשוב בעולם ובארץ היה אז בחיתוליו .מחשבים של אז הופעלו
רק בלשכות שירות של חברות המחשבים הגדולות (י.ב.ם nCr ,ו־  )CdCובלשכות
שירות פרטיות (דטה מיכון ,מלל ,ניקוב ,קופל ראם) .חברות החלו להקים מרכזי
מחשבים משל עצמן רק שנים לאחר מכן.
הסבת גורמי המשק מעיבוד נתונים ידני לעיבוד נתונים אלקטרוני הייתה משימה
מורכבת ,שכן הלקוחות היו חסרי ידע ,והנושא היה חדש .הניסיון שרכשתי בצה״ל
ובעולם האזרחי נתן לי יכולת להתמודד עם בעיות מורכבות אלה ,לנתח מערכות,
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ליישם פתרונות ,להתאים תוכנות מדף לצרכי לקוחות .נושא חשוב היה הדרכה של
מנהלים ועובדים אצל הלקוחות.
מנהל האספקה של חברת ׳עלית׳ היה אחד התלמידים בקורס של המכון לפריון
העבודה והייצור בו הדרכתי ,ובמסגרת הלימודים ביצענו פרויקט מקיף של מחשוב
מערכת האספקה בחברת ׳עלית׳ .ההסבה ממערכת ׳היסטורית׳ למערכת החדשה
בוצעה במהלך הקורס ,ובסיום הקורס הזמינה חברת ׳עלית׳ אותי ואת כל חניכי
הקורס לתערוכת שוקולד ,לציון ההישג וההצלחה ביישום מערכת האספקה
הממוחשבת .אכלתי מספיק שוקולד שריוותה את תאוותי לשוקולד לזמן ממושך...
המחשב האישי של חברת י.ב.ם ,שהופיע בשוק בשנת  ,1981היה מפנה של ממש
בתעשייה ,בתחילה כאמצעי לקלט/פלט למחשבים גדולים ,ובהמשך ככושר מחשוב
העומד בזכות עצמו .ראיתי מיד את הפוטנציאל של המחשב האישי והקמתי בשנת
 1982חברה־בת בשם ׳אל־קסון׳ מסופון נייד בע״מ .החברה הייתה חלוצה בפתרונות
מחשוב ניידים כוללים לפיתוח ,הקמה ותמיכה של מערכות איסוף נתונים באמצעות
מסופונים ובר־קוד ,ופעלה במגוון תחומים רחב :מחסנים ומלאי ,מכירות ,בקרת
רצפת ייצור ,ניהול מלאי ,פתרונות לרשויות מקומיות ועוד .החברה ייצגה בישראל
יצרנים מובילים של מסופונים ,ציוד בר־קוד ,מדפסות וסורקים.
השימוש במסופונים ,חלקם מקושרים בתקשורת קווית או אלחוטית וחלקם
עם אגירת נתונים מקומית ,בסורקים ובמדפסות זעירות שינה מהיסוד את הקלט/
פלט של נתונים ומידע למערכות עיבוד נתונים ,חסך את התהליך הידני של ניקוב
כרטיסי נייר ,והאיץ תהליכים .הדבר היה שימושי במיוחד לעובדים ניידים.

פרסומת למסוף נייד אל־קסון1983 ,
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היעילות הגדולה שהושגה באמצעות מסופון נייד איפשרה למוסדות להקים
מערכות ניידות המאפשרות לעובדים ניידים לדווח ,ולהפיק מסמכים וחשבוניות.
בין היישומים הרבים בלט השימוש במסופון לצרכי המשטרה ולמטרות אכיפת
חנייה .רשמתי פטנט על שימוש במסופונים לצרכים אלה.
לחברת האוטובוסים ׳דן׳ נבנתה מערכת תשלום באוטובוסים באמצעות
מסופונים ,ולראשונה התאפשר דיווח בזמן אמת על פעילות האוטובוסים.
באותה שיטה ועל אותו בסיס עם תוספות נבנתה על ידנו מערכת אלחוטית
לקריאת מוני מים ,חשמל וגז .לחברות אספקת גז נבנתה על ידינו מערכת שמספקת
בקרה ודיווחים על תקלות בכל תחומי אספקת גז .חברת פזגז הייתה הראשונה
בישראל ליישם מערכות אלה.

מסופונים :עלון של חברת אל־קסון1997 ,
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כנס של חברת אל־קסון ,הרצליה ,נובמבר 1983
מימין לשמאל :יו״ר אלכס שפייזר ,סמנכ״ל שמעון רוטברד ,מנכ״ל אלי הראל

הבנקים ראו את יתרונות המסופונים לתקשורת עם סוכני מכירות .בנק הפועלים
היה הראשון ליישם טכנולוגיה זו .הובלתי את פיתוח המערכת שזכתה להצלחה
רבה ,במיוחד בתחום השלטון המקומי (עיריות ומועצות מקומיות).
עבור התעשייה הקמנו ׳לשכת שירות ועיבוד נתוני צריכה׳ ,שפיתחה פתרונות
לבעיות הייחודיות של התעשיות השונות.
משרד האוצר הכיר בחשיבות השימוש במסופונים לשיפור מחשוב המשק ופרסם
תקנה שאיפשרה לגורמים שהשקיעו במסופונים לנצל תקופת פחת מואץ של שנה
אחת (במקום חמש שנים ,כמקובל).
מקדם מכירות חשוב היו הרצאות והדרכות שנתתי במסגרת הטכניון (עבור
מהנדסי תעשיה וייצור) והמכון לפריון העבודה והייצור והתעשייה האווירית.
במשך מספר שנות פעילות הועלו מאות של מפעלים על מחשב ,כאשר
שאיפתנו הייתה להוריד את הפעילות מלשכת שירות ,כך שמפעלים פרטיים יעבדו
בעצמם את כל הפעילות הממוכנת.
בהמשך כיהנתי כיו״ר החברה ושותפי אלי הראל היה מנכ״ל החברה.
החברה פעלה מעל  25שנה והעסיקה כ־ 40עובדים .לחברה היו כ־ 750לקוחות –
רוב החברות המובילות במשק .בסוף דרכה נמכרה פעילות החברה לחברת l x Mobile
הבריטית.
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התרחבות ׳אל־קסון׳ מחוץ לישראל
בשנת  1992הקמתי ל׳אל־קסון׳ חברה־בת בפראג ,צ׳כיה ,בשם
 .Hardware Softwareהמוצר העיקרי של החברה היה מערכת מודרנית בשם
 .MeMpHiSהמערכת נתנה פתרונות מידע ניידים כוללים לניהול פיקוח עירוני
ומשטרה ברשות מקומית :ניהול אירועים ,פיקוח חניה ,פיקוח על בעלי חיים ,פיקוח
על אנשים חשודים ,ניהול כח אדם ועוד ,ושירתה פקחים או שוטרים בתנועה,
מוקדנים והנהלות.
פתרונות החברה זכו להצלחה רבה בצ׳כיה ובסלובקיה ,ובהמשך יוצאו למדינות
אחרות באירופה.
גם חברה זו נמכרה לחברת  lx Mobileהבריטית.
dHS-data

 - MEMPHISשימוש במסוף מתקדם לפיקוח עירוני  /משטרה עירונית



MeMpHiS – Multipurpose enhanched Municipal police Handheld information
System
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 - MEMPHISארכיטקטורת המערכת
ארכיטקטורה מודרנית העושה שימוש בתקשורת מתקדמת ופתרונות שרת־לקוח

לאיש המחשב של היום היישום נראה יישום מקובל ,אפליקציה סלולרית כמותה
יש רבות .אך יש לזכור כי האייפון (  )iphoneהראשון תוצרת  ,Appleהמכשיר
הראשון בייצור המוני שהחדיר את צג המגע לשימוש הציבור הרחב ,הופיע בשוק
רק בשנת  ,2007חמש־עשרה שנה לאחר מכן .בשנת  ,1992הפתרונות שלנו,
המבוססים על מסופונים ,היו חדשניים וייחודיים.

לשכת המסחר ישראל – צ׳כיה
לאחר מלחמת העולם השנייה כוננו הסובייטים בצ׳כוסלובקיה שלטון קומוניסטי
נאמן לברית המועצות .השלטון בצ'כוסלובקיה היה ליברלי יחסית למדינות אחרות
במזרח אירופה ,ובשנת  1968הונהגו צעדים נוספים של ליברליזציה והתקרבות
למערב ,שכונו ׳האביב של פראג׳ .צעדים אלה לא התקבלו במוסקבה בעין
יפה ,ובאוגוסט  1968פלשה ברית המועצות לצ׳כוסלובקיה והנהיגה שם משטר
קומוניסטי ,נאמן למוסקבה.
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בקיץ  ,1989עם התמוטטות המשטר הקומוניסטי בברית המועצות ופירוק חבר
העמים הסובייטי ,הופל המשטר הקומוניסטי בצ׳כוסלובקיה וקמה דמוקרטיה,
במהפכה שכונתה ׳מהפכת הקטיפה׳ .בשנת  1993נפרדה המדינה לשתי מדינות
עצמאיות :הרפובליקה הצ׳כית וסלובקיה .הרפובליקה הצ׳כית שמרה את ההמנון
והדגל של צ׳כוסלובקיה .הרפובליקה הצ׳כית הצטרפה לברית נאט״ו ובשנת 2004
הצטרפה לאיחוד האירופי.
עם הקמת דמוקרטיה בצ׳כוסלובקיה נוצרו בינה לבין ישראל קשרים הדוקים
ושיתוף פעולה בתחומי מדיניות חוץ ,כלכלה ,מסחר ותרבות .הרפובליקה הצ׳כית
היא מהידידות הגדולות והחשובות של מדינת ישראל.
ביום ירושלים החמישים ,בשנת  ,2017הכירה הרפובליקה הצ׳כית בירושלים
כבירת ישראל.
הייתה לי תרומה צנועה לביסוס הקשרים בין ישראל לרפובליקה הצ׳כית.
צורפתי לצוות שקיבל את ואצלב האוול ,נשיאה הראשון של צ׳כוסלובקיה
הדמוקרטית ונשיאה הראשון של הרפובליקה הצ׳כית ,בביקור הראשון בישראל
בשנת  ,1990חודשים ספורים לאחר שנבחר לנשיא צ׳כוסלובקיה ,מתוך מחשבה
שעולי צ׳כוסלובקיה הגרים בארץ יוכלו לסייע בהיווצרות הקשר בין שתי המדינות.
לאחר שהנשיא קיבל הסברים על ישראל ,נשאלתי על ידו האם אהיה מוכן לסייע
בהידוק הקשרים המסחריים והכלכליים בין המדינות .נעניתי לבקשתו ,הקמתי את
לשכת המסחר ישראל – צ׳כוסלובקיה ,ועמדתי בראשה כיושב ראש .בשנת ,1993
כאשר צ׳כוסלובקיה התפצלה לשתי מדינות ,הסבתי את לשכת המסחר ללשכת
המסחר ישראל – צ׳כיה .ללשכת המסחר הייתה תרומה חשובה בביסוס הקשרים
בין הרפובליקה הצ׳כית ומדינת ישראל בתחומי מסחר ,תיירות ותרבות.
בהמשך ,הקמתי בפראג ,צ׳כיה ,חברת בת לחברה ישראלית ׳אלקסון׳
שבשליטתי ,תחת השם .dHS – data, Hardware, Software
בפעילותי כיו״ר לשכת המסחר ישראל־צ׳כיה יזמתי פגישות בין משרד הביטחון
וחיל האוויר הישראלי לבין התעשייה האווירית הצ׳כית .באחת הפגישות הוצגה
מערכת עיבוד נתוני צריכה שהוקמה בזמנו על ידי ביחידת חיל האוויר  ,180ומשרד
הביטחון ,כתודה של מדינת ישראל על תמיכת צ׳כוסלובקיה בישראל ,איפשר לחיל
האוויר הצ׳כי להשתמש בתוכנה זו ללוגיסטיקה ועיבוד נתוני צריכה .הדבר בוצע
בידי יחידת חיל האוויר  ,180בסיועי.
בשנת  2010העניק לי הסנט של הרפובליקה הצ׳כית תעודה מיוחדת ומדליה,
בהוקרה לתרומתי להידוק הקשרים בין הרפובליקה הצ׳כית ומדינת ישראל.
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תעודה שהוענקה לאלכס עם מדלית הסנט של הרפובליקה הצ׳כית ,תל אביב2010 ,
ברפובליקה הצ׳כית סנאט עם  81חברים ובית נבחרים עם  200חברים

מדלית הסנט של הרפובליקה הצ׳כית ,שהוענקה לאלכס בתל אביב בשנת 2010
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חיים אישיים ומשפחה
בשנת  ,1962אחרי מנויי לראש מדור הפעלה בממר״ם ,עשיתי צעד מכריע נוסף:
נישאתי לצפורה.
בשנת  1961הפגישני שרגא טל ,חבר מצ׳כיה ,עם צפורה ,חברתה של רעייתו
מונה .זו הייתה ׳אהבה ממבט ראשון׳ ,ונישאנו אחרי כשנה ,ב־ 28במרץ ( 1962כ״ב
אדר ב׳ תשכ״ב) .גרנו ברחוב סירקין  17בגבעתיים.

חתונה ,מרץ 1962
רעייתי צפורה ,חברתי לחיים
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צפורה (לבית טורנר) הייתה אז תלמידת שנה ג׳ במיקרו־ביולוגיה באוניברסיטת
תל אביב ,שם למדה חמש שנים וסיימה בהצטיינות לימודים לתואר שני ,ובהמשך,
בעקבות מחקרים פורצי דרך בפעילות פרמקולוגית של פרופרנולול ,הוכתרה בתואר
דוקטור לפילוסופיה ( )Ph.Dבשנת  .1979צפורה עבדה  35שנים בבית הספר לרפואה
ולאחר מכן עוד עשור במחקר ופיתוח בחברת טבע.
צפורה ,ילידת פולין ,שרדה את השואה כשהסתתרה עם הוריה בעלית גג בבית
בכפר פולני .האזור בו הסתתרו נכבש בידי הצבא הסובייטי בשנת  ,1945ובשנת 1950
היא עלתה ארצה עם הוריה.
באוקטובר  1966נולדה ביתנו הבכורה אסתר (אתי) .בננו ֶאלְ ָ ּדר משה נולד
באוקטובר  ,1969וביתנו הצעירה מאיה עמליה נולדה באוגוסט .1975
אחרי שחרורי מצה״ל התחלתי לימודים לתואר שני ( )M.Scבהנדסת תעשייה
וניהול בטכניון ,וסיימתי את הלימודים בשנת  .1969עבודת הגמר שלי ,בהנחיית
פרופ׳ בנימין אבי־יצחק ,ממנהיגי תחום חקר הביצועים בארץ ,עסקה בעיבוד נתונים
ממוחשב.
בשנת  1982סיימתי את הפרק של צה״ל בחיי ,כשהשתחררתי משירות מילואים,
מחמת גילי .שירתתי בצה״ל  31שנים :שנה בשירות חובה 12 ,שנים בשירות קבע ו־
 18שנים בשירות מילואים .זכות גדולה ומיוחדת .זכות קדושה.

קבלת שבת בבית משפחת שפייזר
מימין לשמאל :זוג אורחים ,אחי אהרון ,רוזי (אשתו השנייה של אבא) ,אבא ,אווה
(בתו של רפאל) ,אלכס ,לאה (רעייתו של רפאל) ובתה וורה על ברכיה
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תעודת השחרור של אלכס שפייזר ,יולי 1982
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עם האח רפאל ואבא ,חיפה1960 ,

משפחתי1996 ,
מימין לשמאל ,בחזית :אלכס וצפורה .מאחור :מאיהֶ ,אלְדָּר ואתי (אסתר)
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בתי אתי (אסתר),
סמלת ביחידה  180בחיל האוויר1986 ,

בני ֶאלְדָּר בקורס מפקדי טנקים1988 ,

בתי מאיה ,סגן מפקד קורס קצינים אקדמאיים בבה״ד ,7
חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים1996 ,
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בני ֶאלְדָּר ורעייתי צפורה ,סיום קורס מפקדי טנקים בחיל השריון1988 ,

זכרון השואה
כניצול שואה הרגשתי חובה מיוחדת לקיים את הפסוק ״זָכֹור ֵאת ֲא ֶׁשר־ ָע ָׂשה
ֲמ ֵלק״ ,ללמוד ולהפנים את השואה ומשמעותה ולפעול כדי שהשואה לא
ְלָך ע ָ

תחזור ,להדגיש את חובת מנהיגי העולם ,ששתקו וישבו מנגד מול רצח המוני של
שישה מיליון יהודים ,לעם היהודי ולמדינת ישראל ,לסייע במניעת התחדשות
האנטישמיות בעולם.
במקביל לפעילותי כיו״ר לשכת המסחר ישראל – צ׳כיה והתרחבות הקשרים עם
מדינות נוספות ,עסקתי בפעילות כדי לעזור למדינת ישראל.
במסגרת זו ,כתבתי ושלחתי מספר פעמים מכתבים לכ־ 60ראשי מדינה אשר
השתתפו בהכרעות גורליות לעם ישראל באו״ם ובמקומות אחרים .כתבתי בשם
״ניצול שואה מספר  ,79658ששרד את אושוויץ ואת דכאו״ ,וביקשתי ״לא להחזיר
את בני ישראל אחורה בזמן אל הסכנה הקיומית של מלחמת העולם השנייה.
מדינת ישראל הקטנה מסמלת את העתיד ואת גורל האנושות כולה״ .נשיא

ארצות הברית ברק אובמה היה הראשון לענות לי ,בדואל ארוך ,וגם אישים בכירים
ממדינות נוספות הגיבו.
בחרתי להציג בספר זה אחד מהמכתבים ששלחתי למנהיגי העולם באשר לאיום
הגרעין האיראני:
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״הנדון :איראן גרעינית היא איום על ישראל ,וגם על אירופה וארה״ב
אני פונה אליך בנקודת מפנה קריטית בהיסטוריה כדי להביאך להשפיע
בנושא מכריע זה ,ומקווה שהנקודות שאני מעלה ידגישו את הסיכון על
ישראל ,ארצות הברית ואירופה.
שמי אלכסנדר שפייזר ,ניצול שואה שניצל בנס ,כנגד כל הסיכויים,
מממחנות המוות אושוויץ ודאכאו .אני שייך לעם שאבותיו היו אברהם
יצחק ויעקב ,לפני  3,000שנה – בני ישראל בארץ ישראל.
שישה מיליון מבני עמי ,קורבנות השואה ,לא היו בני מזל כמוני .חטאם
היחיד היה היותם יהודים.
הוד מעלתו,
פנייתי אליך ,מנהיג מכובד של אומה מפוארת ,היא עם מסר אנושי אחד.
כבן העם שנתן לאנושות את התנ״ך ,הנפלא שבספרים ,הבסיס למוסר
האנושי ,אני מפציר בך לעשות ככל שביכולתך כדי לאפשר לנו ,האנשים
שחזרו למולדתם ,לחיות כעם חופשי בשלום ובביטחון ,זכות של כל אומה.
אני פונה אליך ,מנהיג נכבד של עמך ,כמי שלוקח חלק בהצבעה על עתיד
עמנו ,בהקשר לתכנית הגרעין החשאית האיראנית.
מנהיגי עולם שלא יצביעו כנגד תכנית הגרעין החשאית האיראנית ייאלצו
לחיות לעד עם העובדה שהם החזירו את בני ישראל אחורה בזמן ,שוב
בסיכון קיומי ,כפי שהם היו בתקופת מלחמת העולם השנייה.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה .האיום הנאצי התחלף באיום המוסלמי
הפונדלמניסטי האיראני! הקהילה הבין־לאומית צריכה לנהוג אחרת
מאשר שאיפתו התמימה של צ׳מברליין לשלום .מנהיגי העולם צריכים
לקבל השראה ממחליפו של צ׳מברליין ,וינסטון צ׳רצ׳יל ,ומעוז רוחו בשעות
הקשות ביותר.
לאחר מלחמת העולם השנייה העולם התעורר למציאות מבעיתה .בניסיון
לכפר על אדישות חלק או רוב מנהיגי העולם הוענקה לעם היהודי מדינה,
היא ישראל .ארצנו ההיסטורית הוחזרה לעם היהודי .בזכות שריבונו
של עולם העניק לנו ,אנו עומדים על זכותנו לגור בארץ אשר הורישו לנו
אבותינו ,אשר הובטחה לנו בתנ״ך הקדוש.
הוד מעלתו,
בקש אמת ,צדק ויושר ,כדי שנוכל להמשיך לחיות בארצנו .העולם החל
שוב לרדוף את העם היהודי ,תוך הפצת שקרים שיובילו לטרגדיה אנושית
נוספת.
מדינת ישראל הקטנה מסמלת את העתיד והגורל של המין האנושי.
תודה לתמיכתך בנושא חשוב זה.
אלכסנדר שפייזר
ניצול שואה מספר 79658״
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מכתבו של אלכס שפייזר לראשי המדינות
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לא חששתי להראות כאדם תמהוני .האמנתי שקולי יישמע ודברי ייקלטו.
הרגשתי כי חובתי לחזור ולכתוב ,לחזור ולהזכיר ,לא לשכוח .הרגשתי חובה לעשות
זאת כניצול שואה ,אשר מתוך אלף מאתיים ילדים עצירי אושוויץ ,רק שלושה
שרדו – ואני מביניהם.
עם ישראל חייב לבטוח בעצמו ,וצבא חזק הנשען על כלכלה יציבה וחברה
מלוכדת הוא ערובה לביטחוננו ,אך אנו חייבים להכיר בכך שאנו אומה קטנה,
והתמיכה הבין־לאומית בנו ובצדקת דרכנו חיונית לקיומנו ,מפתח לכך שההיסטוריה
לא תחזור על עצמה.
זכר השואה חייב לעמוד לנגד עינינו ,ועלינו לפעול כדי שהיא לא תקרה שוב.
ֲמ ֵלק״.
עלינו לזכור תמיד את הפסוק :״זָכֹור ֵאת ֲא ֶׁשר־ ָע ָׂשה ְלָך ע ָ

מכתב נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין

פרק ז

מסרים ותובנות

מלֵק
ׂה לְךָ ֲע ָ
ש
שר־ָע ָ
ׁ
זָכוֹר אֵת ֲא ֶ
זכר החיים שאבדו במעשה הנבלה הנאצי יהיה חקוק לעד בלב באומה .אין מזור
לחיים שאבדו ,אך העתיד מבוסס על יכולתנו ללמוד את אירועי השואה ולהפיק
מהם אמות מידה ,מוסר ודרך פעולה לחיים.
לעולם לא עוד .עלינו לפעול כדי שהשואה לא תחזור על עצמה .עלינו להיות
חזקים ,לפתח עוצמה מוסרית ,תרבותית ,כלכלית וצבאית ,עלינו לטפח קשרינו עם
אומות ידידות ,ולהלחם עד חורמה ב'מכחישי שואה' ,האנטישמים החדשים.

משואה לתקומה
הקמת מדינת ישראל ,תקומתה של מדינה יהודית ודמוקרטית ,עם יהודי ריבוני
בארצו ,היא ניצחונו של עם ישראל על הצורר הנאצי.
ביצור עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל הוא לנו חובה קדושה ,העוברת מדור
לדור.
אשריני שזכיתי להינצל מגיא צלמוות של מחנות ההשמדה ,להגיע ארצה ,להיות
קצין בצה״ל ולתרום למדינת ישראל ולכלכלתה ,לחזות בתקומת העם היהודי
במולדתו.
עלינו החובה להעביר הרגשה זו של התרוממות רוח ,של חשיבות התקומה
וייחודיותה ,גם לדורות הבאים.

החינוך קודם לכל
חינוך הוא המפתח לכינונו של דור העתיד במדינת ישראל .חינוך הוא הבסיס לקיום
רוחני של עם בריא .עמנו התקיים אלפי שנים בזכות החינוך.
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אין ספק כי החינוך נדרש בהתאמה למאה העשרים ואחת ,לסביבה בה אנו חיים,
לצרכים של הכלכלה המודרנית ולחיודשי הטכנולוגיה ,אך אסור שהרפורמות יפגעו
בבסיס החינוכי ,ברוח ובערכים של הדור הצעיר ,שכן הרוח והערכים היא הבסיס
לקיומנו.

אני גאה בשירותי בצה״ל
שירותי בצה״ל נמשך שלוש עשרה שנים ,במהלכן הצלחתי לסיים לימודי תואר
ראשון בטכניון בחיפה ,לרכוש מקצוע נדרש – מומחיות בתחום המחשבים ,לפתח
כישורי ניתוח וניהול שקידמוני בחיי האזרחיים ,ולרכוש חברים רבים.
אך יותר מכל אני גאה על תרומתי לצה״ל ,כחלק מ׳דור המייסדים׳ של המחשוב
בצה״ל – בהנחת יסודות נכונים לנושא המחשוב ,בחשיבה יוצרת ארוכת טווח,
בגיבוש תפישות ונהלים ,בהחדרת תפישות חדשות (שהיו אז חדשניות ופורצות
דרך) ,בתרומה לכושר הלחימה של הצבא – תרומתי הצנועה לביטחון עם ישראל
במולדתו המתחדשת.
ממר״ם ,מרכז המחשבים ומערכות המידע ,הוא יחידת המחשוב הראשונה בצה״ל
ולמעשה עיצבה את מערך המחשוב בצבא ,במקביל לפיתוח של אנשי מקצוע,
מפתחים ויזמים שהפכו אותה ליחידה טכנולוגית מובילה.

העולם שייך לצעירים
ההיסטוריה של ממר״ם מלמדת שיעור חשוב על יכולתם של אנשים צעירים טובים
להשפיע ,ליזום ,ליצור ,גם במערכת גדולה ,נוקשה ומסורבלת ,שלא תמיד מסייעת
להם.
הדילמות חוזרות על עצמן בכל דור ודור :מה הצורך המבצעי האמיתי של
המשתמש? האם אנו מסוגלים לענות עליו? האם בכלל לעסוק בנושא זה או אחר?
כיצד להגדיר את הנושא? לפתח לבד או לרכוש? האם זה הכיוון בעולם? האם
הטכנולוגיה מאפשרת לממש את הצורך בעלות סבירה? או אולי עדיף להמתין
להתפתחויות הטכנולוגיות? האם לקחת אחריות למרות שחסרים ידע ומשאבים?
אנשים טובים מעיזים – מבינים את הצורך ,לוקחים אחריות ,מתמודדים עם הקשיים
והסיכונים ,משקיעים את אונם ומרצם – וגם מצליחים ,בהשקעה רבה ,במאמץ רב,
בדבקות רבה ,כי הם מבינים את חשיבות עשייתם והתרומה לביטחון ישראל.
בזה כוחנו ,והיה וספר זה יעודד אנשים צעירים להעז ,להשקיע ולדבוק במטרה –
זה יהיה שכרי.

