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מוקדש ללוחמים, למשפחותיהם
ולאוהבי הארץ הטובה הזו



רְֹך ֶאת ָהֲאָבנִים, יֹונָה לְָבנָה ִהְתעֹוְפָפה  פֹות ְבּ ֶמׁש ַהנְִּעימֹות נָחּו ַעל ַאְבנֵי ַהכֶֹּתל, ְמלְַטּ ַקְרנֵי ַהֶשּׁ

ְקוֹות,  ִתּ ֲחלֹומֹות,  ַעל  ִרים  ְמַסְפּ ְסדִָקים,  ין  ֵבּ חּוִבים  ְתּ ָקּׁשֹות  ַבּ ְתֵקי  ִפּ ַהיֵָּבׁש,  ָהֵאזֹוב  ין  ִמֵבּ

ַמע. נַַער ַבּר  ת וְקֹולָּה לֹא נְִשׁ ה ֵהנִיָחה יָדָּה ַעל ַהכֶֹּתל, לֹוֶחֶשׁ ים. ִאָשּׁ ְרצֹונֹות ּוְתִפּלֹות ָהֲאנִָשׁ

ְרכָּזִית.  יָמה ַהֶמּ ִמְצוָה נְִרגָּׁש, מֹוִביל ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה לִַבּ

א ְפּלְַסִטיק  ֵסּ ב ַעל כִּ ֶמׁש ַהּקֹוַפַחת, יֹוֵשׁ יֶלֶד ָקָטן ִעם ּכֹוַבע ִמְצִחיָּה ּוָפנִים ְסמּוקֹות ֵמאֹדֶם ַהֶשּׁ

ים  יִשׁ כִָּרּיֹות ְמִעיִרים אֹותֹו ֵמַהֲחלֹום. ְקִשׁ ֵחי ַהֻסּ ים, ֵעינָיו נֱֶעָצמֹות, ַרק ַמְטּ ֲאנִָשׁ יט ָבּ לָָבן, ַמִבּ

ַרֲחַבת ַהכֶֹּתל.  ינֵיֶהם ִמי יֱֶאסֹף יֹוֵתר ֻסכִָּרּיֹות ֵמִרְצַפּת ָהֶאֶבן ְבּ וִילָדִים ִמְתָחִרים ֵבּ

ָטן, נִֵריָּה.  ף רֹאׁש נֶכְּדֹו ַהָקּ ֲאָבנִים ַהגְּדֹולֹות, ְמלֵַטּ יט ָבּ ַסָבּא ַמִבּ

ַאל נִֵריָּה, "ַמּדּוַע ֵאינְָך אֹוֵסף ֻסכִָּרּיֹות?".  ב, ַסָבּא?" ָשׁ ה חֹוֵשׁ "ַעל ָמה ַאָתּ

יב ַסָבּא. ב ַעל ָהֲאָריֹות" ֵהִשׁ "ֲאנִי חֹוֵשׁ

נָ"כִי" ָצַהל נִֵריָּה.   "הֹולְכִים לְגַן ַהַחּיֹות ַהַתּ

ב ַעל ֲאָריֹות ֲאֵחִרים" ָאַמר ַסָבּא וְלֹא הֹוִסיף. "ֲאנִי חֹוֵשׁ

וְַסָבּא  ֵעינָיו  ָפַּער  נִֵריָּה  ָהִרְצָפּה,  ַעל  נֹוְתרּו  כִָּרּיֹות  ַהֻסּ

א ְפּלְַסִטיק לָָבן וְיָדֹו ְבּתֹוְך יַד נִֵריָּה. ֵסּ ב ַעל כִּ ִהְתיֵַשּׁ





ָרֵאל. יְהּודִים ִהגִּיעּו ִמכָּל ָהעֹולָם, ָעלּו  ֵהַקְמנּו ֶאת ְמדִינַת יְִשׂ נִים ַאֲחֵרי ֶשׁ זֶה ָהיָה ִמזְַּמן, 19 ָשׁ

ים, נְָטעּו ֵעִצים, אָֹהלִים, ְצִריִפים, ֵהִקימּו  ִביִשׁ ה, יְִבּׁשּו ִבּּצֹות, ָסלְלּו כְּ ַטנָּה, ַהֲחדָָשׁ לָָאֶרץ ַהְקּ

ִעיָרה. ֵאּלּו ָהיּו יִָמים  דִינָה ַהְצּ ק וְִהְצָטְרפּו לְִמלְֶחֶמת ַהֲהגָנָה ַעל ַהְמּ נֶֶּשׁ אּונִיֶבְרִסיָטה, ָאֲחזּו ַבּ

ַהְקָצָבה.  ים: ָהאֹכֶל ָהיָה ְבּ ָקִשׁ

ָהה נִֵריָּה. ַח?" ָתּ "וְָאז ָהֲאָריֹות ָבּאּו לֲַעזֹר לָכֶם לְנֵַצּ

ָהיּו ַעל ַהגְִּבָעה: ֵאּלּו ָהיּו  ַח. ֲאַסֵפּר לְָך ַעל ָהֲאָריֹות ֶשׁ ִמיד ָהֲאָריֹות ָעזְרּו לְנֵַצּ ַסָבּא ִחיְֵּך, "ָתּ

ִהגִּיעּו ִמכָּל ָהָאֶרץ.  ֲאָריֹות ֶשׁ

ֲעטּו  ָשׁ ִהגִּיעּו?  ֵאיְך  ִהגִּיעּו?  "לְָאן 

ְמכֹונִּיֹות  ִבּ אֹוָתם  ֵהִביאּו  ַהדֶֶּרְך?  כָּל 

ֲעלֵי ַחיִּים, ִהְרדִּימּו אֹוָתם?  לְהֹוָבלַת ַבּ

דֶֶּרְך?"  ִהְפִחידּו ֶאת ַההֹולְכִים ַבּ

ָאגָה  ְשׁ קֹול  ִמיַע  ִהְשׁ ִחיְֵּך,  ַסָבּא 

ְצוָה  ַהִמּ ַבּר  חֹוגְגֵי  ִמְסָפּר  ה,  ָשׁ ַחלָּ

ַמע ַהּקֹול, ִצְחְקקּו  ם לְֵשׁ ֵהֵסּבּו רֹאָשׁ

יר וְלֱֶאסֹף ֻסכִָּרּיֹות. יכּו לִָשׁ וְִהְמִשׁ





ין לְמֹוָצא  לָה ּבֹו ֵעינָיו, ַמְמִתּ ה ֲאֻרכָּה, נִֵריָּה ָתּ ַתק דַָּקּ ַסָבּא ָשׁ

לְִפָעִמים  ַאְך  ַרע,  ה,  ָקֶשׁ ּכֹוֵאב,  דָָּבר  ִהיא  לְָחָמה  "ַהִמּ יו.  ִפּ

נִלְֲחמּו  ַהגְִּבָעה  ַעל  ָהֲאָריֹות  לְִהלֵָּחם,  וְַחיִָּבים  ֵרָרה  ְבּ ֵאין 

גְבּוָרה".  ִבּ

גַלֶּה לִי ִמי ָהֲאָריֹות ָהֵאלֶּה".  "ַסָבּא, ְתּ

ָהיּו  ה ֲאָריֹות ֶשׁ לָֹשׁ "כֻּלָּם ָהיּו ֲאָריֹות, ַאְך ֲאַסֵפּר לְָך ַעל ְשׁ

ַעל ַהגְִּבָעה". 

ַאל נִֵריָּה.  "ֵאיזֹו גְִּבָעה?" ָשׁ

ֶאת  ֵהִסיר  ָהֲאָריֹות".  ָהיּו  ִמי  דַע  ֵתּ ְמַעט  "עֹוד  ְקַטנָּה,  ִריָּה  ֻסכָּ ִמכְנָָסיו  ִמכִּיס  הֹוִציא  ַסָבּא 

ּה לְנִֵריָּה.  ִריָּה וְִהגִּיָשׁ כָּ ֲעִטיַפת ַהֻסּ

ם  ָתּ לְָשׁ ת ָהֲאָריֹות ָקְראּו ִצּיֹון, יְִצָחק וְַחיִּים. ֵהם ָהיּו ַצנְָחנִים, לֹוֲחִמים, גִּּבֹוִרים". "ְשׁ לֶֹשׁ "לְִשׁ

מֹות מּוזִָרים לֲָאָריֹות, ַסָבּא. ֵהם ָהיּו ֲאָריֹות ַצנְָחנִים? ֵמעֹולָם לֹא ָרִאיִתי  ָהיּו ַצנְָחנִים? ֵשׁ

נִיָחה ֵהם ָשִׂמים ַעל ָהַרֲעָמה?" ַסָבּא ָצַחק ְבּקֹול. "ָהֲאָריֹות ַעל  ַאְריֵה צֹונֵַח, ֶאת כַּנְֵפי ַהְצּ

ָעְצָמה כְּמֹו ֲאָריֹות". עֹז, ְבּ גְבּוָרה, ְבּ ַהגְִּבָעה לֲָחמּו ִעם ַחְבֵריֶהם ִבּ





ִהְתעֹוְפפּו לְכָל  יָרה, ִרּקּודִים וְֻסכִָּרּיֹות ֶשׁ ִשׁ ְצוָה ֶהְחזִיר ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה לֵַהיכָל ְבּ ֲחַתן ַבּר ַהִמּ

ֵעֶבר. ַסָבּא וְנִֵריָּה ֵהֵחּלּו לְַטיֵּל ִעם ָהֲאָריֹות ַעל ַהגְִּבָעה. 

ַאל-ָעִריׁש, לְִצנַֹח ְצנִיָחה ְקָרִבית, לִכְבֹּׁש ֶאת ָהִעיר", ִסֵפּר  כְלָל ָהיּו ֲאמּוִרים לְִהלֵָּחם ְבּ "ֵהם ִבּ

ָרב ֶהֱעִבירּו  ּנֹוְתרּו ַעד לַיְִּציָאה לְַקּ עֹות ֶשׁ ְמַהְרֵהר. ַאַחר הֹוִסיף, "ֶאת ַהָשּׁ ַסָבּא וְנִדְֶמה ָהיָה כִּ

נְָחן  נְִמנּום ַקל". ַהַצּ ְצנְִחים, ְבּ ִסּדּור ַהַמּ א, לְַאָבּא. ְבּ ָפָּחה: לְִאָמּ ְשׁ ִבים לִַמּ כְִתיַבת ִמכְָתּ ָהֲאָריֹות ִבּ

"ֲהגָנָה" ּולְִאּמֹו וִיְקטֹוְריָה, ִמּלֹות ַהְרגָָּעה וְגְַעּגּוַע.  ד ְבּ ָהיָה ְמַפֵקּ ִצּיֹון כַָּתב לְָאִביו, נִָעים, ֶשׁ

נְָחן  לֹום וְַחנָּה, וְִאּלּו ַהַצּ ב ֶחלֶץ גְּלּויָה לְהֹוָריו ָשׁ גֵּר לְמֹוַשׁ ִרי ִשׁ נְָחן ַחיִּים ָאְשׁ כָּמֹוהּו גַּם ַהַצּ

ִבים  כְָתּ ֶעְמדַּת ַהִמּ יְִצָחק יְִפַעת כַָּתב גְּלּויָה ְבּ

לְהֹוָריו יְִשָׂרֵאל וְָקרֹולָה, לֲַאחֹותֹו ַהגְּדֹולָה 

ַחיָּה וְלֲַחֶבְרּתֹו ָהֲאהּוָבה ַחְסיָה. 

ַחיָּלִים,  ִבים...  כְָתּ ַהִמּ ֶעְמדַּת  ֶאת  זֹוכֵר  ֲאנִי 

ם, לְַבד.  ָרב ָעְמדּו ָשׁ עֹות ֲאָחדֹות לְִפנֵי ַהְקּ ָשׁ

ֵרדָה, ִמּלֹות  ּכֹוְתִבים ִמּלֹות ַאֲהָבה, ִמּלֹות ְפּ

ְקוָה, ִמּלֹות  גְַּעּגּוַע, ִמּלֹות ַהְבָטָחה, ִמּלֹות ִתּ

צֹונְִחים,  ַרק  לֹא  ֲחכִָמים.  "ֲאָריֹות  נֶָחָמה. 

ב", ִסכֵּם נִֵריָּה. גַּם יֹודְִעים לִכְתֹּ





רֹאׁשֹו,  ַעל  ְסֶקט  ַהַקּ ּכֹוַבע  ֶאת  ִסדֵּר  לֻגְָמיו,  ְמלֹא  ָטן,  ַהָקּ ַהְפּלְַסִטיק  ְקּבּוק  ִמַבּ לָגַם  ַסָבּא 

לְָחָמה" ֵהֵפר ַסָבּא ֶאת ַהדְָּמָמה, "ֵהם  ן לְִפנֵי ַהִמּ ַתק. "ָהֲאָריֹות ָהלְכּו לִישֹׁ נִֵריָּה וְָשׁ יט ְבּ ִהִבּ

בֹות נְָשׂאּו אֹוָתם  ְחָשׁ ְצנְִחים ַעל ּגּוָפם, ֻרָבּם לֹא יָכְלּו לֲַעצֹם ֵעינַיִם, ַהַמּ ָהלְכּו לָאָֹהלִים, ַהַמּ

ינִים לְהֹוָראֹות  נְָחנִים ַמְמִתּ יְך ַסָבּא, "ְבּעֹוד ַהַצּ לֲַאהּוֵביֶהם וְָאז..." "ָאז ָמה?" "וְָאז", ִהְמִשׁ

לֹמֹה גֶֹּרן,  ל ַצַה"ל, ָהַרב ְשׁ י ֶשׁ ֶקר, ִהגִּיַע ָהַרב ָהָראִשׁ בֹּ ָעה ֶעֶשׂר ַבּ ָשׁ ָרב, ְבּ ֶטֶרם ַהיְִּציָאה לְַקּ

ָרב. ָהיְָתה ִהְתַרגְּׁשּות ֲעצּוָמה, נְִרֶאה ָהיָה  ְקּ נְָחן' לְַהְצלָָחה ַבּ ְרכַּת ַהַצּ וְֶהֱענִיק לְכָל ֶאָחד ֶאת 'ִבּ

לְָחָמה עֹוד ֶרגַע ַמְתִחילָה". ַהִמּ ֶשׁ

ִבים,  ַמְצנְִחים, ּכֹוְתִבים ִמכְָתּ ים  לְּלּו? ֲאָריֹות לֹוְבִשׁ ִהְתַפּ "ָהֲאָריֹות 

לְּלִים? ֲאָריֹות מּוזִָרים".  ים ִעם ַרב ּוִמְתַפּ נְִפגִָּשׁ

עֹות  ה גִּּבֹוִרים ָהיּו ָהֲאָריֹות ָהֵאלֶּה. לְַאַחר ָשׁ ָמּ דַע גַּם כַּ "עֹוד ְמַעט ֵתּ

הֹודִיעּו  ֳהַריִם,  ָצּ ַבּ יִם  ַתּ ְשׁ ָעה  ָשׁ "ְבּ לְַסֵפּר,  ַסָבּא  יְך  ִהְמִשׁ ֲאָחדֹות", 

ְהיֶה  ָאה ִתּ לְָחָמה ַהָבּ ה וְַהִמּ ָשׁ ָהִעיר ַאל-ָעִריׁש כְָּבר נִכְְבּ נְָחנִים ֶשׁ לַַצּ

ְצנְִחים ֻקְפּלּו, ָהֲאָריֹות ָעלּו לָאֹוטֹוּבּוס. ּוָבאֹוטֹוּבּוס  לַיִם. ָהיְָתה ִהְתַרגְּׁשּות גְּדֹולָה, ַהַמּ ַעל יְרּוָשׁ

ת  ל נְחֶֹשׁ ל זָָהב, ֶשׁ לַיִם ֶשׁ ל ַהנַָּהג: "יְרּוָשׁ ַקע ֵמָהַרדְיֹו ֶשׁ ף ָבּ ֶקט. ַרק קֹול ָעדִין ּוְמלֵַטּ דְָּמָמה. ֶשׁ

ָהה נִֵריָּה, וְַסָבּא  ֶרת?" ָתּ רּו ִעם ַהזֶַּמּ יַריְִך ֲאנִי כִּּנֹור". "ָהֲאָריֹות לֹא ָשׁ ל אֹור, ַהלֹּא לְכָל ִשׁ וְֶשׁ

ל כָּל ַצנְָחן נְָשׂאּו אֹותֹו ַהְרֵחק ַהְרֵחק". בֹות ֶשׁ ְחָשׁ ח לְָאחֹור, "ַהַמּ נְִמַתּ





ל ַהכֶֹּתל,  ְרָחָבה ַהִחיצֹונִית ֶשׁ הּוכְנָה ִמְבּעֹוד מֹוֵעד כְָּבר נְִפְרָשׂה ָבּ נָה ֶשׁ ֶקר ַהדְֵּשׁ ֲארּוַחת ַהבֹּ

לְָחנֹות.  תּו לִָבּם לֲַהֻמלָּה ְסִביב ַהֻשּׁ ַסָבּא וְנִֵריָּה לֹא ָשׁ

זֵָעה  ֶאגְלֵי  נִֵריָּה  ָמָחה  לַגְִּבָעה?"  ִהגִּיעּו  ָהֲאָריֹות  "ָמַתי 

לֲַהַקת  ָהיְָתה  "זֹו  וְַהָסּמּוק.  ָטן  ַהָקּ ִמְצחֹו  ֵמַעל  טֹוְרדָנִיִּים 

יָּה, יָזְָמה, ֵרעּות,  עּוזָה, ּתּוִשׁ ֲאָריֹות גְּדֹולָה, ֲאָריֹות ִעם ְתּ

ל ֲחִטיָבה 55, גְּדּוד  ַהְקָרָבה. ֲאָריֹות-ֲאָריֹות. ָהֲאָריֹות ֶשׁ

הּוא  כִּי  ָהיָה  נִכָּר  ֻרּקֹו,  ֶאת  ָבּלַע  ַסָבּא  ב".  ְפּלֻגָּה   ,66

ה ָעלָיו. חֹוזֵר לַגְִּבָעה, וְַהֲחזָָרה ַהּזֹו ָקָשׁ

"כְּדֵי לֹא לְֵהָחֵשׂף ַעל יְדֵי ַהיְַּרדֵּנִים, ָהֲאָריֹות ָעׂשּו ַמֲעָקף 

כָה. לֲָאָריֹות לֹא ָהיָה ַמְסִפּיק מֹודִיִעין  עֹות ַהֲחֵשׁ ְשׁ לֵם ִבּ ָשׁ

ָהֲאָריֹות הֹולְכִים ֶאל  יֵּׁש ַהּיֹום. לְֶרגַע ָהיָה נִדְֶמה ֶשׁ אֹו ִצּלּוֵמי ֲאוִיר ְמפָֹרִטים, כְּמֹו ֶשׁ

ר לַּלֹוֲחִמים  ַהלֹּא נֹודָע, ַאְך ֵהם יָדְעּו כִּי ְמִשׂיָמָתם לִכְבֹּׁש ֶאת ַהגְִּבָעה, לְַטֵהר אֹוָתּה, לְַאְפֵשׁ

זְָרִחית. ָהֲאָריֹות ָהיּו ְבּטּוִחים  ֲעָרִבית לִַמּ לַיִם ַהַמּ ין יְרּוָשׁ ֶפר ֵבּ ִאים לְִהְתַקדֵּם ַעל ַקו ַהֶתּ ַהָבּ

ַאל-ָעִריׁש". ָהיְָתה ֲאמּוָרה לְִהיֹות ְבּ ָרב ֶשׁ נִיַחת ַהְקּ ְהיֶה ַהְרֵבּה יֹוֵתר ַקלָּה ִמְצּ ִשׂיָמה ִתּ ַהְמּ ֶשׁ

ל נִֵריָּה,  אֹו ֶשׁ ְסּ א ַהְפּלְַסִטיק ַהלָָּבן ֶאל כִּ ֵסּ "וְזֶה ָהיָה יֹוֵתר ַקל לֲָאָריֹות?" ַסָבּא ֵקֵרב ֶאת כִּ

רּו". ה ְמאֹוד. ֲאָבל ָהֲאָריֹות, כְּמֹו ֲאָריֹות, לֹא וְִתּ ה, ָקֶשׁ ִחְבּקֹו וְלַָחׁש ַעל ָאזְנֹו: "זֶה ָהיָה ָקֶשׁ





ֵאר לָנּו דָָּבר,  "רֹוֶצה לְִהְצָטֵרף לַּסֹוֲעדִים? עֹוד ְמַעט לֹא יִָשּׁ

ַרגְלָיו. "לֹא,  יַע ַסָבּא, נִֵריָּה ָרַקע ַקּלֹות ְבּ ּבֹוא לֱֶאכֹל", ִהִצּ

ַמְבִטיַח  לָּנּו.  ֶשׁ לֲָאָריֹות  ָקָרה  ָמה  לָדַַעת  רֹוֶצה  ֲאנִי  ַסָבּא. 

ֳהַריִם נֹאכַל ָמנָה כְּפּולָה". ֲארּוַחת ַהָצּ ַבּ ֶשׁ

נִי ָהיּו ֲאָריֹות. גַּם  ד ַהֵשּׁ ַצּ ה ְמאֹוד. גַּם ַבּ "זֶה ָהיָה ְקָרב ָקֶשׁ

לָּנּו.  ֶשׁ ֲאָריֹות  ָבּ ָפּגְעּו  לֶָּהם  ֶשׁ לִָּפים  ַהַצּ גִּּבֹוִרים.  ָהיּו  ם  ָשׁ

ָאר ָהֲאָריֹות  ֵחלֶק ֵמָהֲאָריֹות נְָפלּו, נְִפְצעּו, נְִרדְּמּו לָנֶַצח ּוְשׁ

לֶָּהם נְָפלּו, נְִפְצעּו, נְִרדְּמּו לָנֶַצח  לֶָּהם?" "גַּם ָהֲאָריֹות ֶשׁ יכּו לְִהלֵָּחם". "וְָהֲאָריֹות ֶשׁ ִהְמִשׁ

וְנִלְֲחמּו. ֲאָריֹות לֹא ּבֹוְרִחים, ֲאָריֹות נִלְָחִמים ַעד לַנִָּצּחֹון. ְקַרב ָהֲאָריֹות ַעל ַהגְִּבָעה ָהיָה 

ל ַחיִּים ּוָמוֶת". ה. זֶה ָהיָה ְקָרב ֶשׁ ֶשׁ יֹוֵתר ִמָקּ

וְלֹא  לְַסָבּא  ָאַמר  ַאר",  נְִשׁ ִאם  ּתֹות ׁשֹוקֹו,  נֵלְֵך לְִשׁ אֹו. "אּולַי  ְסּ כִּ ַעל  ֶקט  ֶשׁ ִאי  ְבּ זָע  נִֵרּיָה 

ְרָחָבה  ָבּ לְָחנֹות  ַהֻשּׁ לְֵעֶבר  ָפְּסעּו  וְיַַחד  ַסָבּא  ל  ֶשׁ ַהגְּדֹולָה  יָדֹו  כַף  ְבּ ָאַחז  ין לְִתׁשּוָבה.  ִהְמִתּ

י  ַמְרִתּ ל נִֵריָּה. "ָשׁ ֲאלָה רֹונִיָּה, ָהָאחֹות ַהגְּדֹולָה ֶשׁ ל ַהכֶֹּתל. "ֵהיכָן ֲהיִיֶתם?" ָשׁ ַהִחיצֹונִית ֶשׁ

ַפַעם  ָתה ְבּ הּוא כְָּבר ִהְתָקֵרר", הֹוִסיָפה ָאחֹות ַאֶחֶרת, ַטלְיָה. וְנִֵריָּה ָשׁ לְָך ׁשֹוקֹו. נְִרֶאה לִי ֶשׁ

לֹמֹה.  ַטנָּה, ְמַחיְֵּך לְֵעֶבר ָאִחיו ְשׁ ָפָתיו ִבּלְׁשֹונֹו ַהְקּ ה ֶאת ְשׂ ַאַחת ֶאת ּכֹוס ַהּׁשֹוקֹו ַהגְּדֹולָה, ְמנֶַקּ

ִחּיּוְך ָסֵפק  יב ָסֵפק ְבּ ר לְַחזֹר לֲָאָריֹות ַעל ַהגְִּבָעה", ָשׂח נִֵריָּה. וְַסָבּא, ֵהִשׁ ו ֶאְפָשׁ "ַסָבּא, ַעכְָשׁ

יַָּרדְנּו כְָּבר ֵמַהגְִּבָעה". י ֶשׁ ְבִתּ ְרִצינּות: "ָחַשׁ ִבּ





תֹוְפִפים לְַצד  ֲהלּוכַת ַבּר ִמְצוָה נֹוֶסֶפת נִכְנְָסה לְַרֲחַבת ַהכֶֹּתל, קֹול ַהּׁשֹוָפרֹות וְִתיפּוף ַהְמּ ַתּ

ָעלָיו ֻחַפּת ַטלִּית, ֶהְחזִיָרה ֶאת ַסָבּא וְנִֵריָּה לַגְִּבָעה.  ֵמּ ֶשׁ נַַער ַחיְכָן כְּ

כֶֹּתל  ַפַּעם ָהִראׁשֹונָה ַבּ ְמעּו ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַבּ "ָהֲאָריֹות ָשׁ

לֲָחמּו  לָּנּו,  ֶשׁ ָהֲאָריֹות  נִכְנְעּו.  ַהיְַּרדֵּנִים  ָהֲאָריֹות  ֶשׁ ַאֲחֵרי 

ַאְריֵה,  מּול  ַאְריֵה  ים  לְִעִתּ ָצרֹות,  ָעלֹות  ְתּ ְבּתֹוְך  גְבּוָרה  ִבּ

ַחת ֵאׁש, ּתֹוְך  ּנּו ְפּצּוִעים ַתּ ֶמְרַחק ֶסנְִטיֶמְטִרים ּבֹודְדִים. ִפּ ְבּ

ַחְבֵריֶהם  נֵי  ְפּ ֶאת  וְָראּו  ֵאיָמה  ְבּ ִהְתַקדְּמּו  ַחיֵּיֶהם.  ִסּכּון 

לְִהלֵָּחם,  יכּו  וְִהְמִשׁ ָעלָה  ַהְתּ ִצדֵּי  ְבּ ַהּמּוָטלִים  ִתים,  ַהֵמּ

יכּו  ְמִשׁ ְקּׁשּו ֵמֶהם: "ִעזְבּו אֹוָתנּו, ַתּ ִבּ ְפּצּוִעים ֶשׁ ְמַטְפּלִים ַבּ

לְִהלֵָּחם".

ְמעּו ַעל ַהגְִּבָעה?" "ֵהם לֹא  "וְקֹולֹות ַהּׁשֹוָפר, ָמַתי נְִשׁ

לְחֹוֵבׁש  ְקִריאֹות  ִמְתּפֹוְצִצים,  ִרּמֹונִים  ֵהדֵי  ַרק  ְמעּו  נְִשׁ ַהגְִּבָעה  ַעל  ַהגְִּבָעה.  ַעל  ְמעּו  נְִשׁ

לֹּא יְדְַבּרּו עֹוד לְעֹולָם". ל ִמי ֶשׁ ֶקט ֶשׁ ַמע ֶשׁ ר נְִשׁ וְרֹוֵפא, ּוְבִעָקּ

ם  ֲערּו, הֹוִתירּו ָשׁ גְבּוָרה, ִהְסַתּ ם ַעל ַהגְִּבָעה, לֲָחמּו ִבּ "ָהֲאָריֹות ִצּיֹון, ַחיִּים וְיְִצָחק לֲָחמּו ָשׁ

ֵחלֶק ֵמַחְבֵריֶהם ָהֲאָריֹות, לְעֹולִָמים. 

לָּנּו לֹא ָצֲהלּו, לֹא ָשְׂמחּו,  ָהֲאָריֹות ַהיְַּרדֵּנִים נִכְנְעּו, ָהֲאָריֹות ֶשׁ ֶשׁ ה, כְּ ֶשׁ ָרב ַהָקּ ּוְבתֹוְך כָּל ַהְקּ

ֲאלּו ֵהיכָן ָהֲאָריֹות ָהֲאֵחִרים, ַחְבֵריֶהם לְַפּלֻגָּה.  ר לֹא ָשׁ ִעָקּ ק לְֶרגַע, "ֵהם ְבּ ֵתּ ַתּ לֹא..." ַסָבּא ִהְשׁ

אֹל כְּדֵי לֹא לְַקֵבּל אֹוָתּה". ׁשּוָבה ַאְך ָפֲּחדּו לְִשׁ ֵהם יָדְעּו ֶאת ַהְתּ





ְמִשׂיָמָתם. יכּו ִבּ לְִמי ִהגִּיעּו לְַהְחזִיק ָבּּה, ָהֲאָריֹות ִהְמִשׁ ה, ַחיָּלֵי גְּדּוד 16 ַהיְּרּוַשׁ ָשׁ ַהגְִּבָעה נִכְְבּ

חֹר ִעם ִרָבּה, וְֵתה ַחם". לּו ָהֲאָריֹות ְפּרּוסֹות לֶֶחם ָשׁ ֶפר לְׁשֹוְטִרים ִקְבּ ֵבית ַהֵסּ ַהלַּיְלָה יַָרד. ְבּ

חֹר ִעם ִרָבּה ַאְך  ַתי ֲאָריֹות אֹוכְלִים ְפּרּוַסת לֶֶחם ָשׁ אֹל ֶאת ַסָבּא ִמָמּ נִֵריָּה ִהְתלֵַבּט ִאם לְִשׁ
לֲָּאָריֹות ָעצּוב וְכֹוֵאב, ָאַמר לְַעְצמֹו, ֲאנִי לֹא יָכֹל לְַהְצִחיק ֶאת ַסָבּא.  ֶשׁ ר, כְּ וִֵתּ

ת ַהֲחֵסָרה, נִּסּו לְנְַמנֵם ַקּלֹות ַאְך ַעיִן  ְחמֶֹשׁ לִימּו ִצּיּוד, ִמלְּאּו ֶאת ַהַתּ יְלָה, ָהֲאָריֹות ִהְשׁ לַּ "ַבּ
ִהְפִציצּו  טֹוִסים ֶשׁ ְמעּו ֶאת ַרַעׁש ַהְמּ לְָחָמה, ָשׁ י לִַמּ לִיִשׁ ּיֹום ַהְשּׁ ַחר ָעלָה ַבּ ַהַשּׁ לֹא נֶֶעְצָמה. ּוכְֶשׁ

ל ַהלִּגְיֹונִֶרים ַהיְַּרדֵּנִים.  ֶאת מֹוְקדֵי ַהִהְתנַגְּדּות ֶשׁ

ִהזְכִּירּו  פֹות  לְַטּ ַהְמּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ ַקְרנֵי  ָהֲאָריֹות,  ֵעינֵי  לְנֶגֶד  נְִפְרָשׂה  זְָרִחית  ַהִמּ לַיִם  יְרּוָשׁ ִפְּתאֹום 
ֲעטּו לְכִּוּון  ל זָָהב". ָהֲאָריֹות ָשׁ לַיִם ֶשׁ ְמעּו לִָראׁשֹונָה ָבּאֹוטֹוּבּוס, "יְרּוָשׁ ָשּׁ יר ֶשׁ לֲָאָריֹות ֶאת ַהִשּׁ
יְך  ִהְמִשׁ וְַסָבּא  ַאל,  וְָשׁ נִֵריָּה  ִהְתַאֵפּק  לֹא  ַער?"  ַשׁ לִכְבֹודָם  ָקְראּו  ָאז  "כְָּבר  ָהֲאָריֹות,  ַער  ַשׁ
ַער ָהֲאָריֹות, טּור ֲאָריֹות ִמיִָּמין, טּור ֲאָריֹות  "ִצּיֹון, ַחיִּים, יְִצָחק וְַחְבֵריֶהם ָהֲאָריֹות ָעלּו לְַשׁ

רּו וְלֹא נִכְנְעּו.  לֹּא וְִתּ לִָּפים ַהיְַּרדֵּנִים ֶשׁ ִקים לְַמְעלָה, ְמזִַהים וְיֹוִרים לְֵעֶבר ַהַצּ ׂמֹאל, נְָשׁ ִמְשּ

ָעה:  נְָחנִים מֹוָטה גּור ֵהכִין ַהְפָתּ ד ֲחִטיַבת ַהַצּ מּוָעה ִמֶפּה לָאֹזֶן, ְמַפֵקּ ַמֲהלְַך ַהלְִּחיָמה ָעְבָרה ְשׁ ְבּ
ַצלִָּפים  יְִרי  ׁשֹוְמִעים  ֲעדַיִן  יִת.  ַהַבּ ַהר  ַעל  ִהְתכַּנְַּסנּו  יִת.  ַהַבּ ַהר  ַעל  ֲחִטיָבִתי  כֶּנֶס 
י  ַאנְֵשׁ יְדֵי  ַעל  ְמלֻוִּים  ֲאָריֹות  יְָרדּו  ּוֵמֶהם  ַמגִּיִעים  ַאְמּבּולַנְִסים  ּוִפְתאֹום,  ֵמָרחֹוק, 
ְחּבֹוׁשֹות, ֲאָבל ַחיִּים. ָהיְָתה ִהְתַרגְּׁשּות  יִם, ְמֻצלִָּקים, ִעם ַתּ ְרפּוָאה. ְפּצּוִעים, ַעל ַקַבּ
ין ַהַחיִּים  ַחְבֵריֶהם ָהֲאָריֹות כְָּבר ֵאינָם ֵבּ לֲָּחמּו ָהיּו ְבּטּוִחים ֶשׁ ֲעצּוָמה. ָהֲאָריֹות ֶשׁ
ִהזִּילּו  ֵאלֶּה,  ִעם  ֵאלֶּה  ִהְתַחְבּקּו  ָהֲאָריֹות  ַחיִּים.  ַבּ ֲאָבל  ְפּצּוִעים,  כָּאן.  ֵהם  וְִהנֵּה 

ְתקּו. ר ָשׁ ִעָקּ דְִּמָעה, ָחְפנּו רֹאׁש ְבּרֹאׁש, ְבּ





וְִרּפּוי,  ִטּפּול  ְך  לְֶהְמֵשׁ לַָאְמּבּולַנְִסים  ָחזְרּו  ַהְפּצּוִעים  ָהֲאָריֹות  ֵפּר,  ַתּ ִהְשׁ ַהּלֹוֲחִמים  מֹוַרל 

יָקה". ִסְמְטאֹות ָהִעיר ָהַעִתּ יכּו לְִהלֵָּחם ְבּ ָהֲאָריֹות ַהּלֹוֲחִמים ִהְמִשׁ

ל ַסָבּא כְּמֹו נֵעֹור ֵמָחדָׁש לְַחיִּים.  הּו ְבּקֹולֹו ֶשׁ ַמֶשּׁ

יָקה.  ִסְמְטאֹות ָהִעיר ָהַעִתּ לְִחיָמָתם ְבּ יכּו ִבּ נְָחנִים ִהְמִשׁ "ַהּלֹוֵחם ִצּיֹון, ִעם ֲחֵבָריו לֹוֲחֵמי ַהַצּ

ֲאָריֹות.  יְך וְלְִפגַֹּע ָבּ נִים לְַהְמִשׁ נָּה ִאיְּמּו ַצלֵָּפי לִגְיֹון ַעְקָשׁ ֶרת, ִמֶמּ ֻבֶצּ לְִצדֵּי ַהחֹוָמה ָהֲענִָקית, ַהְמּ

ְרזֶל וְָרָאה לְנֶגֶד ֵעינָיו גֶֶּרם ַמדְֵרגֹות ָעׂשּוי  ְרזֶל ַבּחֹוָמה, ָפַּתח ֶאת ַחּלֹון ַהַבּ ִצּיֹון זִָהה ַחּלֹון ִמַבּ

יכּו  ִהְמִשׁ ַהיְַּרדֵּנִים  לִָּפים  ַהַצּ ֲענָק.  ִקיר  נִָצּב  מּולֹו  דְֵרגֹות,  ַמּ ַבּ ְקלִילּות  ִבּ יַָרד  ִצּיֹון  ְרזֶל,  ַבּ

נְָחנִים  זֶּהּו ַהכֶֹּתל. ֲחֵבָריו ַהּלֹוֲחִמים ַחיִּים וְיְִצָחק ִעם כָּל ֲאָריֹות ַהַצּ לִירֹות. ִצּיֹון לֹא יָדַע ֶשׁ

ִהגִּיעּו לַכֶֹּתל". ִהגִּיעּו לַכֶֹּתל. ָהִראׁשֹונִים ֶשׁ

יט  ִהִבּ ׁשּוב  ַסָבּא,  ֵעינֵי  ְבּ יט  ִהִבּ כֶֹּתל,  ַבּ יט  ִהִבּ נִֵריָּה 

ֵעינֵי ַסָבּא, ָמָחא ַסָבּא דְִּמָעה  יט ְבּ ב לְַהִבּ ָשּׁ כֶֹּתל ּוכְֶשׁ ַבּ

נְִּמלְָטה ִמזָּוִית ֵעינֹו. ֶשׁ





ָחנָה  ם  ָשׁ דָּוִד,  ִעיר  לְֵעֶבר  לְִפסַֹע  ֵהֵחּלּו  ֶשׁ כְּ נִֵריָּה  ַאל  ָשׁ ַאְריֵה?"  ָהיִיָת  ה  ַאָתּ גַּם  "ַסָבּא, 

ה ָהיִיָת ַעל ַהגְִּבָעה?" ְצוָה. "גַּם ַאָתּ אֹוטֹוּבּוס ַבּר ַהִמּ

י ַעל ַהגְִּבָעה".  ַאְרִתּ ינֹו לְֵבינֹו: "ֲאנִי נְִשׁ גְרֹונֹו, ּוכְמֹו אֹוֵמר ֵבּ ַח ִבּ ְחכֵּ ַסָבּא כִּ

ה ַסָבּא טֹוב וְגִּבֹור", ִחיְֵּך נִֵריָּה וְַסָבּא ָעַצר ִמלֶּכֶת.  ה ַאְריֵה, ַאָתּ ה כָּאן וְַאָתּ "ֲאָבל ַאָתּ

א,  וְַסְבָתּ ַסָבּא  וִילָדִים,  יְלָדֹות  וְַאָבּא,  א  ִאָמּ ִעם  ֲאָריֹות  ַהגְִּבָעה.  ַעל  ֲאָריֹות  ָהיּו  "כֻּלָּם 

ם ַעל ַהגְִּבָעה. ּוְבכָל ַפַּעם  ֲארּו ָשׁ ֲחֵבִרים, ְרָעיֹות. כֻּלָּם ָהיּו ֲאָריֹות. ֵחלֶק ֵמֶהם לְעֹולָם נְִשׁ

לַגְִּבָעה,  חֹוזֵר  ֲאנִי  לַיִם,  לִירּוָשׁ ַמגִּיַע  ֲאנִי  ֶשׁ

ָהֲאָריֹות  לִּי,  ֶשׁ ָעלֹות, לַּבּונְֶקר, לֲַחֵבִרים  לְַתּ

גְבּוָרה.  ִבּ נִּלְֲחמּו  ֶשׁ לְִהכָּנַע,  ִהְסכִּימּו  לֹּא  ֶשׁ

ְׂרדּו, לְִצּיֹון, לְַחיִּים,  ָשּ ֲאנִי חֹוזֵר לֲָאָריֹות ֶשׁ

ַהכֶֹּתל.  לְַרגְלֵי  ַהּׁשֹוֵתק  ָבּט  לַַמּ לְיְִצָחק, 

גֶֹּרן,  לֹמֹה  ְשׁ ָהַרב  ל  ֶשׁ ַהּׁשֹוָפר  לְִתִקיַעת 

חֹוזֵר  ֲאנִי  ֵחיקֹו.  ְבּ ָטן  ַהָקּ ַהּתֹוָרה  לְֵסֶפר 

ַהְפּצּוִעים,  ִעם  לְָחָמה  ַהִמּ ֶאְמַצע  ְבּ ְפגָּׁש  לִַמּ

לִּי, לַלֲַּהָקה ַהֲחֵסָרה,  ֲאנִי חֹוזֵר לֲָאָריֹות ֶשׁ

לַגְִּבָעה".





לַיִם",  לֹום לְָך יְרּוָשׁ יָרה ָרָמה, ַעלִּיזָה. "ֵמַעל גְִּבַעת ַהר ַהּצֹוִפים, ָשׁ ְמָעה ִשׁ ָבּאֹוטֹוּבּוס נְִשׁ

ֵמַחּלֹון  יט  ִהִבּ ַסָבּא  גֵּוֹו.  ַעל  ַקּלֹות  ָטְפָחה  ַצוָּארֹו,  ֶאת  ָפה  ְטּ לִּ ֶשׁ א  ַסְבָתּ לְיַד  ב  ִהְתיֵַשּׁ ַסָבּא 

ָהאֹוטֹוּבּוס, ֵעינָיו נְָשׂאּו אֹותֹו ֶאל ַהגְִּבָעה, ֶאל ָהֲאָריֹות. 

נִֵריָּה  זְִמזֵם  כִּּנֹור",  ֲאנִי  יַריְִך  ִשׁ לְכָל  ַהלֹּא  אֹור,  ל  וְֶשׁ ת  נְחֶֹשׁ ל  וְֶשׁ זָָהב,  ל  ֶשׁ לַיִם  "יְרּוָשׁ

ֵמְך צֹוֵרב  לְַעְצמֹו. ַסָבּא ִהְצָטֵרף ְבּקֹול ַחלָּׁש, וְכָל ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו ִהְרִעימּו ְבּקֹולָם: "כִּי ְשׁ

ר כֻּלָּּה זָָהב". לַיִם ֲאֶשׁ ֵחְך יְרּוָשׁ כָּ יַקת ָשָׂרף, ִאם ֶאְשׁ נְִשׁ ָפַתיִם כִּ ׂ ֶאת ַהְשּ






