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 (4411)ד "קבוצת השרון תש, בעקבות הגדה של פסח

 מרים אהרוני: מאת
 

 וחבריו ל"יוסף מן ז תלעילוי נשמ
 גזר במלחמת העצמאותקיבוץ  הגנת בקרב על ונפלש

 14.1.1.01, ח"בסיון תש' ג 

 

 גילוי מרעיש .א

 ,מפעל ההנצחה הגדול לחללי מערכות ישראל - "גווילי אש"של ' כרך א
עזבונם הספרותי־אמנותי של מכרך זה הכיל מבחר . 1.91ראה אור בשנת 

נפלו  ,כרך זהין דפי בבדפדוף , באחרונה. עצמאותבמלחמת הנופלים ה
הננו "ו" עבדים היינו": עיניי על דף ובו שני איורים להגדה של פסח

  ."ועלינו

 

 

 

 

 

 

אחת ביפעת  בארכיוןלפני שנים רבות שראיתי איורים אלה דמו להפליא לאיורים : נשימתי נעצרה
 .יוסף מן: נרשם שם הצייר "גווילי אש"ב בתחתית העמוד. של קבוצת השרוןפסח הגדות מ

 . על חברי קבוצת השרוןבשום שלב לא נמנה  יוסף מן, לא היכרתי את השם
 ?מה היה הקשר שלו להשרון, ואם כן? האם מדובר באותו צייר

 יוסף מן .ב

שנפל , חבר קיבוץ גזר, ל"ז מן שעיה-יוסףסיפור חייו של  קראתי את "נזכור את כולם"באתר 
 .11והוא בן , בקרב המר על הגנת קיבוצו( 14.1.1.01)ח "בסיון תש' ביום ג

 [שאותו עוד נזכיר, "יומה של גזר"הספר דפי ו" נזכור את כולם"על פי ] שעיה מן-יוסף

. אביו מת בילדותו. בברלין (1.1.1.11) ב"תרפ בסיון' נולד ביום י, מרקוס-מרדכיזיסל ו-בן סופיה
ואף הוענקה לו  יה מצייר סיפורים בתמונותה. כשרון ציורבו נטייה לציור ו ויכרנ 11בן מאז היותו 

המכבי "לתנועת יוסף הצטרף כנער צעיר . להשתלמות בציור ודקורציה לגהיממטעם בית הספר 
במלוא " צופה", "ראש ברזל"ו" ידי זהב"ידי חבריו כבעל -והוכר על בתנועההיה פעיל ". הצעיר

 . בחוש ההומור שלו גרם הנאה רבה לחבריו. מצוי לב בלתי-בעל אומץ, המשמעות
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לא יוסף  אך, הברית-להגר לארצותאמו  רצתה עם עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה
עלה לארץ ואילו הוא  אמו ואחותו היגרו לאמריקה. ארץ ישראלל ם העלייהלוותר על חלוהסכים 

כן -אחריו ,בקבוצת השרוןעולה  נוער שנתיים היה בחברת ..1.9ת בשנבמסגרת עליית הנוער 
בענף הכשרה נוספת -שנתל חזר 1.09 בשנת. חדרהפלוגת עבודה במושבה במעלה החמישה וב

וקיימו מראשית העלייה על בקיבוצו ריכז את ענף הפלחה  ,גזרכשהוקמה . בקבוצת השרוןהפלחה 
 . יוסף את שאיפתו לציור ביטל, מפני משיכתו לחקלאות. הקרקע

הצטיין מאוד , חוש המציאות שלו היה מפותח ביותר, היה בעל שכל חריף ומחשבה צלולהיוסף 
. שוחר צדק ושלום, רחמן –ובפנימיותו , היה קשה כארז כלפי חוץ. בוויכוח והיה מבסס את דעתו

 . חבריו נמשכו אחריו. עם הקרקע הקשרידי -את תוכן חייו ראה בהתחדשות האדם על

ם וביקשו לכובשה לקראת כוחות הלגיון באזור ראו בה איּו. לטרון-מלהגזר שכנה בסמוך לכביש ר
, שמנה פלוגת לגיון, קראת צהריים התארגן כוח האויבל 14.1.1.01ביום . ההפוגה המתקרבת

אש האויב הכבדה הרסה את עמדות המגן . כוחות בלתי סדירים ושריוניות ותקף את הקיבוץ
 . האויב הצליח לפרוץ למשק ולכבוש אותו. ושיתקה כל אפשרות של התנגדות מאורגנת

 .לחיים-חברתו, נעמי הברבהם , מחברי הקבוצה הצעירה 11נפלו עוד עמו . בקרביוסף נהרג 
 .בגזר עלמיןה-בביתאחים -בחלקתת ולמנוח והובא. (14.1.1.01) ח"בסיוון תש' ביום ג

 

 

 

 

 

 

 
 

 בקבוצת השרון 'הנוער הגרמני'ת וחבר .ג

 11הגיע לקבוצת השרון בגיל  הוא .עקבותיו של יוסף מן אתבארכיון  איתרתיעל סמך המידע הזה 
ואוסטריה  הגיעו להשרון מגרמניהעולה נוער של שלוש חברות . 'במסגרת חברת הנוער הגרמני ב

 .1.9 מרץב –השנייה , 1.91יוני ב – הראשונה: עליית הנוער של הגדול ההצלה מפעלהודות ל
  .נספו בשואהבני משפחותיהם הוריהם ומרבים . 1.04 אפרילב – והשלישית

, יפה דוריהיא הלא , אילזה דינסטפריי-שיינהמחברת הנוער הראשונה נשארה בקבוצת השרון 
 . מורה של חברת הנוערה, שלמה וילקומירסקילשנישאה 

שנישאה למדריך , נורית אבניןהיא , אורזולה זנגרמחברת הנוער השלישית נשארה בקבוצה 
 . בנימין בוניןהקבוצה 

יהודה  הקבוצהשנישאה לחבר , הדסה פינגרהוטבקבוצת השרון ה נשאר' חברת הנוער הגרמני במ
לציון הקשר העמוק )' הרמתי'ששינתה את שמה ל, המשפחה .רוחמה גלעדאחיה של , גוטפלד
 .עוד טרם המעבר ליפעתהשרון קבוצת עזבה את , ...(היה כבר תפוס' השרוני'השם  ,דוד-לרמת

  

 ןיוסף מ מן-נעמי הבר
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 4494-4414' חברות הנוער הגרמני ב .ד

חברת הבנות והבנים של  14ברישומים המסודרים להפליא של קבוצת השרון רשומים שמות 
 :מיעוטם מאוסטריה, רובם מגרמניה, 'הנוער הגרמני ב

שלמה , אריה הירש, רנעמי הּב, שלומית דויטש, חנה גלזר, מאיר אפטר
, מרים פייבלמן, אפרים פייבוש, יוסף מן, דוד מילדנברג, בנימין כץ, יונזון

, זאב קרונברג, גאולה צימט, חוה פרוסט, אפרים פישר, הדסה פינגרהוט
 . רות שטיינפלד, חיים שטויר, אמנון רוטר, יוסף רוזנפלד

ר, נסיבות הזמןב. החבורה לא הגיעה בבת אחת פני שלושה על לקבוצת השרון הגעתם ה סהתפָּ
 :בעלון הקבוצה רפאל פסחיכתב , .1.9הראשונים בינואר  כאשר הגיעו. חודשים

 עם בוא ראשוני חברת הנוער

מבעד . שלא כרגיל, טרטור מכונה -והנה . מטופל ומטפל בבני הצאן, בדיר, אנוכי
ַחד  . לחלון אני רואה את הנוער הבא עם כל הכבודה שלו שמחה וצער : משמע, לבי 1ַויִּ

הנה זמן לא רב מאז שעזב אותנו הנוער ששהה אצלנו ש –שמחתי . שימשו בערבוביה
בא נוער אשר יקבל על עצמו באהבה את חבלי ההסתגלות  ]...[שנתיים ויצא לדרכו 

לפני : דאגה וכאב, אולם מאידך גיסא .בשעתם וכקודמי, לחיי חברה, לעבודה, לשפה
הנוער באוסטריה לא חלם , דהנוער ממדינת האונס והשמ  ו אלינעת בא , שנתיים

עברה כוס התרעלה , במשך זמן קצר כל כך, והנה. היות שותף לגורל אחיהם בגרמניה
נע , פליטי חרב חסרי בית, נרדפים על צוואר, כצאן טבחהגם הם היו עתה ו ,גם שם

יום גם בארצות מה יילד !( בל אפתח פה לשטן)מי יודע : ומנקרת השאלה - -ונד 
 ?אשר עדיין חסד וחמלה שוררים שם

  ]13.1.1131]טבת תרצט ' כב, [24]ב "מ ]עלון קבוצת השרון]" ידיעות המשק"

 : עקיבא גושןבעלון כתב , אחר הדברים המצמררים האלה תשעה חודשים

 ]...[ 

 . בצער יהודי עמוק מאוד נעמוד, בכאב עמוק, בחרדה רבה –ש "ת תןעל מפ

 . באמונת ייאוש נוקב נתאזר לעומד לפנינו, ברצון עז –על סף המלחמה 

עוד יזרחו , השחור המכסה את שמי העולם כיום לת הלילהמתוך אפ  : והבה נאמין
 - - -וביניהם יאיר ויזרח גם כוכבנו , כוכבי השחר

  ]13.1.1131] ש"ערב ראש השנה ת, [65] ו"נ ,"ידיעות המשק"

 מכתבי מרים  .ה

חוברת באמצעות לפני שנים ספורות הגיע לארכיון  'חברת הנוער הגרמני ב אודות עשירמידע 
, מרים פייבלמן משפחתה בגרמניהלמכתבים וגלויות ששלחה ום לעברית של גתר: יוצאת דופן

היחסים בתוך הקבוצה ועם חברות נוער , ובהם תיאור רענן של הווי חברת הנוער ,יוגבלימים 
וכן חיי קבוצת השרון מנקודת מבט של  –יגור ונהלל , (דוד-רמת)מגרמניה ואוסטריה בעיינות 

ברגע , 1.01ביוני הנאצית מגרמניה להיחלץ הצליחה של מרים משפחתה . עולה חדשה, 11נערה בת 
כך ניצל ונשמר  .יה האחרונה שעזבה את אירופה מפורטוגליאונהפליג לניו יורק בלו ,האחרון ממש

ולא קובץ , הזמן-בן, חשיבותו גדולה במיוחד משום היותו אותנטי .של מריםאוצר המכתבים 
  .זכרונות במבט לאחור

  
                                                           

ַחד  "כאן במילה היחידאית במקרא  בחירתומ   1 : י"הכיר גם את פירוש רש ,אוריין-בר, ברור שרפאל, "ַויִּ
ַחד  " רו  ַויִּ ת   .חידודין-נעשה בשרו חידודין: "יִּ
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 מאז-המכתביתרגום מרים הוסיפה ל
כדי שילדיה ונכדיה יבינו את , הערות

הדברים וגם יידעו של והרקע ההקשר 
 משהו על האנשים ששמותיהם נזכרים

המשפחה סה יהדפ 1411בשנת . במכתבים
הזאת בחוברת נאה העדות האישית את 

אלינו הגיעה החוברת . בלוויית צילומים
במוזיאון  עירדובנה  מריםביקור של בזכות 

שיחה שנקשרה ב. 1410 נובמברהעמק ב
 מריםהתברר ש ,הדסה צפרירבינם לבין 

של  אימּה, שושנה פרנקל עבדה במטבח עם
כתבה באחד ממכתביה אפילו ו, הדסה

להוריה על הולדת התינוקת ששמה 
 ... הדסה

 

הגיעו מרים וחבריה לתנועת , עלייה במסגרת עליית הנוערההתארגנות ללקראת , 1.91בקיץ 
 . בקרבת ברלין ,ברודניץ חקלאיתהכשרה חוות למשך חודש ימים ל" מכבי הצעיר"
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 ,מעלה החמישהל של השרון ושל עיינות חברת הנוערעברו חברי , דוד-ברמת התקופהאחרי סיום 
בחדרה חברו לגרעין של בוגרי כפר הנוער שפיה ולחניכי חברות נוער . חדרהמושבה ל אחר כךו

בסך הכול ". הדסה"הקבוצה המאוחדת נקראה . אוסטרי מקבוצות נוספות של גורדוניה-גרמני
למעלה משלוש . בשנות העשרים המוקדמות לחייהם כולם, בחורות ובחורים 04-עמד מניינם על כ

מקום עלייתם להתיישבות  עללהחלטת המוסדות המיישבים  ,כפלוגת עבודה ,המתינו שם שנים
בוצת של ק 'הבלגיגרעין ה' ,אחרי כמה שנים, ביניהן, עשו הרבה קבוצות צעיריםמסלול דומה )

קבוצת סוף -סוףתה זכ 1.09במרץ . (בעמק בית שאןשלהתיישבות באבוקה  שעלה לבסוף, השרון
 .שלה בגזר הקבע ותיישבהתלעלות ל 'הדסה'

 ד"הגדת קבוצת השרון תש .ו

, למרבה הצער .חיים גלעדעל ידי  (1.91)ז "בשנת תרצ חוברה של קבוצת השרוןההגדה הראשונה 
מוקדמת ביותר ההגדה ה .לפי עדותו של חיים, יד-כתובה בכתב שהיתה, הגדה זאתאבדה 

, שאין בה איורים, הגדה זאת. (1.91)ח "תרצ, השנה לאחר מכןן מ ,לפיכך, השמורה בארכיון היא
לפי עדותו של חיים . וחוברה בסיכות שוכפלה בסטנסיל הודפסה במכונת כתיבה, ט עמוד שערע  למ  

מדי שנה בסטנסיל  הדפיסוחזרו ולאחר מכן . קודמתהתוכן זהה ל ח"ת תרצהגדתוכנה של , גלעד
 . (מ"ס 114x114)בגודל קוורטו  עבים נייר שכפולעל דפי , את אותה הגדה

שלה ושל את ליל הסדר הראשון  מרים פייבלמןמתארת  .9.0.1.9מיום בברלין במכתב להוריה 
 :בקבוצת השרוןחבריה 

 בשעה חמש אחר הצהריים יצאו. יפה היה מאוד מאוד: עכשיו אספר לכם על פסח
לבושים בחולצות  ,(אנחנו)הילדים וחברת הנוער , הקבוצהחברי  –כולם  אל השדה

. העומר, הראשונה תבואהאת הקצרו בשדה . לבנות ומכנסיים או חצאיות כחולים
! הדרנ – רינו הר הכרמלוקצת מעלינו רמת דוד ומאח, עמדנו בשדה !היה ממש נפלא
. ו כולם לחדר האוכל ושם קראו מתוך הגדה שחוברה על ידי חבריםבשעה שבע הלכ

כל שנה . ומקורית היא מודרנית. להגדה זו כמעט שאין קשר להגדה המקובלת
 . במכונת שכפוללכולם חדשה ומשכפלים אותה הגדה מחברים 

יין  והיו גזר וחסה, סלק, קערות עם כרוב היו. השולחנות היו ערוכים מאוד יפה
. הכל הוכן בטוב טעם. 'בשר מטוגן וכו, דג, פירות, מרק, (תי כוסות וחצישתיתי ש)

 –על השולחנות , כל סידרו שרשרות פרחים מעל לחלונותומסביב לקירות חדר הא
בערך . הקבוצה אירגנה מקהלה מצוינת והיתה אווירה חגיגית מאוד. פרחים ונרות

 ... בשעה עשר התחילו לרקוד עד חמש בבוקר

 

 בקבוצת השרון 1124ב "תש סדר פסח 

 מיכאל עובד מנצח על המקהלה
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היתה שונה , קבוצההשישית למניין ההגדות של ה, (1.00)ד "שנת תשקבוצת השרון לההגדה של 

אף כי , מאויירתגם ולראשונה היתה  (מ"ס 119x114) רוחביה בפורמט ודפסההיא . מקודמותיה
  .היפים איוריםה לשביטוי מלא הדפסת הסטנסיל הירודה לא אפשרה 

 :הופיעה ידיעה קצרה, (1.0.1.00)ד "שראה אור בערב פסח תש, א"בעלון הקבוצה פ

 ]...[ הדפסנו מחדש את ההגדה והוספנו עליה כמה קטעים 
 . המסורה של יוסף מן הוכנסו שיפורים בעיטורי ההגדה והודות לעבודת

מחדרה לקבוצת השרון לשנת הכשרה והתמחות נוספת  יוסף מןהגיע , לפי רישומי קבוצת השרון
 . בחדרה" הדסה"חזר לקבוצת  1.00בנובמבר ( תקופת החריש) 1.09בענף הפלחה בנובמבר 

 

 

 .לחצו כאןלצפייה בהגדה בשלמותה 

ד פסוקים מהגדת פסח המסורתית וכן מסיפור יציאת מצרים "משלבת הגדת פסח תש ,התוכןמצד 
, ל העוסקים בשעבוד מצרים ויציאת מצרים"מדרשי חז ,פרקים מן הנביאים ומתהילים, תורהב

כי ההגדה , חשוב לזכור .ביאליק.נ.דוד פרישמן וח, ברל כצנלסון: וגם קטעי מסה ושירה בני זמננו
 . ובקיבוצים רבים היו שיקולי העריכה מקומיים ואישיים התגבשה אז הקיבוצית טרם

, במקורות חיים גלעדשל  נרחבהיטב הידע ה יםניכרשל הגדת קבוצת השרון המוקפדת  עריכהב
 .צירופי הפסוקים והשיריםבסדר ההגדה וב המחשבה המעמיקהכמו גם 

 .מתייחסים לתוכן העמוד ומלווים אותו יוסף מןשל  איוריםה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :על כשרונו כאמן כתב(. להלן' ר" )של גזר ּהמָּ יו  "כתב עליו ברגש רב בספר , חברו של יוסף, ארי

כי אילו היה , הנני משוכנע
אילו , כצייר מתמסר לכשרונו

היה בוודאי מסוגל , השתלם בו
לא פעם . ליצור יצירות נפלאות

הפצרנו בו שלא יזניח את פיתוח 
רק ]...[ אולם הוא בשלו , נטיותיו

לעיתים רחוקות מאוד זכינו 
לראותו מתמסר למלאכת 

צחק לטענותינו . האמנות
שלא עלה , הנמרצות והשיב

. בציור' להשתעשע'ארצה כדי 
. לעבודת האדמה ,לקרקע נמשך

ן ידיו לשרטט יצירות  תחת לַאמ 
חישלן בעמל מפרך , על גבי הנייר

 .ויצא לחרוש ולזרוע

 בדמיך חיי; (מקהלה)קומו תועי מדבר  –ד "בהגדת תש 21-21ים עמוד

 יוסף מן על הטרקטור בשדות קבוצת גזר

http://www.yifat.org.il/Sites/yifat/content/File/HAGGADA%20HASHARON%201944.pdf
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.מדברים אלה נראה שהסכמתו של יוסף לאייר את ההגדה של קבוצת השרון היתה יוצאת דופן  

זו ההגדה  –( הסגנון שונה לגמרי)לא נעשו כנראה על ידו , 1.01, ז"ציורי ההגדה של גזר לשנת תש
 . היחידה השמורה בארכיון גזר מהשנים שלפני מלחמת העצמאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יומּה של גזר – אחרית .ז

 ,במקום שיועד לה להתיישבות 'הדסה'קבוצת  התעל, 11.9.1.09ה "באדר תש' כו', יום אב
עם שחר עלו חברי הקבוצה על ציודם והחלו בהקמת המחנה ]...[ : נכתב" דבר"ב .למרגלות תל גזר

, צריפים למטבח ולחדר אוכל זמני, הוקמו אוהלים. ]...[ לעזרתם באו חברים מנען ומחולדה. הזמני
נען מ ת הספרבצהריים הגיעו ילדי בי[ .. ]..מסביב גדר תיל מקיפה את המחנה. סככה לכלי עבודה

 .ם לקדם את פני השכנים החדשיםהחנכימוריהם ומחולדה עם מו

(. .1.0)י "ראה אור בחשוון תש, בהוצאת קבוצת גזר, "של גזר ּהמ  יו  "הספר 
סיפור הקרב ו מלחמת העצמאותמראשית חיי הקבוצה וחבריה זהו סיפור 

 ם שלמאות חיילישבו נכבשה גזר על ידי , 1.01ביוני  14ביום והנואש המר 
חברים  עשר-תשעה. כנופיות מן הכפרים הסמוכיםעימם הליגיון הירדני ו

החברות ) נפלו בשבי חבריםשלושים . בקרב נהרגול "לוחמי צהתשעה ו
 .דפי זיכרון לנופלים –בהמשך הספר . (שנשבו שוחררו אחרי כמה שעות

 טקס העלייה לקרקע של גזר

מאחורי הדגלים ניתן להבחין 
איש המרכז , הרצפלדאברהם ב

שליווה את הקמתה , החקלאי
  .של כל נקודת התיישבות

 גזר למחרת הקמתה-קבוצת הדסה
 אברהם מלבסקי: צילום
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, י"במועצת מפא אמןנגדעון  החבר מובאים דבריו של ,ספרשער המסמכים והתעודות בב
1..1.1.01: 

. ]...[ נפלו בקרב, חברי המשק, שליש בחורינו. עמדנו קומץ קטן מול כוח עצום]...[ 
אלא , נתן לנו הבטחה שעל גזר יגנו לא רק אנשי גזר, גם במועצה האחרונה, גוריון-בן

ולא נסלח לאף , אנחנו מלאי התמרמרות. ]...[ ההבטחה הזאת לא קוימה. גם הצבא
ללא כל , בודד ועזוב, אחד מהמפקדים שנושא בגרגיר של אחריות להפקרת המקום

אשר היתה אפילו אפשרות כ, כאשר היתה אפשרות להגיש עזרה, ללא כל טעם, צורך
 ]...[לתת ציוד אחר 

 : תמך בדבריו המרים של גדעון במלואם גוריון-בןדוד 

, י חבריה"תוגן לא רק ע, וכל נקודה אחרת בארץ, במועצה הקודמת אמרתי שגזר]...[ 
על כך נבנתה שיטת התגוננותנו . הבטחה פרטית זו לא היתה. אלא על ידי הצבא

. לצערי ולתמהוני הכזיבה השיטה בגזר. ןג  הצבא ה  . ושיטה זו לא הכזיבה בדרך כלל
בממדים לא , יחידות כוחות לוחמים שלנו, בר של גזר חנו כוחותכמעט מכל ע  ]...[ 

 . מצוידים בנשק טוב ובמרחק לא רב מגזר, קטנים באופן יחסי

גזר סבלה ]...[ ? מדוע נעזבה גזר לנפשה? מה לא בא הצבא לעזרת גזר משום ]...[
אלא משום שהצבא בסביבה לא , לא מפני שלא היה במקום די צבא להגן עליה, חינם

בכל ששת . ]...[ היתה כבר גזר בידי הערבים, וכשהופעל הצבא, הופעל בעוד מועד
ח שגזר תיפול בידי לא היה הכר. החודשים לא היה מקרה מר ומתמיה כמקרה זה

 .והסבל והאבידות בגזר לא היו מוצדקים משום בחינה צבאית, השונא אף לרגע אחד

כעבור שנה . גזרקרב ל ב"המחדל המחפיר של צה תחקירל הוקמה ועדה, אחר הדברים האלה
ח "לא ניתן להתעכב כאן על הדו. ח קצר על בסיס חומרי החקירה"ל יעקב דורי דו"הוציא הרמטכ

שמטייח את האדישות וההתעלמות של היחידות בשטח מהקריאות הנואשות לעזרה של , המביש
 .סיר כל אחריות מהצבא למה שאירעקומץ החברים במקום ומ  

 

: קבוצת השרוןשל ארבעה מבוגרי חברת הנוער בין חברי גזר שנפלו בקרב על הגנת המקום היו 
. אריה הירש ואפרים פייבוש ,(גזרהחובשת של , של יוסף לחיים-חברתו)נעמי הבר , יוסף מן

 .מותם מפי חבריהם מובאים בספר בפשטות קורעת לבו סיפורי חייהם

 :מפי מפקד הנקודה, ואחריתה של גזר מתוך סיפור הקרב

היתה לבושה מכנסיים קצרים וסינור ובגדיה היו . נעמי הגיעה אל עמדתנו.[ .].
הפגיזו  ]...[. עם יוסף וש' אורווה'ההייתי בעמדת : "היא מספרת לנו. ספוגים סולר

לא היתה כל יכולת . פגזים מספר פגעו בעמדה שהחלה להתמוטט. אותנו ללא הרף
בעיקר אחרי שטנק הסולר קיבל פגיעה ישירה והסולר החל , להישאר באותה עמדה

לא . ניתנה לי פקודה לעבור למרכז הנקודה ולטפל בפצועים. זורם לתוך העמדה
אולם יוסף הכריחני למלא אחר , אשר היו היחידים במקום. יוסף ושרציתי להיפרד מ

היא מצאה את דרכה . והלכה בתעלת הקשר, נעמי עשתה את המצּוֶוה עליה". פקודתו
 .ביודעה כי יוסף נמצא במקום החם ביותר, היא היתה מודאגת מאוד. לעמדתנו

ו רגע זה והתפרצו ניצל הלגיונרים. הלכה ודעכה 'אורווה'הלהבה ליד עמדת ה]...[ 
נעמי התחננה . נתתי פקודה לפתוח באש על עמדת האורווה. לתוך המשק מצד צפון

לא שעיתי . כי ייתכן שהבחורים שלנו עדיין לא נסוגו משם, שלא נעשה זאת
, קשה היה לתפוס מה הם חושבים שם. הערבים חדרו לנקודה: היה ברור. לטענותיה

 ?לא סוףשיהיה בכוחנו האפסי להחזיק מעמד ל

לירות רק במטרה ברורה ומסוימת , פקדתי לחסוך כל כדור. תחמושתנו הלכה ואזלה
ומסר לנו כי . אחרי זה הופיע צ. ח מגיעים לעמדה"מקסי וחייל מהפלמ, יוסף]...[ 

כל המשק , בית הילדים והעמדה שלנו, הערבים הגיעו עד חדר האוכל ושחוץ מהשער
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כי חיילי הלגיון , רואה אני פתע, לא רציתי להאמין שהוכרענו אולם]...[ . בידיהם
שמפתחו הדרומי יוצאים חברינו , עומדים ליד הפתח הצפוני מול מקלט הפצועים

אני מודיע לאנשים כי אנו מוכרחים לפרוץ את טבעת . ]...[ כשהם מרימים סדין לבן
נפגע מייד עם נסותו לעבור יוסף . אנו מגיחים מהעמדה ועוברים את הגדר]...[ האויב 

 ]...[יהיה בכוחו להמשיך , שאילתיו אם הפצע רציני והוא השיב כי לא נורא. את הגדר
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