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 אתר ההנצחה באינטרנט "לעד" לזכרם של אזרחים
 חללי פעולות איבה, מביא את סיפור חייהם ומותם של

4,158 חללים שנספו בפעולות איבה מאז שנת 1860 ועד 
היום, כולל תיעוד מקום קבורתם של מרבית הנספים.

״כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד...״  ירמיהו ל״א, י״ט

 אתר ההנצחה הממלכתי
 לזכר חללי פעולות איבה

Laad.btl.gov.il 

אתר "לעד"

להדלקת נר "יזכור" וכתיבת הקדשה אישית 
Laad.btl.gov.il :לנספים היכנסו לאתר

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי
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 טקס האזכרה הממלכתי
לחללי פעולות איבה

הטקס במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, ובהשתתפות אישי ציבור 
והמשפחות השכולות.

 הכניסה לטקס תהיה דרך השער האזרחי להר הרצל, החל מהשעה 11:30,
נא הקדימו להגיע עד השעה 12:00.

שימו לב:
 אין להגיע לטקס עם נשק ולא קיימת אפשרות להפקידו במקום.

 לא תותר כניסת כלי רכב להר הרצל, מומלץ להגיע ברכבת הקלה או בהסעה.
אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי מפעיל מערך הסעות לטקס*,
הביטוח באתר  למצוא  תוכלו  המאורגנות  ההסעות  על   מידע 

www.btl.gov.il :הלאומי
לידיעתכם, על פי החוק, קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חלל פעולות איבה רשאי 

להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון, ובאחריות המעסיק להכיר ביום זה כיום עבודה.
הטקס מאורגן ע"י מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט, הביטוח הלאומי וצה"ל.

*ההסעות יעצרו ביד לשריון בלטרון, ומשם ייסעו במרוכז להר הרצל.

הטקס יתקיים ביום הזיכרון,
יום רביעי, ג' באייר תשע"ט, 8 במאי 2019, בשעה 13:00, 

באנדרטת הזיכרון לחללי פעולות איבה בהר הרצל בירושלים.

זוג תאומים,  גו  רל מר אחד

אהוד גורדון ז"ל (מימין) וקברו 

חגי גורדון ז"ל (מימין) וקברו 

לסיני וראיתי את המכתש שהטיל 
הזה עשה. הזמינו אותי לזהות חפ�
צים שמצאו שם", נזכר עמוס, וקו�
לו נשבר, "פנקס שאמא שלי שלחה 
לו בחבילה ומפתח של הדירה. ודאי 
ממשיך:  הגדול  האח  שזיהיתי". 
"אהוד לא הספיק לשלוח שום דבר, 
אבל חגי שלח גלויה ביום שבו נהרג 
וכתב שהכל בסדר. 'אני חי ונמצא 
בין הבודדים בגדוד שנותרו', כתב 
בגלויה שהגיעה להוריו. אך לא הכל 
היה בסדר, והגלויה הגיעה הביתה 
לאחר שכבר מת". במלחמה מרובת 

החיילים, גם קבורת החללים הת�
נהלה בחוסר סדר. אהוד נקבר בבית 
קברות ארעי בחצרים וחגי בבית קב�
רות זמני במשמר הנגב. ההלוויות 
עצמן התקיימו אחרי שמונה חודשים 
וחצי בבית העלמין בגדרות, סמוך 

למושב מגוריהם. 
עדה לנדסברג, אחותם הצעירה 
של התאומים, החליטה לאחר שנים 
של שתיקה לספר את הסיפור המש�
פחתי בספרה של רות שפירא "בקו�
לם", שמאגד סיפורים של נשים שמ�

תמודדות עם שכול ואבל.

דון
גור

לה 
הי

 ת
ם:

מי
ילו

צ

סימנתי לו עם הידיים שלא יתקרב 
אבל הוא המשיך, אז התחלתי לזרוק 

לעברו תפוחי אדמה כדי שיעצור.
"הבנתי שהמחבלים ייכנסו אלינו 
בסוף, אז ביקשתי מהחיילים שיעמ�
דו מתחת למרפסת שלי ואני אזרוק 
להם את אחותי", ממשיך בן שימול, 
"זרקתי אותה מעבר למעקה והם 
תפסו אותה. אחריה גם אני ירדתי 

דרך המרפסת".
לפני שהמחבלים חוסלו מטיל 
לקומה השלישית,  צה"ל  ששיגר 
שבה הם התבצרו, נרצחו ארבעה 

מבני משפחת שטרית, ובהן חבר�
תה הטובה של אתי, יוכבד בת ה�11. 
"אני ממש התחננתי בפני אמא של 
יוכי שתישן אצלי, אבל אמא שלה 
הסבירה לי שאי אפשר כי היא זקוקה 
לעזרתה בחג", מספרת אתי פלדמן, 
אחותו של בן שימול, "היינו חברות 
ממש טובות והייתי קשורה גם לפאני 
ז"ל, שטיפלה ודאגה לי המון אחרי 
שאמא שלי נפטרה. אחרי האסון 
הנורא לא חזרנו עוד לגור בבניין 
הזה. עד היום אני לא מסוגלת לה�

גיע לשם".

הבניין שבו שהו המחבלים מנדי (מימין) עם אחותו אתי ואחיהם 
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זוג תאומים,  גו  רל מר אחד
מלחמת יום הכיפורים פגעה במשפחת גורדון פעמיים: אהוד נפל בסיני - חגי 
נהרג באותו אזור רק 13 ימים אחריו √ 45 שנים אחרי, אחיהם הגדול עמוס 
שובר שתיקה ואומר בעצב: "חייהם בוזבזו, למה זה קרה לנו? ולמה כפול?"

לקראתלקראתלקראת יום
לחללי מערכות ישראל

לא מעט ישראלים שמעו על 
הבנים",  "אם  גובר,  רבקה 
ששכלה את שני בניה במלחמת הש�
חרור. רבים מכירים את מרים פרץ 
- אמם של אוריאל ואלירז ז"ל וכלת 
פרס ישראל. אך רק בני משפחה, חב�
רים וקומץ אחרים מכירים את מרים 
גורדון ז"ל, ואת הסיפור של שני בניה 
התאומים - סמ"ר אהוד (אודי) וסמ"ר 
חגי ז"ל, שנפלו בהפרש של 13 ימים 

זה מזה במלחמת יום הכיפורים. 
התאומים היו בני 23 בנופלם. הם 
שירתו בחטיבה 600 של השריון ונה�

רגו באותה גזרה, בקרבות באזור החווה 
הסינית בסיני, לשם נקראו למילואים. 
אז מדוע הסיפור הזה, שמערב טר�
גדיה משפחתית שיש מעטות כמוה 
- לצד גבורה ועיטור מופת, לא זכה 
להיזכר ולהילמד? "סבא וסבתא מרים 
ובנימין גורדון ז"ל חיו בענווה ובת�
חושה שהכאב וההתמודדות הם שלהם 
בלבד ושצריך לשמור על זה ככה", 
מסבירה תהילה גורדון, אחייניתם של 
התאומים שנפלו. "בעידן שלנו קשה 
להבין את הגישה הזו כי מה שלא רואים 
- לא קיים. חבל שהסיפור שלהם לא 
מספיק ידוע. אין מי שינציח אותם, אין 
להם צאצאים ובני זוג, ההורים אינם 
והאחים שלהם עייפים מהכל". מסיבה 
זו החליטו תהילה ואביה עמוס, כיום 

בן 77, אחיהם הגדול של התאומים - 
לשבור שתיקה של שנים.

אהוד וחגי גדלו בכפר מרדכי שבש�
פלה. הם היו תאומים לא זהים במראה, 
וגם באופיים היו שונים מאוד. אהוד, 
שהיה הבכור בין השניים, נחשב ל"איש 
ספר". שקט, רציני ולא מתבלט. אביו 
סיפר עליו כי היה איש של צדק וע�
רכים, וכי "אילו יצא מבית דתי הוא 
היה רב ודיין בישראל". הוא עבד במ�

פעל אלתא באשדוד, שם צפו לו עתיד 
מזהיר, ובין השאר היה שותף לפיתוח 
מתקדם באותם ימים של מכשיר קשר.
חגי לא רצה להמשיך את לימודיו 
אחרי בית הספר היסודי, ומגיל צעיר 
בו אהבה למקצוע הדבו� התפתחה 
ראות. עמוס מספר כיצד בגיל שנה 
וחצי, כשהמשפחה גרה בשדמות דבו�

רה, חגי כמעט סיים את חייו כשיצא 
עירום לחצר, דחף את רגלו לאחת הכ�
וורות וחטף עשרות עקיצות. למרבה 
המזל, משאית שהגיעה באותו הזמן 
למושב פינתה אותו לבית החולים. 
המיתוס המשפחתי אומר שמאז היה 
חגי מחוסן מפני עקיצות דבורים. לאחר 
שהשתחרר מהצבא אביו קנה לו משק 
במושב, ושם גידל דבורים. הדבש המ�

שפחתי מיוצר עד היום.

אהוד נעדר כחודש 
יום כיפור, שבו פרצה המלחמה, היה 
היום האחרון שבו כל בני המשפחה היו 
יחד בבית. עמוס נקרא לשירות מי�
לואים ונסע צפונה לרמת הגולן לח�
טיבת השריון 205 שבה שירת. אהוד 
וחגי עוד הספיקו לנסוע בצאת יום כי�

פור לקולנוע, ולאחר מכן גויסו גם הם 
יחד עם האחות הצעירה עדה, שהיתה 

בשירות סדיר בחיל האוויר. 
התאומים שירתו בחטיבה 600 של 
השריון, בגדודים עוקבים - אהוד בגדוד 
409 וחגי בגדוד 410 - ולחמו שניהם 
בגזרת הדרום באזור החווה הסינית. 
שלושה ימים לאחר פרוץ המלחמה, ב�9 
באוקטובר 1973, יצא הטנק של אהוד 
ובו צוות שהורכב ממפקדי טנקים למ�

שימת חילוץ - ויש מי שיאמרו משימת 
התאבדות. הטנק נע על מדרון מול כו�

חות מצריים כדי לשמש פתיון והסחה. 
על המשימה הזו קיבל אהוד לאחר מותו 
את עיטור המופת, וכך נכתב בסיפור 
המעשה: "בעת התקפת האויב המצרי 
על מערך כוחותינו ב'חמדיה' הצלי�
חו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון 
הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחו�
סר אפשרות לאכן את האויב נשלחה 
מחלקת טנקים חזיתית לכיוון האויב. 
הטנק שסמ"ר אהוד גורדון ז"ל לחם 
ממנו ואשר צוותו כלל מפקדי טנקים 
בלבד - נשאר אחרון בשטח, לחם בט�
נקי האויב והצליח לפגוע בטנקים אח�
דים עד שנפגע וצוותו נהרג. במעשה 
זה גילו אנשי הצוות דבקות במטרה, 

אומץ לב והתנהגות למופת". 
עד למציאת הטנק השרוף, כחודש 
ימים לאחר סיום הקרבות, הוגדר אהוד 
נעדר. לבסוף אותר הטנק בקפל קרקע 
באזור הקרב. "היתה לנו תקווה שאהוד 
שבוי ולפחות נשאר בחיים או פצוע", 

מספר האח עמוס, "הסתובבנו בבתי 
חולים וחיפשנו. אבל כל החיפושים 
העלו חרס. הם לא הספיקו לחיות. לא 
היו להם חברות ולא משפחה. חייהם 
בוזבזו לחינם", הוא אומר בכעס ובעצב, 
שלא נעלמו גם לאחר 45 שנים. "למה 
זה קרה לנו? ולמה זה כפול? גם אני 
הייתי במלחמה הזו וראיתי את התוהו 
ובוהו. שום דבר לא היה מוכן ברגע 
האמת. הטנקים לא היו מוכנים למלח�

מה. המצרים התמקמו בשטח, המוצבים 
נפלו אחד אחרי השני".

לפי חלק מהגרסאות ששמעו בני 
המשפחה לאורך השנים, לחגי היתה 
הרגשה שקרה משהו לאחיו התאום. 
"אומרים שתאומים מרגישים אחד את 
השני. אני יודע שביום שבו נהרג אהוד, 
חגי פינה את מפקד הטנק שלו למר�
פאה. ייתכן ששמע שקרה משהו לא�
חיו, וייתכן שהרגיש זאת. הוא הודיע 
למח"ט שהוא יורד מהטנק שלו והולך 
לחפש את אחיו. הוא ביקש להישאר 
במפקדה", אומר עמוס. בדיעבד, אילו 
היה נשאר חגי בתוך הטנק, לא היה 
נהרג. הטנק שלו היה מהבודדים בג�
דוד שנשארו שלמים בתום המלחמה.

ב�22 באוקטובר 1973, דקות לפני 
כניסת הפסקת האש הראשונה לתו�
קפה - נפתחה הפגזה מצרית אדירה. 
טיל סקאד במשקל טונה נפל ישירות 
על ראשיהם של חיילי המפקדה. חגי 

נפגע ישירות ונהרג מייד.
"אחרי הקרבות ברמת הגולן ירדתי 

צילום: יהושע יוסף תהילה גורדון, לצד אביה עמוס 

מיטל יסעור בית�אור

"השקט בין צרור לצרור היה חזק": מנדי 
ביקר לראשונה בבניין שבו ניצל מטבח 

45 שנים אחרי האסון: מנדי בן שימול (66) הגיע לבית ילדותו בקריית שמונה, לראשונה מאז ניצל מהפיגוע הקשה 
שבו נרצחו 18 ישראלים √ "הבנתי שהמחבלים ייכנסו אלינו, זרקתי את אחותי מעבר למעקה אל החיילים למטה"

הגיע  האחרונים  בשבועות 
מנדי בן שימול (66), לראשונה 
זה 45 שנה, לבית ילדותו שברחוב 

יהודה הלוי 15 בקריית שמונה. 
"הגעתי בעקבות סרט הגמר שהבת 
שלי בחרה לעשות על האסון שהתרחש 
במקום, במסגרת מגמת קולנוע בבית 
הספר הריאלי בחיפה", אמר בן שימול, 
"הבניין לא השתנה. אחרי הרבה מאוד 
שנים הגעתי גם לבית העלמין והס�

תכלתי על שורת הקברים. זאת היתה 
חוויה מצמררת".

האירוע הטראומטי שבגינו התקשה 
עד היום בן שימול לפתוח את פצעיו 
התרחש ב�11 באפריל 1974. העיירה 
הקטנה שסבלה עד אז ממטחי קטיושות 
הפכה באותו יום גם ליישוב העירוני 
הראשון שאליו חדרו מחבלים. תוצאות 
הפיגוע הקשות: 18 ישראלים נרצחו, 

15 מהם היו שכניו של בן שימול.
לפנות בוקר של אותו יום חדרו מח�
בלים מלבנון לישראל והגיעו לגבו�

לה המערבי של קריית שמונה. תחילה 

הם נכנסו לבית הספר היסודי יאנוש 
קורצ'אק, אך בשל חופשת הפסח הוא 
היה ריק. הם חצו את הכביש, נכנסו 
לבניין מספר 13 ברחוב יהודה הלוי 
ורצחו שלושה מבני משפחת כהן. משם 
המשיכו לבניין מספר 15, רצחו את גנן 
הבניין והחלו לטפס לדירה מספר 1, 
שבה שהו באותה עת בן שימול, שהיה 
אז חייל בחופשת שחרור, ואחותו הק�
טנה אתי, שהיתה בת 11. "אחותי העי�
רה אותי ולא הבנתי מה קורה. חשב�
תי שחייל יורה פה, לא ידענו עד אז 
מה זאת חדירת מחבלים. הם דפקו על 

הדלת שלנו בקת הרובה שלהם, אבל אז 
יצאה השכנה שלנו ממול לחדר המד�
רגות כדי לבדוק את פשר הרעש, והם 
ירו בה והרגו אותה ואת בתה", משחזר 

בן שימול.
מרים ויעקב גואטה, שגרו בקומה 
השנייה, נבהלו מהיריות, ירדו, ובמקום 
להימלט מהבניין פנו לדירת משפחת 
שטרן ונורו גם הם למוות. "השקט שבין 
צרור לצרור היה חזק. אתה שומע את 
המחבלים ממלאים כדורים, מדברים 
ביניהם, את הצעדים שלהם", ממשיך 
בן שימול לספר על רגעי האימה. "פח�

דתי לנעול את הדלת מחשש שישמעו 
את הנקישה של המנעול".

המחבלים עלו לקומה השנייה ובזמן 
שהמשיכו במרחץ הדמים נגד מרבית 
משכניו, הסתתר בן שימול עם אחותו 
בחדר הכביסה. "אמרתי לחיילים שהיו 
למטה שאני חייל ושיעבירו לי רובה 
דרך כבל ששלשלתי מהמרפסת. המ�
פקד שלהם לא הסכים בטענה שהוא 
לא יודע אם אני באמת חייל", מספר 
בן שימול, "בינתיים, ראיתי את אבא 
שלי מתקרב לבניין. לא יכולתי לצעוק 
לו מחשש שהמחבלים ישמעו אותי, 

עדי חשמונאי


