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 סיפור חייו

 

רי מלחמת העולם ( בגרמניה אח71.3.1.31תש"ז )באייר נולד ביום ג'  )גולדי( בן חיה ופישל, אהרון

עם משפחתו ארצה בגיל שנתיים, בשנת ה על ולי שואה ונקרא על שם סבו.  הואהשנייה להורים ניצ

1.31. 

 -אהרון בילדותו

 

 

במהלך מלחמת העולם השנייה אביו של אהרון נלחם בצבא הרוסי והיה מנותק לחלוטין 

מהמשפחה. אמו ברחה מתופת המלחמה לתוך רוסיה כשהיא עושה כל שביכולתה להציל את שתי 

אמו חפרה בור עם ידיה כדי לקבור אותה. בנותיה. במהלך מסע הבריחה מתה אחותו של אהרון ו

ת רבות במהלך מלחמת העולם השנייה, כל משפחתו המורחבת משפחתו של אהרון עברה תלאו

הוא היה בעבור המשפחה לסמל המסמל את שאהרון נולד כנרצחה פרט להוריו ולאחותו רחל. 

 והוא זכה לתשומת לב רבה. ניצחון האור על החושך

נולדה באוקראינה המזרחית שהייתה בשליטת פולין בעיירה קופליק,  אחותו של אהרון, טובה

קיבוץ הכשרה לקראת עלייה לארץ ישראל. יהודים שרצו לעלות  באוקראינה היה שבשם קלוסוב, 

אבנים גדולה  בגלל  מחצבת לארץ ולהתיישב בה עברו שם הכשרה חקלאית לקראת העלייה לארץ

 לים לעבודה חלוצית. להכשיר את העושהייתה שם, אשר אפשרה 



 4 

יה שבאוקראינה הצבא האדום נסוג. כבשו הגרמנים את פולין והתקדמו לכיוון רוסבי 1.31בשנת 

 . וסילקו משם את הצבא הרוסי לעיירה באוקראינה שבה גרה משפחתו של אהרוןהגרמנים חדרו 

ודה שלה יהודים רבים בחרו להישאר ולא האמנו שהולכת להיות קטסטרופה טובה מספרת כי ד

בנתה בית חדש והשקיעה בו המון כסף, ומסיבה זו בחרה להישאר. כאשר הצבא הגרמני הגיע 

פינו את כל  הצבא הגרמנילעיירה של המשפחה אמו של אהרון ברחה לתוך רוסייה עם ילדיה. 

על עגלות  העלו היהודים היותר בריאים והצעירים בקבוצות לעיר המחוז סרנה ואת החולים

הריגה בורות  ירתחפקראינים שיתפו פעולה עם הגרמנים ברצח היהודים וסייעו להם ב. האוורכבת

היתר. היו  שורות וירו בהם ושורה אחת נפלה ואז רצחו-העמידו את היהודים שורותשם   ות.ביער

הם ניצלו בזכות גויים יב, הבורות וניסו להגיע ליערות שמסבתוך לילה מכאלו שהצליחו להימלט ב

מידע על היהודים ואף השתתפו  מאד קשה לשרוד כיוון שהאוקראינים  העבירורחמנים היה 

בהמשך הצטרפו  .היו רוסיםשסייעו ליהודים שניצלו ברצח היהודים. הפרטיזנים הרחמנים 

החליטו שהם רוצים אוקראינה נקייה שהאוקראינים לפרטיזנים גם פולנים מאחר והם חששו מ

 .ללא פולנים 

הגיעו ממוסקבה בפקודת  אשרבשם מדבדיב וגנרל קופפק  םרוסי יםנרלגטובה מספרת על שני 

סטאלין עם אווירונים וארגנו את קבוצות הפרטיזנים . היהודים שברחו ליערות הצטרפו אליהם 

 הם עשו בגרמנים המון שמות.  ירים ולמי שיש נשק,רק את הצע –והם לא כל כך רצו לקבל יהודים 

ור מגוריה בזמן המלחמה. הם בחרו להרי אוראל והמתינו שם משפחתו של אהרון לא שהתה באז

לסיום המלחמה. כאשר נסתיימה המלחמה אמו של אהרון ואחותו טובה פגשו את אבי המשפחה, 

 בגרמניה.  1.31פישל אשר לחם בצבא הרוסי. אהרון נולד לאחר המלחמה בשנת 

 

 טובהאת אחותו בארץ  וריו של אהרון לעלות לארץ ישראל ולפגושה החליטו 1.31בשנת 

ביפו ואחר כך עברו להתגורר ברחוב  גרו  תחילההוריו שהשתקעה בארץ מספר שנים קודם לכן. 

כה משמעותי הם הגילאים השנים. למרות הפרש  11בין טובה לאהרון פער של  ההסתדרות בחולון.

ה עובר היו חברים מאד טובים. טובה מספרת כי אהרון היה משתף אותה כמעט בכל דבר שהי

למרות שהייתה גדולה היה מתייעץ איתה בעניינים רבים  עליו. הם היו יושבים שעות יחד , אהרון

 ממנו בשנים רבות הוא הרגיש נוח בחברתה.
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"ביאליק" ולאחר מכן בתיכון "חדש"  )היום תיכון "אילון"(. חברו  היסודי ספרהאהרון למד בבית 

חבריו היו קוראים לו  יוזם, בחור אכפתי וערכי מאד.אסף הראל מספר כי אהרון היה מאד פעיל ו

שניהם היו פעילים בתנועת הצופים. אהרון היה תלמיד מצטיין, ובצד הצטיינותו  "גולדי".

אהרון אהב לתת ולהעניק, חברו אסף מספר עליו כי  בלימודים הוא היה צנוע מאד ולא התנשא.

הצורך  במתמטיקה בסבלנות ובאהבה רבה.הוא היה יושב עמו שעות רבות ומסביר לו את החומר 

לתת אפיין את אהרון גם בצבא. הוא היה כל כך צנוע שלא העז לספר לחברו הטוב אסף כי העז 

: "אסף מספר כי הם הכירו בכיתה יא' בתיכון "חדשהוא היה מהמצטיינים בקורס הקצינים. 

כנער רגיש, עדין נפש, צנוע  בחולון וגרו בשכנות. מרגע שהכיר אותו עמד על כמה מסגולות נפשו,

הם החליפו מכתבים רבים בתקופת הלימודים באוניברסיטה ובמהלך השירות הצבאי. אסף  וישר.

מספר שאהרון התגלה במכתביו כבחור רגיש, כן ואמיתי. הוא שיתף את אסף בשמחותיו ובכאביו 

י שם בשירותו ,והוא ראה לעצמו זכות בכך שאהרון המשיך להיות עמו בקשר גם כאשר היה א

 באוניברסיטה מאוחר יותר. הצבאי בו הצליח מאד כקצין בחיל ההנדסה , וכן בלימודיו 

 

בן דודו וחברו של אהרון, משה, מספר עליו כי היה שקט , צנוע, חביב ומוכן תמיד לעזור. הוא לא 

שוליים נטה להתבלט, אך היה תמיד מוכן להתבלט לכל פעילות , ולפעמים אפילו לתפקידים שהיו 

תכונות שליוו אותו כל ימי  -,עם זאת כבר אז הוא היה אדם עם ביטחון עצמי והמון ערך עצמי

חייו. תכונה אחרת שאפיינה את אהרון היא אהבתו לחברה. אהרון היה טיפוס אוהב חברה, היה 

מעורב תמיד במה שקורה בין החברים גם בתיכון וגם בתנועה ושמר על קשר עם חוג חבריו גם 

ר מכן שהיה בצבא ובלימודים האקדמיים . היו לו הרבה חברים, גם דתיים וגם חילונים, לאח

יותר והם היו נכנסים ויוצאים  םופופולארייפחות  םפופולארייחברים עם דעות והשקפות שונות, 

בביתו כבני בית. אהרון גדל במשפחה דתית מאד. אביו היה מראשי הקהילה בשכונה והוריו 

ה. אהרון ניסה לגבש אורח חיים משלו, אך לא תמיד הלך בדרכי הוריו והשתדל דקדקו בכל מצוו

מאד להימנע מלפגוע ברגשותיהם. הוא למד תמיד בסביבה חילונית, וחבריו לשכונה היו חילונים . 

 עם זאת, רכש אהרון את הידע וההערכה למסורת.

 



 6 

 תקופת הצבא

נה אותו מגיל צעיר. עם סיום התיכון הוא היכולת שלו לקבל החלטות עצמאיות ולדבוק בהן אפיי

החליט ללכת לצבא מיד, למרות שחלק גדול מחבריו הצטרפו לעתודה האקדמאית. היה ברור כי 

אהרון ישאף בצבא למקסימום ולכן התגייס להנדסה קרבית ועבר בהצלחה את כל השלבים 

 במסלול הקידום הצבאי עד הגיעו לקצונה ולפיקוד על חיילים.

 את הזמן הזה לפגישות עם חבריו. ו הוא היה חוזר הביתה לעיתים רחוקות. הוא מקדישבתקופה ז

בחופשות מהצבא הוא היה מחפש עבודות כדי שיוכל לקחת כמה שפחות כסף מהוריו. הוא לא 

 בחל באף עבודה למרות שידע כי הוריו מוכנים תמיד לעזור לו. 

  

 

 אסף הראל ואהרון גולדמן. -חברים טובים

ודו מספר כי הוא ידע שאהרון יצליח כקצין ומפקד. הוא אהב לפקד על חייליו, ואהב את בן ד

האחריות הכרוכה בתפקיד. הוא השתדל לדבר על הצבא כמה שפחות ולא ציפה מחבריו לכבוד 

והערצה על הישגיו בצבא. הוא לא קיטר אף פעם על האימונים הקשים. הוא אף פעם לא הפריז 

  בצבא למרות ניסיונו העשיר שם והישגיו המרובים.   בסיפורים על פעילותו

   

 לאחר סיום תקופת הצבא אהרון החל ללמוד ביולוגיה וסיים בהצטיינות את התואר הראשון

 באוניברסיטת ירושלים כימיה. הוא המשיך בלימודי תואר שני "בן גוריון"באוניברסיטת 

לאחר סיום לימודיו צטיינות רבה. פגין ההוא ה ים. גם בלימודים אלהוהתמחה בכימיה של פולימר

הכיר  "בן גוריון"במהלך לימודיו באוניברסיטת הוא התקבל לעבודה במפעל "ארגמן" בעיר יבנה. 

  יחד בירושלים. אהרון את אשתו תמי והם התחילו את לימודי התואר השני
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 רקע אודות אירוע הנפילה

 

. הוא בדיוק סיים את קורס הקצינים  1.11אהרון השתתף במלחמת ששת הימים שפרצה בשנת 

ישראל שטרן שלמד עימו בכיתה  -בד שניים מחבריואחותו מספרת כי לאחר המלחמה בה אי

 ביולוגית בתיכון חדש ודני לנדאו . הם לחמו ביחד ואהרון ערך לזכרם אלבום הנצחה.

שירותו  הוא הלך ילד וחזר גבר. במהלך -מאד ביגרה אותו השתתפותו במלחמת ששת הימים 

, היה לו מאד הלך המון למילואיםכשסיים את שירותו הצבאי הוא השתתף בפעילות נגד מחבלים. 

 . בכל הזדמנות שקראו לו למילואיםחשוב לשרת בגאווה את המדינה 

 

כששמע על תחילתה של גרו בראשון לציון. , הם 1.17התחתן עם חברתו רותי בשנת  אהרון

. במוצאי שבתביום זה היה ,בטבעון  רותי הוריו של אשתו ביתמלחמת יום הכיפורים הוא היה ב

גיוס  הוא קיבל צו נשלח לו צו גיוס למלחמה. וק  אםהשבת הוא שב לבית הוריו בחולון לבד

  .ולמחרת בבוקר התגייס

 

 1, שהתנהלה בין מלחמות ישראלהקשות שב מלחמותמלחמת יום הכיפורים הייתה מה

נהרגו אלפי ישראלים, מצרים וסורים. בתחילתה  . במלחמה1.11 באוקטובר 73-ל באוקטובר

ועל  צהלשל  קו המעוזיםולהשתלט על רוב  תעלת סואץהצליחו כוחות מצריים גדולים לחצות את 

 רמת הגולן, ובמקביל, בחזית הסורית, הצליחו כוחות צבא סוריים לחדור לסיניחלקים במערב 

על שטחים נרחבים של  ישראל. עד לסיום המלחמה השתלטה עמק החולהו עמק הירדןולסכן את 

רמת פתחה במתקפה מתואמת, בשתי חזיתות, של צבאות סוריה )ב. המלחמה נסוריהו מצרים

בזמן  .11:11, בשעה 1.11באוקטובר  1, שבת, יום הכיפורים(, בתעלת סואץ( ומצרים )בהגולן

 המלחמה הוא שירת בגזרה הדרומית ולקח חלק פעיל בלחימה נגד מצרים.

 

שנתקע  קיבל פקודה לחלץ טנקיםו פיקד על טנק אהרון זמן לא רב לאחר שנסתיימה המלחמה

באזור ממוקש, הוא ביקש לעכב את המשימה לשעות הבוקר כדי שאור היום יפחית את הסיכון 

שבהיתקלות עם מוקש. מפקדיו סירבו ועמדו על כך שיבצע ת המשימה. אהרון נשמע לפקודה 

לטנק התקוע וחילצו אותו בשלום  והגיעהוא וחבריו לטנק  ויצא לחלץ במסירות רבה את הטנק. 

הרון נדרש לחזור על עקבותיו עם כל הצוות. בדרך חזרה הטנק שלו עלה על מוקש. א בהצלחה.

שבתעלת סואץ ור תעוז כברית אהרון נפל בגזרה הדרומית באז ושבעת חבריו מתו במקום. אהרון

 .( 1.11.1973ביום ו' בחשוון תשל"ד )

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/24_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1973
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%D7%9C
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
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 -הוא שלח להוריו גלויה יומיים לפני נפילתו

 

 11.11.11                           "לאימא ואבא שלום!       

 מה שלומכם?

 בסיני עכשיו שקט. אצלי הכול בסדר. אני מרגיש טוב,

 ולא חסר לי כלום. אתמול כתבתי מכתב לרותי אבל

 הוא יצא רק היום.

 יש כמה חיילים שכבר יוצאים לחופש, אני עוד לא

 יודע מתי אהיה בחופשה, ואילו על שחרור  עדין לא מדובר.

 החבילות ששלחתם קיבלתי. אין צורך לשלוח לי אוכל את 

 כי יש לנו יותר מדי אוכל וחבל שיתקלקל.

 , וכן הרבהתאנחנו אוכלים אוכל משובח, הרבה בשר וירקו

 שאין צורך לשלוח עוד. עוגות וממתקים כך

 ד"ש למשפחת קופליק והתראות.

 אהרון".                    

 

קצין העיר  .טובה . דפיקות נשמעו על דלתה של בית אחותו בערב 11.1.1.11 יום חמישיזה היה 

אחותו טובה מספרת על הקושי האישי  היא הבינה שאהרון מת.עמדו שם. באותו רגע ושני חיילים 

הרב שלה להתמודד עם אובדן של אח שהיה כל כך קרוב אליה ושיתף אותה כמעט בכל דבר. 

סיפרה להם על מותו של אהרון. הם היו ריה ואת הבשורה היא הלכה מיד להו הכשהיא שמע

 המומים ולא הצליחו לעכל את הבשורה הנוראה. 

 



 9 

 לאחר מותו

 

מאז חייהם השתנו ללא היכר, הם לא הצליחו להתמודד עם הצער הרב. אמו של אהרון הייתה 

 מן לא רב אחרי מותו מדיכאון.זמחכה לו כל יום בתקווה שיקרה משהו והוא ישוב. היא נפטרה 

אביו של אהרון לא הרבה לדבר על הצער הרב שטמון בליבו. הוא התחתן בשנית לאחר מות אשתו 

 שנים לאחר מותו של אהרון. .ונפטר 

 

מספר כי הוא קיבל את הבשורה בזמן שהיה במשמרת בבית החולים, אשתו  , חברו של אהרוןאסף

ון. זה משהו שהוא לא יכול המבוכייה וסיפרה על שקרה. הוא היה בשוק ובכה  השל אהרון הגיע

הכי קשים הם השלבים המשמעותיים שהוא עובר בחייו ואהרון  לשכוח או להתגבר עליו. הרגעים

 אינו נמצא שם. 

 

של אהרון הוא לא הספיק לקבל. משפחתו השתתפה בטקס חלוקת התארים את התואר השני 

 . הרוןוקיבלה לידיה את התואר השני של א העברית בירושליםאוניברסיטה ב
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. אחותו של אהרון, טובה מספרת כי נתן יהונתן  בנו של המשוררנפל  בסמוך לנפילתו של אהרון

והחליטה לשלוח למשורר מכתב בו  "כמו בלדה"מאד התרגשה ואהבה את שירו של נתן יהונתן 

זדהה מבחזרה בו הוא מכתב לה שלח  ה. נתן יהונתןעל אחי הבצערו וסיפר משתתפת  כתבה שהיא

 –את השיר עצמו צירף אף סבלה ו עם

                                                           

 -יהונתןמתוך מכתבו של נתן 

                                                           

 

                               כמו בלדה

 : נתן יונתןמילים

                      אם זר קוצים כואב

 זה מה שאת אוהבת

 אלך אל המדבר

 ושם אלמד לכאוב

 ואם שירים אהבת

 רק שכתובים באבן

 בין הכיפים אגור

 ובסלעים אכתוב.

 

 ואז כשנתכסה

 עם החולות בחושך

 וספר הדברים

 בחושך יתכסה

 תגידי לי מילים

 יפות מבכי ואושר

 הוא כנראה אהב אותי,

 האיש הזה.
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 דבר המשפחה

 

אהרון, טובה עושה כל שביכולתה כדי להנציח את זכרו של אחיה אהרון ואת משפחתה  אחותו של

 עמד על תילוש ומצאה את בית דודה 71.1.11  -שנספתה בשואה. היא ביקרה בעיירת מגוריה ב

היא אף זיהתה את שולחן הכתיבה שלה. על המגרש של ביתה בנו הגויים  . בתוך הביתללא שינוי

 בית ה הצטרפו אליה לביקור בעיירה והם אחזו בידיהם בתמונה של ודיבית חדש. שני בני ד

בחצר הבחינו חיפשו זמן רב את הבית עד כשהגיעו טובה מספרת שהם  מגוריהם במטרה לאתרו.

והבין כי הבית  זיהה את . בן הדודפרה שהיא נכנסה לבית לאחר המלחמהבה ישבה גויה שסי

 בית הוריו .מדובר ב

 

  -,הדוד שלילזכרו של אהרון 

ניסיתי לכתוב מי היה אהרון, מתי נולד, איפה נולד, מי היו הוריו מה הספיק ומה לא הספיק 

לעשות בחייו. כתבתי ומחקתי, כתבתי וקרעתי. אולי כי אני לא יודעת את כל הפרטים, אולי כי 

 הכול כבר נאמר, ואולי כי הפרטים הללו לא הכי חשובים. 

 

י זוכרת מהדמות אהרון, מה תרם לי ולאוהביו, מה אני עדין מרגישה בסוף החלטתי לכתוב, מה אנ

 אל הדוד אהרון וכמה אני מתגעגעת אליו. 

 

כן, אהרון היה דוד שלי. רק מעט מבוגר ממני ובכל זאת דוד. כמעט כל חייו היה דוד. רק חמש 

הוא סיים את  שנים חי ללא תואר זה. הוא היה דוד מגיל חמש. כל כך צעיר בגיל ובכל זאת דוד.

התיכון, הלך לצבא ואני התחלתי את לימודי באותו תיכון עם אותם מורים. כמה גאה הייתי 

דוד שהוא  לשתף את כל המורים בתיכון, תיכון חדש )היום תיכון אילון(, שאהרון היה דוד שלי. 

 קצת כמו חבר, קצת כמו אח ובעיקר בעיקר דמות נערצה.
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 ות.חייו של אהרון קשורים במלחמ

, לסבא ולסבתא שלי. סבא הנולדת אחרי המלחמה הנוראית ההיא, מלחמת העולם השנייאהרון, 

פישל  וסבתא חיה, שמלחמת העולם הפרידה ביניהם, נפגשו באורח פלא שוב אחרי המלחמה וילדו 

. נולדת ביום העצמאות של מדינת 11אז נערה בת  האותך, בן זקונים, אח לאימי טובה שהיית

מלחמת יום  –באייר, בגרמניה בדרך לישראל וסיימת חייך במלחמה נוראית לא פחות  ישראל ה'

 כיפור. 

 

מאז שהלכת עברו ימים רבים בלעדיך. רבים מאד. רבים מדי. הימים הפכו לחודשים, החודשים 

 לשנים ובלי שנשים לב עברו כבר יותר משלושה עשורים. 

 

אני בחושים של ילדה הכרתי איכויותיך עוד  מרבים לשבח אדם אחרי לכתו  מה היה, מה עשה.

זוכרת אני בבירור את מילותיה של סבתי, אחרי נפילתך. ידיה שלובות זו בזו מונחות  בחייך.

הדוד שלך שכל כך אהבת, איננו עוד, הלך ". ואז באותו רגע, באותו  –בחיקה על ברכיה, "אהרון 

יתי גאה בו וכמה משמעותי וחשוב היה רגע  ממש הבנתי כמה באמת אהבתי אותו, כמה באמת הי

 בחיי.

 

אומרים שעם השנים הכאב פג, מתכהה, נחלש. ואני מרגישה שההפך הוא הנכון. הכאב דווקא 

מתחדד. מתמקד באין וביש שהותיר אהרון אחריו. אולי אני פחות עצובה, אולי פחות בוכה, אבל 

 .71ד צעיר בן מאד מתגעגעת. אני בגרתי, כבר לא ילדה , ואהרון נשאר דו

 

ביולוגיה ורפואה היו אהבות חייו. את אהבתו לביולוגיה מימש את זו לרפואה לא הספיק. 

בביולוגיה תמיד העדיף להכין עבודות במקום בחינות. פעמים, גם אני הייתי מגויסת לנושא. 

ף פרחים בפילבוקס ובמקווה ישראל כדי לייבשם, וזכורה לי פעם אחת שהלכנו יחד לאס

ירם.  יום שלם הלכנו בשדות וחפשנו פרחים וצמחים כאלה ואחרים משפחה זו וממשפחה ולהגד

אני זוכרת את התחושה של נערה צעירה המתבוננת באיזו רצינות ובאיזו קפידה בחר  את  אחרת.

הצמחים איך  ייבש אותם בין דפי ספרים, ואיך חיפש באינספור דרכים )לא באינטרנט כי אז עוד 

 ת המידע על הצמח/פרח. מדביק אותם במחברת וכותב את כל המידע עליהם.לא היה....( א

 בכל מה שנגע העמיק. 
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החליט ללמוד לרקוד, ואז הלך למורה לריקודים כדי שילמדו לרקוד.  החליט ללמוד רפואה, 

ת. למרות שלא עמד בתנאי הקבלה של וכשלא התקבל החליט לתקן את ציוני הבגרו

ד בה על תנאי ובמהלך שנת לימודיו הראשונה באוניברסיטה חזר לתיכון האוניברסיטה, החל ללמו

 ותקן את ציוניו. בסופו של עניין סיים תואר שני בהצטיינות.

 

אהרון למד לא רק את השורות אלא גם ואולי בעיקר את מה שבין השורות.עם כתב ידו המסולסל 

למה שנדרש, הרבה מעבר למה היפה להפליא, סיכם דפים על גבי דפים בלי סוף. הרבה מעבר 

 שציפו ממנו מוריו. 

 

סבתא. עומדת בחדרך הקטן למול -אהרון, אני מתגעגעת לתקופה בה הייתי באה לביתך בית סבא

 ךארון הבגדים עם המראה הענקית עושה פרצופים במראה לך ולעצמי, מחטטת במגירותי

החבויים במגירות  המסודרות ומקשקשת בלי סוף. אוי כמה אהבתי לגלות את האוצרות

המסודרות שלך.  זה היה המשחק הסמוי שלנו. אתה היית מחביא במגירות כל מיני אוצרות : 

מחדדים, עטים, ניירות צבעוניים, מהדקים משונים ומה לא.  ואני הייתי מחטטת, נוברת, בודקת. 

פרצופים " אהרון תן לי את זה....".  ואתה חייכת עשית לי -ותמיד תמיד זה היה מסתיים ב

 משונים ולבסוף אמרת "בטח, למה לא". הרי לשם כך שמת את זה שם מלכתחילה.

 

רבים לי מימי ילדותך, ילדותינו. דחפתי אותם עמוק לתוכי. כמו לתוך  תאני כותבת ובוכה. זיכרונו

כשאני מתבקשת לכתוב לזכרך כמה מילים , הפקק נחלץ עף אל  ובקבוק אטום בפקק. והנה עכשי

 המתעוררים להם.  תאותי עם הזיכרונו על ומותיר

 

אני זוכרת היטב את חדרך הקטן עם המיטה בצד שמאל , השולחן והארון עם המראה הענקית 

בצד ימין. והחלון. החלון שאליו תמיד היו באים שכנים, חברים לדבר אתך, לשאול שאלה על 

ון היית מנהל שיחות עם הלימודים, לתכנן את הבילויים של הערב וסתם כדי להתלוצץ. דרך החל

 חבריך ואני ילדה סקרנית שכמותי הייתי חייבת לשמוע כל דבר, כל מילה. 
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אני זוכרת שהיית מרכיב אותי על אופניך. אופנים. יש אופנים ויש אופנים. ושלך היו מדוגמים. 

נייר דבק שקוף סביב כל המוטות כדי  תללא רבב, ללא טיפת אבק. בדייקנות מדהימה ליפפ

לילה לא יפגע צבעם המיוחד. באופנים אלו היית רוכב לביה"ס ובאופנים אלו הגעת אלינו. שח

רוכב כל הדרך מרחוב ההסתדרות לרחוב חנה סנש, דרך ארוכה לילד, לנער.  ואני כל כך שמחתי 

שהגעת אלינו. וכשאני הייתי זו המבקרת אצלכם, באה אליכם ברגל, היית מחזיר אותי הביתה על 

 רכיב אותי ומספר לי סיפורים, צוחק איתי.  איזה כיף היה אז.אופניך. מ

 

כמה אהבה הושקעה בכל מה שעשית, בכל מה שסבב אותך. הורים, חברים, לימודים , צבא אשתך 

 רותי, אחותך ובי.........

 

צבא. כן אהבת גם את הצבא. למרות היותך בן זקונים להורים לא צעירים, בחרת להיות בהנדסה 

ושם לא היית חייל סתם. היית חייל, קצין עם נשמה. חייל שחושב על הכלל על הזולת על קרבית . 

היית קצין מצטיין.  איכות המעשים ושלמותם. לא ספרת אבל ידעתי. לא ספרת אבל הרגשתי .

הבנה עמוקה ולא רק  רק המטרה אלא גם הדרך. התנהלת מתוך קצין שהמהות חשובה לו. לא 

ם הארור ההוא כאשר החלטת לציית למרות הבנתך, למרות שיקול דעתך, מתוך ציות. דווקא ביו

 שלמת בחייך.    

 

אין אומרים שבחו של אדם בפניו. כך חונכנו. מפליא, אבל אנחנו שומעים על שבחם, מעשיהם 

והתנהלותם של אהובינו רק אחרי שהם אינם. ואמנם אחרי לכתך, הגיעו הסיפורים עליך טיפין 

 ל פעם עוד קצת. והם חזקו, המחישו את כל מה שידענו כבר. טיפין, אט אט. כ

 

הלכת מאתנו במלחמת יום כיפור. אחרי שהפסקת האש נכנסה לתוקפה. עד היום אינני מאמינה 

שזה באמת אכן קרה. לפעמים אני שוגה בדמיונות איזה כיף היה יכול להיות לו ילדיך שלא נולדו 

 ום. איפה היית גר ואיך היינו חוגגים ביחד את כל החגים.היו משחקים עם ילדי, מה היית עושה הי

 אהרון, אני מתגעגעת אליך. מתגעגעת המון .

 

 מלכה .
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 דבר התלמידים והצווהת המלווה

נפגשנו עם אחותו של אהרון פעמיים וישבנו למולה מרותקים וקשובים בדריכות רבה. טובה היא 

העם היהודי במלחמת העולם השנייה. במהלך עדות חיה ונושמת של התופת ומעשי הזוועה שעבר 

השיחות עם טובה היא תיארה בפנינו את מלחמת ההישרדות שלה ושל אימא בזמן המלחמה. 

סיפור מותה של אחותם של טובה ואהרון במסע הבריחה של המשפחה מהמלחמה ובורות ההריגה 

 בהם נקברו אלפי יהודים שנטבחו זעזעו אותנו מאד.

 

פי הטוב של אהרון ומהעזרה הרבה שהעניק לחבריו. מותו של אהרון מסמל התרשמנו מאד מהאו

אהרון לא ויתר אף פעם על  בעבורנו את מותם של רבים וטובים מעמנו שנפלו במלחמות הרבות.

 המטרות שהציב לעצמו ועל רצונותיו.

 

של  הצלחתו בלימודים ובשירותו הצבאי, נאמנותו למולדת  וטוב ליבו מהווים את סמל זכרו

אהרון. אנחנו שמחים מאד שנפלה בחלקנו ההזדמנות הנדירה לתעד את זכרו של אדם כה מיוחד. 

למדנו רבות על ההיסטוריה של העם היהודי ושל מדינת ישראל וחשוב מכל למדנו ותעדנו את חייו 

של איש גיבור ואמיץ המהווה בעבורנו דוגמא ומודל לחיקוי. "יהי זכרו ברוך". 
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 תמונות

 

 יפי הבלורית והתואר"           

 

      

 

 

 חתונתם של רותי ואהרון
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