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 סיפור חייו

( בחיפה. הוא למד בביה"ס היסודי "אליאנס" 30.1.1953בן קלרה ויעקב, נולד בי"ד בשבט תשי"ג )

שבחיפה, עד שמשפחתו העתיקה את מקום מגוריה לחולון, שם המשיך בבי"ס "שנקר". אח"כ עבר 

 ריאלית.-אביב, וסיים במגמה הביולוגית-"ס להנדסאים שליד אוניברסיטת תלללמוד בביה

שמחה הצטיין בלימודיו, היה חרוץ ושקדן, והקדיש את מירב זמנו להתעמקות בפיסיקה, האהובה 

 עליו ביותר.

 שמחה בילדותו 

  



 

 תקופת הצבא

ת שלא היה מיליטריסט , והוצב לשרת בחטיבת גולני. למרו1971שמחה גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 

היה בעל אידיאלים וחדור הכרת ערך השירות בצה"ל. הוא החליט שאם עליו לשרת את המדינה, כי 

אז בלב שלם, ובאופן מעולה, ואכן היה חייל מצטיין. הוא הצטיין כטירון, וכן בקורס מ"כים, הצטרף 

ם. שמחה לא נעתר להצעה, לסיירת, ולאחר שסיים בהצטיינות קורס קצינים הוצע לו להדריך צוערי

אלא ביקש להצטרף ליחידה מבצעית, כי שם יוכל לתרום יותר. הוא הגיע לפלוגה כשהוא דורש 

את הכל! גם כשנתקל בחיילים שלא היו בעלי נכונות גבוהה כשלו, לא  -מחייליו כפי שדרש מעצמו 

 אמר נואש, ובסבלנות וביחס אנושי, אם כי גם ביד חזקה, הגיע עמם 

 גים  שאליהם שאף.ולהיש

 

בחוות דעת עליו נאמר: "קצין נבון ואמיץ, בעל כושר מנהיגות וארגון, פעיל מאוד, בקי בכל המתרחש 

 בפלוגה, ועושה מעל ומעבר לנדרש ממנו. אהוד מאוד ע"י מפקדיו ופקודיו".

 

 

 

  



 

 רקע אודות אירוע הנפילה

החרמון. במהלך הקרב נפגעו רבים  כשפרצה מלחמת יום הכיפורים יועדה יחידתו להשתתף בקרב על

וביניהם מפקדים, ושמחה היה זה אשר למעשה הוביל את יחידתו. הוא גילה אומץ לב ותושיה למופת, עד 

 אשר נפצע מרסיס פגז בראשו, ופונה לבית החולים.

 

החלמה, שב ליחידתו מלא מרץ ונכונות וכתב לאביו: -ימים ספורים לאחר החלמתו, כשנועד לעבור לבית

"היום חזרתי ליחידה שלי, כשאני נמצא בתהליך החלמה ומרגיש כבר די בסדר. אינני יכול לשכב, בעוד 

 חברי לוחמים. אתה בודאי תבין זאת".

 

לאחר הקרב שמחה רואיין לתכנית רדיו ששודרה בגלי צה"ל, ובה תאר את מהלך הקרב ואת גבורתם 

ו רבים מחבריו, ניקרו במוחו שאלות רבות וקשות. העילאית של חייליו. עם תום המלחמה, בה נפלו ונפצע

בין היתר, הביע לא פעם בשיחותיו הרבות עם אביו, את משאלתו לעבור לחיל שיריון, כי שם יוכל לתרום 

יותר. לעומת זאת הוא יוכל לנסוע לארה"ב ולהגשים את הגדול שבחלומותיו הרבים: ללמוד פיזיקה 

רות כל לבטיו, שמר כל העת על מצב רוח מרומם, עודד את כולם בעזרת מלגת לימודים שהוענקה לו. למ

 והבטיח שיהיה עוד טוב.

 

בתקופת מלחמת ההתשה עם הסורים, אבטחה יחידתו את אחת הנקודות החשובות ביותר ברמת הגולן, את 

ענתר". מדי יום עמדו בהפגזות קשות והוא הזהיר חזור והזהר את חייליו שלא להימצא בחוץ ללא -"תל

 ורך; אולם הוא עצמו היה רוב הזמן רץ מעמדה לעמדה לוודא שהכל כשורה כשהוא חשוף לאש האויב.צ

 

( נפגע שמחה מפגז, בעת שליווה את יוסף האפרתי, שבא כחיל 17.4.1974ביום כ"ה בניסן תשל"ד )

מילואים, להרצות בפני החיילים. יוסף נהרג במקום, ושמחה מת מפצעיו בדרך לבית החולים.



 

 ר מותולאח

ואצל הורים , ח"כי ברבות מחופשותיו הקצרות קפץ לבקר אצל חבריו לנשק שנשארו בביה, לימים נודע

 .שכולים של אלה שנפלו תחת פיקודו בקרב על החרמון

שמחה . תלינו תקוות רבות בשמחה כמפקד בגדוד: "קה'יוד, במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקדו

 הוכיח את עצמו כקצין וכמפקד מעולה , כשנה בלבדשסיים קורס קצינים לפני 

 ."במהלכה ולאחריה, לפני המלחמה

 

ושאותו , ל כשלושה חודשים לפני שנפל"משפחתו הוציאה חוברת לזכרו ובה מכתב ארוך שכתב שמחה ז

חזקו : "ומסתיים במשפט" לכולם שלום: "מכתב זה פותח במילים. הפקיד בידי קצין השלישות של היחידה

המכתב מהווה תעודה אנושית מופלאה של אדם נפלא שחושו ניבא לו את קיצו ". ו למען עתיד טוב יותרואמצ

. המכתב מהווה מעין חשבון נפש של נער שהתבגר לפתע והביט על העולם בעיניים פקוחות ונבונות. הקרב

  .הם מתוך מכתב זה, חלק מהקטעים שצוטטו לעיל

                                                           

 

 

  



 

 מכתב מפקד היחידה למשפחתו:

 



 

  



 

 מכתבו:

לפני מותו שמחה כתב להוריו מכתב וזהו המכתב  האחרון שהפקיד עבור המשפחה, כתב: "אין ספק שאני 

חייב תודה לאנשים רבים מאוד ובראש ובראשונה שלדעתי היא האם. שדאגה לילדיה, טפחה אותם ודאגה לכל 

הכינה לי את המאכלים שאהבתי, והשתדלה להלבישני בצורה הולמת, כשאני מתעקש להיות מחסורם 

 'שלומפר'. אני חייב להתוודות שאהבתי אותך מאוד".

 

ובאותו מכתב, על אחיו כתב רון: "האמת היא שאהבתי אותך מאוד וכל החבטות שחטפת ממני היו בגלל 

שהיום אתה שקול יותר, מתנהג בצורה בוגרת יותר. דאג  שהרגזת אותי בהתנהגותך, בהיותך צעיר. אני יודע

שחייה של אמא לא יהיו מלווים מתח, השתדל להקל עליה ובעתיד זכור את העבר ואת שעשתה למען שנינו. 

 התנהג אליה באדיבות ואנא, השתדל ללמוד, כדי שתגיע להישגים ותמצא מקומך בחיים".

 

  



 

 חבריו לפלוגה מספרים:

כך כתוב על המצבה. למה כותבים על המתים ולא על החיים?זוכר כשהגעת לגדוד.  -הגולן""נפל בקרב ברמת 

כך קראו לך. פעיל ומלא מרץ.מלחמה. ואנחנו -אמרו שבוחן הפלוגה שלך היה טוב. יורדים לקו עזה. "קוברה"

וחסר  ואתה שוב מופיע. חרוץ -שוחחנו הרבה על הצד האנושי שבה. האם יש כזה?שבועיים לאחר המלחמה

 17.4.74-מנוחה. ועוד אימון ועוד קו. וככה, ביום רביעי אחד נופל פגז ומפיל בחור."סגן שמחה טאו נפל ב

הגולן".דיברנו על אהבה אמיתית, והרי שנינו לא מצאנו אותה ואולי אין כזאת בימים שכאלה. -בקרב על רמת

 אין קיום בלא מלחמה ואין מלחמה בלא נופלים. נזכור. רוסו.

 

 ר מחביב אבשלום, חברו לפלוגה:מאמ

שמחה טאו הגיע לפלוגה כשנה לפני מלחמת יום הכיפורים. הוא הגיע כקצין חדש וצעיר ובעל אמביציות 

רציניות אותן "שם הלכה למעשה". לומר את האמת ההתחלה הייתה קשה מאוד בשבילי. הנכונות בקרבנו 

אך בחור חזק ברוח ובנפש כמותו לא אמר נואש  לבצע דברים בצורה הטובה והיפה ביותר לא היתה בשיאה,

והוא התחיל צעד אחרי צעד. השיטה בה נהג להשיג את מבוקשו זכתה להערכה מצד חייליו. כמפקד, לאחר 

סיום שירותי בצה"ל יכול אני לומר עליו, שהיה אחד מן המעולים ואין כל פלא כי היו בו כל המרכיבים: 

עזבתי את הפלוגה, אחת הפרידות הקשות ביותר שהיו לי היתה  1974ר פוטנציאל גבוה ורצון חזק. בפברוא

הפרידה משמחה. לאחר תקופה ארוכה יחסית של עבודה מאומצת ומשותפת נוצר קשר נפשי בל ינתק.קשר 

 שרק המות התיר אותו. דמותו לא תמוש מנגד עיני. חביב אבשלום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמונות



 

 

 



 

    



 

 

 

 



 

 

 



 

 


