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 סיפור חייו .1
 

בטאותאו שברומניה, כבן יחיד  16/8/1947, ישראל )ג'ורי, ישי  ( שטרן נולד בל' באב תש"ז
 להוריו יהודה וציפורה.

מלחמת העולם השנייה שכלה את הוריו, שני אחיו של ישראל הושמדו על ידי הנאצים ועם 
 היוולדות ישראל הביא עמו פיצוי לסבל הוריו.

 עלה לארץ עם הוריו.  3, כאשר היה בן 1950בשנת 
 

בחולון ולאחר מכן המשיך בתיכון "איילון" שגם הוא ישראל למד בבית הספר "משה הס" 
 בחולון.היה גם בתנועת הנוער "הצופים" וכן גם בגדנ"ע.

הוא היה קלעי חובב וזכה במקום שני בתחרות קליעה לבתי ספר תיכוניים, אהב את הטבע 
 וגידל בעלי חיים. תחביביו הנוספים היו ריצה וכדורסל שבהם הצטיין.

  
 ס לצה"ל, ולאחר הטירונות נשלח לקורס הכנה למפקדי כיתות.גוי 1965בנובמבר 

לאחר כמה ימי חופשה בשל עקירת ציפורן, עבר לתקופת הדרכה קצרה, ומשם לקורס קציני 
רגליים, ולמרות הנקע ברגלו, המשיך בכל אימוני השדה ולא נתן לזה לעצור בעדו  -חיל

 מלסיים את הקורס.
ת סגן שמנה נשלח לירושלים כמפקד על מחלקת לאחר שסיים את קורס הקצינים בדרג

 עתודה אקדמית.
 

במלחמת ששת הימים, בזמן שירותו  5/6/1967ישראל שטרן נהרג בתאריך כ"ו באייר תשכ"ז, 
  בצבא.



4 
 

 . רקע אודות הנפילה2
 

במהלך שירותו בצבא, פרצה מלחמת ששת הימים ובקרב שנערך בארמון הנציב אשר 
 זה היה ביום הראשון למלחמה( בירושלים ישראל שטרן נפל )
והובא למנוחת עולמים בבית הקברות שעל הר הרצל  5/6/1967בתאריך כ"ו באייר תשכ"ז, 

 בירושלים.
 

במכתב התנחומים מפקד יחידתו כתב להוריו כי "כמפקד מחלקה היה ישראל ראשון 
יו דוגמא המסתערים שהוביל את מחלקתו תוך הפגזות קשות לכיבוש היעד, שהוא נותן לפקוד

אישית למופת. אנו יודעים כי מסירותו של ישראל ודביקותו במטרה לא נוצרו ביום אחד, כי 
 תוצאה היא מהחינוך שקיבל בבית ומההכשרה שצה"ל שהיקנה לו בזמן שירותו הקצר".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 ישראל שטרן נקבר לבד -דברי ההספד בתיכון .3
 

 פחדו לספר להם / דברי הספד בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בשנת תשמייה, תיכון אילון 
 

פחדו לספר להם. בטח שפחדו. זה קשה ומפחיד לספר דבר שכזה, אז הוא נקבר לבד, 
כך, שאהבו אותו כל כך. אתה בלעדיהם. ישראל שטרן נקבר לבד, בלי הוריו שדאגו לו כל 

מסתכל לאחור ומבין שזה לא הגיע להם, במיוחד לא להם, יידועי סבל ותלאות, כל כך 
כואבים. שני ההורים היו באשוויץ, שניהם חוו את הסבל המוחלט. הם ניצלו וחזרו לעיר 
קל, הולדתם, כל אחד בנפרד ובלי הילדים. שני ילדיהם נספו באשוויץ. גם אחרי כן לא היה 

סיבה חדשה לחיות,  -נולד ישראל 1947 -קשיים כלכליים וניסיונות להגיע לכאן, ארצה. ב
וסבלה חבלי קליטה קשים כמו כל אחד.  1950 -לפתוח דף חדש. המשפחה עלתה ארצה ב

מבית עולים למעברה, מהאוהל לפחון, אבל הם לא התלוננו. בסוף קנו בית בחולון. ישראל 
תפיסה, הוא התעקש -ממי "הס". היו לו שני שכנים, ילדים קשיגדל ולמד בבית הספר הע

להיות החבר שלהם. החבר היחיד שלהם. רגיש ומתחשב. הילד הפך לעלם ולמד כאן בתיכון 
אילון, תלמיד מוכשר וספורטאי מצטיין. הוא התגייס וסיים קורס קצינים, אהבו אותו, 

לשרת בקרבי. הוא היה בן יחיד. הייתה העריכו אותו. קצין למופת, והוא בכלל לא היה צריך 
לו גם חברה, והם תכננו להתחתן. הם קנו דירה, אבל המלחמה פרצה ולקחה אותו אתה. 
. 67 -ולקחה חלומות. הוא התנדב לקרב על ארמון הנציב בירושלים, במלחמת ששת הימים ב

נהרג שעות  הוא לא היה צריך להיות שם, למישהו כאבה הרגל, והוא תפס את מקומו. ישראל
, כשבמותו ציווה לנו את החיים. פחדו לספר להם. בטח שפחדו, זה 20ספורות לאחר מכן, בן 

קשה ומפחיד לספר דבר שכזה, אז הוא נקבר לבד, בלעדיהם. ישראל שטרן נקבר לבד, בלי 
 הוריו. 
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 . מספרים על ישראל...4
סיפורו של אפרים )פטר( לורינץ, בן דודתו  -א. "ישראל לימד אותי את אהבת החולות"

 של ישראל. 
 

כאשר מלאו לי שלוש עשרה, עלתה משפחתי לארץ ישראל. על הארץ ועל התנאים  1961בשנת 

משפחתה של דודתי, אחות אמי. קשר המכתבים היה  -הקשים שבה שמענו ממשפחת שטרן

הם בחולון הקטנה מוקפת הדוק, כמעט כל חודש קיבלנו מהם מכתב בו סיפרו לנו על חיי

החולות. גם תמונות דאגו לצרף. את ישראל והוריו הכרתי מהמכתבים ומהתמונות. כאשר 

נחתנו בשדה התעופה לוד, העבירו אותנו למבנה מחוץ לאולם הקבלה. היה זה אולם שבו 

הושבו העולים החדשים, ופקידי משרד הקליטה קיבלו את פנינו, הסבירו לנו את זכויותינו 

ולים. ישבנו באולם בתחושת זרות וחוסר אונים. לא הבנו את השפה, ואף אחד מהאנשים כע

לא היה מוכר. לפתע פתאום ראיתי ראש שחרחר מציץ מהסורגים. הפנים נראו מוכרים, מיד 

זיהיתי את ישראל, הוא אותת וסימן לי והחל לדבר בהונגרית, שמחתי לשמוע שפה מוכרת 

העביר לנו ישראל מידע על מה עלינו להשיב לפקידים וכיצד  בארץ זרה. דרך סורגי החלון

עלינו לנהוג, בזכות הופעתו נשברה תחושת הבדידות, והקליטה בארץ הפכה לחוויה. 

בהונגרית בעלת מבטא ישראלי אשר נשמע לי משובש ועילג אמר לנו :"אל תיקחו את מה 

אתנו." וכך היה, למשפחתי שמציעים לכם, תאמרו כי המשפחה מחכה לכם בחוץ, ואז תבואו 

הציעו מגורים בבית שאן, שמענו בעצתו של ישראל, ויתרנו על הדירה המוצעת ונסענו עימם 

 לדירתם הצנועה שבחולון. 

 

הלילה הראשון במחיצתו הפך לחוויה נעימה. ישנו במיטת ברזל, וכל הלילה דיברנו ודיברנו, 

ונגרית שבפיו הצחיקה אותי עד דמעות, לא יכולנו להפסיק, עד הצהרים החלפנו חוויות. הה

אוצר המילים שלו היה רב, אך צלילי השפה היו משונים באוזני. גרנו בביתם במשך חודשיים 

וחצי, הדירה הקטנה הכילה שתי משפחות מאוחדות ומאושרות, לא הרגשנו את הצפיפות אף 

נים יחידים בני אותו לא לרגע אחד. המגורים המשותפים גרמו לקירבה נפשית בינינו. שנינו ב

הגיל. הרגשנו מיד כמו אחים. ההרגשה הייתה כי ציפינו למפגש בינינו והיינו צמאים להיות 

יחד כל הזמן. כמעט ולא נפרדנו. ישראל החל ללמד אותי לדבר בעברית, לקח לי זמן עד 

עד שהרגשתי שאני יכול לנהל שיחה בביטחון, וממש כמו ישראל בקטנותו כך הייתי גם אני: 

 שלא הרגשתי כי אני יכול להוציא מפי משפט תיקני לא דיברתי. 

 

דיברנו בינינו יותר בהונגרית מאשר בעברית. ישראל היה מודאג, אך לשווא, שכן לאחר מספר 

חודשים שלטתי בשפה בזכותו ולא בזכות ישראל זכיתי לחיי חברה ערניים ותוססים. כיוון 

. ומיוחד, ישראל דאג "לסחוביי אותי אתו לכל שהקשר ביננו היה קרוב ובהם היה מוקד

האירועים החברתיים שבהם השתתף הלכנו יחד לצופים ובעיקר השתתפנו במסיבות 

החברתיות. בזכותו הרגשתי צבר לכל דבר. אני חושב שבאותה תקופה אפילו הערצתי אותו. 

את  הבטתי בבחור הישראלי שהיה תמיד שמח אך גם רציני, אהב להשתולל, אבל ידע

 הגבולות. 
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הבטתי בו בהערצה. בתנועה מתמדת, שוער מעולה, ספורטאי מצטיין, רקדן והחשוב מכל 

 חביב הבנות. 

 

התקופה החברתית המשותפת לא ארכה זמן רב, ישראל סיים את לימודיו בבית הספר 

העממי "הס" והחל בלימודים בתיכון יחדש"י ואילו לי נותרו לסיים שנתיים אותה תקופה 

בנעימות. נוספות בבית הספר העממי. מטען החוויות והביטחון שנטע בי ישראל גרם לי לעבור 

אומנם לא נפגשנו במסגרת הלימודים, אך המשכנו לשחק כדורגל בשכונה, ישראל היה שוער 

מעולה. גבוה וגמיש תופס כמעט את כל הכדורים שניסו להחדיר לרשת. משחק הכדורגל גרם 

לך המשחק הוא היה משתולל ופורק את כל האנרגיה שהצטברה בו. לישראל לפורקן. במה

 ההתלהבות שלו במשחק הייתה מכל הנשמה. בקיץ היינו משחקים בחולות שליד הבית. 

ישראל אהב את החולות והדביק אותי באהבה משוגעת זו. שנים רבים חייתי בכפר והורגלתי 

ותי את אהבת החולות והחיות לחיי טבע, המעבר לעיר היה לי קשה, אך ישראל לימד א

המצויות בם. היינו מטפסים על עצי התות ומגדלים ומותירים עליהן כתמים. תולעי משי, 

ובינתיים אוכלים להנאתנו את פרות התות הנוספים על חולצותינו מרחבי החולות הקסימו 

תולות אותנו. היינו מטיילים עד לקריית בן גוריון שהייתה עדיין חולות. קראנו להררי ה

"האוורסט". קריית שרת של היום היוותה עבורנו אז נקודת תצפית למטוסים הממריאים 

ונוחתים בשדה התעופה בן גוריון. שעות היינו מטיילים בחולות. לאחר שישראל לימד אותי 

 את סודות החולות, לשקוע בהם.

 

לזהות עקבות. יום אחד אמר לי, "עכשיו אראה לך, את החיים האמיתיים" והוא לימד אותי 

יחד איתרנו עקבות של לטאות, נחשים, צבים, ציפורים, זיהינו את חיות החורף והקיץ. הוא 

העביר לי שיעורי תפיסת לטאות. נחשים לא תפסנו אך עמדנו שעות והסתכלנו בחורי 

המחילות שלהם. את הצב היה הכי קל לתפוס. לאחר שזיהינו את עקבותיו ידענו, כי רחוק 

ק להגיע, ומיד בריצה קלה הדבקנו את צעדיו ותפסנו אותו. ישראל גידל כל מה הוא לא יספי

שיכול בביתו. צבים, אוגרים ציפורים, קיפוד, את כל החיות הביא מהחולות. יום אחד מצאנו 

ציפור בולבול פצועה. ישראל אסף אותה לביתו וטיפל בה בנאמנות. הוא זיהה, כי כנפה ורגלה 

ת אותה בקופסה, דאג לה יום יום, לאחר שבוע החלימה הציפור, שבורות, חבש אותה והני

ישראל העבירה לכלוב ולאחר שהתאוששה והחלימה לחלוטין שלח אותה לחופשי, שחרר 

אותה. בכתה י' למד ישראל לקלוע ברובה במסגרת גדנ"ע קליעה. הוא היה קלע מצטיין ואף 

ר קנו לו רובה אויר, לנו זו הייתה השתתף בתחרויות. הוא לא הרפה ולא הניח להוריו עד אש

חגיגה אמיתית, יצאנו יום יום לחולות וקלענו בכל מטרה שהחלטנו : בקבוקים, פחיות, 

קופסאות..., השמחה הייתה אמיתית. בכתה י"א למד ישראל במגמה הביולוגית מה שנראה 

י החופש לנו טבעי ביותר. הוא לימד אותי לערוך ניתוחים ללטאות ולצפרדעים. באחד מימ

הגדול נסענו לקרובי משפחה שהתגוררו בירושלים. באותה תקופה הייתה העיר מחולקת 

גנים, אשר הייתה -והצד המזרחי היה בידי השלטון הירדני. קרובי משפחתנו גרו בשכונת עיר

קרובה לגבול. שהינו בביתם מספר ימים. אהבנו לערוך סיורים לאורך הגבול. ישראל אהב את 

וראה בירושלים את שיא אהבת המולדת, הסתובב שעות בעיר. הנוף שהיה  הטיולים בעיר

שונה מנופה של חולון הקסים אותו וגרם לו לשיכרון חושים. הוא הכיר כמעט כל אבן בעיר 

גנים. בלי להרגיש -והרגיש אותה בנשמתו. יום אחד יצאנו לטייל ולהסתובב בגבעות סביב עיר
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רות היה שטח מפורז ממוקש, לא הבחנו בטעות שעשינו עברנו את גדר הגבול. בין שתי הגד

והסתובבנו בגבעות ובין שיחי הקוצים. היום הגיע לסיומו והחל מחשיך. כאשר חזרנו הביתה 

גילינו כי קרובי המשפחה היו מודאגים בגללנו ולא ידעו לאן נעלמנו. כיוון שידענו איזו שגיאה 

כי תחושת המרחבים והאוויר הצלול של ההרים עשינו לא סיפרנו להם היכן היינו. אני זוכר 

גרמו לנו להיות שיכורים. הייתה לנו הרגשת התרוממות רוח בצאתנו לחופשי לאוויר הפתוח. 

בתקופת לימודיו בתיכון פגישותינו היו בעיקר חברתיות משפחתיות, חוויות לימודים 

שלושתנו היינו יוצאים  משותפות לא היו לנו. בכיתה לי הכיר ישראל את ציפי חברתו. לעתים

 יחד לבלות. חברותם לא הפריעה לקשר בינינו. 

 

לישראל היה חבר, עמוס ישראלי, אשר היה מבוגר ממנו בארבע שנים. חברותם הייתה 

מתקופת המעברה. ישראל היה קשור לעמוס וחיקה אותו בכל מסלולו הצבאי. ישראל התחנך 

מדינתו, וגאה בכך שהוא יכול לגדול בארץ בבית על אהבת המולדת והארץ. הוא היה קנאי ל

שלנו. לישראל היה ברור כי מסלולו בצבא יהיה קרבי. הוא ראה בכך את הגשמת הציונות 

במלואה. כל הזמן היה אומר לי כי אינו רוצה לפגוע בהוריו, אבל הדרך הזו היא הכי טבעית 

, 1965יס בסוף שנת עבורו. הוא עשה מסלול צבאי דומה לזה של עמוס חברו. ישראל התגי

סיים קורס קצינים. הוא הדריך מחזור אחד. בסיום קורס קצינים שבר ישראל  1967בשנת 

את הרגל. הרגל הפצועה הפריעה לו בהליכה מאומצת וכאבה לו, אבל הוא לא נתן לזה 

להשתלט עליו. הוא שובץ בבית ספר להדרכת עולים חדשים ועתודאים. ידענו כי עומדת לפרוץ 

אני הייתי בתקופת בחינות הבגרות. התראינו פחות. ידענו שהוא שובץ להדרכה, אך  מלחמה.

בגלל הכוננות פורקו היחידות. הוא הגיע הביתה עד לשיבוצו במחנה צריפין. יום אחד סיפר 

לנו שהוא עובר ליחידה לוחמת בגבול מצרים, אך בפועל הוא שובץ לחטיבה הירושלמית. 

בבית. הוא סיפר לי כי עומדת לפרוץ מלחמה. הגדוד בו שרת  בתקופת הכוננות ביקר ישראל

היה מורכב מעתודאים מבוגרים שאינם בעלי כושר קרבי. פער הגילים ביניהם לא הפריע לו, 

אך העובדה שאינם בכושר מספק הפריעה לו מאוד. ישראל שידע כי המלחמה בפתח לא היה 

יילים שאינה בכושר. הם ידעו מסוגל להבין כיצד יצא לתקוף את האויב עם קבוצת ח

להשתמש בנשק, אך לא ידעו ללחום ,ישראל היה צריך לאמן אותם ולהכשירם. בשבת 

האחרונה ערב פרוץ המלחמה חזר ישראל הביתה לחופשה. הוא ביקר אותנו בבית. היה לנו 

מעט זמן להיות יחד. בדרך חזרה, כאשר ליוויתי אותו לביתו, הוא אמר לי: "אפרים, מה 

י אומר לך אינו לפרסום. המלחמה תפרוץ בעוד יום יומיים." הוא תיאר בפני את שאנ

האימונים הקשים שהוא עובר ומאמן את חייליו. האימונים כללו כיבוש יעד מבוצר. הוא 

סיפר לי כי חיילי המחלקה אותה הוא מדריך אינם בכושר, והאימונים קשים להם. "הם 

ר לי " מהבוקר ועד הערב אני מאמן אותם שוב ושוב" בקושי מצליחים לעלות על הגבעה." אמ

"האם אתה יודע היכן תלחמו?" שאלתי אותו. "לא!" ענה לי בהחלטיות ובפסקנות. אז 

האמנתי לו. היום אני מאמין שהוא ידע בדיוק היכן ילחם. הרי לשם מה התאמנו על כיבוש 

 יעד מבוצר!, ישראל פשוט רצה לשמור על הסוד. 

 

הרגשתי כי יש לו ביטחון שהכל יהיה בסדר. הוא נתן לנו להבין זאת, ולכן באותה פגישה 

הרחקנו מחשבות רעות מלבנו והאמנו כי באמת הוא יחזור מהמלחמה. מי רצה להאמין כי 

. ביום שני, 1967ביוני  6 -אותה שבת תהיה הפגישה האחרונה שלי אתו. המלחמה פרצה ב
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ת בחינות הבגרות. ידענו שישראל נמצא בירושלים. יומיים לאחר פגישתנו. אני הייתי בתקופ

אפילו ידענו באיזו גזרה הוא נמצא. כל הזמן הקשבנו לחדשות. סימנתי כל ידיעה ששמענו על 

מפת הארץ שהייתה תלויה בחדרי. לאחר שלושה ימי לחימה החלה תחושה רעה מסתננת 

רך חברים ומכרים שהכירו ללבי. לא קיבלנו שום ידיעה או טלפון ממנו. אפילו לא ידיעה ד

אותנו. המלחמה בירושלים הסתיימה ביום רביעי, שלושה ימים לאחר פרוץ הקרבות. העיר 

העתיקה נכבשה. אנו לא שמענו כלום, הרגשה איומה השתלטה עלי והתחושה שקרה משהו 

הייתה חזקה ומאיימת. ניסינו לא לחשוב, אלא לחכות לשובו. לאחר שישה ימים הסתיימה 

ה. החיילים החלו לחזור הביתה. אנחנו חיכינו. אחרי עשרה ימים באו והודיעו לנו את המלחמ

בשורת איוב הנוראה מכל. הסיפור האמיתי על נפילתו אינו ידוע לנו במדויק. המפקדים לא 

העיזו לומר לנו מה היה שם. אנשי היחידה ידעו את הסיפור, אבל אני חושב שהם הסתירו 

פור האישי של ישראל ולא רצו להוסיף כאב למשפחה. ה"שבעה" אותו. הם הכירו את הסי

דודתי והיא שקעה בדיכאון מתמשך. רוב -הייתה נוראה מכל. הידיעה על מותו שברה את אמו

שעות היום היא שכבה במיטה באדישות מוחלטת מושקת בסמים שניתנו לה על ידי הרופא. 

בנסיעות לקברו של ישראל. יום יום היא חדלה לתפקד ולהתקיים. שעות קיומה המעטות היו 

נסעו ההורים לבקר אותו. דודי לעומתה היה חזק יותר. הוא טיפל בדודתי ובד בבד חקר את 

נסיבות מותו של ישראל. החיים במשפחתנו עמדו מלכת. אני נותרתי בודד. ישראל ואני היינו 

בעהי התארכה הילדים היחידים במשפחה של שלוש אחיות מאוחדות וקשורות זו לזו. הש

מעבר לגבולות הזמן. אמי, אמו של ישראל ואחות נוספת שגרה אף היא בשכנות ישבו שבעה 

במשך חודשים. שלוש האחיות שעברו את זוועות ואשוויץ התאבלו על מותו של ישראל. הן 

לבשו שחורים ומיאנו לצאת לבלות או לבקר אצל קרובים. החיים עמדו מלכת עבור כולנו. 

י מתמשך במשך עשר שנים. האם בקושי תפקדה, רק כאשר חלה דודי והיה זקוק אני זוכר בכ

 לטיפול, החלה דודתי להתאושש בהדרגה ולטפל בו. 

 

כאשר ישראל נפל עמדתי להתגייס לצבא. הרגשתי זעם, כעס ושבר על מה שקרה. שאלתי שוב 

יס, אך לא ליחידה ושוב איך זה קרה בכלל. מדוע הגורל מכה כך ? היה ברור לי כי אני מתגי

קרבית, כיוון שהייתי בן יחיד לשלוש משפחות. ולמרות זאת החלטתי כי עלי לעשות את מה 

שאני חושב שהוא הנכון בשבילי. התגייסתי לצבא כשזכרונו של ישראל מלווה אותי. עברתי 

קורס מכ"ים וקורס קצינים בניגוד לבקשת המשפחה ועברתי ליחידת שדה ללא ידיעתם. 

יום. הזיכרונות החזקים שלי ממנו הם דמותו -רוט בזיכרוני וחיוכו מלווה אותי יוםישראל ח

התמירה ושמחת החיים שבו. הוא היה חביב המורים, יאיר טאו המורה לספורט, וגדעון 

גרינפלד המורה לגדנ"ע אהבו אותו במיוחד. ישראל היה ספורטאי מעולה ואצן מצוין בריצות 

ת הספורט ייצג את בית הספר. ישראל לא הקים מעולם למרחקים קצרים. בכל תחרויו

מחיצות בקרב חבריו. הוא אהב את כולם ללא סטיגמות. לא היו אצלו הבדלים בין אדם 

לאדם בין בני עדה אחת לשניה, להפך, הוא היווה גורם מאחד ומגבש. ישראל התחנך על ברכי 

שעליו לעשות אפילו במחיר  אהבת המולדת בביתו. כל מה שספג מהוריו הפנים והאמין במה

החיים שאהב. דודתי, אמו של ישראל, ובני משפחתי ממשיכים לחיות עמו יום יום. מהרגע 

שעמדו ילדי על רגליהם הם מלווים אותנו לטקסי הזיכרון, לאנדרטה בארמון הנציב ולבית 

 . הקברות. ישראל אתנו בכל רגע, וחיוכו הנצחי מלווה אותנו ושומר עלינו לאן שנפנה

 ישראל היה משאת נפשה של כל אם. 
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 ב. סיפורה של זיטה רזיאל, המטפלת של ישראל. 
 

ישראל הגיע לביתנו בגיל ארבע. קרובי משפחה משותפים לנו ולמשפחת שטרן הכירו בינינו 
והמליצו עלינו בפניהם. אני זוכרת את הפעם הראשונה שנכנס אל ביתנו. ילד יפה שחרחר, 

 בעל עיניים גדולות ומבריקות. מיד כשנכנס לסלון המשפחה אמר: 
"כמה יפה כאן, אני נשאר." התנאים הקשים במעברה והיעדרות הוריו מרבית שעות היום, 

הובילו אותם להחלטה, כי עליהם למצוא משפחה אשר תשגיח עליו לאחר ביקורו בגן 
ו הצמודה של ישראל. הוא טיפל בו הילדים. בני בן השנה בערך זכה לטיפולו המסור ושמירת

כמו באח, דאג לו ושמר עליו. ישראל התגלה כילד אחראי, למרות גילו הצעיר היה שומר על 
ניקיון חדרו, מיטתו וסידור בגדיו. מעולם לא הייתי צריכה להעיר לו על סדר וניקיון. חשוב 

ד מיטתי לבוש היה לו לשמח את הוריו שעבדו קשה. כל בוקר היה מתלבש לבד נעמד לי
ומסודר ומעיר אותי, אני זוכרת כי פעם אחת הקיא בלילה ולא העיר אותי על מנת שלא 

להפריע, ניקה לבד וחזר לישון. ישראל היה ילד מלא שמחת חיים. אהב לשחק ולהשתולל עם 
ילדי השכונה. בשכנותינו התגוררה משפחה תימנית ולה ארבעה ילדים, ישראל אהב לשחק 

קרוב היה עמוס, המבוגר ממנו בארבע שנים. שניהם היו קרובים ולא נפרדו. עימם. חברו ה
בימי שלישי, שישי ושבת היה הולך עם אביו לביתם שבמעברה. הוא חיכה לאביו בכיליון 

עיניים, כאשר הגיע האב ישראל היה גאה בו, ילדי השכונה היו אומרים לו: "הנה סבא שלך 
אווה :"זה אבא שלי." הוריו עבדו קשה ודאגו לכל בא לקחת אותך." ישראל היה אומר בג

מחסורו, הם חסכו מעצמם על מנת שיהיה לו כל מה שהוא אוהב. האם הביאה לו את המזון 
המועט שקיבלה עבור תלושי הצנע. בשעות הערב כאשר חזרה האם מעבודתה היא הייתה 

שנתו. ביום הראשון מגיעה אל ביתנו עומדת שעות תחת חלון חדרו של ישראל ורואה אותו ב
ללימודיו בבית הספר "הס" בכיתה א' לקחה אותו אמו בהתרגשות ובגאווה. ישראל היה 

תלמיד טוב, שקדן, אהוד וטוב לב. הוא הביא נחת להוריו שידעו את סבלות מלחמת העולם 
 השניה ותלאות העלייה לארץ. הוריו גידלו אותו לאהבת המולדת ולאהבת האדם. 

את משפחתנו, לא השלים עם זה בני, אשר ראה בו אח. הוא הסתובב בבית כאשר עזב ישראל 
 ואמר: "איזה מין אח זה שאינו ישן איתי יותר, אלא, רק בא לבקר?"

הוא היה מקור גאווה להוריו . הוריו הסתכלו בו בעונג ובגאווה. תמיד בא לבקר אותי, גם 
שלומנו. לפני גיוסו הגיע אלי על כשעברנו להתגורר בתל אביב היה מגיע אלינו ותמיד שאל ל

 מנת להיפרד ממני. גם כאשר קיבל דרגות הגיע אלי והראה לי אותם בגאווה. 
לפני המלחמה הוא בא לבקר, זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. אחד מקרובי 

המשפחה התקשר אלינו ואמר שישראל לא יחזור מהמלחמה, אני לא האמנתי, עד היום אני 
להאמין. לאחר נפילתו של ישראל ביקרתי את הוריו ללא ילדי, האם הבינה את מסרבת 

העניין ואמרה לי באצילות נפש: "איני מקנאה בך שיש לך ילדים, תביאי אותם אני רוצה 
 לראותם"

לאחר מותו נשברה האם ואילו האב היה חזק. יום יום נסעו ההורים לירושלים לפקוד את 
 להם לעשות. קבר בנם. הרי זה מה שנשאר 
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סיפורו של עמוס ישראלי, חבר ילדות של  -ג. "ישראל נשאר החבר הראשון שלי."
 ישראל 

 
הורי והוריו של ישראל היו חברים טרם עלותם לארץ. הם הכירו ברומניה ויחד עלו לארץ. 
ע כאשר הגענו לחולון הייתי בן שבע וישראל היה בן שלוש בערך. פער הגילים ביננו לא הפרי

לנו לצבור חוויות משותפות של שני ילדים בודדים הטובלים בחולות. בתחילת דרכנו במעברה 
גרנו באוהל צמוד לאוהל משפחת שטרן. שיחקנו שעות בתולות שליד האוהל ואחר כך בחולות 
שלייד הצריף. למרות התנאים הקשים זיכרונותיי מהתקופה הזו טובים ונעימים, ישראל ואני 

כולים להיות לנו תנאים טובים יותר מאלו. הורינו שהשאירו מאחור, ברומניה, לא חשבנו כי י
בתים מפוארים מלאים בכל טוב לא התלוננו מעולם, ואנו ספגנו את האווירה הציונית 

והאמנו שכך הכי טוב. שביל עפר הפריד בין שני הצריפים ואנו כילדים היינו משחקים משני 
במשחקי ילדים כשהשביל שימש לנו מעבר . אני זוכר את צידי הדרך. נהגנו להתחבא ולשחק 

שנינו מחייכים באושר במשחקי המחבואים והאקדחים. אלתרנו משחקים מכל מה שמצאנו 
סביבנו. לאחד מילדי השכנים היו אופניים, מצרך נדיר ומעורר קנאה באותה התקופה. למדתי 

רה. ישראל אהב את הטיולים לרכב על האופניים והרכבתי את ישראל יחד עמי לטיול במעב
 סביב שכונת הצריפים. 

 
המפגשים עם ישראל התמעטו הן בגלל היותי מבוגר ממנו בארבע שנים והן בגלל ריחוקי 

מחולון. למרות שלא נפגשנו רבות, נשאר בינינו קשר נפשי חזק ועמוק. בתקופת גיוסי התהדק 
כשהגעתי לחופשה וגומע בצמא את הקשר ביני לישראל. ישראל היה מבקר אותי בכל פעם 

סיפורי על הטירונות והצבא. ישראל אמר לי כי הוא מתכוון להתגייס ולתת למדינה את כל 
מה שביכולתו לתת. בשיחות עמו הרגשתי איך החבר הקטן שלי נסחף יחד עמי ברוח לחימה 

רים ניצולי ונתינה למולדת. לא הייתי צריך לגרום לו להיות ציוני. ישראל הוא תוצר של הו
אושוויץ שחינכו אותו לאהבת המולדת. את הצניחה הראשונה שלי לא אוכל לשכוח כל חיי. 

שיתפתי את ישראל בסיפור על הצניחה הקרבה, וישראל החליט לבוא לראות אותי צונח. 
מבולבל ומעט מפוחד היטלטלתי בין שמים וארץ אבל זיהיתי מיד את ישראל ממתין לי על 

יחה כבר לא נראה לי מפחיד כי הרי על הקרקע מחכה לי מישהו מוכר. הקרקע. סיום הצנ
כאשר נגעו רגלי בחולות, רץ אלי ישראל ובחיוך מאושר עזר לי לקפל את המצנח. לא גילינו 

להורינו את סיפור הצניחה, הוא נשאר כסוד משותף לשנינו. אני לעולם לא אשכח את מראה 
קראת גיוסו לצבא הרגשתי בדאגה המסתננת בליבם פניו המאושר כאשר הביט בי בצניחתי. ל

של הוריו. למרות החינוך הציוני שהעניקו לבנם הם דאגו לו ובסתר ליבם קיוו כי ישראל יבחר 
להיות קרוב לבית, אך לא. בשיחות הארוכות שלנו כאשר עלה הנושא, תגובותיו של ישראל 

שאני יכול למען המולדת", אמר  היו חדות וברורות : "חבל על המילים, לא אעשה פחות ממה
לי נחרצות. מותו של ישראל נודע לי יום אחד לאחר ידיעת הוריו. כאשר התקשרתי להורי, 

סיפרה לי אחותי, כי ישראל איננו. לרגע חשבתי כי איני מבין את מה שהיא אומרת. לא 
מין קלטתי כי יש אפשרות איומה כזו . לא האמנתי שישראל החייכן והאמיץ, החבר שהא

שלא יקרה לו כל רע איננו עמנו. בתקופה שלאחר מותו לא יכולתי להיכנס לבית הוריו. האם 
נשברה ונפלה למשכב. האב שהיה מבוגר מאוד היה חזק יותר וניסה לעודד את אותה. אני לא 
יכולתי להביט להם בעיניים, לא יכולתי לומר דבר. לא יכולתי להצטדק בפניהם. גם אני לא 

יכול לקרות להם. ישראל היה עבורי החבר האמיתי הראשון שליווה אותי בכל  האמנתי שזה
צעד מחיי, הוא היה צנוע. לא אהב להתפאר בתכונותיו שהיו ראיות להתפאר בהן. ישראל היה 

בעל נשמה טובה, אוהב לעזור לזולת מכל ליבו ונשמתו. פניו היו תמיד שמחים וחייכניים. 
ו פוקדים את קברו שבהר הרצל. כאשר אני עומד מביט ישראל מאחד אותנו. כל שנה אנ

במציבה, אני נזכר בחיוכו, וגעגועים חמים מציפים את לבי געגועים לחבר הקטן שלי.  אני 
 מתגעגע לחיוכו הטוב. 
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 ד. סיפורו של יעקב הרטמן, חברו לספסל הלימודים של ישראל שטרן. 
 

מי "הס". למדנו יחד מכיתה א' עד ה'. היכרותי הראשונה עם ישראל הייתה בבית הספר העמ
כיוון שעברתי ללמוד בבית הספר "שנקר" נפרדו דרכינו למספר שנים. בתיכון "חדש" נפגשנו 

שוב. שמחתי לשוב ולהיות חברו. לאחר מספר ניסיונות לשבת יחד עמו באותו הספסל 
ים ואפילו הופרדנו לתמיד. המורים לא אהבו לראות אותנו יושבים יחד מתלוצצים, צוחק

משחקים במלחמת גירים. מה שגרם לשאר חברינו לשמחה היה מקור כעס למורינו. בכל פעם 
כאשר ראו אותנו יושבים שוב יחד הרחיקו אותנו זה מזה, אך רק גופנית, אני ישבתי בראשית 
הטור קרוב לקיר ואילו ישראל ישב באותו הטור בסופו, מה שלא הפריע לנו להמשיך ולפטפט 

קים. ישראל היה בעיני סמל לילד טבע. הוא אהב לשוטט שעות בחולות שבקירבת גם ממרח
ביתו, לצוד לטאות וליישם את ניסיונות הניתוח שלמדנו בכיתה. שעות רבות בילה ישראל 

לבדו עם רובה האוויר שלו בחולות. יחד צעדנו ברגל וחצינו את חולות חולון לכיוון אבו כביר 
עה ששנינו היינו חברים בו. ישראל היה קלע מצטיין ואף השתתף שבו שכן מועדון גדנ"ע קלי

 בתחרויות רבות. 
ישראל היה נער חברותי, בעל מרץ רב, כל הזמן היה בתנועה מתמדת. בהפסקות היה משתולל 

ופורק את כל האנרגיה שהצטברה בו במהלך השיעור. הוא היה זורק גירים, מעודד אותנו 
ואג להזהיר אותנו מפני המורים הקרבים. אהבנו לשחק עמו לשחק פריזבי עם מכסה הפח, וד

רגל. ישראל אהב את כל מה שהיה קשור לכדור ולספורט -יד ובכדור-עף, בכדור-יחד בכדור
והצטיין בכל ענפי הספורט השונים. שעורי הגדנ"ע היו עבורו זמן שבו הפגין את אהבת 

ע את כל תרגילי הגדנ"ע. אני זוכר המולדת ואת יכולת המנהיגות שלו. הוא עודד אותנו לבצ
כיצד עמד ועודד את הבנות לקפוץ ממגדל לברזנט המתות. הבנות פחדו והוא עמד ושכנע 

 אותן. 
חוש הצדק והיושר היו תכונות בולטות באופיו של ישראל. זכור לי כי הוא הרבה לנסוע לבית 

ות חדרי המשפט המשפט בתל אביב. שעות רבות לאחר שעות הלימודים הוא בילה באולמ
 והאזין למשפטים המתנהלים בם. 

היינו חבורה שכונתית. גרנו מספר חברים באותה השכונה או בקרבת מקום זה לזה. כיוון 
שלא הייתה טלוויזיה ומקומות הבילוי היו מצומצמים נהגנו להיפגש במקום קבוע בקרבת 

. לפעמים הלכנו לקולנוע ביתנו. נפגשנו עם חברי השכונה: נעמי, בני, איתמר, ישראל ואני
"ארמון" או "מגדל" לראות סרט. בשבת בבוקר בתקופת החורף נהגנו לטייל בחולון. ואילו 

בקיץ נהגנו ללכת עד הים ברגל. לפעמים נשארנו במקום המפגש עומדים בחוסר מעש 
ומפטפטים על המורים. בימי הקיץ החמים צעדנו עד שפת הים. נהגנו להגיע ל"חוף הסלע" 

ים. ישראל היה שחיין מעולה ויחד שחינו עד לסלע הענק שהיה רחוק מאוד. לפעמים  שבבת
גילינו אומץ רב ושחינו מעבר לסלע. צללנו יחד וראינו דגים וצמחי מים. ישראל היה ילד של 
"בית ומשפחה". הוא אהב מאוד את הוריו והיה קשור אליהם. הוא לא אהב את דאגת היתר 

אותם והעריך אותם מאוד. הוא דאג תמיד לשלומם ולא רצה שיעבדו  שהפגינו כלפיו, אך הבין
קשה. ישראל ציפה לגיוסו. הוא הלך לצבא ברצון, למרות שיכל היה לשרת בתפקיד שאינו 

קרבי לא מימש את זכותו, אלא הצטרף ליחידה קרבית. לנו היה ברור שישראל יהיה 
ם שבשרות, להפך תמיד סיפר לנו עד "פייטר". בשיחות עמו הוא לא התלונן מעולם על הקשיי

כמה הוא אוהב את התפקיד. הידיעה על מותו הכתה אותי בהלם. באחת החופשות מיד לאחר 
מלחמת ששת הימים פגשתי חבר משותף שסיפר לי כי ישראל נהרג. לא האמנתי, הייתי בטוח 

קשה מנשוא.  שהוא נשאר במחנה "צריפין" ולא הועבר ליחידה לוחמת. עבורי זו הייתה ידיעה
כאשר אני נזכר בו אני רואה אותו למול עיני בחור חייכן, אהוב ואהוד על כולם, מחונן, 

מנומס, מסור, עליז ורציני כאחד. מפעם לפעם עולה דמותו במוחי, ואני חש געגועים לחבר 
 טוב שאיננו. אני מתגעגע בעיקר לחיוכו שובה הלב, לעולם ומלואו שהיה בתוכו. 

 
 
 
 
 
 



13 
 

 יוסף לוטם )טופל( חברו ללימודים י"ב ביולוגית מחזור ב'  ה. סיפורו של

 

שנים, אך עודנו ניצב מול  29ישראל שטרן )איסי( עלם חמודות ויפה תואר, איננו עמנו כבר 
עיני ממשי ומחייך את חיוכו שובה הלב כמו אז. זכיתי להכירו מקרוב שנתיים בכיתות י"א, 

ימים בית ספר על שם "פנחס אילון" ולהיות לו י"ב של בית הספר תיכון עירוני "חדש", ל
שותף לאותו ספסל לימודים במשך שנה אחת. איסי גבה הקומה, שחור השער ובהיר העיניים, 
שהבנים רצו להיות כמוהו והבנות....שיהיה שלהן. איסי טוב הלב, הספורטאי המצוין והשובב 

יוחד באלה ה"מעניינים"( הגדול שביחד נהגנו "להמריא" עם הספסל במהלך השעורים )במ
ולשחק פריזבי עם מכסה פח האשפה דרך חלונות הכיתה. איסי לא יזדקן לעולם. אין איש 

יודע היכן, כיצד ומדוע נגזרים דברים בעולם וגם אמירות כמו: גורל עיוור, גורל אכזר, רצון 
ברי הגורל או מקבילותיהן במסורת היהודית, אינן יכולות לתאר את ההלם שאחז בכל ח

כיתתנו משנודע לנו על נפילתו של איסי מפגיעת כדור צלף ירדני בהסתערות על ארמון הנציב 
בירושלים במלחמת ששת הימים. אין גם באמירות אלו הקלה או נחמה. איסי, בן יחיד 

להורים ניצולי שואה נקטף באיבו, מסמל בכך את האמרה הנדושה, אך הנכונה "הטובים 
ת "ששת הימים" הסתיימה בניצחון צבאי וברגש התעלות כללי, אך הולכים ראשונים". מלחמ

אישי הכרוך במלחמה.  -לנו הייתה זאת פגישה ישירה ראשונה וכואבת עם הרגשת אובדן 
במלחמות אין הנחות וכגודל הניצחון כך אף עצמת הכאב. מאז בגרנו, נפלו מאתנו עוד חברים 

בחללים משלו את מחיר קיומנו על פיסת  במלחמות אחרות ולצערנו "שילם" גם דור בנינו
 אדמתנו זאת. 

לא שכחתי, לא שכחנו ולעולם לא נוכל לשכוח את איסי. אנו כבר באמצע החיים, לנו בנים 
תואר ונפש  -ובנות מבוגרים משהיינו אנו כאשר איסי נפל, והוא יישאר עמנו צעיר ויפה 

ד להתמודד עם אובדן של חיים כשהיה. מי ייתן ובקרוב נראה שלום בארץ ולא נצטרך עו
 כמו של איסי.  -צעירים ומלאי תקוות 
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 תמונות -נספחים 
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