
שנהרג בעיראק בעת שירותו כחייל בצבא הבריטי במלחמת העולם  , חי דוידוב-סיפורו של יעקב

ועד היום טרם הובא לקבר ישראל–השנייה 

נערים משחקים כדורגל על  : בתצלום
הקברים המחוללים באחד מבתי  
העלמין הצבאיים הבריטיים בעיראק  

(.מרטין אנתוני פלטשר: תצלום)



,  1919-סיפורה של משפחת דוידוב בארץ ישראל מתחיל כבר ב

כשאת  , כאשר דוד דוידוב הגיע ארצה מאלכסנדריה שבמצרים

מחוסר  , הדרך מהנמל לתחנת הרכבת בקנטרה עבר ברגל

.אמצעים

,  1890-שבפולין ב' דוד נולד ליהודית ואברהם רציק בלודז

נדדה משפחתו  , בהיותו ילד. כשעדיין הייתה תחת שלטון רוסיה

לגרמניה ושם סיים תיכון ולמד מוסיקה ובמאות בקונסרבטוריון  

בתום לימודיו החל להופיע בתיאטרון גרמני  . המלכותי בלייפציג

אך לאחר זמן מה עבר ללונדון ושם הופיע בתיאטרונים יידישאים  

". פאוויליון תיאטר"ו" ליריק תיאטר", "וונדרלנד תיאטר"כגון 

עבר , בעיצומה של המלחמה העולמית הראשונה, 1916-ב

שם המשיך להופיע והחל לביים הצגות בלהקת תיאטרון  , לרוסיה

שעברה ברחבי רוסיה וסיביר והגיעה אפילו לסין  , יהודי נודדת

החליט לעלות  , אולם כשפרצה ההפיכה הקומוניסטית. וליפן

דוד דוידוב. הגיע לארץ, כאמור, הוא נסע דרך הודו למצרים ומשם. ארצה

".  התיאטרון העברי"-יסד דוידוב את התיאטרון המקצועי הראשון בארץ , זמן לא רב לאחר בואו

ממיטב הספרות העולמית והיהודית ומספר הצגותיו הגיע , התיאטרון הציג בכל שבועיים מחזה חדש

.  דוידוב עצמו היה הבמאי של כל המחזות הללו. 150-לכ

, כאשר התפרק תיאטרון זה. ושיחק בו בכמה מחזות" התיאטרון הארצישראלי"הצטרף אל 1925-ב

והיה הראשון שצילם סרטים מחיי " צבר"השתתף בסרט 1932-ב". תיאטרון אמנותי"עבר לשחק ב

.  הארץ בשביל הקרן הקיימת ואירגונים ציוניים אחרים



,  פוסקותבלתי של דוד דוידוב בסערות התנהלו חייו הפרטיים , במקביל

הוא נשא  1919-כבר ב, עם זאת. בוהמייני הוא ניהל אורח חיים שכן 

.חי ויוסף-שילדה לו שני בנים , ברנובסקי"( פייגה)"לאשה את ציפורה 

1926-משפחת דוידוב הצעירה ב: בתצלום



בגילכברנשלח,אביושלחייואורחבגלל.1921-בוציפורהלדודנולדחי

הוא.14גילעדוהתחנךחיושםיעקבזכרוןשליד,שפיההנוערלכפרצעיר

אמצעיהבגלל.אביב-לתלחזרואז1935-בבשפיהלימודיואתסיים

כדיאפשריתעבודהכללמצואחינאלץ,משפחתושלהדליםהכספיים

במוסכיעבודהלושמצאה,"העובדהנוער"להסתדרותנרשםולכןלהתקיים

מונטיפיוריהטכניהספרבבית,בערביםללמודהמשיךהואבמקביל.רכב

.נהיגהלמדוגם

ספורט:לתחביביומזמנוניכרחלקלהקדישהצליחהוא,אלהעיסוקיוכלעם

ענפיברובהצטייןהוא.מפרשיותוהשטת–קלהאתלטיקהבעיקר–

אביבי-התלהסניףשלהנבחרתוחבר"הפועל"באגודתחברוהיההספורט

התקבל,לנווטןולמדהמפרשיותבהשטתשהתמחהלאחר.להתעמלות

,גיטרהעללהנאתומנגןהיההואאלהכלמלבד."הפועל"שלהימיתלפלוגה

.בשפיהימיומאז

נרתםהיהחירוםובשעתלזולתולעזורתמידמוכןחיהיה,דברשלבסיכומו

.עצמוסיכוןתוךאפילוהצלהלמיבצעימיד

חי הספורטאי במקום  
חוף הים של  : החביב עליו

.אביב-תל



שלהימיתבפלוגהחישלחברותו

,חיהעםלהיכרותוגרמה"הפועל"

הנוער"אירגןאחדיום:גילובת

הפלוגהלאנשימסיבה"העובד

תלמידותאליהוהזמיןהימית

לאירועהביאחי.לוינסקימסמינר

ואחתשלוהגיטרהאת

הביאה,גלנצמןחיה,הסמינריסטיות

היה.(קטןאקורדיוןמעין)קונצרטינה

.פרחהוהאהבהמנצחשילובזה

,הוריהעםארצההגיעהחיה

,יהושע,אביה.8בתכשהיתה

בבנייןבארץעבד,יערןהיהשבפולין

מפקחנעשההמדינההקמתולאחר

.הביטחוןבמשרדבנייה

ללימודיהדאגוחיהשלהוריה

לוינסקילסמינרהגיעהוכךהסדירים

עבדהבומקצוע–מורהונעשתה

.לגימלאותצאתהעדבהתמדה
הגיטרה של חי והקונצרטינה של חיה חי וחיה בתחילת היכרותם



המוסדות הלאומיים והתגייס לצבא  נענה חי לפניית 1941בשנת 

הוצב בחיל , PAL 17991הוא קיבל את המספר הסידורי. הבריטי

קורס של הנדסה צבאית ונשלח לשרת  עבר , ההנדסה המלכותי

הוא היה  , אבל כשהתעורר צורך בכך. משאיות כבדותכנהג של 

סיפר בזמנו את הדברים ליחידה חברו . גם מכונאי וטרקטוריסט

, פעם: "בעיות בכל מצבהבאים על תושייתו וכשרונו לפתור 

בסכנה מעל פני נתקעה המשאית שלו , בסיבוב אחד בהרים

התיר את  , לא התבלבלהוא . מאחוריהתהום כשקרון  נגרר קשור 

אז . ירד מהכביש ובנה לו בעצמו דרך כדי לעלות חזרה, הקרון

".בשלום ליעדווהגיע הקרון חיבר את 

קריאה לצעירי הארץ להתגייס  : מימין
שהופצה על ידי הסוכנות  , לצבא הבריטי

.1941-היהודית ב



"  ההגנה"בתקופה שבה התגייס חי התנהלו מגעים בין ראשי 

על שילוב חיילים ארצישראליים בפעילות  , לבין הבריטים

הקומנדו הבריטי ובחדירות ארוכות הטווח של יחידות כגון   

שהטרידו מאוד את  , של דוד סטירלינג בצפון אפריקהSAS-ה

הבריטים שמחו להשתמש בחיילים  . צבאו של רומל

המחלקה  "הארצישראליים שעלו מגרמניה ובמיוחד אנשי 

אבל נרתעו משילוב חיילים  , ח"של הפלמ" הגרמנית

אומנם בשלב מסויים הם . ארצישראליים אחרים במערכה

ח יעברו אימונים במצרים  "הסכימו ששלושה אנשי פלמ

אלא  . וימתינו כעתודה למיבצעי הקומנדו במקרה הצורך

.  שעד מהרה התחרטו הבריטים וביטלו את כל העיסקה

לפשיטות ארוכות  SAS-באותם ימים השתמשה יחידת ה

במשאיות של טון וחצי , הטווח שלהן בצפון אפריקה

יפים לנשיאת הציוד הרב 'שהתאימו יותר מג, (בתצלום)

בזכות ניסיונו הרב במכונאות  , חי. שנדרש לפשיטות אלה

אולם  , היה האיש המתאים להשתלבות ביחידה זאת, רכב

בוטל גם  , ח"ברגע שהבריטים ביטלו את אימון אנשי הפלמ

והוא הוצב כנהג משאית רגיל בחיל  SAS-שילובו של חי ב

.  ההנדסה הבריטי

SAS-שהועדפה על ידי ה" שברולט"משאית 
.לפשיטות ארוכות הטווח שלה בצפון אפריקה



חי במשאיתו  " חרש", במסגרת תפקידיו

החל  , את כל רחבי המזרח התיכון

מעיראק ואיראן במזרח וכלה במצרים  

.וצפון אפריקה במערב

ראשון משמאל  )המשאית של חי 
ברגע של עליצות עם  , (בתמונה

כמה מחבריו לפלוגת התובלה  
.שבה שירת



חי ניצל את נסיעותיו הרבות  

,  לביקורים באתרי תיירות בולטים

כשהוא שולח משם תצלומים לחיה  

. ולמשפחתו בארץ

חי באתר סקי  
.בלבנון

חי ליד האנדרטה  
של מוחמד עלי  

.באלכסנדריה



הנהגיםשלהתנועהחופש

ברחביבמשאיותיהםהארצישראליים

מהרהעדאליהםךמשהתיכוןהמזרח

"הגנה"האנשישלליבםתשומתאת

להשתמשהחלוהם.היישובהנהגתושל

לצרכיםהזההתחבורתיבמערך

פעילימהעברתהחל,ביטחוניים

בהברחותוכלהלמקוםממקום"הגנה"ה

ממש.בארץ"הגנה"הלמחסנינשק

אירעה,חיהתגייסשבהםימיםבאותם

שהביאה,נאצית-פרוהפיכהבעיראק

שבופוגרום–"פרהוד"האתבעיקבותיה

ומאותיהודים170-כבבגדאדנרצחו

במיבצעפתחה"הגנה"ה.נפצעואחרים

ארצהמעיראקיהודיםהעלאתשל

פעמיםחמשלבגדאדנשלחזהולצורך

המוסדראש,אביגור-מאירובשאול

הצבאאתששירתובמשאיות',בלעלייה

"הגנה"ההעבירהזאתמלבד.הבריטי

אחד.בקיבוציםאותםופיזרו,יהודייםצעיריםארצההללוהשיירותהעבירו,ההפוךבכיוון.אישיתלהגנהותחמושתנשקבעיראקלאנשיה

לשתיאותםוהעלינובאוברוליםאותםהלבשנו...ה'חברמשלושיםלמעלהבבצרהלקחנוחזרהבדרך"כי,שניםלאחרסיפרהנהגים

...יזרעאלבעמקלקיבוציםהגיעוכולם".משאיות

אתחימצאוכך.הארץבצפוןשוניםבקיבוצים"נספגו"וכולםבחודשאיש150עדשלקבועלזרםהזאתהיהודיםתנועתהפכה1942בסוף

.TTGהכינויאתשקיבלה,הבריטיבצבאהארצישראלייםהחייליםשלהמחתרתיתבפעילותוטרודעסוקעצמו

".פרהוד"כדי לפגוע בהם בעת ה, ערבים משולהבים מניפים חרבות ומחפשים בבגדאד יהודים



ניתן לכל הפעילויות  TTGהכינוי 

אשר , "הגנה"המחתרתיות של חברי ה

הוא נולד מכך . שירתו בצבא הבריטי

שבצו התנועה של כל נסיעת רכב צבאי  

בריטי נמצא סעיף שעל כל נהג היה  

אי מילוי הסעיף  . מטרת הנסיעה: למלא

הזה היה גורר את השבתת הרכב עד 

וזה היה סיכון גדול  –לבירור העניין 

.  לחשיפת הפעילות הבלתי חוקית

הפיתרון נמצא על ידי רישום  האותיות  

TTG ואם הזקיף  . בסעיף מטרת הנסיעה

, במחסומי הבדיקה היה שואל מה זה

זאת יחידה  : "היה הנהג אומר בתמימות

ברוב המקרים  ". אני לא יודע מהי. סודית

זה הספיק לזקיף כדי להרים את 

...המחסום

-ברבות הימים ניתן לביטוי פיענוח ערבי

תילחס טיזי  : "יידישאי מבודח

עסקי  : "או בעברית צחה". געשעפטען

"...לקק לי את התחת
חייל בריטי בודק מיסמכי  : בתצלום

.טנדר בארץ ישראל המנדטורית



TTG-חלק ניכר מפעילותו  של חי במסגרת ה
היה השגת נשק מכל מקור אפשרי עבור  

אחד השיאים  . והובלתו ארצה–" הגנה"ה

מבחינה זאת היה עם שיחרור בורמה  

נודע אז " הגנה"ל. 1945-מהכיבוש היפאני ב

שבעיקבות סילוק היפאנים מתגולל שם נשק 

והחל מיבצע לאיסוף הנשק  –רב ללא דורש 

23לצורך זה גוייסו  . הזה והובלתו ארצה

וחי היה אחד –משאיות של הצבא הבריטי 

נאספה בו  . המיבצע עבר בהצלחה. מנהגיהן

כמות רבה של נשק והשיירה כולה הגיעה  

בסופו של דבר אכן הגיע הנשק  . לעיראק

".   הגנה"ארצה ואוחסן בסליקים של ה

שיירה בריטית חוצה נהר על  
,  גשר עראי דרכה לעבר רנגון

אחרי שיחרורה , בירת בורמה
.מהכיבוש היפאני



הגיע חי ארצה לחופשה  1944בתחילת 

ואחד הדברים הראשונים שעשה היה  

השניים נישאו  . לשאת לאישה את חיה

בטקס צנוע בבית ועד הקהילה בתל אביב  

. וכבר למחרתו חזר יעקב ליחידתו



20-ב, כשמונה חודשים לאחר החתונה

שלמה  , בנםנולד לחיה ולחי , 1944באוקטובר 

ברית המילה  נדחתה הוא היה פג ולכן (. שלי)

לראשונה  חי ראה אותו . שלו כמה שבועות

אך , כאשר  קיבל חופשה כדי להשתתף בברית

.מייד לאחר מכן חזר ליחידתו

.לאחר ברית המילה, חי וחיה עם שלי: בתצלום



, הוא ראה  אותו  שוב רק כמה חודשים לאחר מכן

.  כאשר הגיע שוב לחופשה, 1945כנראה באפריל 

.הייתה זו הפעם האחרונה בה נפגש חי עם אשתו ובנו

.המיפגש האחרון של חי עם בנו: בתצלום



. חי עבר את כל מלחמת העולם השנייה ללא פגע

, 1945באוקטובר , אולם כחצי שנה לאחר סיומה

הוא הוזעק  , כאשר שהה עם יחידתו בבצרה שבעיראק

לא ברור אם . לתיקון  נזילה שנתגלתה במשאיתו

או שמקורה במטען חומר נפץ  , הייתה זו נזילת דלק

מכל מקום ". ההגנה"שחי עמד להעביר ארצה למען 

היה צורך לטפל בנזילה לפני שמכונאים בריטיים  

אולם תוך  . יוזעקו למקום ויגלו את המטען המוסתר

חי ניכווה קשות  . פרצה במשאית אש, כדי טיפול

.בבצרה61' והוחש לבית החולים הצבאי הבריטי מס

קיבלה חיה את ההודעה  1945באוקטובר 10-ב

:בה נאמר, (בתצלום משמאל)הרשמית על התאונה 

צר לי שעליי להודיעך כי על פי מידע שנתקבל  "

8-דווח ב. נהג דוידוב י17991/פל, בעלך, במשרד זה

קשה והוא סובל מכוויות בכל כפצוע 1945באוקטובר 

' גופו וכרגע מאושפז בבית החולים הבריטי הכללי מס

61.

כל מידע נוסף שיתקבל במשרד זה לגבי מצבו ידווח  "

. "לך מידית



כמה ימים  לאחר מכן קיבלה חיה את ההודעה  

פקיד (. בתצלום משמאל)הרשמית על מות חי  

, כתב לה( י"א)משרד הרישום של פלשתינה 

כי מיסמך  , חובתי הכאובה היא להודיעך"ש

... שהגיע למשרד זה מדווח על מותו של בעלך

61' בבית החולים הכללי הבריטי מס, דוידוב. י

על פי דיווח זה הוא  . 1945באוקטובר 11-ב

. נפטר מכוויות בכל גופו

אני מבקש להביע את השתתפות הוועדה  "

הצבאית בכאבך על מותו של בעלך בשירות  

." ארצו



רק יד המקרה גרמה לכך שמידע זה הגיע אליהם  . במשך שנים רבות לא היה לאשתו ולבנו של חי מושג על מה שעבר עליו לאחר שניכווה

. עשרות שנים לאחר מכן והרעיד את ליבם

,  רעיית דיפלומט בריטי, .ד.כאן  טיפלה בו במסירות ה. אחוז כוויות30עם , הגיע חי לבית החולים במצב קשה, לפי המידע המהימן שקיבלו

הוא לא  . הייתה בתחילה הטבה במצבו, לדבריה. התנדבה לעבוד כאחות בבית החולים, שכמו שאר רעיות הדיפלומטים בבצרה באותם ימים

באמצעות  , שתעביר מעטפה שלו למשפחתו, שאם לא יחזיק מעמד, הוא ביקש ממנה אז. איבד את חוש ההומור שלו ונקשרה ביניהם ידידות

. פצעיו הזדהמו וכתוצאה מכך הוא נפטר. ואומנם לאחר יומיים חלה לפתע התדרדרות במצבו. חבריו

שהיא הלכה להלווייתו בבית העלמין הצבאי הבריטי בבצרה וצילמה את הטקס ואת משמר הכבוד שהורכב  , התקשרה אליו עד כדי כך. ד.ה

אך מסתבר  –כדי למסור להם את המעטפה שהפקיד בידיה , היא גם ביקשה מחבריו של חי לבוא אליה לבית החולים. מחבריו ליחידה

היא הניחה את המעטפה של חי במגירה  . לא הייתה ברירה. ד.לה. שהיחידה שלו עזבה את בצרה לפני שחבריו יכלו להגיע לבית החולים

.   ושמרה עליה גם כאשר היא ומשפחתה חזרו לאנגליה

הארון מורד אל הקברארונו של חי מובא לבית העלמין בבצרה



והחבילה שביקש חי לשלוח למשפחתו  –התערב שוב הגורל בפרשה , שנים רבות לאחר מכן

:  שלי, מספר בנו. הגיעה ליעדה

הנושאת מספר  , במכונית מהודרתאחד אני מבחין יום . ברמת גן' מגדלי קסם'את בניתי 1987-ב"

ירד  ממנה אדם לבוש בהידור והחל להתבונן בעיון בשלט  . עוצרת בחזית הבניין, רישוי קונסולרי

.  בעברית ובאנגלית, שמיכולל , לפרוייקטהקשורים שהוצב לפני הבניין ונשא את פרטי הגורמים 

המשרת זמנית  , .ה.סכמר הוא הציג את עצמו . ניגשתי אל האיש ושאלתי במה אני יכול לעזור לו

כי ראה את השם דוידוב על השלט  , תוך כדי כך אמר לי. בקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים

'?האם השם חי דוידוב אומר לך משהו':עניתי שזה אני ואז הוא שאל אותי. ושאל מי זה

ורק אז שמעתי מפיו לראשונה שאימו  –גם הוא התרגש . עניתי בהתרגשות', זה אבי. כמובן'"

ושיש לו מעטפה שאבי ביקש  –הייתה האחות שטיפלה באבי בבית החולים לאחר שניכווה 

.להעביר לאמי ולי

הפעם במשרדו בקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים והוא מסר לידי  , לאחר כחודש נפגשנו שוב"

, פתחתי אותה ונדהמתי למצוא בה מספר תצלומים מהלוויית אבי ותקליט ישן. חבילה קטנה

.  בעטיפת נייר שעליה כמה כתמי דם, מעוות מעט בגלל חום הדליקה

אך לא  –התקליט הוקלט בבגדד שבוע לפני התאונה הגורלית ואבי עמד לשלוח אותו לאמי ולי "

ברצוני לשלוח לכם במתנה  . חייקה ושלי יקרים ואהובים': ואלה דבריו המוקלטים של אבי. הספיק

אני מוסר  . בהזדמנות זו. לשנה החדשה את קולי על ידי סידור טכני זה וגם שייצא למזכרת נעימה

מאוד רציתי לדעת מה שלומכם ברגעים אלו ומה  . בביתי ובביתך. דרישת שלום חמה בבית

אבל  . אלא שבמדינה זו חם מאוד. שלומי טוב. מאוד. כמובן שגם להיות איתכם. החדשות אצלכם

נקווה שבשנה זו  . בהזדמנות זו  אשמיע לכם ברכת שנה טובה ומאושרת. גם זה יעבור. אין דבר

. אוהבכם עד בלי די. שלכם בכל מאודי. אני מחבקכם ומנשקכם חזק ובחום ליבי. נשוב להיות יחד

.ל''את קולו של אבי זלשמוע , ראשונה בחיי כבוגרזכיתי פעם וכך ' .חי

הוא טילפן הישר ממשרדו אל אמו והגיש לי את השפופרת  : איש שיחי האנגלי הגדיל לעשות"

..."ושנינו ניהלנו שיחה נרגשת על ימיו האחרונים של אבי

לשמיעת ההקלטה נא 
להקליק על סמליל  

הרמקול ואחרי כן על  
חץ תחילת ההשמעה



תפילת ילד קטן
אל מלא רחמים  

שוכן במרומים

קטןשמע תפילת ילד 

.משםשאביו חי לא חזר 

,  חילהחזיר לי את אבאלא יכולת אם , אנא

,  כאןילד קטן ותן לו מקום של כבוד תפילת שמע 

.  וטהוריםבמעלות קדושים 

שניםעשרהזה שתים 

זכרנו אותך  שעה כל יום וכל 

למענך ברירה המצאתי ובלית 

.חדשהכל יום תפילה כמעט 

סייע בידי האנגלים, שוכן מרומים, אנא

, מבצרה לכאן למנוחת עולמיםאת אבא חי להביא 

ובמופתיםכנפי נשרים ובאותות על 

".מרבד הקסמים"ו" כנפי נשרים"בימי כמו שעשו 

.נכונהתהיה מנוחה , חי-לא-חי, לאבאוכך גם 

ל  דַּ אִיְתגַּ בָּ ׁש ְׁשֵמיּה רַּ דַּ א ִדי . ְוִיְתקַּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְבעָּ ְויְַּמִליְך ְברָּ

ְלכּוֵתּה  ח מַּ ֵנה ְויְַּצמַּ ְרקָּ ֵרב ְמִׁשיֵחּהפֻּ אז קדיש אמיתי כמו  ונגיד . ִויקָּ

ה :עם ישראלכל  יוֹעשֶׂ לֹום ִבְמרֹומָּ לֹום , ׁשָּ ה ׁשָּ יו יֲַּעשֶׂ ֲחמָּ הּוא ְברַּ

ל  ֵלינּו ְועַּ לעָּ ּמֹו -כָּ ֵאל עַּ ֵמןְוִאְמרּו -ִיְשרָּ . אָּ

ליהייתה".שלי,בנועלעמוקותהשפיעחישלמותו

די".אומרהוא,"עצמיועםהסביבהעםגדולהבעיה

כדי',יתוםהריאתה,טוב,נו'לייגידילדשאיזההיה

שונהגםהייתי.פינהבאיזושעותואסתגרשאברח

קברהיהל"צהחללישלשלילדיהם,זאתמבחינה

אלהלילדיםהיוהזיכרוןימי.לאולי–עליולעלות

.בהםוקינאתידברשוםהיהלאולי–פעילויותמלאים

,השכונהשלהכנסתלביתהלכתיכאלהבימים

הקודשארוןאתפותח,פעילותבוהייתהשלאבשעות

,נעלמתילאןשואליםכשהיו.פהבעלקדישואומר

לברכשהתכוננתי.'לאבאבאזכרההייתי':אמרתי

'ר,בתורהלקריאהשליהמורהעםישבתי,שלימצוה

ליעזרהוהיא(מימין)מיוחדתתפילהוכתבנו,ישראל

".שליהכאבתחושתאתלהפחיתמאוד



להוריואמיביןשפרץסיכסוךבגללאזנגרםנוסףקושי"

היא,מלחמהחללכאשתהוכרהשאמילאחר.חישל

.אביב-בתלאליהוידבשכונתדירהלרכישתזכותקיבלה

לגורלהםלתתממנהודרשוחישלהוריוהתערבוכאן

לעתלהםתדאגשהיאכדי,הזאתבדירהאיתהביחד

חיהוריעםשלההיחסיםלכןקודםשגםמאחר.זיקנה

עליהזעמווהם–סירבההיא,במיוחדטוביםהיולא

.אותהורדפו

בשניתאמינישאה,שהתאלמנהלאחרשניםעשר"

היהגםהוא.לטובהבתכליתחייהאתששינה,לאדם

יום.מרדןלהיותהוספתיהספרבביתאך,כלפיינהדר

לךאין,נו':משווערגישותבחוסרהמורהליאמרהאחד

.ללמודשהפסקתי,כךכלביפגעואלהדבריה'...אזאבא

החזקתילאמקוםובשוםספרלביתספרמביתעברתי

הנוערבתנועתחברנעשיתי,41לגילכשהגעתי.מעמד

עםלהצטרףתוכננהשליוהשיכבה'המאוחדתהתנועה'

הקדמתיאני.ארזלקיבוץהשלמהכגרעין,ל"לצההגיוס

.לקיבוץוברחתיהכלעזבתימסוייםובשלבאותם

ההפעלה של מובלעת  עברתי מיחידה ליחידה ולבסוף הגעתי אל צוות , ל"לנחהתגייסתי . עד שהגיעה עת הגיוס, כטרקטוריסטבארז עבדתי "

משם עברתי לסיור  . 127ל הוצבתי כאיש מילואים ביחידת סיור "כשהשתחררתי מצה. שהיתה אז נצורה על ידי הלגיון הירדני, הצופיםהר 

.מ"בחיל השיריון  וסיימתי ביחידות יחמ166הוסבתי ליחידת הסיור , 4חטיבתי 

טריילרים כבדים בקו לאילת ובמלחמת ששת הימים הגעתי  -נהגתי בסמי. ל והחלטתי להיות נהג משאית כמו אבי"השתחררתי מצה1964-ב"

נעשיתי מנהל עבודה של פרוייקטים גדולים , נשאתי אישה ועברתי לענף הבניין. שם עליתי על מוקש אך  יצאתי בשלום–במשאית לסיני 

.מספר שלי, "דירותובניתי אלפי 

. 1964-ב" אוטוקרס"עם חברים ליד משאיות ( במרכז)שלי ": להיות נהג משאית כמו אבא"



להעלותהצורךבשלילנקרהחל,ל"מצההשיחרורעםכבר

לפעולהתחילהוא,מאליוכמובן.אביושלשרידיואתארצה

למשרדפנייהידיעל,ישראללקבראביוארוןהעברתלמען

מאמציושכל,ביורוקרטיתבחומהנתקלשכאןאלא.הביטחון

חלקם,שוניםלאישיםהגעתי".בתוהועלודרכהלעבור

להודעהמפההבטחותוקיבלתיוילנאימתןכמומפורסמים

הרבה".שלימספר,"התממשהלאמהןאחתשאף–חדשה

אין'שאו',מוכרלאהמקרה'שבטענותנתקלתיגםפעמים

כפי,זעםבהתפרצויותשהגיבוכאלהגםהיו.'כזהתיק

,לסקובחייםל"הרמטכשהיהמיעםשליבפגישהשאירע

מהצבאהמשוחרריםהחייליםאיגודר''יוגםשהיהבתקופה

שכולם'מנטרה'ה...מלשכתואותיגירשפשוטהוא.הבריטי

המקרה.סיכוילךאין'הייתהימיםבאותםבאוזנייציטטו

".'מוכרלאשלך

ממשרדהביורוקרטיםשלזאתבוטההתעלמותנוכח

הואהשארבין.עצמובכוחותלפעולשליהחליט,הביטחון

The)"'הקומונוולתשלהמלחמותקבריועדת"אלפנה
Commonwealth War Graves Commission)וקיבלבלונדון

בבצרההבריטיהעלמיןביתשלהקבריםמיפויאתממנה

,VIIIחלקה:אביוקברשלהמדוייקהמיקוםעם,(משמאל)

.(אדוםבחץכאןמסומנתהחלקה)12קבר,Eשורה



שרטוט מיקום הקברים מונח על  

,  תצלום לוויין של בית העלמין

החץ . 2005-שנעשה על ידי גוגל ב

האדום מורה על החלקה שבה קבור  

,  מעט משמאלו נראה חץ קטן. חי

המורה על שורת הקברים שהאחרון  

.בהם הוא קברו של חי( העליון)



אנדרטות הנושאות לוחות זיכרון עם שמות כל הקבורים  
תצלום  . בתשע החלקות של בית העלמין הבריטי בבצרה

.כאשר המקום נראה כגן פורח, 1950-משנות ה

לחלוטיןנהרסבבצרההעלמיןשביתימיםבאותםידעלאשלי

"במדברסופה"מיבצעמאזעיראקעלשעברההסוערתבתקופה

.1991-ב

,הבאההכתבה"אניקאש"העיראקיבניוזלטרפורסמהשניםלאחר

:העלמיןביתשלהעלובמצבואתהמתארת

.מצבהכלבושאיןהעלמיןביתפניעלעוברתשחוריםלבושהאשה"

בשטחכדורגלהמשחקיםצעיריםנעריםכמהכאןנמצאיםכן

.בבצרההבריטיהעלמיןביתזהו.גדרהמוקף,המאובק

שלמשכנםהוא,בצרהשלחכימייהברובעהנמצא,העלמיןבית"

הראשונההעולםבמלחמתבעיראקשנפלובריטייםחללים2,551

העולםבמלחמתשנפלו,אחריםעמיםובניבריטים365ועוד

לכאןמגיעיםהיו,1991-בכווייתעלעיראקהתקפתלפני.השנייה

אבל.העלמיןביתלתחזוקתדואגיםשהיו,מיוחדיםצוותיםבקביעות

.לחלוטיןהוזנחהעלמיןבית–מאז

,מאזשחלףבעשוראבל.כאןזריםלהניחבריטייםחייליםיכלו,2003-בחוסייןסדאםממשלתאתהדיחההבינלאומיתהקואליציהכאשר"

.הקודםהעלמיןלביתזכרכלכמעטוונדאליםבוזזיםהשמידו

,בכךהרוציםכליכלוכך'.ראשאשעאדל,המחוזמועצתחבראומר',ארוכהתקופהתוקנהלאוהגדרשניםבמשךהוזנחהעלמיןבית'"

.'בקלותולצאתלהיכנס

גןכאןהיה'."הבריטיהעלמיןבית"הספראתשכתבעיראקיסופר,שאקירעלאהאומר',כךכליפההזההעלמיןביתהיהשנהעשריםלפני'"

לכאןלהשליךנהגוחמושותמיליציותואנשיהזנחההחלה,2003לאחראבל.הגןאתלטפחשתפקידווגנןשומרכאןהיו.עציםושפענאה

למקוםהפךהמקוםכיום...השטחעלהמתיםעםמתחריםוהםענייםאנשיםהרבההעלמיןביתלידמתגורריםכיום...חבריהןשלגוויות

'...מזוהותבלתיגוויותשלקבורה

אלסמיר'חאגמספר',שלמותנותרושעדייןהמצבותכלאתביריותוהרסומזוהיםבלתיחמושיםאנשיםהעלמיןלביתהגיעואחדיום'"

לאהואהעלמיןביתכעת.המקומייםלילדיםמשחקיםלמגרשהמקוםהפךמאז'.העלמיןמביתמטרכמאתייםבמרחקהמתגורר,מנסורי

".סיכם',בגדרהמוקף,ריקממגרשיותר



פרוץעםשלילידינפלה"דבריםלהזיז"הזדמנות

נכבשהשבמהלכה,2003-ב,השנייהעיראקמלחמת

ב"ארהבראשותצבאיתקואליציהידיעלעיראק

זריםשכתביםכששמעתי,2004-ב".ובריטניה

עםקשרליצורהצלחתי,לעיראקלהגיעמתחילים

היא".שלימספר,"סטיבנסשריהבריטיתהכתבת

שלהטלפוןאתאיתרתיכאשרבעיראקהייתהכבר

."בינינולקשרהצליחהוהיאהבריתבארצותאמה

שרי.מאודפורהקשרזההיה,שלישלמבחינתו

צילמה,בבצרההעלמיןבביתביקרהסטיבנס

איתהלקחהואפילוהעלובמצבושלרבותתמונות

מקומואתלמענהשזיהה,בריטיתותחניםקצין

לקחההיא,טעהשלאלוודאכדי.הקברשלהמדוייק

במרחקהמיקוםאתשקבע,עיראקימוסמךמודדגם

.מקודמובלבדמ"ס30-כ

,בצרהמושלאצלסטיבנסביקרה,אלהלכלבנוסף

רשותממנווביקשה,בריטיקציןהיהימיםשבאותם

לההשיב,לדבריה.ארצהחישלארונואתלהעביר

מגורםמכתבלקבלרקביקשהוא.בחיובהמושל

.זאתהמבקשרשמיישראלי

התערבהשובכאןאך,"פזהזדמנות"זוהייתה

–כזהמכתבשיגורמנעה,הישראליתהביורוקרטיה
הקואליציהצבאותעזיבתעםנסגרההזדמנויותוחלון

.מכןלאחרמהזמןעיראקאת

שני החיצים מורים על אבנים שהונחו על ידי 
לסימון מיקומו המדוייק של הקבר, המודדים

(.2004-תצלום של הכתבת שרי סטיבנס ב)



מתצלומי  

שרי סטיבנס 

בבית  

העלמין  

2004-ב

.עדר עיזים חולף על פני קברים פתוחים

שנחפרה לקראת הפיכת שטח  , תעלת השקיה
.  שבר מצבהחולפת ליד, בית העלמין לגן ירקות

.גבר משלשל מכנסיו לקראת עשיית צרכיו



זמןתוך,ואכן.ל"צהאלמנותבעניינימנוסהדיןעורךשלשירותיואתושכר–מאומהלהשיגיוכללאעצמובכוחותכי,שליהביןמסוייםבשלב

שלידאגזאתבעיקבות.ל"צהחללכאלמנתהוכרהאשתווחיהבנכרשנפלהעבריהיישובכמתנדבהוכרל"זחי:בענייןתזוזהחלהרבלא

.שםהנערךהאזכרהבטקסקדישאומרהואשנהומדי,הרצלבהרהמוצבת,שנפלוהיישובמתנדבילאנדרטתאביושלשמואתלהוסיף

שלי אומר קדיש בטקס  
,  האזכרה השנתי בהר הרצל

.למתנדבי היישוב שנפלו בנכר

משמר כבוד של צנחנים מצדיע  
לפני  , למתנדבי היישוב שנפלו

.האנדרטה לזכרם בהר הרצל



, שלי מצביע על שמו של אביו
החרות באבן , חי דוידוב

השחורה של אנדרטת מתנדבי  
.היישוב בהר הרצל



טלפוןמקבלאניאחדיום":שלימספר.חיוביתלהפתעהאחתפעםזכההוא,ולהנצחתוארצהאביוארוןלהבאתשלישלהעיקשבמאבקו

שנפלו,השרוןרמתבנישללשמותיהםאבישלשמואתמוסיףהואכילישהודיע,רוכברגריצחק,ימיםבאותםהשרוןרמתעירייתמראש

בראששמויתנוסס,שנפלוהעירמבניהראשוןשהואמאחר:כןעליתר.בעירויצמןבשדרותהאנדרטהעלהחקוקים,ישראלבמערכות

התגורר,דוידובדוד,סביכי,ומצאתיוחקרתיבדקתי?הענייןכלצץמנייןאז–השרוןברמתגרלאפעםאףאבי:הבנתילא.הרשימה

"...בההתגוררלאפעםשאףלמרות,העירלתושבנחשבשאבייצאוכךהשרוןברמת50-השנותמתחילת

האנדרטה לבני רמת השרון שנפלו  : למעלה
החץ הלבן מורה  : מימין. במלחמות ישראל

.בראש הטור הראשון, על שמו של חי דוידוב



,הבניםגןבאנדרטתגםחקוקדוידובחישלשמו

מורכבתהאנדרטה.אביב-בתלהירקוןבפארק

עשרותפניעלהפזורים,שחוריםבזלתמעמודי

לקבוצותמחולקיםכשהם,הפארקשלדונמים

ששמותיהםאלהנפלושבהםהמלחמותלפי

מורהבתצלוםהלבןהחץ.העמודיםעלחקוקים

האנדרטהעמודימשלושתבאחדחישלשמועל

שירותםבעתשנפלולארצישראליםהמוקדשים

.השנייההעולםבמלחמתהבריטיבצבא



במאמציו  , ממשיך שלי דוידוב ללא לאות, (2020מרץ )עד עצם היום הזה 

קצרה היריעה מלפרט את . את עצמות אביו, לקבר ישראל, להביא ארצה

אם אכן  . שלמרבה הצער לא הביאו עד כה תוצאות מעשיות, המאמצים הללו

.רק הזמן יגיד, יצליח שלי במאמציו אלה בעתיד




