


ערבאלבבורגארצישראלייםחייליםלפנימופיעה"זהמעין"להקת:השערבתצלום
,יצחקיצחק,(ידין)סוקניקיוסף,שקלרשאברהם:לשמאלמימין.1944-ב,במצריים

אביגדור,סיטיןלאה,(מרון)ק'מאירצחנה,(דרורי)דויטשרשלמה,י'פרצאסיה
.יוסףבןצבי–הפסנתרליד.גולדנברגואליהולויןיעקב,זעיראמרדכי,וב'פוגצ

אתשפרצה,הראשונההמוצלחתהצבאיתהלהקההייתהמיתשאלואם
אתכללבדרךתקבלו,אחריהשבאוהצבאיותהלהקותלכלהדרך

,"זהמעין"היתההזאתהלהקה.לאאז."יזבטרון'הצ"התשובה
שהתנדבוהיהודיםהארץמתושביאלף40-מלמעלהעבורשהוקמה
מחבריאישנותרלאכיום.הבריטילצבאהשנייההעולםבמלחמת

.ופועלםזכרםאתלשמרתסייעזאתשמצגתמקווהואניבחייםהלהקה
בני גבירצמן



בפרוץישראלבארץהיהודיהיישובאתששטף,הבריטילצבאההתנדבותגל

עשרהכמעט–וחייליםחיילותאלף40-לכבשיאוהגיע,השנייההעולםמלחמת

.ימיםבאותםבארץהיהודיםממספראחוזים

מצד.הבריטיםשלצונןביחסזאתנלהבתהתנדבותנתקלה,ההפתעהלמרבה

בצבאכךכלרביםיהודיםלקליטתהערביםשלשליליתמתגובהחששוהםאחד

שירכשוהקרביוהניסיוןהצבאייםשהאימוניםחששוהם,שנימצד.הבריטי

נגדבעתידלהילחםשעלול,יהודיצבאלהקיםלהםיסייעו,המגוייסיםהיהודים

ישרתוהארצישראליותשביחידותהבריטיםהקפידוכךמשום.עצמםהבריטים

דודמגןעםסמלכגון,"ציוני"סממןשוםבהןיהיהושלא–ערבייםמתנדביםגם

היושהבריטיםומאחראלהמכלחזקההיתהשהמציאותאלא.לבןכחולדגלאו

.השליליתמעמדתםלאיטםלסגתנאלצו,הללולמתנדביםכךכלזקוקים

שדאג,"היהודיהחייללמעןהארציהוועד"אזהוקם,המתנדביםריבוינוכח

באותםהוועדשפירסם,משמאלהכרזהפיעל.שירותםבעתהמתנדביםלרווחת

,מועדונים,עיתונים,ספרים,השארבין,לחייליםלספקהבטיחהוא,ימים

.והצגותמסיבות,תרבותמכשירי,תשורות

והוועדהיהודיתהסוכנותבסיוע,1942-בהוועדהקים,להבטחותיונאמן

לצבאהמתנדביםבפנילהופיעשנועדה,שחקניםשלעבריתלהקה,הלאומי

מתגובהלחששנאמניםכי,קלהיהלאזהאומנם.ישרתואשרבכל,הבריטי

שלייחודםאתהאפשרככללהצניעהבריטיםניסועדיין,הערביםשלשלילית

רפהבשפהניתנה,היישובהנהגתשלכבדלחץלאחררק.העברייםהמתנדבים

.הלהקהאתלהפעילהרשות

נושאי הרווחה שהבטיח הוועד למען החייל היהודי מופיעים בריבועים הצהובים  
אך בגלל  , "מסיבות והצגות"בריבוע הצהוב העליון כתוב . והאפורים בכרזה שמשמאל

.קשה מאוד לראות זאת, בחירת צבעים גרועה



,        (צריפין של ימינו)מחנה סרפנד –הלהקה הצבאית בבסיסה 
...הבמאי צבי פרידלנד נראה כאן מצביע אל האופק. 1942-ב

עשרההלהקהמנתההכלבסך.לתמליליםאחראי

לצמרתלהגיעזכושחלקם,זמרים-שחקנים

גולדנברגאליהו:המלחמהאחריבארץהתיאטרון

,בלגוררפאל,לנצטבתיה,(הבמאיעוזרגםשהיה)

,קונסטנטינרקלמן,קטיה,לימוןשמשון,קוגןנתן

הקמתעם.סורוקהואברהםשרלחיים,חלפישמשון

–שלההיעדקהלאלפרידלנדכתבהלהקה
:הבאותהמיליםאת–היהודייםהמתנדבים

להביאמאמציהםבכלינסוהצבאיתהלהקהאנשי"

הנובעיםוחזיונותהצגותבפעםפעםמדילפניכם

ניתן.ודמעותיומצחוקו,ויגונומשמחתו,ישראלמרוח

תמידנשתדלאולם,שעה-חיישלתכניותגםלכם

הנצחהרגשותאלהבמהבאמצעותאתכםלקשר

חיילים.כמוכםכמונו,שלנועולמנוחייאל,הישראלי

מרחוקשבאואמניםבנותראואל.ולחזוןלנשק

המסךיהאאל.דרךלכםלהתוותאולקחללמדכם

Palestine"בשםהלהקהכונתה,באנגליתכלומר,רשמית Concert Party"בשטחהחייליםאך

מלכתחילה."הצבאיתהלהקה":ובקיצור"יהודיםלחייליםצבאיתלהקה"כאותההכירו

צביהיההלהקהמנהל:אזשלישראליהארץהתרבותבעולםמהבולטיםכמהבההשתתפו

היהאורלנדויעקבזעיראמרדכיהיההמוסיקליהמנהל,"הבימה"תיאטרוןבמאי,פרידלנד

אנויחדיוועמכםחייםאנוביניכם.הולכיםאנואתכםיחד.מחיצהשללסמלבינינוהיורד

".עבריתלגאולההדרך—דרךאותהמבקשים

,בציבור-שירהערביעריכת,צבאייםחוליםובבתיבנשפיםהופעותכללוהלהקהשלמשימותיה

.השונותביחידותובחגיםבשבתותתפילות...וקונצרטים



הבחירה נפלה  . הלהקה ניסתה את כוחה גם בהעלאת מחזה רציני

.  מאת משה ברסלבסקי, "בנפול מצדה"על עיבוד לבמה של הספר 

הספר נכתב בלשון  , קודם כל. מוצלחתאלא שהיתה זו בחירה לא 

המשרת בימי  איזה חייל , ואם לא די בכך. מקראית כבדה ומליצית

חורבן ממחזה המדבר בשפה מסורבלת על להתפעל יכול מלחמה 

ככל חשוב ויהיה הסיפור –והתאבדות כללית של מגיני מיבצר נצור 

ואכן ההצגה לא זכתה להצלחה ואחרי מספר הופעות מועט  ... שיהיה

.  מהבמהירדה ( יש אומרים אפילו הופעה אחת בלבד)

. הכישלון האמנותי נתן אותותיו בלהקה והאווירה בה נעשתה קשה

היה רע מאוד מכיוון  "כי , לאחר שנים סיפר חבר הלהקה שמשון לימון

היו אינטריגות והאווירה לא  ... שראשו של פרידלנד היה במקום אחר

כי , הוסיף בעניין זה, נתן כוגן, חבר אחר בלהקה". היתה נעימה

הוקדש רוב הזמן לתרגילי  , בגלל תפקודו הלקוי של צבי פרידלנד"

."סדר ורק מיעוטו לעשייה אמנותית

ארבו  ", מלכתחילהשכאמור לא אהבו את רעיון הלהקה , הבריטים

הלהקה  "כמעט שנה לאחר הקמת , 1943ביולי 19–וב" בפינה

הנימוק שנתנו לכך  . להיפטר ממנהשמחו , "הצבאית לחיילים יהודים

,  פוזרה בגלל חוסר אנשים בכלל ובנסיבות כאלההלהקה : "היה מוזר

הלהקה פורקה  , כך או אחרת"... להחזיק בלהקה כזאת זה לוקסוס

.  ואנשיה פוזרו ביחידותַּ שונות

מנהל  –ראשון משמאל . חברי הלהקה בתרגילי סדר במחנה סרפנד
.הבמאי דוד פרידלנד, הלהקה



מוכןשהיהמיולכלהיישובלראשיפנה,"עולמותהפך"הוא.הלהקהסגירתעםלהשליםסירבגולדנברגאליהו

לויור'מייגהרבהיהלמעשהזאתשאיפשרמי.חדשהלהקהלהקמתלגרוםוהצליח–הבריטיבפיקודאותולשמוע

בתימספרשלכרבוכיהןבסקוטלנדשנולדכמי.התיכוןבמזרחהבריטיהראשיהצבאיהרב,רבינוביץיצחק(לואיס)

בידורלהקתלהקיםשםביקשוכאשרבלונדוןהבריטיהמלחמהמשרדעםטובקשרלוהיה,לונדוןבאיזורכנסת

ממוסדתבצורההתהליךהתנהלהפעם.הכללילמנהלהומונה–בחיובנענה,הארצישראלייםלחייליםחדשה

תחתפעלההלהקה.מפוליטיקהורחוקה

אגודתשלוהמינהליתהתקציביתהמטריה

Entertainments National Service (ENSA),

לספקכדיהמלחמהפרוץלקראתשהוקמה

שבומקוםבכלבריטניהלחייליבידורמופעי

שלראשוןתקציבללהקההיקצתהENSA.יימצאו

ור לוי 'הרב מייג
יצחק רבינוביץ( לואיס)

שני,פסנתר,ביגוד,תפאורותלרכושלהשאיפשר,ש"לי2500

אליהו.לדרךולצאת–ואוטובוסלתפאורותמשאית,אקורדיונים

ולבמאיהאמנותילמנהלומונה(סמל)נט'סרגלדרגתהועלהגולדנברג

שכמה,ארצישראלייםוחיילותחייליםעשרהלמענהגייסהוא.הלהקה

ק'מאירצחנה:בארץהתיאטרוןעולםלצמרתהימיםברבותהגיעומהם

יצחק,(דרורי)דויטשרשלמה,סיטיןלאה,(ידין)סוקניקיוסי,(מרון)

,שקלרשאברהם,מטיסיסדבורה,י'פרצאסיה,(ישראלבן)יצחק

.יוסףבןצביהיההמוסיקליהמנהל.(יפיפו'צ)לויןויעקבוב'פוגצאביגדור

,הצטפפנו1944שלקיץיוםבשלהי"כי,בזמנוסיפרגולדנברגאליהו

בדחילווהקשבנובקהירפואדברחובקטןבחדר'שחקנים'קבוצת

הלהקה'הקמתעלהמלחמהמיניסטריוןמטעםהרשמיתלהודעה

והצגתבמצריםנוהלוהראשונהלתוכניתההכנות...'העבריתהצבאית

".1944באוגוסט12-ב,קהירליד,טירהבמחנהנערכההבכורה

.סיטיןלאה-מימיןשניה.שלההחזרותבאחת"זהמעין"להקת
שקלרשאברהם–מעליה.י'פרצאסיה–הפסנתרעלנשענת

.זעיראמרדכיעומדלומשמאל.יוסףבןצבי–הפסנתרליד.(תלמי)
.גולדנברגאליהו–בידודףעםיושב



לביקורתהגיע,הלהקההופעותתחילתעם

ENSAפעילותכלעלהממונה,ייטננוביקולונל
-בהצגהצפההוא.התיכוןובמזרחבאירופה

,מכןלאחרהקולונלכתבוכך.עמוקותוהתרשם

השפהלמרות":הלהקהשלהאורחיםבספר

ובפרטמההצגהמאודנהניתי,מובנתהבלתי

שהעליתםהביתומאווירתהתרבותיתמהרמה

.במולדתכםמאוהביםשאתםניכר.הבמהעל

היינוודאי–זומעיןהצגותלהקותינוהציגואילו

."יותרמתורבתיםחייליםהביתהמביאים

האחראי,נייטנוביקולונלשלידואתגולדנברגאליהולוחץ,הלהקהכלבנוכחות
.בלהקהביקורובתום,התיכוןובמזרחבאירופהENSAלפעילות



 ”The “Palestiniansשל הלהקה היה ( באנגלית)שמה הרשמי 
Army Concert Partyיחידת  , "פלשתינאים"ה: כלומר

אבל בשביל חבריה זה היה רשמי וכבד . הקונצרטים הצבאית

,  שכתב כמה משירי הלהקה, יצחק יצחק, אחד מהם. מידיי

אנחנו מעין  . ENSA-אנחנו לא דומים ל"אמר משהו בסיגנון של 

". מעין זה: "וכך בא לעולם שמה העברי של הלהקה–" זה

המסביר  , ובתחילת כל מופיע של הלהקה הושר ההימנון שלה

:ומטרותיהאת שמה

ה ֲהֵתְדעּו  "Ensa"מַּ
ְבִרית ?ְבִצְבאֹות הַּ

ק  ,"ֵמֵעין ֶזה"ָאנּו רַּ

ֲהָקה ִעְבִרית .לַּ

,לֹא ֲחזֹון ָפֶתִטי

ְקָדִנית ,ׁשֹוק ֶׁשל רַּ

ָבֶרִטים  –קּוְנץ ֶׁשל קַּ
ָתְכִנית .ֵאין ָכאן בַּ

ָיל ִעְבִרי ְת , חַּ ֶיֶלת–ְואַּ :חַּ

ְבִריא ְצחֹוק מַּ !הַּ

ֵכד הּוא ְמעֹוֵדד, הּוא ְמלַּ

ֵמם ּוְמנֵַּחם .הּוא ְמחַּ

ל ֵכן  !ִלְצֹחק–עַּ

ְצחֹוק הּוא אֹון !הַּ

ֶצֶבת" ל ָנא עַּ זֹו ִסיְסָמה, "אַּ

ה ד ִויִהי מַּ !ִלְשֹמחַּ יַּחַּ

ְצחֹוק  ּסֹוִדי–הַּ ,ִנְׁשֵקנּו הַּ

ְבִריא: ִזְכרּו ְצחֹוק מַּ !הַּ

ְרִטיְסִטים ָאנּו, ֵכן ,אַּ

ֲהָקה נֹוֶדֶדת  לַּ

ְוִנָשא ִעָמנּו

ת מֹוֶלֶדת :ֲאִוירַּ

ְרֵדס פֹוֵרחַּ  ,נֹוף פַּ

,ָגִליל, הֹוד ׁשֹוְמרֹון

,קֹול ִאָכר פֹוֵלחַּ 

ת ָחִליל .ֵהד ִׁשירַּ

ָיל ִעְבִרי ...חַּ

בכל הופעה חולקה לקהל תוכניה עם פירוט השירים והמערכונים ומילות  
".חומה ומגדל"התוכניה של המופע : בתצלום. כמה מהשירים



משורריםבידישנכתבו,כברידועיםמהםכמה,הארץמשיריכעשרה:אחידמיבנהבעלות,תוכניותשלושהבמהעלהלהקההעלתההכלבסך
ומרדכייצחקיצחקכגון,הלהקהחבריבידיבמיוחדשנכתבואו,וילנסקימשהכמומלחיניםידיעלהולחנווכבר,ואלתרמןאורלנדכמוידועים
התוכניותשתי.מנחהידיעלהיההקטעיםכלביןהקישור.אחדמערכוןלפחותגםכללהתוכניתכל.יוסף-בןצביידיעלוהולחנוזעירא

בוימההשלישיתהתוכניתרק.(תלמי.אהכינויתחת)שקלרשואברהם(אליפז.אהכינויתחת)גולדנברגאליהוידיעלבמשותףבויימוהראשונות
.היהודיתהבריגדהמשורותזהלצורךשנלקח,בך-בלוךון,מקצועיבמאיידיעל

מודעהכלבראשהמתנוסס,NAAFIהשם.להופיעעמדהבומקוםבכלמועדבעודשהודבקו,"זהמעין"להקתהצגותעלמודעות:בתצלומים
.בפיקוחופעלהENSA-ש,(ל"בצהם"השקשל"אביו)"הבריטיהקנטינותשירותשלהוא



להופעותצאתהלקראת,הלהקהלמעןבמיוחדנכתב"לרומאמוליכותהןהדרכיםכל"השיר

,שלההמוסיקליהמנהלידיעלהולחןוהואיצחקיצחקהלהקהחברהיהמחברו.באיטליה

.דרורישלמהידיעלהוחלףשלעיתים,ידיןויוסימרוןחנההשיראתשרו.יוסףבןצבי

https://www.youtube.com/watch?v=_H6Xt2HPCAY

ויוסי סוקניק  ( מרון)ק 'חנה מאירצ: מימין
על במת הלהקה( ידין)

"שלאגרים"אזשנקראמהוהיובהופעותיהשהחלהלפנימוכריםהיוהלהקהמשיריכמה

במקורשהיה,"ואחזורליחכיאת"השירהיהבהםהבולטיםאחד.(ימינובלשוןלהיטים)

שלמההלהקהחברידיעלחוברהונעימתושלונסקיידיעללעבריתשתורגםרוסישיר

.הלהקההקמתלפניעוד(דרורי)דויטשר

את"אתדרורישרבה,"ארצילךשרתי"הטלוויזיהמתוכניתקטעשללסרטוןקישורלהלן

..."ליחכי

https://www.youtube.com/watch?v=o_W0iTbbvXI

שלמה דרורי : משמאל
בעת שירותו בלהקה

https://www.youtube.com/watch?v=_H6Xt2HPCAY
https://www.youtube.com/watch?v=o_W0iTbbvXI


כגון , "שירי מולדת"התמקדה בהופעותיה ב( בתצלום משמאל)חברת הלהקה לאה סיטין  

מאת אורלנד  , "שלכת", מאת שנהר ואדמון, "שדמתי", מאת אורלנד ווילנסקי, "הטנדר נוסע"

.  מאת אנקורי ווילנסקי ועוד" האוניות עגנו במלטה", וזעירא

מפיה של לאה  1945-שהוקלט ב, מאת אורלנד ואדמון, "עץ הרימון"הקישור להלן הוא לשיר 

.סיטין
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=333&artist=357

https://www.facebook.com/watch/?v=1990201351279331: וקישור נוסף
:נורית גלרון–המושר בפי בתה של לאה סיטין , "שלכת"קישור לשיר 

https://www.youtube.com/watch?v=qo7iWi9HK9s

"זהמעין"בהופעותשהושמעוהלהיטיםאחד

בןצביידיעלוהולחןשנכתב,"נהללהורה"היה

.דרורישלמהשלבסיועו,(מימיןבתצלום)יוסף

בו,"ישראלקול"שלממישדרלקטעקישורלהלן

שהתקייםבמופע,דרוריידיעלהשירמושמע

.אביבבתל60-הבשנות
https://www.youtube.com/watch?v=HQRPe

wVgKgY

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=333&artist=357
https://www.facebook.com/watch/?v=1990201351279331
https://www.youtube.com/watch?v=qo7iWi9HK9s
https://www.youtube.com/watch?v=HQRPewVgKgY


שלתקופההלהקהעבורפתחהבקהירהבכורההצגת

פרשת"כי,כךעלכתבגולדנברגאליהו.קדחתניתפעילות

חייל,מנותקותיחידותאללעתיםנקלענו.החלההנדודים

הבחוריםעשרותבפניהצגנו.נוכריםשישיםביןאחדעברי

.יוונים,הודים,פולנים,אנגליםצופיםמאותשלצידםהיהודים

ממשותבלבוש,צבעוניןבלבושהובאישראלארץדבר

עלהסברעםמפורטתתוכניהזרצופהכלכשבידי,רעננה

,הצגהכלמסיימיםהיינושבה',התקוה'ושירת.ההופעהתוכן

...נוחםובישרהובנכרבמדבריותהדהדה

הפטיר',כולהישראלארץאתלנוהבאתםאחדבאוטובוס'"

ומיצהנידחתביחידההעבריםהחייליםאחדהתרגשותמתוך

".השכרגםהיתההיא.עבודתנותוכןכלאת

"...שם-אי", הלהקה מופיעה בשטח



,לאיטליההלהקהצאתלפני,1944בספטמבר

,שםלחזיתשיצאה,היהודיתהבריגדהבעיקבות

הןהופעותבמסעופתחהארצההלהקהשבה

וגרפה–האזרחיםבפניוהןהצבאבמחנות

לנדרפנחס"הארץ"כתב.רביםשבחים

ביקר,(עזאי.פהעטבשםלעיתיםשהשתמש)

להביןשניתןכפי,והתלהב–הללוההצגותבאחת

בעיתונושפרסםוהאוהדתהנרחבתמהכתבה

סיכוםגםהיאשהכתבהמאחר.בספטמבר24-ב

.במלואהכאןניתנתהיא,אזעדהלהקהלפעילות

. במגרשי התערוכה בצפון תל אביב, "גלינה"קפה 
.והמיבנה נהרס עד היסוד1949-בית הקפה נסגר ב

(המשך בדף הבא)





מהחלטתםלאיטםהבריטיםנסוגו,המלחמהשהתארכהככל

הצעד.קרביתבפעילותארצישראלייםחייליםלשלבשלא

הרגימנט"הקמתעם,1942באוגוסטנעשהזהבכיווןהראשון

The):באנגלית)"הארצישראלי Palestine Regiment.לאעדיין

הגדודיםלשלושתבנוסףכי,לחלוטיןיהודיתיחידהזוהיתה

שלהעתקהיההיחידהוסמלערביגדודגםבהשירתהעבריים

בשלושכתובתעם,מיל100שלבערךהמנדטוריהמטבע

.בעברית(י"א)ופלשתינהבערביתפלשתין,Palestine:שפות

עלביותרמשמעותיניצחוןהבריטיםנחלוימיםבאותם

מצפוןאותולדחוקוהחלורומלשל"קורפוסאפריקה"ה

הרגימנטהועבר,במצבזהמשמעותישינויבגלל.אפריקה

תפקידיםרקעליוהוטלועדייןאך,למצריםהארצישראלי

שלהפלישהעם,1944-ברק.בקרבותשותףלאוהואמישניים

אתלהקיםסוףסוףהבריטיםנאותו,לאיטליההבריתבעלות

,עצמאיתקרביתכיחידה,הלוחמתהיהודיתהבריגדה

הרגימנט"שלהעברייםר"החיגדודישלושתעלשהתבססה

נהרלאורךהגרמניהצבאמולהוצבההבריגדה."הארצישראלי

.שםשהתנהלובקרבותחלקונטלהאיטליהשבצפוןהסניו

והחלהלאיטליההבריגדהבעיקבותהלכה"זהמעין"חבורת

מהרהעד.העורפיותוביחידותבחזיתהחייליםבפנילהופיע

ניצולי–הפליטהשאריתלמעןבפעילותגםהלהקההשתלבה

בתקווה,אירופהרחבימכללאיטליהלזרוםשהתחילוהשואה

.ישראללארץמשםלהגיע

בדרכם אל  , בריטי" יל'רצ'צ"חיילי הבריגדה רכובים על טנק 
.קו החזית לאורך נהר הסניו בצפון איטליה



בו התקיימה הופעתה הראשונה של  , בית האופרה בבארי: למעלה
.  1944באוקטובר , הלהקה באיטליה

".לחייל"בעיתון הבריגדה , כתבה על ההופעה בבארי: משמאל



בחזיתשילובהלקראתהכנהאימוניעברהשם,המדינהשבמרכז,י'בפיוגהוצבההיא,לאיטליההבריגדההגעתעם

'הארץמזמרת'אתהצגנופעמיםשמונה"כי,מספרגולדנברגאליהו.הנאציהצבאמול,איטליהשבצפוןהסניונהר

לנואמר',בארץאחדערבעודלבלותאנירוצה'.בשמיניתההצגהאתלראותבאורביםורביםי'בפיוגהבריגדהלפני

.זאתבהרגשתויחידהיהלאוהואהעמקמוותיקיאחד

.פנינואתהקבילו'הארץזמרתאתלמביאים'ברכהכתובות.התרגשותלידיהביאונוההצגותאחריהפניםקבלות"

".מכברזהלוהשתוקקשהלבגדוללחגהפכוהמסיבות.הלהקהחברכלשלשמועלעציםשתלוגםאחרותיחידות

י במרכז איטליה'פיוג

לוחמי  : בתצלום
הבריגדה באימוניהם  

. י'בסביבות פיוג



ביןהמרגשיםהמיפגשיםהתחילוואז

שארית"אזשכונומילביןהלהקה

..."הפליטה

ערישוחררוזואחרבזו":מספרגולדנברג

אומלליםושרידיםהמשעבדיםמידיאיטליה

מגיחיםהחלועמנושלורצוצים

והיונתלקטומעטמעט.ממחבואיהם

למחנותוהיוהקבוצותנתלקטו.לקבוצות

טיפלו,אספוםהעבריותהפלוגותוחיילי

והפיחוהאדםצלםאתלהםהשיבו,בהם

.ובדרורבחייםמחודשתאמונהבהם

הופענורומאשיחרוראחריימיםכשבוע"

ויכולניהמקוםיהודיבפני(מיוחדתברשות)

ביןהופעהלשםרקנתגייסנואילוכי,לומר

פחדשנותאחרי.דיינו–אלהישראלשרידי

.בתצלום עכשווי" ארגנטינה"אולם תיאטרון הפעםזורומאיהודינועדו,בצוותלהיפגש

אתהבינומהצופיםמעטמתירק.עבריםחייליםשלעבריתיאטרוןבהצגתלחזותהגדול'ארגנטינה'בתיאטרוןהראשונה

שלרקעועלהעבריתבשפהעבריםחייליםשבהופעתהזוהחירותכל.מאושרוגועשהומהכשהלבללשוןערךמהאך,לשוננו

".שפתייםניבמכליותרהלבבותאתדובבו',ישראלארץ'

בהחלטהיתה":הנאציםמידישניצלוהעיריהודיעםהמפגשלליבהנגעכמהעדהבאותבמיליםמרוןחנהסיפרהשניםלאחר

והחליטוהמלחמהסוףלקראתהיהזה.אזהרוסהכברהייתהאיטליה.חשובמשהועושיםשאנחנו.שליחותשלהרגשה

ראינוהמסךכשעלה.באולםהיתהרומאשלהפליטהששאריתמפנימרגשתמאודהופעההיתהזאת.ברומאנופיעשאנחנו

"...עבריתמדבריםאותנושמעוכי,ובוכיםעומדים,אנשיםמאות,הקהלשכל



כשכל,למישנהוהפליטהשאריתשלאחדמריכוזהלהקהעברהוכך

.הבמהעלוהןבאולםהן–עזיםרגשותמעוררכזהמיפגש

מספר.איטליהבצפון,במודנההיהביותרהמרגשיםהמיפגשיםאחד

:בזכרונותיוגולדנברג

במחנהכי,בבולוניהלנווכשנודעפליטים4500היומודנהבמחנה"

ביקשנו,הממוניםמצדאליהםהרעהיחסבגללרעבשביתתפרצה

עלששמרוואיטלקיאמריקאיאותנופגשוהשערליד.בפניהםלהופיע

.'אמנותלא,להםדרושלחם':הפטירוובלעגהכניסה

משתקףהרעבההמוןזעם.נשואללאהיההעצומהבחצרהרעש..."

שלקבוצותקבוצות–הארוכיםובפרוזדוריםהגזוזטראותעלמבטבכל

שבתגוט':ביידישוקראתיהמיקרופוןאתלבסוףנטלתי.נרגזיםרעבמזי

מבעדרואהאניוהנה...(שבתערבזההיה;יהודים,שלוםשבת)'יידן

לברךבאנו,יהודים'...לחיוךההופכת,במבטיםהתמיההאתלחלון

לפניכםיופיעוהעבריהצבאיהתיאטרוןחברי.השבתלקראתאתכם

...'למטהלהתאסףמוזמניםאתם.בחצר

עלינו.בחצרהתאספו,אלפיםכךואחרעשרותכךאחר,בודדים"

שכחו,ממורטיםוילדאשה,איש4500-ו...המיקרופוןובידינולמשאית

האדםעטרת.ביידישושיריםהארץמשיריאיתנוושרוהטלטוליםאת

לאהזאתהפגישהבסוף'התקוה'שירתאתששמעומי.להםהוחזרה

הכניסה לאקדמיה  ".לנצחישכחנה
שהפכה  , הצבאית במודנה

1945-למחנה פליטים ב



1945, בחצר וילה מאיר במודנה" אף על פי"חברי הכשרת 

הצטרף ללהקת  , אב-יצחק זיו, "הבוקר"כתב העיתון 

גם הוא התרגש  . בנסיעתה למודנה" מעין זה"

–מהמיפגש עם היהודים בחצר האקדמיה הצבאית 
שפורסמה בעיתון  , ואת רשמיו הביע בכתבה משמאל

.1945באוגוסט 17-ב



.בקרובלהתפרקעומדתשהלהקהכךעלדיבוריםלהישמעהתחילו1945שלבסתיו

אך,שאלהבסימןזאתכותבתאומנם,8.10.1945-ב"הארץ"בשפורסמה,להלןהידיעה

:הלהקהשללפעילותהסיכוםמעיןמהווההידיעהגוף



180בפניהופענוקיומנוחודשי18במשך":הבאותבמיליםהלהקההישגיאתסופיתסיכםגולדנברג

חבריםשלקריאהבנשפימזהשנייםפיגדולמספרובפניהשלמותתוכניותינובשלושחייליםאלף

עדהלהקההגיעה,ואיטליהסוריה,ישראלארץ,מצריםשלולרוחבןלאורכן.הלהקהמביןבודדים

.אוסטריהגבולשעל,טרביזה

בעלימחובביםרובהמורכבתהלהקההיתה,העבריתבהתנדבותנוספתחוליהלהיותרצוןמתוך"

התייצבואלאאמנותיתקריירהלשםלאלצבאשהלכוובחוריםבחורות–לעבודתםומסוריםטוברצון

לחבריהם'להגיש'מההלהקהחבריידעו,רבותשניםהמחנהבחיימעורים.והמצפוןהעםלקריאת

".קלעווהם–מאתמול

:  הידיעה הבאה" דבר"התפרסמה ב1945בדצמבר 3-ב, כחודשיים בלבד לאחר מכן, ואכן



חברי הלהקה

מנהלהשלממאמציומעטלאנבעה,הארצישראלייםהחייליםבקרב"זהמעין"להקתשלהצלחתה

ארצההגיעכי,"חדשעולה"היההוא,השנייההעולםמלחמתכשפרצה.גולדנברגאליהו,האמנותי

מאחוריוהיתהכברימיםבאותםאבל.לשםהנאציתהפלישהלפניספוריםחודשים,1939-במפולין

בערבילהופעותעבור,חובביםהצגותמבימויהחל–האידיבתיאטרוןפעילותשלארוכהקריירה

לביתלילי,לעתידאשתואתהכירהואזאתפעילותבמהלך.יהודייםספרבבתיבהוראהוכלהקריאה

.יינשאווהשנייםליליאתיביאואזיסתדר,ארצהיעלהשהואהיתהתוכניתם.התארסווהשנייםפולמן

שגולדנברגאלא.בפולין"נתקעה"והיאהנאציםפלשואזאך,(סרטיפיקט)עלייהרשיוןקיבלהכברלילי

שליליאומריםיש.ארצהאותהולהביאהכבושהמוורשהליליאתלהוציאוהצליח"עולמותהפך"

...מוורשהלצאתמהגסטפורשותשקיבלההאחרונההייתה

הבריטילצבאאליהוהתגייס,זמניתבוכמעטאולם.לאליהונישאההיאלילישלהגעתהעםמייד

,פרידלנדצביבהנהלת,הראשונההעבריתהצבאיתהלהקהכשהוקמה.ארוכותתקופותמהביתונעדר

שהעלתה"בלהבותמצדה"במחזהכוגןונתןלנצטבתיהעםהשתתףהשארוביןגולדנברגבהנקלט

.הלהקה

פרינשאווכשמאמציוחדשהלהקהלהקיםכדירבותגולדנברגפעל,הראשונההלהקהכשפורקה

.הראשונותתוכניותיהשתיולבמאישלההאמנותילמנהלמונה,קמה"זהמעין"ולהקת

שםללונדוןיצא50-הבשנות.קריאהערבילערוךגולדנברגחזר,המלחמהבתום,הלהקהפירוקעם

שמואלעםביחדהקיםמלונדוןבשובו.שונותבהצגותומשחקמבייםכשהואשניםמספרשהה

השלישייההעלתהכן.ביידישבמערכוניםשהופיעה"השמוליקיםשלישיית"אתסגלושמוליקרודנסקי

אלהכלמלבד.גולדנברגידיעלשבויים,(קטניםאנשים)"מענטשעלעךקליינע"בשםביידישמחזה

.צופיםאלפינכחובהן,יצחקתלבקיבוץ"משואה"שלבאמפיתיאטרוןהופעותובייםגולדנברגאירגן

.ומיקי(טופזדודולימים)דוד:בניםשנינולדוולילילאליהו

.67בגיל,1976-בנפטרגולדנברגאליהו
אליהו גולדנברג



חברי הלהקה

,יוסף-בןצבישלהאחרוןהתצלום
עלבהגנהשנהרגלפניספוריםימים

העצמאותבמלחמתעציוןגוש

.יוסף-בןצביהמעולההמוסיקלימנהלהרבותתרם"זהמעין"להקתשללהצלחתה

–באוסטריההקונסולריתהאקדמיהבוגרהיהכבר,1936-ב,מווינהארצהכשעלה
נפטחברתבעלהיהצבישלאביו.רספיגיאוטורינוהאיטלקיהקומפוזיטורשלותלמידו

ובציונות–במוסיקהדברשלבסופובחרהואאבל,בעיקבותיוללכתיכולהיהוצביאמיד

.ארצהועלה

בשלב.עבריתוספרותאמנותבירושליםהעבריתבאוניברסיטהללמודהחל,הגעתועם

,המלחמהכשפרצהאך,ירושליםשלידהחמישהמעלהלקיבוץהצטרףהואמסויים

המשיךכךכדיתוךאך,שוניםשמירהבתפקידישימשבתחילה.הבריטילצבאהתגייס

הורה"או"כינרתלייש"כמו,ללהיטיםמהרהעדשהפכו,שוניםלשיריםמוסיקהלחבר

היותומלבד."זהמעין"ללהקתדברשלבסופוהגיעוכך–(המשתמטשיר)"נהלל

להלחיןהמשיךהוא,הלהקהשל(ובאקורדיוןבפסנתר)והמלווההמוסיקליהמנהל

.הלהקהמלהיטילאחדשנעשה,"לרומאמוליכותהןהדרכיםכל"כגון,שירים

במחלקתלעבודההתקבלושםלירושליםחזר,המלחמהלאחרמהצבאשיחרורועם

.המנדטורי"ירושליםקול"שלהמוסיקה

שעבודתולשכנעושניסולמרות,ש"לחייוסףבןהתגייס,העצמאותמלחמתכשפרצה

החמירוכאשרמחלקהמפקדנעשההוא.לקרביציאהכמומידהבאותהחשובהברדיו

מאנשיאחדיוסףבןהיה,הירדניהלגיוןידיעלקשותשהותקף,עציוןגוששלמצבו

והואהרוסיהמנזרבמשלטהוצבהיוסףבןשלמחלקתו.לעזרהלשםשנשלחההפלוגה

אתשלחהוא.לסגתהוראהיוסףלבןניתנה,הלגיוןלחץכשגבר.המשלטלמפקדמונה

.המנזרמגגבמקלעעליהםמחפהכשהואמאחוריהםנשאראבל,הגושלמרכזאנשיו

.במותוהיה34בן.ונהרג–האויבמאשנפגעהואכךכדיתוך



חברי הלהקה

וידוע-אב לבן , נשוי, 35הוא כבר היה בן 1942-כשהתגייס מרדכי זעירא לצבא הבריטי ב

יעקב  , שכתבו משוררים כגון נתן אלתרמן, לכל בזכות הלחנים שחיבר לשירים רבים

לא מעט מהשירים הללו היו  . אלכסנדר פן ועוד, אהרון אשמן, עמנואל הרוסי, אורלנד

מלבד זאת הוא כתב שירים רבים . ללהיטים בקרב היישוב היהודי שלפני קום המדינה

. בעצמו והלחין חלק מהם

אבל את הלילות הקדיש  , עבד זעירא לפרנסתו כפקיד בחברת החשמל, לפני שהתגייס

כך היה עם הלהיט  . לחנים שזכו להצלחה רבה" מוציא מהשרוול"לפעמים היה . להלחנה

אורלנד כתב את  ": כסית"שנולד בפגישה שלו עם יעקב אורלנד בקפה , "שני שושנים"

מצד שני היו שירים שהוא התייסר  . והסוף ידוע–המילים וזעירא כתב בו במקום את הלחן 

.  בהלחנתם במשך חודשים רבים וחלק מהם נותרו ללא לחן כלל

הוצב בגדוד , בסרפנד וכשזאת פורקהצבי פרידלנד הוצב בלהקה של , כשהתגייס

היה זעירא המנהל  , בתחילה". מעין זה"משם הגיע ללהקת , הארצישראלי הראשון

הוא העביר לידיו בענווה את  , אך לאחר שהגיע אליה צבי בן יוסף, המוסיקלי של הלהקה

.בהופעות הלהקה" רגיל"והפך למשתתף –התפקיד 

עם שיחרורו מהצבא הבריטי חזר זעירא לחייו האזרחיים והמשיך להלחין מאות שירים 

.בהטביעו בכך חותם עמוק בתולדות הזמר הארצישראלי, "בסרט נע"

.1968באוגוסט 1-זעירא נפטר מהתקף לב ב

":זמרשת"פירוט מורחב על פועלו הרב של זעירא בעולם הזמר הישראלי נמצא באתר 
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=22

מרדכי זעירא  : בתצלום
.1946-ובנו יובל ב

https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=22


בןיצחקהיההאמיתישמו.הלהקהשל"הצחוקיםאיש"היהיצחקיצחק

שםוכפלשמיכפלתייצחק-יצחק",לדבריוכי,אותושינההואאך,ישראל

מקראיקוייםבי,הדחקבשעתאלליעמוד,אעלהכיהדוכןעל.מחייבזה

".'יצחקליהשומעכל':מלא

,עדהבגבעתלהכשרההצטרף,1925-בהמועצותמבריתארצהעלההוא

,הקיבוציתבתנועההפילוגבעיקבות,שניםולאחרדודרמתלקיבוץעבר

דבר"וב"דבר"בלפרסםהחל30-הבשנות.יפעתקיבוץמייסדיביןהיה

.הדעתובבדיחותבחרוזיםרצופיםומערכוניםסיפורים"לילדים

הבריטילצבאהמתנדביםמראשונייצחקיצחקהיה,המלחמהכשפרצה

המבודחהביטוילכושרנרחבכרשנעשתה,"זהמעין"ללהקתהגיעוכך

,הצבאיההוויעלהמבוססיםופזמוניםשיריםהלהקהלמעןכתבהוא.שלו

."לרומאמובילותהןהדרכיםכל":שלהבלהיטוכלההלהקהמהימנוןהחל

היהאבלובלולבפלחהעבד,לקיבוץחזר,הבריטימהצבאשיחרורועם

ספריםלהוציאהמשיךגםהוא.עולהנוערובהדרכתבחינוךגםפעיל

.סוחפיםצחוקגליהפיקשבהםקריאהבערביולהופיע

הוא.ובתבניםשנילעולםהביאו,פרלמןלביתאטקה,זוגוובתיצחק

.73בןבהיותו,1979-בנפטר

יצחקשירתו,"זהמעין"ללהקתשהתקבלולפני
.הראשוןבגדודיחדיוזעיראומרדכי(משמאל)יצחק

:בתצלום.השירהבתחוםפעולהשיתפוהםאזכבר
אתלמצריםברכבתנסיעהתוךמחבריםהשניים

:במילים,לאאיך,הנפתח,"הראשוןהגדודשיר"
תנֹוַסַעת " בֶּ ת, ַרכֶּ לֶּ זֹוחֶּ

ה ִכי ֵאין סֹוף ַלַפִסים ..."ְוִנְדמֶּ

חברי הלהקה



מאז היותה  , נוכח נסיונה הרב של חנה מרון כשחקנית

היה ברור שגם לאחר השיחרור מהצבא  , בברלין4בת 

היא  1945-כבר ב, ואכן. הבריטי היא תמשיך בכיוון זה

על  . שזה אך נוסד, החלה להופיע בתיאטרון הקאמרי

במה זאת היא הופיעה בשורה ארוכה של מחזות  

גם לאחר שנפצעה בפיגוע טרור  . שנה35במשך 

שבה  , ורגלה השמאלית נקטעה1970-במינכן ב

גם לאחר . להופיע לאחר טיפולים שנמשכו כשנה ורבע

הן  , המשיכה להופיע, פרישתה מהתיאטרון הקאמרי

".  הבימה"כגון , בתיאטרון זה והן בתיאטרונים אחרים

,  השתתפה בסרטי קולנוע, היא גם ביימה מחזות

.בטלוויזיה הישראלית ועוד" קרובים קרובים"בסדרה 

.  הוענק לה פרס ישראל על פועלה בתיאטרון1973-ב

את תואר  , "ספר השיאים של גינס"העניק לה 1981-ב

".  השחקנית בעלת הקריירה הארוכה ביותר בעולם"

בפעם הראשונה  . חנה מרון היתה נשואה שלוש פעמים

בעת ששניהם היו חברי , ליוסי ידין1945-נישאה ב

אולם שש שנים לאחר מכן הם ". מעין זה"להקת 

אך , בפעם השנייה נישאה לאדריכל יצחק ישר. נפרדו

-באמצע שנות ה. גם נישואים אלה לא החזיקו מעמד

מנישואים אלה  . היא נישאה לאדריכל יעקב רכטר50

.  נולדו להם שלושה ילדים

.90בגיל , 2014-חנה מרון נפטרה ב
עם  ( מרון)ק 'חנה מאירצ

1942-גיוסה לצבא הבריטי ב

מעין  "הגיע ל( יוסף סוקניק)יוסי ידין 

אחרי שכבר היה קריין בתחנת  " זה

"  קול ירושלים"השידור המנדטורית 

ולאחר שהופיע במחזות של חובבי  

אחרי שיחרורו מהצבא  . תיאטרון

היה מראשוני התיאטרון  , הבריטי

הקאמרי והרשים מאוד במחזות  

.בהם הופיע בתפקיד הראשי, רבים

הוזמן יוסי ידין להופיע1950-ב

חברי הלהקה

שצולם , "יפ'ארבעה בג"בתפקיד מרכזי בסרט השווייצרי 

יוסי ידין גילם בסרט זה תפקיד של שוטר  . בגרמניה

בעיקבות  . בברלין הכבושה אחרי המלחמה, צבאי רוסי

זאת הוא הופיע בשורה של סרטי קולנוע נוספים ובסרטי  

.טלוויזיה

עסק יוסי ידין בדיבוב סרטים ובין השאר  , מלבד כל אלה

בסרט המצוייר  , דיבב לעברית את הנמר הרשע שירחאן

.של אולפני דיסני" ונגל'ספר הג"

,  נשא יוסי לאשה את חנה מרון" מעין זה"עוד בתקופת 

60-בסוף שנות ה. אך שש שנים לאחר מכן הם נפרדו

כנר על  "כדי להופיע שם כטוביה ב, הוזמן יוסי לוינה

ולאחר  "( הדי)"בהיותו שם פגש את הדוויג ". הגג

.לזוג נולדו שני ילדים. נשא אותה לאשה, שהתגיירה

.81בגיל , 2001-יוסי ידין נפטר ב

יוסי ידין בצעירותו 



חברי הלהקה

ניצולת  , עם אמו( באמצע)שלמה דרורי 
בפגישתם  , אחיינו של אביו', ורג'וג, השואה

.בבארי בעת הופעת הלהקה

הוא עיברת מייד את שמו  , 1937-ב, ארצה מווינה16-כשהגיע פרידריך דויטשר בן ה

כשהוא עוסק בעבודות  , בשנותיו הראשונות בארץ נדד ממקום למקום. לשלמה דרורי

בתחילה הוא  . היה מראשוני המתנדבים לצבא הבריטי, כאשר פרצה המלחמה. מזדמנות

, ברדיו, שם שמע לראשונה, ביניהם נמל חיפה, הוצב בתפקידי שמירה על מיתקנים שונים

שבו  , והתרשם עד כדי כך" את חכי לי"את קריאת התרגום של שלונסקי לשיר הרוסי 

לכן ביקש מחברו  , שלא ידע אז לכתוב תווים, לאחר שנים סיפר. במקום חיבר לו נעימה

רשם בן יוסף  , לדבריו. של הצלילים שישמיע לו, לרשום את התווים, צבי בן יוסף, לשמירה

שהפכה עד , ותוך דקות הייתה רשומה הנעימה–את התווים במהירות של כתיבת מילים 

. מהרה ללהיט גדול בארץ

ומייד זימן אליה את  , "מעין זה"מונה בן יוסף למנהל המוסיקלי של להקת  , ברבות הימים

. בגדודים הארצישראליים של אז" זמר נודד"שבינתיים הפך ל, שלמה

אך נראה שהמרשימה בהן הייתה הדרך בה פגש את , הלהקה זימנה לשלמה חוויות רבות

.  בעת שהלהקה הופיעה באופרה של בארי באיטליה–שניצלה מהשואה –אמו 

.לשםיצאה,הנאציםמידירומאוכשנכבשהלנזירהמתחזהכשהיא,במינזרלהסתתרהצליחהאמואך,הנאציםבידינרצחשלמהשלאביו

לשםמפה.בוכההיאלמהושאלכיהודיעצמושהציג,אמריקאיקציןאליהניגשכךכדיתוך.ובכתהשםישבה,כנסתלביתנכנסההיא

נמצא,חיפשהאותו,שבנהגילהדברשלובסופומגוריםלהסידר,מחסורהלכלדאגהוא...בעלהשלמאחיינופחותלאשהואהתברר

לביתנסעווהםיפ'גזהלצורךאירגןהוא.שלךהבןאתלפגושנוסעים:ואמראליהבאהואאחדיום...עבריתבלהקהמופיעוהואבאיטליה

..."ואחזורליחכיאת"אתלמענהלשירהתבקשכאשרמהבמהנמלטשהוא,כךכדיעדדרוריאתהפתיעושםבבאריהאופרה

שימשמכןולאחרהמלחיםמפעלישלהאדםכוחמנהלונעשהלסדוםירד1955-באך,הביטחוןבמערכתדרוריהשתלב,המדינהקוםעם

.החברהכדובר

.89בגיל,2010-בנפטרהוא.ובןבתנולדושולהואשתודרורילשלמה



חברי הלהקה

שקלרש על במת  
-הלהקה 

שקלרשאברהםהופיעשבההתקופה

היתה–בשבחיםוזכה–"זהמעין"בלהקת

רצופיםשהיו,האמנותייםבחייודופןיוצאת

בוההכרהעלפוסקיםבלתימאבקים

אוריהעיתונאיזאתלתארהיטיב.כשחקן

"מעריב"בשפירסםללבנוגעבמאמר,קיסרי

.(משמאל)1953-ב

מודעה על : מימין
הופעת שקלרש  

בהצגת יחיד של  
המחזה השייקספירי  

"אותלו"

ובתפקיד מישני  
הוליבודיבסרט 

חמש ":בין הסרטים שבהם הופיע שקלרש היו

העולם  ", (1953, פרשת ציצרו" )אצבעות

חמישה שבועות  ", (1954" )הקסום של דיסני

"  אליל השכונה", (1962" )בכדור פורח

,  טרזאנה, הוא נפטר בעיר מגוריו(. 1963)

.   79בגיל , 1998-ב, לס'שליד לוס אנג



חברי הלהקה

חברת הלהקה לאה סיטין בחרה אחרי שיחרורה מהצבא הבריטי שלא להמשיך  

שהגיע ארצה , באותם ימים היא הכירה את משה קלימבורד. בקריירה אמנותית

אך איבד בשואה  , משה כבר היה נשוי בפולין. עם הצבא הפולני של גנרל אנדרס

כרבים אחרים מצבא  ערק , עם בואו ארצה הכיר את לאה. את אשתו וילדו

הזוג התיישב בשכונת נוה עמל בהרצליה וזמן מה  . אנדרס ונשא אותה לאשה

שברבות הימים נעשתה זמרת ידועה  , נורית, לאחר מכן נולדה בתם היחידה

.1974-לאה נפטרה ב. ונטלה לעצמה את השם נורית גלרון

הגיע ארצה מאמריקה במלחמת העולם הראשונה כמתנדב  , יצחק, אביה של דבורה מטיסיס

הם התיישבו בירושלים ושם נולדו  . כאן הכיר את חיה ונשא אותה לאשה. לגדודים העבריים

עברה  1933עברה המשפחה לתל אביב ובשנת , כשהיתה דבורה בגיל צעיר. להם דבורה ואורי

,  כשפרצה מלחמת העולם השנייה. שחבריו היו משוחררי הגדודים העבריים, למושב אביחיל

בשלב מסויים  . להתגייס לצבא הבריטי, אורי, דחף האב הן את דבורה והן את אחיה הצעיר

, 178והצטיינה כזמרת ואילו אורי שובץ לפלוגת התובלה " מעין זה"הוצבה דבורה בלהקת 

יום אחד הצליח אורי לבקר אצל אחותו  . שבסופו של דבר נכללה בבריגדה היהודית באיטליה

אחותך היתה מגיעה  : "אמר לו אז, גולדנברג, כי מנהל הלהקה, לאחר שנים סיפר. בלהקה

אלא שלאחר (. הכוונה לקולה" )לו ניצלה כראוי את המתנה שנתן לה הטבע, רחוק

. ונעלמה מעין הציבור–היא לא המשיכה בכיוון זה , שהשתחררה דבורה

נורית, לאה עם בתה הפעוטה: מימין

דבורה ואחיה בפגישתם באיטליה: משמאל



אחד מהם היה אביגדור . גם כמה חברים אחרים בלהקה לא המשיכו להופיע אחרי שיחרורם

אומנם לאחר פירוק  . אביב-ונעשה איש חינוך בתל, מחנך נודע, שהלך בעיקבות אביו, וב'פוגצ

אך אלו היו הופעותיו האחרונות  , (להלן" )קלעים קלעים"הלהקה הוא צורף ללהקת ההמשך 

הוא מונה למנהל בית הנוער  1950-ב. ופנה לתחום החינוך1946-הוא שוחרר ב. על הבמה

הוא מונה למנהל המחלקה  60-בשנות ה. ביפו84הכובשים ביידס שהיה ברחוב בבית ' א

.  אביב והיה ממייסדי המדרשה למדריכי נוער של העיריה-לנוער וספורט של עיריית תל

.1996-אביגדור נפטר ב

חידה אופפת את קורותיה של חברת הלהקה אסיה  

שמה אינו מופיע כלל במודעות על הופעות  . י'פרצ

הלהקה ונראה שהיא הוחלפה בשלב מוקדם על ידי  

כל השאר הוא תעלומה שכיום אין  . דבורה מטיסיס

.  מי שיפתור אותה

בנם  . התגייס כשכבר היה נשוי לאסתר לבית בורשטיין, יפיפו'צהמכונה , יעקב לויןהלהקה חבר 

הוא קיבל את הידיעה על הלידה בעת שהופיע  . הבכור נולד כשיעקב היה עם הלהקה באיטליה

, עם שיחרורו מהצבא חזר לעירו(. אהוד)על הבמה בעיר אודינה ולכן נתן לבנו את השם אודי 

חברי הלהקה

,  "פרגוד"כשהקים גולדנברג את תיאטרון , 1958-אבל חיידק הבמה לא הירפה ממנו וב. רמת גן ונעשה רפד אמן

. שהרתיעה אותו מפירסום, בצניעות רבה–וכל זאת . יעקב גם הינחה אירועים שונים של עיריית רמת גן. הצטרף אליו

.יעקב–ולכן נתנה לבן את שם אביה –הייתה בהריון של בנה הבכור , נעה, בעת שבתו, מדום לב56הוא נפטר בגיל 



שלהצבאיהרביזם,להתפרקעמדה"זהמעין"להקתכאשר,1945בקיץ

להקהזוהייתה."המשךלהקת"הקמת,ליפשיץיעקבקפטן,הבריגדה

מעין"מלהקתהגיעומהםשניים.בלבדחמישהחבריהשמספר,מצומצמת

הלהקהמוותיקיהיוהאחריםשלושת.וב'פוגצואביגדוריוסףבןצבי–"זה

.לימוןושמשוןבלגוררפאל,כוגןנתן–פרידלנדשל,הראשונה

קליעביןהמקשרמיליםמשחק–"קלעיםקלעים"היההלהקהשלשמה

.בתיאטרון(מסכים)לקלעיםרובה

שתיהבמהעלהעלתההיאהלהקההתקיימהשבוהקצרהזמןבפרק

."וגאולהגולה"ו"חיציםגצים":תוכניות

ניצולינוספואליהם–הבריגדהחייליכמובןהיוהלהקהשלהיעדקהל

.ובאיטליהבגרמניהשהתרכזוהשואה

חנוכהבחגיגתהיתההלהקהשלביותרהמרגשותההופעותאחת

כתבבלגוררפאל.1945בדצמברבגרמניהבלזןברגןבמחנהשנערכה

משהוהיתהבלזן-בברגןהנרותהדלקת":הבאיםהדבריםאתמכןלאחר

והנה,האלההאומלליםהיהודיםכלאתרואהאתה.הזההעולםמןשלא

דודמגןשרוולםועל,הנאציםשעמדומקוםבאותויהודיםחייליםרואיםהם

כיצד-הזאתהתמונהאתראהשלאמי.בעבריתשריםהםוהנה.מוזהב

פורצתופתאום,נדלקנראחריונרהאיומהבחשכההנרותעלמברכים

והתקווההרצוןמתוךאוכאבמתוךזהאםידעתולאבוכיםוהאנשיםשירה

עצומהבהתרגשותחזהלא-זותמונהראהשלאמי.מרחוקהמנצנצת

."בחייוכך-כל

"קלעיםקלעים"להקתוגםהבריגדהחייליכלשוחררומכןלאחרשנהכחצי

.הבריטילצבאהיישובשלההתנדבותעידןתםבכך.פורקה

בהופעה" קלעים קלעים"להקת 
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אתר זמרשת על הלהקות בצבא הבריטי, רמי בר
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(2007)ז "תשס, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, שירים במדים, שמואליק טסלר
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