
שבין שורשיו חשף , הדקל ליד רפיח: בתצלום
אלקנה את עצמותיו של אבשלום  -שלמה בן

בעת , 1917-שנהרג ב, י"איש מחתרת ניל, פיינברג
.  שניסה להגיע אל המפקדה הבריטית במצרים



הילד שלמה עם אמו רחל  
.בטיול משפחתי, ואחותו אסתר

(אוקראינהכיום)בפוליןנולדשלמה

,ורחלאלקנה,הוריו.1921בנובמבר

ורטקוב'צהעירלידבכפרגרו

שומרתהייתההמשפחה.שבגליציה

5לגילשלמהכשהגיעולכןמסורת

במקבילאך–"חדר"בללמודהחל

.המקומיהיסודיהספרבביתגםלמד

שאת שמו  , האב אלקנה
,  אימץ שלמה בארץ

.כשם משפחתו

.עם אחותו זהבה ואחיו חיים( משמאל)שלמה 



,כאןגם.לווינההסמוכה,בבאדןדתיתיהודיתלפנימייהאזנשלח8-הבןשלמה.בווינהוהתיישבהלאוסטריההמשפחההיגרה1929-ב

.תיכוןספרבביתמכןולאחרכללייסודיספרבביתלמדהוא,לפנימייהבמקביל

כיתה בפנימייה היהודית  
בה למדו  , הדתית בבאדן
משנה וגמרא, הילדים חומש



הספרבביתתחילה.לימודיואתבהוהמשיךלווינהשלמהחזר13בגיל

חברהיההואלימודיועםבבדבד.בתיכוןכןואחרי"ארטזנאל"הטכני

."הצעירהשומר"בתנועתמכןולאחר"הצעירמכבי"הציוניתבתנועה

איחודאתולדרושראשלהריםהאוסטריםהנאציםהחלושניםבאותן

לארגוןבהצטרפותכךעלהגיבשלמה.היטלרשלגרמניהעםארצם

התנועהידיעלבסתרשהוקם.י.א.ס.רהמחתרתיהמהפכניהנוער

הארגון.הנאציםלהתחזקותנגדיכצעד,באוסטריהדמוקרטיתהסוציאל

איגוד"כמכןולאחר"דונאולאנד"בשםהריםמטפסיחוגשלבמסווהפעל

."להתעמלותפועלים

והמשטרה,הללוהארגוניםשלהאמיתיתלפעילותעריםהיוהשלטונות

שלמהנאלץזאתבעקבות.פעםמידיאותםועצרהחבריהםאתרדפה

.האלפיםלהרילהימלט

שלמה בימים שבהם התחזה לאלפיניסט  
. והסתתר בהרי האלפים מפני הנאצים



חייבשהואברורהיהלשלמה

,ציוניוכצעיר,המדינהאתלעזוב

.ישראללארץלעלותהחליט

דרשוימיםשבאותםאלא

מכלהבריטיהמנדטשלטונות

לקבל,ארצהלעלותשרצהיהודי

–"(סרטיפיקט)"עליהרשיון
במקום.רבבצימצוםניתנוואלה

אלשלמהפנה,לרשיוןלהמתין

לגאליתהבלתיהעלייהאירגון

בשנותשהוקם,"פיעלאף"

הציוניתהמפלגהידיעל30-ה

להעבירכדיהרוויזיוניסטית

ומאוסטריהמגרמניהמעפילים

.יהודים870ובה1938בנובמברלאיטליהמווינהשיצאה,ברכבתעצמואת17-הבןשלמהמצאכך.ישראללארץ

הסתייםזהניסיוןאולם.ישראללארץשתפליגמעפיליםאונייתעלאיטלקיבנמללהעלותםתיכננו"פיעלאף"אנשי

אתלהםלאפשרהאיטלקייםהשלטונותסירבו,להגיעהרכבתנוסעירוציםלאןשידעו,הבריטיםבלחץ:בכישלון

להםהיולאאבל,איטלקיותמעבראשרותהיוהנוסעיםלכלשאומנם,היהלכךהנימוק.לארצםהכניסה

,שבועותכשלושהבמשךהאיטלקיהגבוללידנתקעההארוכההרכבת.הסופיליעדםהגירהויזות

נחושיםהיואלהאולם.בהםלחזורהאיטלקייםהשלטונותאתלשכנענואשיםנסיונותנעשושבמהלכם

.לווינהנוסעיהעלהרכבתהוחזרהדברשלובסופו,בסירובם

כדי לקבל סרטיפיקט נרשם  
שלמה במשרד הארץ ישראלי  

.בווינה וקיבל תעודת עולה

.  איטליה לאישור כניסתה לאיטליה-רכבת העולים ממתינה בגבול אוסטריה
(תצלום פיקיוויקי)

החלומהרהעד.הנאציתלגרמניהאוסטריהסופחה1938במרץ

,הנאציםשלוהולכותגוברותמרדיפותלסבולבאוסטריההיהודים

.וינהברחובותלתומםשעברוביהודיםהתעללותכדיעד



דראגה  "מעפילים על סיפון 
:  המקור. צלם לא ידוע)". א

(.אתר מחנה עתלית

אחרתדרךבקדחתנותחיפשו"פיעלאף"עלייתמארגני

-מבינלאומיתאמנהלפיכיומצאומאוסטריההיהודיםלהוצאת

היוונוסעיהיםבלבלהפלגהנחשבהבדנובההפלגה,1856

זורםשדרכןהשונותבארצותמעברויזותמקבלתמשוחררים

ויזותשקיבלוליהודיםהנאציםהירשועדייןימיםבאותם.הנהר

הפעיליםאירגנוזהלצורך.מהמדינהלצאת,אחרותלמדינות

זה,למזלם.לליבריהויזות,להימלטשביקשואלהלמען

יציאתםאתיאשרו"גסטאפו"השאנשיכדיהספיק

מרציף,יהודים550-כעודעםשלמהעלהוכך.מאוסטריה

,"מלק"הטיוליםספינתשלסיפונהאל,בווינההמכסבית

האישיבפיקוחושפעלו,"גסטאפו"האנשי.ארצהבדרכם

היוצאיםדרכוניאתהמכסבביתבדקו,אייכמןאדולףשל

מטעןרקאיתםלוקחיםכשהם,לספינהלעלותלהםוהירשו

שלבמסעוהראשוןהשלבזההיה.לשאתשיכלוככלאישי

אף"פעיליידיעלהוסבששמה,"מלק"השכן.ארצהשלמה

מתאימהשאינהנהרספינתהייתה,"בדראגה"ל"פיעל

,יותרגדולהלספינהלעבורהנוסעיםעלהיהשם.השחורליםהדנובהשבשפך,סולינהנמלעדרקתשוטשהספינה,תוכנןלכן.ביםלהפלגה

.הקטנהבאונייההגדולההצפיפותבגללהשארבין,קשההייתהההפלגה.הארץחופילקרבתאותםהביאהאכןוזאת,"אדראגה"שכונתה

איזההיההבעיהאתוהסדירהרוחותאתשהשקיטמיכי,מסופר.שכרתוספתשדרשו,היווניםהימאיםשלמרדפרץיםבלב:כןעליתר

...שמושלמה,צעירבחור

לחוףאותםהביאהוזו,"ארטמיסיה",יותרקטנהלספינההנוסעיםהועברושוב,הארץמחופיהפלגהיוםשללמרחק"אדראגה"כשהגיעה

אותםשהעבירו,ל"האצאנשיפניהםאתקידמו,לחוףבהגיעם.הרדודיםלמיםהישרכאןהורדו–ביניהםושלמה–המעפילים.נתניה

.1938דצמברבסוףזההיה.בארץשוניםלמקומות



העלייהמחלקתי"עשלמההתבקשארצהעלייתועםמייד

בסידורם,המעפיליםבארגוןזמניתלעבודההסתדרותשליד

הצטרףמסוייםבשלב.למושבותובפיזורםחקלאיתבעבודה

.בשמירהבעיקרעסקשם,זרעביתבקיבוץהכשרהלגרעין

עובדכשהואהארץברחבישלמהשוטט,צעירכהרפתקן

ואףוחולתהחניתה,גזר,נען,גבעיןבקיבוציםמצואלעת

.ודפנהדןהקיבוציםשלהקרקעעללעליותהצטרף

מסייע  ( משמאל)שלמה 
.בהקמת הגדר של קיבוץ חדש



לושעלהדברלעשותשלוההרפתקנותיצרשלמהאתדחףימיםבאותם

.החרמוןלפיסגתלבדולטפסהחליטהוא,כאלפיניסטניסיונובעקבות:ביוקר

שוטריםבידינלכדואזסוריהגבולאתלחצותצריךהיהלשםלהגיעשכדיאלא

הוא.בביירותצבאילכלאוהובל(צרפתבשליטתאזהייתהסוריה)צרפתים

עלשעירערלאחררק.ריגולבאשמתלמוותונדוןלדיןהועמד,ארוכותנחקר

לשמונההדיןגזראתוהמירהצעירבגילוהמשפטביתהתחשב,הדיןגזר

.בדמשק(המצודה)קלעהלכלאהועברהוא,עונשולריצוי.מאסרשנות

נכבשהצרפת.(1939בספטמבר1)השנייההעולםמלחמתפרצהכךכדיתוך

כל.הכובשיםעםפעולהששיתפה,וישיממשלתבהוהוקמההנאציםידיעל

נלכדאך,פעמיםכמהלברוחניסהאומנםהוא.בכלאשלמההיהימיםאותם

.לצינוקוהוכנס

.מהכלאשלמהשוחרר,1941ביוליולבנוןסוריהאתהבריטיםכבשוכאשררק

,  שלמה לבוש במכנסי שרוואל
בתצלום  , אבנט רחב וסנדלים

מכלאו במצודה בדמשק



מודיעינינכסבשלמהראוהבריטים:מחירהיהלשחרוראולם

בשלב.החופשיתצרפתשלהמודיעיןלשירותאותווסיפחו

לידפרטימביתלנאציםששידר,ריגולתאחשףהואמסויים

וחששובפרשהמעורביםשהיוצרפתיםשקציניםאלא.דמשק

הצבאיהסוהרבביתאותווכלאושלמהאתחטפו,להסתבך

כאסיר,כשנהבמשךהוחזקהואכאן.דמשקשלידמאזה-באל

קציניםאותםנעצרודברשלבסופואומנם.מבודדבתאסודי

הואזאתבמקום.שוחררלאשלמהאך,כלאבאותוונכלאו

ברשאיההסגרלמחנה–בתחילה.למישנהואחדמכלאהועבר

,ומיהמיהלמחנה,מכןלאחרושנהלבנוןשבבקעתוואדי-אל

הללוהכלאבבתיהזמןאתניצלשלמה.בלבנוןהואשגם

כל.ידבמלאכתועסקספריםקרא,וצרפתיתערביתללימוד

באוגוסטרקאך,להימלטפעמיםוכמהכמהניסהזמןאותו

סוףסוףהצליח,הכלבסךכלאשנותכחמשלאחר,1944

.ארצהושבלברוח

שלמה לומד שפות בעת 
שהותו בכלא



,"הצעירמכבי"בגרעיןחבריואלשלמהחזר,ארצהבהגיעו

כאן.זרעיןהערביהכפרבקירבת,יזרעאלבעמקאזששהו

קשריםרקםהערביתידיעתובזכותצאןכרועהשימשהוא

עליוהוטלו,זאתבעקבות.הסביבהערבייעםהדוקים

(המודיעין)הידיעותשירות–י"השמטעםשונותמשימות

."ההגנה"של

בכפרלשמירהמטעמהונשלח"השומריםאגודת"לשלמההצטרף1945-ב

עליוהוטלוושובהסביבהערבייעםקשריםלקייםהמשיךהואכאן.ורבורג

היהכאשר,מכןלאחרגםהיהכך."הגנה"העבורשונותמודיעיניותמשימות

ובמושבקשתביתבקיבוץ,כדוריהחקלאיהספרבבית-התחתוןבגלילשומר

יהודיםבהעפלתטיפלכךכדיותוךתאר'כמוחגםשלמהשימשכאן.יוסףבית

.ועודנשקברכישות,והכשרתןקרקעותבקניית,הירדןעברדרךמעיראק

.

רועה צאן  1944-שלמה ב: מימין
.  בעמק יזרעאל

שומר  1945-שלמה ב: משמאל
.בכפר ורבורג



קבוצת שומרים שהייתה מורכבת מיהודים וערבים יחדיו ופעלה בגליל  
בנו של נשיא  )עלי בן צבי , מחמוד' שיח, שלמה: מימין לשמאל. התחתון

.לוי פיגנבוים ויעקב בובניבסקי, חוסיין' שיח, (המדינה יצחק בן צבי



כחלק מפעילותו המודיעינית  
נהג שלמה  , 40-בשנות ה

.  להתחפש מידי פעם לערבי
תצלום זה נעשה למזכרת  

.מאותם זמנים



,וינאיתצעירה,הורוביץלביתהרטהאתלאשהשלמהנשא1947-ב

."בדראגה"בספינהכמעפילההפליגההיאשגם

מטעםשלמהנשלחלשם,שמואלבגבעתביתםאתקבעוהשניים

.באיזורשפעלוערביותכנופיותמפניהשמירהאתלארגןכדי,"הגנה"ה

היהשבמהלכה,העצמאותמלחמתפרוץעדזהבתפקידהחזיקהוא

.נשקלייצורש"תעממפעליבאחדהביטחוןעלממונה

עללמפקחערביםלענייניהמחלקהידיעלשלמהמונהמסוייםבשלב

כאשר,1949מאיעדשימשבותפקיד–כולההארץברחביהשמירה

.ישראללמשטרתכקציןגוייס

שלמה והרטה מטיילים עם כלביהם  
.בסביבות גבעת שמואל



פשוטותלאהמאודהשניםכללצידועמדה,שלמהשלאשתו,הרטה

ובצניעותבאהבהגידלויחדיו."שגעונותיו"כלעםוהסכינהעליהםשעברו

גופנילחינוךהראשונההמורההייתההרטה.אורןובנםנאוהבתםאת

כבשההמיוחדתובאישיותהשמואלבגבעתהממלכתיהיסודיהספרבבית

שהכירואלהגםאך,תלמידיהלהיותזכוחלקם.המקוםתושבילבאת

,יושר,רוגע,יציבותשידרההיאכי,למעריציההפכו,אחרותבנסיבותאותה

.סביבהלאנשיםסייעהותמידאדםבבניואמוןפסיכולוגיתהבנה

יומהעד.רבותשניםברגליהאותהוחרשההארץאתאהבההרטה

לרביםסמלהיוותה,(וחצי90בגיל2011ביולינפטרההיא)האחרון

מבחינההןבמועטהסתפקההיא.והספורטיביהשקט,הצנועחייהבאורח

הרי,הזולתאלליחסהדוגמהצריךואם.תזונתיתמבחינהוהןחומרית

שלא,ממנהצעיר"זקן"בפניבאוטובוסלקוםנהגהעדייןהמופלגשבגילה

...ישיבהמקוםמצא

ואקרובטיקההתעמלותשלגימנסטראדהשנהמידינערכתשמואלבגבעת

.שמהעלהנקראת,לילדים

":  על הסוס"הרטה 
אורח חיים  

ספורטיבי וצנוע



בעת  , (באמצע)שלמה 
שירותו כקצין  משטרה  

.1949-ב, בוואדי ערה

שלמה כקצין  משטרה  
.בדרגת מפקח מישנה

1949-בירדןעםהנשקשביתתשיחותבעקבות

,שלמה.ישראללידיערהבוואדיהשליטההועברה

.האיזורבמשטרתהוצב,משנהמפקחבדרגתשהיה

,המערבישבגלילאילוןלתחנתהועברהוא,זמןלאחר

הואבהמשך.הצפוניהגבולאיזורכמפקדשימששם

בנפתהוצבואזמגוריומקוםלקרבתהעברהביקש

.הכלליתהחקירותלשכתראשבתפקידהשרון

במטההמיעוטיםלמדורהועברהואהנפהכשפורקה

.ארצימרחבקציןוהיהמחקרתפקידימילא,הארצי

מונההואבהסתננותללחימההמדורהקמתעם

.מודיעיןמדור-תתלראש

והחלבמשטרהמשירותושלמההשתחרר1952-ב

חווהלהקיםהתכווןהוא.במשולשאדמותלעבד

לאכי,מכךנסוגאולם,עדהגבעתבאיזורחקלאית

.ארוכהתקופהבקרקעלהחזיקאישורקיבל

אזורלמפקחומונהלכישחבלשלההקמהלמינהלתהצטרף1954באוקטובר

ל"מפכסגןאליופנה,1955בנובמבר,מכןלאחרכשנהאולם.החבלשל'א

מפקחבדרגתבמשטרהלשרתלחזורממנווביקש,גוריוןבןעמוס,המשטרה

ספטמברעדשלמהשירתזהבתפקיד.בנגבגמליםיחידתלהקיםכדי,ראשון

.לבדואיםהקשוריםאחריםבנושאיםגםמטפלכשהוא,1956

מונה"קדשמבצע"בעקבותאך,בנצרתמחקרבעבודתשלמהעסקכךאחר

,הארץלצפוןהועברהוא,1957-בהרצועהפינויעם.עזהברצועתמודיעיןלקצין

,המודיעיןאגףשלאיסוףליחידתהמשטרהשלקישורקציןשימששם

ערךהוא1960-1959בשנים.לגבולמעברסוכניםלהפעילהיהשתפקידה

.בסיניהבדואיםעלגםיותרומאוחרבנגבהבדואיםעלמקיףמחקר



הוקמה,ארצהוהובא1960-בבארגנטינהשנחטף,אייכמןאדולףשלמשפטולקראת

אייכמןלפעילותהראיותאתלאסוףהייתהומשימתה"06לשכה"שכונתהיחידהבמשטרה

ושלמהחקירותקציני14בהם,איש34כללההיחידה.הנאציםשל"הסופיהפיתרון"במסגרת

הוא,בגרמניתושליטתובאוסטריההנאציהשלטוןעםהאישיתהיכרותונוכח.מהםאחדהיה

לשליטתותודות.באוסטריהאייכמןפעילותעלהחומרריכוזעליווהוטל',ומדורלראשהתמנה

,חוסיני-אלאמין'חאג,המופתישלהפעולהשיתוףחקירתגםעליוהוטלה,הערביתבשפה

עלאנשיהעברובמהלכה:בהיקפהדופןיוצאתעבודהעשתההלשכה.הנאציםעם

.ועודעדים120-מכעדויותגבו,מסמכיםאלפיועיבדוניתחו,טקסטעמודי400,000–כ

. 06אלקנה בעבודתו בלשכה -בן

06לאחר משפט אייכמן נערך טקס הוקרה לחוקרי לשכה 
הנשיא לוחץ את  : בתצלום. צבי בירושלים-במשכן הנשיא בן

.אלקנה-ידו של בן



גדולחלקשיחררוהם.דורה-אבוכנופייתמאנשיכמאתייםהמחנהאתתקפובאוגוסט17-ל16-השביןבלילה

הכפרלעבראותםהוליכושוביהם.בביתםשהתארח,נר'קירזאליהוואתלזרוביץמשפחתאתוחטפומהעצורים

כמהעודבהריםטולטלוהילדים.המבוגריםשלושתאתרצחובדרךוכבר(הודעיןהאמניםכפרכיום)חודעין

.העמקמשמרלקיבוץעצמםבכוחותוהגיעושוחררושלבסוףעד,ומבולבליםיחפים,ימים

.בכךהצליחהלאאך,ואחיההאם,האבבגורלעלהמהלגלותניסתההמנדטמשטרת

."חקירהשלסיפורה"בספרוזמןלאחרשפירטכפי,רביםקשייםבדרכוניצבו,אלקנה-בןעלהמשימהכשהוטלה

מעברחלקם,אחריםלמקומותנפוצואומתודורה-אבושלהכנופיהאנשירוב,הרצחמאזשנה25עברוראשית

שלמהשאסףבמידענתגלורבותסתירות.אחרפשעעלהבריטיםבידילהורגהוצאכברעצמודורהאבו.לגבול

קציניעםשיחות,י"השושלזריםחוץמשרדישלמסמכים,עיתונותקטעי,ארכיונים–שוניםממקורותרבבעמל

.לגבולומעברהסביבהמכפריוערביםלשעברי"שאנשי,הצבאיהממשלאנשי,לשעברהמנדטמשטרת

,החטיפהתוצאות,החוטפיםזהותלגביהשוניםהמידעמקורותביןסתירותעללהתגברשלמהעלהיהבתחילה

.ועודהקברמקום

על,נחמיאסיוסף,דאזהמשטרהל"מפכהטיל1962-ב

ובו1938-בשאירעהרצחפרשתאתלפענחאלקנה-בן

אשתו,לזרוביץמשההמשטרהקציןחייהםאתקיפחו

ל"המפכנענהבכך.נר'קירזאליהו,ואחיהברוריה

.לזרוביץשלהבכורההבת,רחלשללבקשתה

בימי.המנדטבמשטרתקציןהיהלזרוביץמשה

מחנהמפקדסגןהיההואט"תרצ-ו"תרצמאורעות

כנופיותאנשימאותהוחזקובו,בעתליתהבריטיהמעצר

אוהיהודיםנגדעויינתפעילותבעתשנלכדו,ערביות

במתחםמשפחתובניעםהתגוררלזרוביץ.השלטונות

–אביב-תלכבישליד,המעצרמחנהשלהסגלמגורי
.חיפה

אשתו  , משה לזרוביץ
:  ברוריה ושלושת ילדיהם

.יפרח וחגי,  רחל

משה לזרוביץ במדי  
במשטרת המנדט  קצין

.הבריטי



נקברואומנםשהגופות,לוהסתברבהמשך

נשרפו,מהזמןכעבורהוצאואך,מסוייםבבור

היהכי,לוהסתברועוד.אחרבבורוהוטמנו

ביןהקוראןעלבשבועהשתיקהשלקשרקיים

הצליחדברשלבסופו.למעשההשותפים

הוא.הגופותשרידימיקוםאתלאתרשלמה

קליע,עצמות40-כומצאובמקוםחפרוואנשיו

נשלחוהעצמות.כפתוריםושלושהרובהשל

הןכישקבע,משפטיתלרפואהבמכוןלבדיקה

הכפתוריםכי,התבררכן.לנרצחיםהשתייכואכן

ברוריהשרכשולכפתוריםזהיםשנמצאו

עודהיהלאזאתבעקבות.אביב-בתלואחותה

בדיוק,1963ובאוגוסטהעצמותבזהותספק

בניהלווייתהתקיימה,הרצחאחרשנה25

.לציוןבראשוןלזרוביץמשפחת

לושסייעוהםאלקנה-בןשלהרביםכישוריו

לאחררבותכהשניםהתעלומהאתלפתור

,ונחישותוסבלנותו,יסודיותו:שהתרחשה

על,הערביתהאוכלוסיהואתהשטחאתהכרתו

אמוןאתלרכושויכולתו,ומסורתהשפתה

ואפילופעולהלשתףלהםולגרוםהנחקרים

.בשבועהשתיקהשלקשרלהפר

שלמה בראש צוותו בעת  
.חיפוש הקבר בכרמל

הכפתורים שאיפשרו את  
.הזיהוי הסופי של הנרצחים



והסיורהתנועהבמחלקתזמניתאלקנה-בןהוצב,לזרוביץתעלומתפיענוחלאחר

.גיאמ"נצתחת,המחלקהשלהחקרעבודותעלכאחראי,אביבבתלהארציבמטה

שללבקשותגםלהיענותהמשיךהוא,השוטפתהמשטרתיתלעבודתובמקבילאולם

היהאליוהפוניםאחד.שונותמסיבותשנעלמומשפחתםבניבאיתורלסייע,אזרחים

לימודיותוםשלאחר,מבריקנערהיהחיים.נעלםחייםשבנו,ם"מפמנהיג,יערימאיר

,1961-ב.אביב-בתל"הצעירהשומר"של"צפוןקן"בכמדריךשירתמרחביהבקיבוץ

אותווסייםקציניםלקורסנשלח,בצנחניםלשרתהתנדב,גיוסלגילהגיעכאשר

הפקיד,הימיםארבעתבצעדתיחידתועםהשתתףכאשר,1964-ב.בהצטיינות

אתנטל,שוטףבגשם,הלילהובחצותחולדהלידהצועדיםבמאהלחיילבידימכתב

אלקנה-שבןעד,בתוהועלוהארץרחביבכלאחריוהחיפושים.המקוםאתועזבנשקו

שטחיםרגליתוסרקיעריחייםעלמידעאסףהוא.המשימהאתעצמועללקח

חייםשלגופתונמצאה,הערביםבקרבלושהיוהמהלכיםבזכות,לבסוף.נרחבים

מקובל,שהשאירהמכתבבעקבות.שנעלםלאחרחודשיםשמונהמודיעיןבאזור

.פציעהמחמתמהצנחניםשיועברוחששנכזבתאהבהבשלהתאבדשהואלחשוב

.מרחביהשלהעלמיןבביתלמנוחותהובאחיים



:  אלקנה על עצמו משימה חדשה-נטל בן1965בשנת 

,  1946-שניספו ב, ח"איתור שרידיהם של אנשי פלמ

גשר רכבת וגשר )כאשר ניסו לפוצץ את שני גשרי אכזיב 

11באותו לילה הותקפו ". ליל הגשרים"בפעולת ( כביש

כדי לנתקה משכנותיה כחלק , גשרים בגבולות הארץ

,  תשעה מהגשרים אכן פוצצו. ממאבק היישוב בבריטים

כבר : אך בגשרי אכזיב ציפתה ללוחמים מכה כאובה

,  יחיעם וייץ, בהתקרבם אל היעד נהרג אחד הלוחמים

כשניגשו , זמן קצר לאחר מכן. וחברו יהודה גביש נפצע

נפתחה עליהם אש שפגעה , הלוחמים לפוצץ את הגשר

13פוצצה אותו וגרמה למותם של  , במטען הנפץ שנשאו

יחיעם וייץ נקבר בירושלים ואילו  . לוחמים נוספים

שרידיהם של הלוחמים האחרים לא זוהו ונקברו בבית  

שמותיהם לא צויינו על . העלמין בחיפה ובקיבוץ מצובה

ברבות  . המצבות ומשפחותיהם לא קיבלו תעודות פטירה

הימים היו משפחות שלא עלו לקבר יקירם וגם לא הגיעו  

.לאזכרות שנערכו ליד הגשר

חזר והצביע על  , אלקנה עורר את הפרשה מחדש-בן

הקברים בחיפה ובמצובה ובעקבות יוזמתו הוכרז השטח 

ליד הגשר כבית עלמין צבאי ושרידי הלוחמים הועברו  

אחיו  )היה זה בשיתוף עם דב גביש . אליו והוכרו כחללים

ובאישור משרד הבטחון והרבנות  ( של יהודה גביש

.  הצבאית

אלקנה ניצב ליד קברם של  -בן
חללי הפעולה בגשר אכזיב



שנעלמה  , "ארי הים"סירת המנוע 
וקצין  " ההגנה"ג אנשי "על כ, בלב ים

. בריטי אחד

בבריטניהאישיםועםארכיוניםעםענפההתכתבותניהלהוא,השארבין.התעלומהבפיענוחרביםמאמציםאלקנה-בןהשקיע,כדרכו

אתשימשוואלהל"צהלארכיוןמימצאיוכלהועברו,דברשלבסופו.הפרשהעלחומרכלנמצאשלא,בכךנענופניותיוכלאולם.ובצרפת

ר"ד...החוקרלציוןראוי"כי,כותביםהםלמחקרםבהקדמה.2011-בהפרשהאתוחקרושחזרו,אראליונריעוז-עמימשהר"דההיסטוריונים

בחקירהגםאותנושימש,ל"צהבארכיוןעתההמוחזק,שאסףהרבהחומר.הפרשהבחקירתרביםמאמציםשהשקיע,אלקנה-בןשלמה

."הנוכחית

אתלחקוראלקנה-בןהחל1966-ב

."הסירהיורדי(ג"כ)ד"כ"שלהיעלמם

לקראת,1941-באירעהזאתפרשה

אזשהייתה,לסוריההבריטיםפלישת

אשר,הצרפתיתוישיממשלתבשליטת

כחלק.הנאציםעםפעולהשיתפה

הבריטיםחשבו,הפלישהמתוכניות

הזיקוקבתישלידהדלקבמיכלילחבל

נועדהזאתחבלה.שבלבנוןבטריפולי

האויבלמטוסיהדלקבאספקתלפגוע

נעזרוהפלישהשלקראתמאחר

ממנהביקשוהם,"הגנה"בהבריטים

אתשיבצעולוחמיםשלקבוצה

ולאחרבחיובנענתה"ההגנה".המשימה

בטריפולילפעולהיצאואימוניםתקופת

,אחדבריטיוקציןח"פלמלוחמי23

המנועבסירת,פאלמראנתוניסרור'מייג

ליעדההגיעהלאהסירה."היםארי"

.יםבלבהתפוצצהוכנראה



.הימיםששתמלחמתפרצהבההשנה,1967עדבמשטרהשירתאלקנה-בן

בדרגתמכןולאחרסרןרבבדרגתתחילה,ל"בצהלשרתשובעבר,סיומהעם

.אלוףסגן

בקשרעמדשם,סיניוצפוןעזהברצועתמיוחדיםלענייניםמטהכקציןהוצבהוא

משימהלהשליםהצליחהוא,זהקשרבזכות.המקומיתהאוכלוסייהעםהדוק

איש,פיינברגאבשלוםשלקברומקוםאיתור:לכןקודםשנהעצמועלשלקח

.אזעדנמצאולא1917-בסיניבצפוןשנהרג,י"נילהריגולרשת

עםמאודהזדהההוא.אלקנה-בןשלעניינואתמכברזהעוררוי"נילעלילות

מעשיהם"כי,"המדברמןשבאבשלום"בספרוכתבעליו,אבשלוםשלסיפורו

,השוניםהלאומייםהמחנותשלמעשיםשורתלאותהשייכים(י"נילחברישל)

שלזיקתו.הקוממיותומלחמתהמדינההקמתגורלאת1948לפנישקבעו

.שליתחושותיעםאחדבקנהעלו–לארצוואהבתועמנושללעברואבשלום

עלליהידועאת,בארץעובראניבומקוםבכל,רוחיבעיניאנימעבירכמוהו

."המחודשתמדינתנוועםהציונותעםהמוחלטתהזדהותיומכאן,ארצנותולדות

,הרפתקן,אידיאליסטהיהכמוהו.לאבשלוםאלקנה-בןדמהובתכונותיובאופיו

בקיאותו,כחוקרכישוריו,בנוסף.מעשהואישרוחאיש,חזוןבעל,נחוש,אמיץ

ובתרבותבשפהשליטתו,הערביהעולםושלישראלעםשלבהיסטוריה

הנגבשלהבדואיםים'השייחועםהמיעוטיםבניעםהענפיםוקשריוהערבית

.אחרותנעלמותופרשיותפיינברגפרשתבפיענוחלוסייעו-וסיני

.עדיין במדי המשטרה, 1967-אלקנה ב-בן



(ויקיפדיה: תצלום)אבשלום פיינברג 

מחתרתממייסדיאחדהיהפיינברגאבשלום

ריגלההראשונההעולםשבמלחמת,י"ניל

.הבריטיםלמען,ישראלבארץהתורכיםאחר

הבריטיםעםהקשרנותק1916בסוףאולם

–לישנסקיויוסףאבשלום–י"נילחבריושני
הבריטיםקוויאללהגיעכדי,סינילצפוןיצאו

הדקל שנבט מגלעין תמר שנמצא בכיסו של  : מימין
מהנדס  , על ידי בנימין רן1931-תמונה זו צולמה ב. אבשלום

באזור  , שעסק בהתקנת קו הטלפון מהארץ למצרים, חיפני
כי  , רן צילם את הדקל לאחר שבדואי מקומי סיפר לו. רפיח

אך הקבר  , הוא דיווח לבריטים על כך. יהודי קבור מתחתיו
.אלקנה פתר את התעלומה-עד שבן, נותר עלום

מזכרתכיום)מעקרון1917ינוארבאמצעיצאוהשניים.איתםהקשראתולחדשעריש-אלבסביבות

קרבתעדהגיעוהם.גמליםעלורכוביםכבדואיםלבושיםכשהם,בדואידרךמורהבליווי,(בתיה

משבטבדואיםוכשלושיםבשטחהימצאםעלנודע,בינואר20-ל19-השביןבלילהאולם,רפיח

.ויוסףאבשלוםנפצעו,במקוםשהתפתחבקרב.לעברםיצאותורכייםנדרמים'זושנירומיילאיאת

.ונהרגבראשושנורהעדעליווחיפהבמקוםנותרוהואלהימלטליוסףהורהאבשלום

אתלמצוא,י"נילמחתרתראש,אהרונסוןאהרוןידיעלשנשלח,לישנסקייוסףגם.הצליחולאאך,לאבשלוםאירעמהלגלותניסוהבריטים

לוצפויהשלאשהשתכנעאחרירקלדברוהסכיםבקרבשהשתתף,80כבןבדואילמצואאלקנה-בןהצליח1967-ברק.בכךנכשל,אבשלום

...לאכילהטמאיםאלוכי,שלוהתמריםצידתעםההרוגאתלקבורהורההתורכינדרמריה'הזסמל"כי,השארבין,סיפרהוא.דםנקמת

דקלצומחהיהלאאחרת,צדיקהיהשהאישחשבנוכי,(היהודיהקבר)'יהודי-אלקבר-אל'למקוםקראנוואזהקברמןדקלצמחשנהכעבור

.אישבהםנגעלאומאזמשורשיוצמחונצריםאך,נכרתהוא,הדקלכשגדלכי,הזקןהבדואיסיפרעוד"...מקברו



כתב,אבשלוםקברתעלומתפיצוחלאחר

,בעזהמפקדואזשהיהלמיאלקנה-בן

:הבאיםהדבריםאת,גורמוטהאלוף

אבשלוםשלקבורתומקוםתעלומת"

עודאותיהעסיקונפילתוונסיבותפיינברג

עת,1966-מהחלובמיוחד1960בשנת

לפני–לעשותלנסותלהחלטההגעתי

האפשרכלאת–מידיימאוחרשיהיה

פיינברגאבשלוםשלעצמותיוגילוילשם

.ישראללקברוהבאתן

הדרושיםהנתוניםאתשאספתילאחר"

הגעתיקבורתוומקוםנפילתונסיבותעל

להפעילסבירסיכויעדייןשקיים,למסקנה

כדי,מסויימיםבדוויםמיוחדותבדרכים

,ברם.לידינוולקבלושלדואתלחשוף

כדי1966בשנתשעשיתישוניםנסיונות

לא,הפועלאלולהוציאוזהרעיוןלקדם

.בהצלחההוכתרו

באוקטובר17-ובהקבורהמקוםעלהמדוייקיםהפרטיםאתאספתי,מפקדתךאלוהוצבתיל"לצהישראלממשטרתשהושאלתילאחר"

.הקברלגאולתלפעולהאישורךאתקיבלתי...1967

לקבועמאפשרהמימצאיםכלצירוףכי,(הפתולוגימהמכון)קרפלוס.ה'פרופידיעלגםמאושרוזה,כיוםלומררשאיהנניל"הנכללאור"

,לרפיחמדרוםכקילומטר,0790007585.צ.בנ,"יהודי-אלקבר-אל"המכונהבמקום1967באוקטובר30-בשחשפתיהשלדכיבוודאות

."פיינברגאבשלוםשלשלדוהינו,ישראלארץבשטח

(  מימין)אלקנה -שלמה בן
,  משגיח על עקירת הדקל

.שצמח מהשלד של אבשלום



עובר סינון  , העפר שהוצא מבין שורשי הדקל שצמח על הקבר
.כדי שאפילו העצם הקטנה ביותר לא תיוותר בשטח, קפדני

משוחח עם  ( עומד משמאל)אלקנה -בן
.קבוצת בדואים מהאיזור



לקבורההובאואבשלוםשלעצמותיו

הגרדוםעוליבחלקת,ממלכתיבטקס

לזיכרואנדרטהניצבתכן.הרצלבהר

.חדרהבפארק

בירושליםאבשלוםשלקברו
.(ישראלפיקיוויקי:תצלום)



האווירצוותיבמציאתלולסייעבבקשה,אלקנה-בןאלהאווירחילפנה1967בקיץ

קשהמשימהזוהייתה.הימיםששתבמלחמתשהתרסקומטוסיםשישהשלהנעדרים

.היוםעדנודעלאהשישהמתוךטייסיםשלושהשלוגורלם

לסייעבבקשהאלקנה-בןאלהאווירחילפנהשוב,כיפוריוםמלחמתתוםעם,1973-ב

ל"צהעמדימיםבאותם.משנהלמעלהבכךועסקמיידנענההוא.נעדריובאיתורלו

שוםלגביהםהיהשלא,קשרמנותקימאותושלושכאלףאיתורשלאדירהמשימהבפני

אדםכוחאגףראשממנוביקש,זאתבעקבות.והיכןבשבינפלואונהרגוהאם–מידע

בפעילותאלקנה-בןהחל,כדרכו.והשריוןהרגליםחילנעדריבאיתורגםלסייעל"בצה

גםשכללה,מסודרתעבודהתוכניתהיתווה,בפיקודוצוותהקים:ומאורגנתשיטתית

בוגרישלולצוותצירףהוא.יומיומיתשטחעבודתוכמובןמפורטודיווחרישום,חקר

מתאימיםכישוריםובעליחוקרים,ח"מצאנשי,גיאולוגים,שדהספרבתיאנשי,סיירות

.לתעלהומעברבסיני,בגולןליאותללאהתרוצץאיתםויחדאחרים

אחד.אלקנה-בןצוות:מייסדהשלשמועלנקראהימיםבאותםשהתגבשההחבורה

החיילשיחזורעד"בסיפרומספר,האוןמקיבוץפארןירח,הראשוניםמחבריה

-בן...עיוורעלוללכתרגלייםלכתתנהגנו...אלקנה-בןשלמהשהגיעעד"כי,"האחרון

."עודולחקורלחקור,לחקורכלומר,נעדריםלאתראותנולימדאלקנה
-בןאיתרו,עמוקהרגישותתוךשנעשתה,והמקצועיתהאינטנסיביתעבודתםבזכות

אתצימצמוהםשנהחציתוך:כןעליתר.נעדריםגופות300-למעלואנשיואלקנה

.בלבד39ל־1,300מ־הקשרמנותקיל"צהחיילימספר

אלקנה מעיין במפות  -בן
.בעת חיפוש נעדרים



.שלו" לנדרובר"אלקנה לצד ה-בן
.אלקנה מתדרך צוות חיפוש-בן

.  עבודת שטח מצריכה שתייה מרובה

ביותרמפורטותהיואלקנה-בןשלהמלצותיו

,הגדוד,הפלוגה,הפרט:הרמותבכל

,ואכן.ל"והמטכהפיקוד,האוגדה,החטיבה

חיפושצוותהפך,הנמרצתיוזמתובעיקבות

-ן"אית:קבועלגוף,שהקיםהנעדרים

מאז.נעדריםלאיתורלית"הצההיחידה

,נוספיםנעדריםעשרותהיחידהאיתרה

.העצמאותמלחמתמנעדריחלקבהם

האיתורבמלאכתהיוםעדממשיכיםאנשיה

.ל"צהמבצעיכלאלומתלווים

אלקנה הפיק לקחים רבים מעבודת הצוות שלו  -בן

ל להקים יחידה  "ולאורם עמל קשות כדי לשכנע את צה

שתצמצם את התופעה ותאתר  , קבועה לאיתור נעדרים

בתזכיר ייחודי ומפורט  . כל נעדר מיד עם תום הקרב

הוא התייחס  , ל אחרי מלחמת יום כיפור"שהגיש לצה

להשארת נפגעים מאחור ולאי פינוי חללים משדות  

המלצתו הייתה  להגביר את מודעות  . שאירעו אז, הקרב

לחזק את נכונותם לפנות  , הלוחמים והמפקדים לנושא

פצועים וחללים ולהתאים למשימה את האמצעים  

.המוקצים לצוותי חיפוש הנעדרים



הערביהכפרכיבושעלקשיםקרבותשלושההתחוללוהעצמאותבמלחמת

,1948במאי15-בשהתחולל,הראשוןבקרב.לבנוןלגבולהנושק,מלכייה

ההצלהכוחנגד,"יפתח"ח"הפלמחטיבתשלהראשוןמהגדודפלוגהנלחמה

צבאפתחמספרשעותלאחראך,נכבשהכפר.בכפרשהתבססי'קאוקגשל

ואנשינמרצתנגדבהתקפת,ההצלהצבאשלוכוחסוריכוחעםבשילוב,לבנון

.נפצעו120-וח"הפלממלוחמי24נהרגוהקשהבקרב.לסגתנאלצוח"הפלמ

.בשטחמההרוגים14הושארו,הרביםהפצועיםאתלחלץהצורךבגלל

שהגיעו,ח"הפלמאנשיכאשר,במאי28-בהתרחשהכפרעלהשניהקרב

מלכייהמגיניאתלהניסהצליחו,לבנוןשטחדרךבאיגוףבמשוריינים

.נפצעומהםוכמהח"פלמאנשישנינפלוזהבקרב.הערבים

ארבעה."עודד"חטיבתשלפלוגהידיעלח"הפלמאנשיהוחלפוביוני1-ב

שלגודלבסדרהיההתוקףהכוח.בשלישיתהכפרהותקף,מכןלאחרימים

.סורייםמטוסיםשמונהשלאוויריובסיועבשיריוניותתוגברוהואחטיבה

ותותחן"עודד"מלוחמישמונהנהרגושבמהלכו,קשהקרבשליממהלאחר

הגופותאתמאחורבהשאירומהכפרהישראליהכוחנסוג,לפלוגהשהושאל

.מההרוגיםשישהשל

ידיעלקרבללאהכפרנכבש,"חירם"מבצעבמסגרת,באוקטובר31-ב

.17-בימפציצישלריכוךבהפצצתשנעזרה,7חטיבה

חללישלמשפחהבנילמלכיהעלו,בנובמבר17-ב,מכןלאחרכשבועיים

החלליםעצמותאתאספוח"הפלממלוחמיכמהעםוביחדהראשוןהקרב

מעוזבקיבוץאחיםבקברלקבורהאותםוהביאוקרבמאותובשטחשנותרו

.חיים

ח"הפלמחלליששתגםכלוליםהאחיםשבקבר,העלתהן"איתיחידתחקירת

"עודד"'חטחלליששתאולם.האחיםלקברנוספוושמותיהםנעדריםשהיו

.בגורלםעלהמהלחקורממשיכיםן"איתואנשינעדריםעודםהשלישימהקרב

תחת גל אבנים זה נקברו חללי הקרב  
שנותרו בשטח, הראשון במלכיה

(.ויקיוונד: תצלום)

-בןהתנדב,1982ביוניהראשונהלבנוןמלחמתפרוץעם

הוא.כשנהבלבנוןושההל"בצהפעיללשירותשובאלקנה

בעתשהכירמהלבנוניםכמהעםקשריולחידושזאתניצל

נכבדלמעמדבינתייםוהגיעוובלבנוןבסוריהאסירשהיה

מודיעינימידעלאסוףגםלואפשרואלהקשרים.בלבנון

ד"כשלגורלםעלחדשמידעלמצואלנסותוגםחיוניעדכני

בעיתונותמודעותפירסםאפילוהואזהלצורך.הסירהיורדי

גורלעלאפשרימידעבדללכלבקשהובהןהלבנונית

לבנונישלבביתואלקנה-בןהתארח,כךכדיתוך.הספינה

עלהקרבותבאחדהשתתףלבנוניאותוכילווהתבררמסויים

אלקנה-בן.(משמאלבקטעראה)לבנוןשבגבול,מלכיההכפר

,הקרבמקוםאתאיתולשחזרוניסהלמלכיההאישאתהטיס

,בשטחשנותרוהישראלייםהחלליםשרידיאתלחשוףכדי

.צלחלאהדבראולם



,219משלטנעדריפרשתאתלחקוראלקנה-בןהחל1974בסוף

,מודיעיןבאיזורשטוחהגבעה–זהבמשלט.מאודאותושהעסיקה

אחדהתחולל-ומידיהנעלין,בודרוסהערבייםהכפריםאלהצופה

פלוגהבידיהוחזקהמשלט.העצמאותבמלחמתהכאוביםהקרבות

חברי,יחסיתמבוגריםשירתובו,קרייתיחטיבתשל142מגדוד

לאיתורבמיבצעגוייסואךשזהוטירוניםדןמגוש"ההגנה"

כוחותעםהצורךבעתלהתמודדהוטלהפלוגהעל.משתמטים

אנשיועם,ומרגמותתותחיםכללשנשקם,הלגיוןשלסדירים

.מקומיותכנופיות

עלהמשלטהותקף,מוקדמתבוקרבשעת,1948בספטמבר24-ב

זמןתוך.עזהריכוךהפגזתלאחרעליושהסתער,גדולערביכוחידי

שהחזיקושהלוחמים,חשובותעמדותשלושהתוקפיםכבשוקצר

לאהתוקפים.גימזוהכפרלעברסדר-באינסוגואונהרגובהן

והתעללוהעמדותשלביזהלמסעפנואלא,בעיקבותיהםהמשיכו

עלנלקחוגופותשתי:כןעליתר.בשטחשנותרוהישראליםבגוויות

.ומידיהנעליןלכפריםניצחוןבתהלוכתוהועברוהערביםידי

42מגדודיםתגבורתהקרבלמקוםהוחשההצהריםלקראתרק

.הגבעהעלמחדשהשתלטהוזו44-ו

לאששרדיהםהשנייםכולל,הרוגים23:כואבהיההקרבמחיר

.כהעדנמצאו
ולידה לוח זיכרון לחללי  219הנמצאת במשלט , חורבת הגרדי

(תצלום ויקיפדיה)הקרב שהתחולל כאן במלחמת העצמאות 



אלקנה בלימוד עצמי ובחקר ההסטוריה של -מגיל צעיר מאוד עסק בן

במקביל לשירותו  , 60-בתחילת שנות ה. עם ישראל וארץ ישראל

בה למד  , אילן-הוא החל לחבוש את ספסלי אוניברסיטת בר, במשטרה

תולדות ישראל  ,, סוציולוגיה, לתארים מתקדמים בקרימינולוגיה

מלחמת  "נושא עבודת המאסטר שלו היה . ותולדות המזרח התיכון

מאני בעלייה ובהתיישבות היהודית בארץ 'הערבים והשלטון העות

יהודי בארץ -הרקע לעימות הערבי: 1882-1918ישראל בשנים 

".  ישראל

נושא עבודת הדוקטורט  . קיבל תואר דוקטור לפילוסופיה1981בשנת 

ישראל תוך  -התגבשות התנועה הערבית הלאומנית בארץ"שלו היה 

".  1918-1925: מאבקה במפעל הציוני

אלקנה בטקס קבלת  -בן
.אילן-תואר באוניברסיטת בר



רצח,ה"הלשיירתהיואלקנה-בןאתמאודשהעסיקונוספותפרשיות

.ואחרות"דקר"הצוללת,ארלוזורוב

ממנולקבל,דעתואתלשמועכדי,רביםאנשיםלרגלאליועלוחייוכל

.בצילולהסתופף,כוחממנולשאוב,ספרממנולשאול,בולהיעזר,עצה

,מרתקמרצהבהיותו.ובקיבוציםבמושביםהירצהבהתקופהגםהייתה

.הלילהשלהקטנותהשעותעדלעיתיםמאזיניועמוישבו

אלקנה ליד שולחן הכתיבה  -בן
בחדר עבודתו העמוס ספרים ותיקי  

.בביתו בגבעת שמואל, מסמכים
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.  נפטר שלמה במפתיע בשנתו

.היה במותו72בן 

נקרא 2000-בתחילת שנות ה

כרם זיתים עתיק בגבעת  

.  אלקנה-שמואל  על שמו של בן

בשדות  , במשעולי הכרם הזה

הוא פיטרל  , ובפרדסים שמסביב

לפני קום המדינה על סוסו  

בתפקידו כאחראי על השמירה  

. בכך נסגר מעגל. היישובית

,  כמה שנים לאחר חנוכת הכרם

הפך המקום לגן הרפתקאות  

. לילדי הישוב
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מצגות וסרטונים לעיון נוסף
":אף על פי"עליית 

https://slideplayer.com/slide/14942148/

:פרשת אבשלום פיינברג

https://youtu.be/8pPRB9vRSqs: סרטון מלא. פלג לוי: הקלטה והסרטה-גלילות , מ"מל, שנים לרצח אבשלום100יום עיון במלאת  
:ההרצאות בסרטונים נפרדים

https://www.youtube.com
/playlist?list=PLX305R4UNU48fKiGlveMnmCDc7Dr0lDI-

lishanskyלהקישנאכניסהסיסמתלבקשת.https://vimeo.com/262243431:מלאסרטון.לישנסקיליוסףעיוןערב
.  מצגת מאת אורי איתיאלhttp://www.nostal.co.il/LEYZEROVITZ.pps:פרשת לזרוביץ

.  מוקרן במחנה המעפילים בעתלית, על ידי שוש בן חמושצולם , "כתמר יפרחצדיק ", סרט בנושא

.שצולם על ידי שוש בן חמו, סרט בנושא-" קבר יש רק אחד":גשר אכזיב

בהשתתפות נאוה בן , בהדרכת מודי שניר. ג חללי גשר אכזיב"י, ד יורדי הסירה"כ, נר'קירז-לזרוביץ, אבשלום פיינברג–אלקנה-סיור בעקבות פרשיות שחקר שלמה בן

. סרטון שצילם פלג לוי(.ן"מיחידת אית)אגמון וירח פארן -אלקנה
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX305R4UNU49RT4KCoJHIAQjhL-gTQkts

https://slideplayer.com/slide/14942148/
https://youtu.be/8pPRB9vRSqs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX305R4UNU48fKiGlveMnmCDc7Dr0lDI-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX305R4UNU48fKiGlveMnmCDc7Dr0lDI-
https://vimeo.com/262243431
http://www.nostal.co.il/LEYZEROVITZ.pps
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX305R4UNU49RT4KCoJHIAQjhL-gTQkts


התצלומים המופיעים במצגת הם מאלבום 
. אלא אם כן צויין אחרת, המשפחה

כיום בפארק  , האנדרטה לזכר אבשלום
אליו הועברה ממקומה המקורי  , חדרה

כדי לאפשר את  , 4לצד כביש מספר 
,  אבישי טייכלר: תצלום)הרחבתו 

(.פיקיוויקי ישראל


