פרידריך רודנברג במטוסו האישי,
בטייסת היירוט  10הגרמנית,
במלחמת העולם הראשונה.

כשהוציא הקיסר וילהלם השני ב 1-באוגוסט  1914את צו הגיוס הכללי ,לקראת
מלחמת העולם הראשונה ,היה פרידריך מרקוס רודנברג בן ה 22-לקראת סוף
לימודי הנדסת חשמל בבית הספר הטכני הגבוה בהאנובר .אבל כשהקיסר קורא –
מתגייסים ללא חשבון .פרידריך הפסיק את לימודיו ממש לפני בחינות הגמר והתנדב
לשירות צבאי .כשהתגייס הביע את רצונו להפוך לטייס וכך הגיע כבר ב15-
בספטמבר  1914לבית הספר לטיסה של הארמייה החמישית באיזור מץ שבאלזס.
ב 22-בפברואר  1915הוא כותב לאחיו ריינהולד" :הגעתי לפיסגת תקוותיי :החניך
רודנברג עבר לדרגת טייס-קורפורל (טייס בדרגת רב"ט)".
עם סיום הקורס ביוני  1916הוא נשלח להשתלמות מעשית בשדה התעופה הצבאי
 5במונמדי שבצרפת .היה זה בעיצומה של המתקפה הגרמנית הגדולה על ורדן ,אך
כטייס טירון הוטלו על פרידריך רק משימות של מניעת מטוסי אוייב מחדירה אל מעל
לעמדות הגרמניות .פרידריך הוצב בטייסת  ,209שטייסיה נועדו לשמש כתצפיתנים
קדמיים של הארטילריה ועד מהרה נקלע למערבולת הקרבות שבסופה הצליחו
הצרפתים לעקור את הגרמנים מוורדן .היתה זו מערכה איומה ,שנמשכה כעשרה
חודשים ובמהלכה נהרגו ונפצעו כמיליון חיילים משני הצדדים.
עוד לפני שמערכה זאת הסתיימה ,גבר הלחץ האנגלי והצרפתי על הגרמנים באיזור
נהר הסום ואז הועבר פרידריך לטייסת התצפית  ,259שהוצבה במרכז חזית זאת.
הטייסת מנתה שבעה מטוסי סיור והיא עסקה גם באכוונת הארטילריה וגם בתצלומי
אוויר של קו החזית.

פרידריך בתחילת דרכו כטייס
ב1916-

פרידריך במושב הטייס

בטייסת החדשה המשיך פרידריך כמקודם בטיסות סיור ואיכון
מטרות לארטילריה הגרמנית .לרוב היו אלה טיסות שיגרתיות ,אך
היו גם כאלה שלא שוכחים .על אחת מהן הוא מספר" :בתחילה
הייתה לאנגלים ולצרפתים עדיפות באוויר .אבל אז חל שינוי
משמעותי :קיבלנו מטוסים מדגם חדש' :אלבטרוס  ,'3 Dיכולנו
לטוס במיבנה של  5עד  7מטוסים ותוך  14יום שלטו טייסות
היירוט הגרמניות במרחב שמעל חזית הסום .נשמנו לרווחה ".אלא
שיום אחד קיבל פרידריך משימת סיור שבמהלכה עברו עליו כמה
רגעים מפחידים למדיי .וזה סיפורו" :יום אחד ,בהיותי באוויר עם
התצפיתן הצעיר שלי ,תקפו אותנו ארבעה מטוסים אנגליים.
התצפיתן – ששימש גם כמקלען – נפצע ברגלו ונפל מדמם על
מושבו ,מבלי שהספיק לירות אפילו יריה אחת .במקרה טסנו אותו
יום במטוס ישן ,אבל יציב מאוד וכך יכולתי לבצע תפניות חדות
ביותר (מה שמנע מהתוקפים לפגוע במטרתם – ב.ג .).לאחר
כשמונה דקות הפסיקו יריביי את הקרב ,שבמהלכו פגע במרכז גוף
המטוס שלי רק צרור אחד ועוד כמה כדורים פגעו בקצה כנף
אחת".

תג טייס של חיל האוויר
הגרמני במלחמת העולם
הראשונה.

פרידריך בעת שירותו בטייסת ( 259התג שלה צמוד
לזרועו) .בתצלום זה הוא כבר מעוטר במדליית צלב הברזל
דרגה "( 2על עמידה במשימות מיוחדות") ומתחתיה נראה
תג הטייס שלו .שנה לאחר קבלת המדליה הוא קיבל עוד
אחת .הפעם – דרגה  ,1הגבוהה יותר בדירוג.

פוטו מונטאז' של מנפרד פון ריכטהופן ,כשברקע מטוס ה"פוקר" התלת-כנפי האדום
שלו ,שבזכותו כונה ריכטהופן "הברון האדום".

ב 24-באוגוסט  1917החל פרידריך לעבור
הסבה לטייס יירוט ,שנמשכה שבוע ימים
ולאחריה הועבר לכנף היירוט  .1היה זה צעד
שהוסיף ליוקרתו ,כי מפקד הכנף היה אלוף
ההפלות ריכטהופן (לזכותו נרשמו 80
הפלות של מטוסי אוייב) – והיא נקראה על
שמו .עם זאת מציין פרידריך בזיכרונותיו ,כי
לא יצא לו לשוחח ישירות עם ריכטהופן
אפילו פעם אחת...
כנף היירוט  1מנתה ארבע טייסות10 ,6 ,4 :
ו .11-פרידריך הוצב בטייסת  10וכאן ,ב18-
בספטמבר  ,1917הוא הועלה לדרגת
לויטננט (סגן מישנה).

תצלום שפורסם בעיתונות הגרמנית בקיץ  .1917נראית בו סעודה חגיגית בה נכח הארכידוכס האוסטרי קרל
אלברכט (מסומן ב .)1-הסעודה נערכה לכבוד הפלת מטוס האוייב ה 50-על ידי ורנר ווס (מסומן ב ,)2-מפקד
טייסת היירוט  .10השתתפו בה כל טייסי הטייסת ,כולל פרידריך (מסומן בחץ) ,בראש השולחן.

המגזין הבריטי  ,Over the frontהעוסק בלעדית
בלוחמה האווירית במלחמת העולם הראשונה ,הקדיש
את עמוד השער של אחד מגיליונותיו (משמאל)
לפרידריך רודנברג .בפוטומונטאז' המרכיב את השער
נראה קו המטוסים של טייסת  ,10כשמטוסו של
פרידריך הוא הראשון משמאל .בתצלום האליפטי,
למטה מימין ,נראה פרידריך עצמו ,מעשן סיגר
והמיסמך משמאל הוא רשימת המטוסים המוכנים
לטיסה של טייסת  ,75בה שירת פרידריך בחודשי
המלחמה האחרונים .בפינה השמאלית התחתונה
נראה תג הטייס של פרידריך.
במאמר על פרידריך ,המופיע באותו גיליון ,נאמר עליו,
כי היה "טייס מעוטר ורב הישגים ...טיסות הסיור שלו
סיפקו מידע רב ערך שסייע לגרמנים בהזזת
כוחותיהם ,איכון מטרות לארטילריה ומניעת חדירתם
של מטוסי אוייב אל מעבר לקו החזית".

מטוסו האישי של פרידריך בטייסת  .10כל מטוסי הטייסת נצבעו כך ,פרט לסימון אישי של כל טייס,
שאיפשר לזהותו באוויר .במקרה של פרידריך הסימון הוא הקו האלכסוני השחור ,שנמתח בחלקו האחורי
של גוף המטוס .בהסבר בתחתית השרטוט נאמר( :סוג המטוס) פפאלץ ( ,DIIIמספרו הסידורי) ,1371/17
(שם הטייס) לויטננט במילואים פרידריך רודנברג ,טייסת היירוט  ,10סוף .1917
(המקור)http://wp.scn.ru/en/forum/in_focus/417-59-20 :

תצלום מבויים :דגם מדוייק,
בקנה מידה קטן ,של מטוסו
האישי של פרידריך ,כביכול בעת
תרגיל אירובטי.

ב 1975-כתב פרידריך את זיכרונותיו מימיו כטייס במלחמה .בין השאר סיפר בהם ,כי "יום אחד פגשנו
מעל לחזית אלוף הפלות בריטי מפורסם ,כשמייד לאחריו שני מטוסים בריטיים נוספים ,שמשימתם
היחידה הייתה להגן עליו מאחור בעת קרב .אנחנו היינו שבעה וטסנו במיבנה הרגיל של להקת אווזים
(בצורת  ,Vכשהראשון הכי נמוך והאחרונים הכי גבוהים – ב.ג.).
אני ,כרגיל לגבי הטייס הכי צעיר בינינו ,טסתי בקצה האחרון של
המיבנה .הטייס האנגלי בא מאחור (כנראה בידיעה שמכונות
היריה הקבועות במטוסינו היו מכוונת רק קדימה) .למרות
שהייתי הכי קרוב אליו ,לא ירה הטייס האנגלי בי ,כנראה שזה
היה פשוט מידיי עבורו ,אלא בטייס שנמצא לפניי בשורה –
והפיל אותו מתוך המיבנה בכנפיים שבורות.
"עשר דקות לאחר מכן ,תקף האנגלי שוב .הפעם כיוון אל
המטוס של מפקד הטייסת שלנו ,וויילר ,שטס בראש המיבנה –
וגם הוא נפל כשהוא אחוז להבות .וויילר הבחין בו מאוחר מידיי
ולכן לא פנה חדות כמו כולנו ,כדי לצאת משדה האש של הטייס
האנגלי והוא שילם על כך בחייו.
"...במשך עשרים חודשי קיומה של הטייסת שלנו ,נהרגו לנו
למעלה מ 50-טייסים .בחודש האחרון בלבד נהרגו ארבעה .אבל
לא חשבנו הרבה על כך .רק ביום אחד ,בארוחת הצהרים ,הניח
קרב אוירי במלחמת העולם הראשונה( .אילוסטרציה(Dreamstime :
אחד מאיתנו את כף המרק ואמר' :בקצב הזה ,תוך תשעה
חודשים לא יישאר בחיים אף אחד מאיתנו'' .יכול להיות' ,אמר אחד מאיתנו – וכולנו חזרנו לאכול"...
פרידריך היה כמה פעמים קרוב להיכלל בסטטיסטיקה העצובה הזאת – אך בסופו של דבר יצא
מהמלחמה הנוראה בשלום .עם זאת יש לציין כי בכל ימיו כטייס קרבי ,לא הפיל אף מטוס אוייב...

ב 7-בנובמבר  1917קיבל פרידריך חופשה של שלושה
חודשים ,כדי לחזור לאוניברסיטה של האנובר ולסיים את
המיבחנים לקבלת תואר מהנדס חשמל .הוא אכן עבר אותם
בהצלחה וקיבל בפברואר  1918את תואר המהנדס.
בתום החופשה חזר פרידריך לחזית באלזס שהיתה שקטה
יחסית והוצב לטייסת היירוט  ,75שחנתה בהאבשטיין ,ליד
העיר מילוז ,שבקירבת גבול צרפת-שווייץ .בטייסת זאת הוא
שירת עד תום המלחמה.

רגע של רגיעה :פרידריך מעשן
סיגריה כשהוא נשען על גלגל מטוסו
בשדה התעופה של טייסת .10

כמעט לפני סוף המלחמה ,בספטמבר  ,1918הוטל על פרידריך תפקיד "דיפלומטי" :להדריך
משלחת של קצינים שבדיים בכירים ,בהילכות מלחמה אווירית .פרידריך הירצה לפניהם על
"התפתחות המטוסים וערכם המלחמתי" – וסייר איתם בקו של מטוסי טייסת  .75בתצלום:
פרידריך (ראשון משמאל) ,מוסר לאורחים השבדים פרטים טכניים על אחד המטוסים.

זהותו היהודית של פרידריך לא הפריעה לו בכל תקופת שירותו
כטייס .הפעם היחידה שהנושא הועלה אז היתה ,לדבריו ,כאשר
יום אחד ,בהיותו בשדה התעופה של טייסת  ,259עצר אותו לרגע
מפקד הטייסת שלו ,האופטמן (סרן) באקהאוז ואמר לו" :אומרים
שלדבריך נשלחת לשרת ביחידה זאת ,כי אתה יהודי" .המשמעות
הנסתרת באמירה זאת היא ,שפרידריך בחר בטייסת סיור ,כי
פעילותה מסוכנת פחות מזאת של טייסת יירוט" .עניתי לו' :אדוני
ההאופטמן ,מעולם לא אמרתי דבר כזה!' אז הוא שאל' :מי כן?'
עניתי' :דברים אלה אמרו חבריי לטייסת' .באקהאוז שאל
בהתרגשות' :מי אמר דברים אלה?' לפני שיכולתי לעצור בעצמי
עניתי לו' :אדוני ההאופטמן הרי לא ידרוש ממני למסור את השם'.
באקהאוז פלט בכעס' :איזה חוסר נימוס מצד חבריך .אתה יכול
ללכת'".
אגב ,לימים התפרסמה פרשה אנטישמית בחיל האוויר הגרמני,
בה היה מעורב הרמן גרינג – מי שברבות הימים נעשה ליד ימינו
של אדולף היטלר ...במלחמת העולם הראשונה הוא היה טייס
מצטיין ,שנעשה מפקד טייסת היירוט  27ולאחר מכן למפקד כנף
 ,1שמפקדה הראשון היה ריכטהופן .כבר באותם ימים היה גרינג
אנטישמי מובהק ,שלא חשש להביע את דעתו השלילית על
היהודים .אחת מהערותיו האנטישמיות של גרינג הגיעה לאוזניו
של אלוף ההפלות אדולף אוואר ,שהתצפיתן במטוסו היה יהודי –
והוא התרתח ולאות מחאה ,צבע על מטוסו מגן דוד בולט ,לצד
סמל הצלב השחור של חיל האוויר הגרמני.

מטוס גרמני – סמל יהודי ,במלחמת העולם הראשונה

גנרל-לויטננט
גיאורג פון פוהלמן.

אגב ,כשרדיפת היהודים בגרמניה על ידי הנאצים הפכה לרצח
עם ,הופיע גרינג שוב ברקע חייו של פרידריך :אחותו ,סטפני,
שהתגוררה אז בפרייבורג ,קיבלה צו להתייצב בתחנת הרכבת
המקומית עם מטען יד בלבד .המשמעות היתה ברורה :גירוש
ואוליי אפילו השמדה .סטפני יצאה מייד למאבק על חייה,
הזעיקה אישים שונים במימשל ובכנסייה המקומית והגיעה אל
גנרל לויטננט פון פוהלמן ,שבמלחמת העולם הראשונה היה
מפקד דיוויזיה וזכה באות ההצטיינות הגבוה ביותר – Pour la
 .Meriteפון פוהלמן החליט לפנות למענה אל הרמן גרינג עצמו,
שהיה חניך שלו באקדמיה הצבאית הפרוסית .בין שלל הנימוקים
שהעלה לטובת סטפני הוא הזכיר גם את העובדה שאחיה
(כלומר פרידריך) היה טייס בכנף  1של ריכטהופן – הכנף שגרינג
היה מפקדה במשך תקופה מסויימת .ייתכן שדבר זה הכריע את
הכף – וגרינג ביטל את הצו שקיבלה סטפני ...יתר על כן :היא
הצליחה לברוח מגרמניה לאנגליה ושם שהתה כל ימי המלחמה.

עם שיחרורו של פרידריך מחיל האוויר ,בתום המלחמה ,הוא החל
לעבוד כאסיסטנט של פרופסור פטרסן ,שעסק בחקר החשמל
באוניברסיטת דרמשטאט .אחרי כן עבר לברלין ,שם עבד עם
הממציא אנטון פלטנר ,שעסק אז בפיתוח השימוש באנרגיית
הרוח לייצור חשמל להנעת אוניות.
ב 1922-נשא פרידריך לאישה את יוהנה גרטרוד ("האנזי")
רוזנפלדר ,בתו של מוציא ספרים לאור יהודי בפירת והם עברו
לגור בבית דו משפחתי בשדרת קורלנדר  41בברלין .כאן נולדו
להם שתי בנותיהם – אלישבע ב 1924-ואנטה-רות ב.1927-
בשלב מסויים החל פרידריך לעבוד בחברת  AEGוכשפתחה
החברה מפעל תעשייתי בטורקיה ,הוא מונה למנהלו הטכני
הראשי – והמשפחה עברה להתגורר באיסטנבול.

בית משפחת רודנברג הצעירה בשדרת קורלנדר
 41בברלין ,בשנות ה 20-של המאה הקודמת.
(תצלום עדכני)Google Maps :

ב 1936-הגיעה ידם הארוכה של הנאצים גם אל פרידריך באיסטנבול –
ובגלל יהדותו ,פוטר מחברת  .AEGהיה לו ברור ,שבשום פנים לא יחזור
לגרמניה הנאצית ובמקום זאת החליט להתמקם בארץ ישראל .הבת
הבכורה ,אלישבע ,סיפרה לאחר שנים ,כי "ההחלטה לעלות ארצה היתה
קשה ...משמעותה היתה שלא נחזור עוד לביתנו האהוב בשדרת קורלנדר...
אבל אבא אמר' :מעכשיו אין דרך אחרת .רק לפלסטינה '...הוא ואשתו נסעו
ארצה וכאן נפגש פרידריך עם פנחס רוטנברג ,שקיבל אותו מייד לעבודה
בחברת החשמל הארצישראלית ".המשפחה התמקמה בחיפה והחלה
להסתגל לתנאי חייה החדשים .שתי הבנות החלו ללמוד בבית הספר
הריאלי ועד מהרה השתלבו בסביבתן.
אלישבע מספרת עוד ,כי "השינוי באורח החיים היה גדול ...בין השאר היינו
צריכים ללמוד שפה חדשה ...לאחר כשנתיים כבר יכול היה אבי לקרוא את
עיתון 'הארץ' ,אבל הוא גם קרא את ה'פלסטיין פוסט' האנגלי ,כי הרי היה
מורגל כל כך לקרוא אותיות לטיניות ...כששאל אותו ידיד איך הוא מרגיש
כעולה חדש ,ענה פרידריך' :מוטב היה לו אבי היה המהגר לכאן'".
פרידריך רודנברג ,בתקופה שבה הגיע
ארצה והחל לעבוד בחברת החשמל.
(ארכיון חברת החשמל)

מלבד עיסוקיו היומיומיים בחברת
החשמל ,יזם פרידריך כמה תוכניות
לפיתוח הארץ .אחת מהן היתה לסלול
אוטוסטראדה מחיפה לתל-אביב .זאת
בעת שהדרך בין שתי הערים התנהלה
בכביש צר ,על התוואי של דרך הים
העתיקה ,שעבר דרך טול כרם וג'נין,
מרחק של  160קילומטר ...אולם
תוכנית זאת לא מומשה.
תוכנית נוספת ,שהגה עם מהנדס
אחר ,ואף הגיש לחברת החשמל,
היתה לנצל את הכבול שבקרקעית אגם
החולה ,להפקת חשמל ותוך כדי כך
לייבש את האגם ולהפוך אותו לשדות
חקלאיים .אלא שחברת החשמל דחתה
את התוכנית כבלתי רווחית.
תחנת החשמל חיפה א ,מקום עבודתו של פרידריך עם בואו ארצה( .ארכיון חברת החשמל)

בתחילה ,התגוררה משפחת רודנברג בדירה בת חדר וחצי בדרך הים בחיפה .לאחר זמן מה,
עברה המשפחה לדירה מרווחת יותר ,בקומת הכניסה של בית דירות קטן זה ,ברחוב
התשבי ( .18תצלום עדכני)Google Maps :

עשן כבד עולה מחוות מיכלי הדלק שליד חוף המפרץ ,לאחר הפצצה
איטלקית במלחמת העולם השנייה.

כשפרצו מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ,הצטרף פרידריך ל"הגנה",
אך מאחר שהיתה זו פעילות בלתי חוקית ,דבר שלא ייעשה
במשפחה "יקית" שומרת חוק ,הסתיר זאת מבנותיו.
ההיעדרויות שלו מהבית הוסברו להן כ"שיעורי התעמלות".
אבל הבנות ,ששמעו מחבריהן לכיתה ,שאבותיהם יוצאים
לשמירה לפחות פעם בשבוע ,חששו שאביהן "משתמט"...
הכל השתנה ,כשערב אחד שאלה האם את פרידריך" :מתיי
אתה יוצא ל( ...הפסיקה לרגע למראה בנותיה והוסיפה
במהירות) להתעמלות שלך?"
הפעם הבינו הבנות סוף סוף במה מדובר ושוב לא התביישו
באביהן...
כשפרצה מלחמת העולם השנייה כבר היה פרידריך מבוגר
מכדי להתגייס לצבא – אבל המלחמה הגיעה אליו בכל זאת
כאשר איטליה הצטרפה לגרמניה והחלה להפציץ את בתי
הזיקוק בחיפה ואת מיכלי הדלק במפרץ – מרחק קטן מאוד
מתחנת הכוח שבה נמצא משרדו .אבל מזלו ממלחמת
העולם הראשונה ליווה אותו גם הפעם והוא לא נפגע.
באותם ימים הירבו פרידריך והאנזי לארח חיילים וקצינים
בריטיים ,כדי להנעים להם את החופשה באווירה ביתית.
במיפגשים אלה נהג פרידריך לספר לאורחיו על ימיו כטייס
קרבי גרמני ואף הראה להם תצלומים שלו מאז" .הבריטים
התפעלו מהתצלומים הללו" ,סיפרה אלישבע לאחר שנים.

בתחילת שנות ה 40-סיימה הבת הבכורה ,אלישבע ,את לימודיה בתיכון.
הוריה תיכננו עבורה לימודים באוניברסיטה ,אך היא ,כחברת תנועת
הנוער "המחנות העולים" ,היתה נעולה על חלוציות – והחליטה להצטרף
לקיבוץ בלב המדבר :בית הערבה ,שהוקם מצפון לים המלח ב.1940-
הוריה נעתרו לה והיא עזבה את הבית לאורח חיים חדש .בבית הערבה
היא שימשה כאחות-חובשת .תוך כדי כך היא פגשה את יצחק (איזי) ליטן
(לוונשטייין) ,המא"ז של הקיבוץ מטעם "ההגנה" והשניים החליטו להינשא.
אלא שקודם לכן נכפתה עליהם הפרדה :בליל הגשרים ,שבו פוצצו בבת
אחת  11גשרים בגבולות הארץ ,פוצץ גם גשר אלנבי על הירדן והבריטים
חשדו שאנשי הפלמ"ח שביצעו זאת ,הגיעו מבית הערבה .ב"שבת
השחורה" ( 29ביוני  )1946הם הטילו מצור על הקיבוץ ועצרו את רוב
הגברים ,כולל את איזי ,ושיגרו אותם למחנה מעצר ברפיח .עברה למעלה
מחצי שנה עד שאיזי חזר משם ...השניים נישאו ב 27-בינואר ,1948
בעיצומה של מלחמת העצמאות ,בבית ועד הקהילה בירושלים.
בימים שגוש עציון נכבש על ידי הלגיון הירדני ורבים מתושביו נהרגו,
התעורר חשש גדול שכך יקרה גם בבית הערבה המבודד .לכן הוחלט
לפנות את הקיבוץ .כל חבריו הוסעו עם עובדי מפעל ים המלח הצפוני,
בדוברות ,לסדום שבדרום הימה ובסופו של דבר פונו גם משם למרכז
הארץ .חברי הקיבוץ הקימו לאחר זמן שני קיבוצים נפרדים ומשפחת ליטן
בחרה להתמקם באחד מהם  -קיבוץ גשר הזיו ,שליד נהריה .כאן גם נולדו
שלושת ילדי המשפחה :מיכל ,גלעד (גילי) ודורית.
בשלב מסויים החליטו אלישבע ואיזי לעזוב את הקיבוץ .הם עברו לנהריה
ואיזי החל לעבוד כאיש מכירות במפעל "ישאסבסט" .אלישבע עבדה אז
כמורה לעברית באולפן למבוגרים.

איזי ואלישבע ביום נישואיהם בירושלים.

מיכל ודורית עם גילי אחיהן ,על המרפסת בבית הנזי ופרידריך
בתחילת שירותו הצבאי.
מיכל (כיום אנזנברג) ודורית (כיום מטק) בתצלומים
עדכניים.

אנטה-רות ובעלה ,אברהם המבורגר

הבת הצעירה של פרידריך
והאנזי ,אנטה-רות ,בחרה בדרך
אחרת בחייה .לאחר לימודי
התיכון למדה בבית ספר
לאחיות והשתלמה באנגליה.
היא עבדה בבית החולים העמק
ובבית החולים כרמל בחיפה.
לאחר זמן נעשתה מזכירה
רפואית בבית החולים רוטשילד
בחיפה.
רות נישאה לאברהם המבורגר,
חשמלאי רכב שברבות הימים
נעשה בעליו של "מוסך מרוויץ",
שבו עבד מגיל  .14הם התגוררו
בחיפה ונולדו להם שני ילדים –
רון וענת .אברהם היה חובב
שייט כולל תחרויות ,תחביב
שעבר לבנו ולנכדו .החיים היו
יפים ,אך ב 1979-נהרגו רות
ובעלה בתאונת דרכים.

רון המבורגר

ענת המבורגר

תחנת הכוח חיפה ב' ,אליה נוספה ברבות הימים תחנת
חיפה ג'( .תצלום :הנאי ,מעלה היצירה)

כאשר נחתם הסכם השילומים בין גרמניה לישראל ,ב ,1952-התאפשר
לחברת החשמל לקבל במסגרתו מערכות חדשות לייצור חשמל ,שנדרשו
נוכח הגידול המהיר באוכלוסייה ,כתוצאה מהעלייה הגדולה בראשית
קיום המדינה .ב 1954-מונה פרידריך לנציג חברת החשמל במשלחת
הקניות הישראלית ,שהתמקמה בעיר קלן בגרמניה .מאחר שהבנות כבר
עזבו את הבית ,לא היתה בכך בעיה ופרידריך והאנזי נסעו לשם .במשך
הזמן טיפל פרידריך גם בענייני חברת המים "מקורות" במשלחת הקניות
וכך התארכה שהותו של הזוג בקלן עד סוף .1960
בין השאר השלים פרידריך בקלן רכישת תחנת כוח חדשה ,שנועדה
להגדיל את ייצור החשמל בחיפה .התוצאה היתה הקמת תחנת הכוח
"חיפה ב'" ,שהוסיפה למערכת החשמל בארץ  150מגוואט והחלה
לפעול ב .1962-מבחינתו האישית של פרידריך הייתה זאת סגירת מעגל
סמלית ,שכן כל הציוד לתחנת הכוח החדשה הוזמן בחברת  – AEGאותה
חברה שממנה פוטר בגלל הנאצים ב...1936-
אגב ,עד אותה עת לא היתה לפרידריך מכונית – וגם לא רשיון נהיגה.
כשהגיעו הוא ואשתו לגרמניה ,החליטו כי הגיע הזמן לרכוש מכונית .הוא
הגיש בקשה לרשיון נהיגה וכשניגש לבדיקות כדי לקבלו ,התברר כי
הוא ...עיוור צבעים .הבקשה נדחתה כמובן והוא – הטייס הקרבי לשעבר
 נותר ללא רשיון וללא מכונית.עם תום עבודתו בקלן חזרו פרידריך והאנזי לביתם בכרמל – והוא יצא
לגימלאות והחל להתרגל לימים של פנאי .הוא ואשתו נהנו ככל יכולתם
מקונצרטים ,תערוכות ,טיולים בארץ ובחו"ל ועוד .כל זאת למרות שהוא
סבל מכיב קיבה חמור ועבר טיפולים ממושכים.

במלחמת יום הכיפורים שירת גילי ,נכדו של פרידריך ,בסיירת גולני .הוא
השתתף בכמה קרבות קשים ובקרב השני על החרמון נפגע ונהרג,
כשניסה לחלץ את מפקדו שנפצע .על אומץ ליבו הוענק לו ,לאחר מותו,
עיטור העוז.
בתעודת העיטור נאמר:
סמל ליטן גלעד
גילה גבורה
ביום  8באוקטובר  1973בקרב הראשון על החרמון ,חיפה סמל גלעד ליטן
ז"ל עם חייל נוסף ,על נסיגת הכוח מהרכס .בהגיעם לכביש התברר,
שאחד החיילים נעדר .סמל גלעד ליטן ז"ל וחייל נוסף התנדבו לעלות שנית
ולבדוק היכן הנעדר .אולם לאחר שלא מצאו את החייל נתקלו באש עזה,
וחזרו לכביש .ב 12-באוקטובר  1973בזמן פריצת דרך-גישה למוצב,
נפגעו החבלנים והכוח הרגלי ממטוסים סורים .סמל גלעד ליטן ז"ל התנדב
להיות הראשון שיבדוק את הדרך .כשגילה מוקשים ,סימן אותם וארגן את
מעבר השיירה דרכם עד שהגיעו לציר המערכת .ב 22-באוקטובר ,1973
בקרב השני על החרמון ,נפגע המ"פ ונשאר מוטל על הכביש .סמל גלעד
ליטן ז"ל קפץ כדי לגרור אותו לאחור ,לשטח מת ,שיוכלו לטפל בו .בזמן
הקפיצה נפצע  -ומאוחר יותר מת מפצעיו .במעשיו אלה גילה אומץ-לב
למופת ,רוח-התנדבות ,יזמה ואחוות לוחמים.
גילי הובא למנוחות בבית העלמין בנהריה .פרידריך ,שהיה אז חולה
ומרותק למיטתו ,לא ויתר והגיע להלוויה.

דורית ובנה ,סא"ל איתיי
מטק( .תצלום :דובר צה"ל)

אחותו הצעירה של גילי ,דורית ,המשיכה את הקשר המשפחתי עם
סיירת "גולני" :כשהגיע זמנה להתגייס ,שירתה כפקידת הסיירת .יתר
על כן :לאחר שנים ספורות נישאה למפקד הסיירת מאז ,דוד מטק
ונולדו להם שלושה ילדים – מור ,איתיי ועופרי .איתיי הוא כיום סגן
אלוף ,שבין השאר גם הוא פיקד תקופה מסויימת על סיירת "גולני"
ולאחר מכן מונה למפקד גדוד  .12כיום ( )2022הוא מפקד בא"ח עוז
 בית הספר לקומנדו – אליו מגיעים לוחמי הסיירות מגלן ,דובדבןואגוז ,אחרי הטירונות ,להמשך אימוניהם.
מה שמרגש במיוחד הוא ,שאיתיי נולד  11שנה לאחר מותו של גילי
באותו תאריך ממש (פרט לשנה ,כמובן) ,הן לפי הלוח האזרחי והן לפי
הלוח היהודי :ב 22-באוקטובר ,כ"ו בתשרי .פעם ,כשרואיין על ידי
עיתונאי ,סיפר איתיי" :נולדתי ב 22-באוקטובר  ,1984כ"ו בתשרי
תשמ"ד ...חיבור של תאריך עברי ולועזי קורה כל תשע עשרה שנה
ורק אחת לכמה מאות שנים זה קורה פעם ב 11-שנה .אלו תאריכים
שלא אמורים להתלכד".

פרידריך רודנברג נפטר ב 1977-והובא
למנוחות בחיפה .האנזי אשתו האריכה חיים
אחריו :היא נפטרה ב.1995-

פרידריך והאנזי ב1970-

מקורות
אלישבע ליטןIndex Deutschland – rijo research ,
Friedrich Rüdenberg (1892 in Wülfel, Hannover - 1977 in Haifa, Israel):
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אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיעים מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים על חומרים המופיעים במצגת .השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים
תשס"ח .2007-אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלי זכויות יוצרים בחומר המופיע במצגת זאת ,אנא פנו באמצעות דואר אלקטרוני ,לכתובת המופיעה בדף האחרון ובקשו לחדול מעשיית
השימוש ביצירה .אנא ציינו שם מלא ומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי במצגת.
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