
,  במטוסו האישירודנברגפרידריך 
,  הגרמנית10בטייסת היירוט 

.במלחמת העולם הראשונה



לקראת,הכלליהגיוסצואת1914באוגוסט1-בהשניוילהלםהקיסרכשהוציא

סוףלקראת22-הבןרודנברגמרקוספרידריךהיה,הראשונההעולםמלחמת

–קוראכשהקיסראבל.בהאנוברהגבוההטכניהספרבביתחשמלהנדסתלימודי

והתנדבהגמרבחינותלפניממשלימודיואתהפסיקפרידריך.חשבוןללאמתגייסים

15-בכברהגיעוכךלטייסלהפוךרצונואתהביעכשהתגייס.צבאילשירות

.שבאלזסמץבאיזורהחמישיתהארמייהשללטיסההספרלבית1914בספטמבר

החניך:תקוותיילפיסגתהגעתי":ריינהולדלאחיוכותבהוא1915בפברואר22-ב

.("ט"רבבדרגתטייס)קורפורל-טייסלדרגתעבררודנברג

הצבאיהתעופהבשדהמעשיתלהשתלמותנשלחהוא1916ביוניהקורססיוםעם

אך,ורדןעלהגדולההגרמניתהמתקפהשלבעיצומהזההיה.שבצרפתבמונמדי5

מעלאלמחדירהאוייבמטוסימניעתשלמשימותרקפרידריךעלהוטלוטירוןכטייס

כתצפיתניםלשמשנועדושטייסיה,209בטייסתהוצבפרידריך.הגרמניותלעמדות

הצליחושבסופההקרבותלמערבולתנקלעמהרהועדהארטילריהשלקדמיים

כעשרהשנמשכה,איומהמערכהזוהיתה.מוורדןהגרמניםאתלעקורהצרפתים

.הצדדיםמשניחייליםכמיליוןונפצעונהרגוובמהלכהחודשים

באיזורהגרמניםעלוהצרפתיהאנגליהלחץגבר,הסתיימהזאתשמערכהלפניעוד

.זאתחזיתבמרכזשהוצבה,259התצפיתלטייסתפרידריךהועברואזהסוםנהר

בתצלומיוגםהארטילריהבאכוונתגםעסקהוהיאסיורמטוסישבעהמנתההטייסת

.החזיתקושלאוויר

פרידריך בתחילת דרכו כטייס  
1916-ב



ואיכוןסיורבטיסותכמקודםפרידריךהמשיךהחדשהבטייסת

אך,שיגרתיותטיסותאלההיולרוב.הגרמניתלארטילריהמטרות

בתחילה":מספרהואמהןאחתעל.שוכחיםשלאכאלהגםהיו

שינויחלאזאבל.באווירעדיפותולצרפתיםלאנגליםהייתה

יכולנו',D3אלבטרוס':חדשמדגםמטוסיםקיבלנו:משמעותי

טייסותשלטויום14ותוךמטוסים7עד5שלבמיבנהלטוס

אלא".לרווחהנשמנו.הסוםחזיתשמעלבמרחבהגרמניותהיירוט

כמהעליועברושבמהלכהסיורמשימתפרידריךקיבלאחדשיום

עםבאווירבהיותי,אחדיום":סיפורווזה.למדיימפחידיםרגעים

.אנגלייםמטוסיםארבעהאותנותקפו,שליהצעירהתצפיתן

עלמדמםונפלברגלונפצע–כמקלעןגםששימש–התצפיתן

אותוטסנובמקרה.אחתיריהאפילולירותשהספיקמבלי,מושבו

חדותתפניותלבצעיכולתיוכךמאודיציבאבל,ישןבמטוסיום

לאחר.(.ג.ב–במטרתםלפגועמהתוקפיםשמנעמה)ביותר

גוףבמרכזפגעשבמהלכו,הקרבאתיריבייהפסיקודקותכשמונה

כנףבקצהפגעוכדוריםכמהועודאחדצרוררקשליהמטוס

."אחת
פרידריך במושב הטייס



התג שלה צמוד )259פרידריך בעת שירותו בטייסת 
בתצלום זה הוא כבר מעוטר במדליית צלב הברזל  (. לזרועו
ומתחתיה נראה  "( על עמידה במשימות מיוחדות)"2דרגה 

שנה לאחר קבלת המדליה הוא קיבל עוד  . תג הטייס שלו
.הגבוהה יותר בדירוג, 1דרגה –הפעם . אחת

תג טייס של חיל האוויר  
הגרמני במלחמת העולם  

.הראשונה



לעבורפרידריךהחל1917באוגוסט24-ב

ימיםשבועשנמשכה,יירוטלטייסהסבה

צעדזההיה.1היירוטלכנףהועברולאחריה

אלוףהיההכנףמפקדכי,ליוקרתושהוסיף

80נרשמולזכותו)ריכטהופןההפלות

עלנקראהוהיא–(אוייבמטוסישלהפלות

כי,בזיכרונותיופרידריךמצייןזאתעם.שמו

ריכטהופןעםישירותלשוחחלויצאלא

...אחתפעםאפילו

4,6,10:טייסותארבעמנתה1היירוטכנף

18-ב,וכאן10בטייסתהוצבפרידריך.11-ו

לדרגתהועלההוא,1917בספטמבר

.(מישנהסגן)לויטננט
כנפי האדום  -התלת" פוקר"כשברקע מטוס ה, ריכטהופןשל מנפרד פון ' פוטו מונטאז

".הברון האדום"ריכטהופןשבזכותו כונה , שלו



קרלהאוסטריהארכידוכסנכחבהחגיגיתסעודהבונראית.1917בקיץהגרמניתבעיתונותשפורסםתצלום
מפקד,(2-במסומן)ווסורנרידיעל50-ההאוייבמטוסהפלתלכבודנערכההסעודה.(1-במסומן)אלברכט

.השולחןבראש,(בחץמסומן)פרידריךכולל,הטייסתטייסיכלבההשתתפו.10היירוטטייסת



העוסק בלעדית  , Over the frontהמגזין הבריטי 

הקדיש  , בלוחמה האווירית במלחמת העולם הראשונה

(  משמאל)את עמוד השער של אחד מגיליונותיו 

המרכיב את השער  ' בפוטומונטאז. רודנברגלפרידריך 

כשמטוסו של  , 10נראה קו המטוסים של טייסת 

,  בתצלום האליפטי. פרידריך הוא הראשון משמאל

מעשן סיגר , נראה פרידריך עצמו, למטה מימין

משמאל הוא רשימת המטוסים המוכנים  והמיסמך

בה שירת פרידריך בחודשי , 75לטיסה של טייסת 

בפינה השמאלית התחתונה  . המלחמה האחרונים

. נראה תג הטייס של פרידריך

,  נאמר עליו, המופיע באותו גיליון, במאמר על פרידריך

טיסות הסיור שלו  ... טייס מעוטר ורב הישגים"כי היה 

סיפקו מידע רב ערך שסייע לגרמנים בהזזת  

איכון מטרות לארטילריה ומניעת חדירתם , כוחותיהם

."אל מעבר לקו החזיתאוייבשל מטוסי 



,טייסכלשלאישילסימוןפרט,כךנצבעוהטייסתמטוסיכל.10בטייסתפרידריךשלהאישימטוסו
האחוריבחלקושנמתח,השחורהאלכסוניהקוהואהסימוןפרידריךשלבמקרה.באווירלזהותושאיפשר

,1371/17(הסידורימספרו),DIIIפפאלץ(המטוססוג):נאמרהשרטוטבתחתיתבהסבר.המטוסגוףשל
.1917סוף,10היירוטטייסת,רודנברגפרידריךבמילואיםלויטננט(הטייסשם)

(http://wp.scn.ru/en/forum/in_focus/417-59-20: המקור)

http://wp.scn.ru/en/forum/in_focus/417-59-20


,  מדוייקדגם : תצלום מבויים
של מטוסו  , בקנה מידה קטן

כביכול בעת  , האישי של פרידריך
.  תרגיל אירובטי



Dreamstime).    במלחמת העולם הראשונהאויריקרב  : אילוסטרציה)

.(.  ג.ב–כשהראשון הכי נמוך והאחרונים הכי גבוהים , Vבצורת )

טסתי בקצה האחרון של , כרגיל לגבי הטייס הכי צעיר בינינו, אני

כנראה בידיעה שמכונות  )הטייס האנגלי בא מאחור . מיבנהה

למרות  (. הקבועות במטוסינו היו מכוונת רק קדימההיריה

כנראה שזה , לא ירה הטייס האנגלי בי, שהייתי הכי קרוב אליו

–אלא בטייס שנמצא לפניי בשורה , היה פשוט מידיי עבורו
.  בכנפיים שבורותהמיבנהוהפיל אותו מתוך 

הפעם כיוון אל  . תקף האנגלי שוב, עשר דקות לאחר מכן"

–המיבנהשטס בראש , וויילר, המטוס של מפקד הטייסת שלנו
הבחין בו מאוחר מידיי  וויילר. וגם הוא נפל כשהוא אחוז להבות

כדי לצאת משדה האש של הטייס  , ולכן לא פנה חדות כמו כולנו

.האנגלי והוא שילם על כך בחייו

נהרגו לנו  , במשך עשרים חודשי קיומה של הטייסת שלנו"...

אבל  . בחודש האחרון בלבד נהרגו ארבעה. טייסים50-למעלה מ

הניח , בארוחת הצהרים, רק ביום אחד. לא חשבנו הרבה על כך

תוך תשעה, בקצב הזה': אחד מאיתנו את כף המרק ואמר

יום אחד פגשנו "כי , בין השאר סיפר בהם. כתב פרידריך את זיכרונותיו מימיו כטייס במלחמה1975-ב

שמשימתם  , לאחריו שני מטוסים בריטיים נוספיםכשמייד, מעל לחזית אלוף הפלות בריטי מפורסם

הרגיל של להקת אווזים  במיבנהאנחנו היינו שבעה וטסנו . היחידה הייתה להגן עליו מאחור בעת קרב

..."וכולנו חזרנו לאכול–אמר אחד מאיתנו ', יכול להיות'. 'חודשים לא יישאר בחיים אף אחד מאיתנו

אך בסופו של דבר יצא  –פרידריך היה כמה פעמים קרוב להיכלל בסטטיסטיקה העצובה הזאת 

...אוייבלא הפיל אף מטוס , עם זאת יש לציין כי בכל ימיו כטייס קרבי. מהמלחמה הנוראה בשלום



שלושהשלחופשהפרידריךקיבל1917בנובמבר7-ב

אתולסייםהאנוברשללאוניברסיטהלחזורכדי,חודשים

אותםעבראכןהוא.חשמלמהנדסתוארלקבלתהמיבחנים

.המהנדסתואראת1918בפברוארוקיבלבהצלחה

שקטהשהיתהבאלזסלחזיתפרידריךחזרהחופשהבתום

ליד,בהאבשטייןשחנתה,75היירוטלטייסתוהוצביחסית

הואזאתבטייסת.שווייץ-צרפתגבולשבקירבת,מילוזהעיר

.המלחמהתוםעדשירת

פרידריך מעשן  : רגע של רגיעה
סיגריה כשהוא נשען על גלגל מטוסו  

.10בשדה התעופה של טייסת 



להדריך:"דיפלומטי"תפקידפרידריךעלהוטל,1918בספטמבר,המלחמהסוףלפניכמעט
עללפניהםהירצהפרידריך.אוויריתמלחמהבהילכות,בכיריםשבדייםקציניםשלמשלחת

:בתצלום.75טייסתמטוסישלבקואיתםוסייר–"המלחמתיוערכםהמטוסיםהתפתחות"
.המטוסיםאחדעלטכנייםפרטיםהשבדיםלאורחיםמוסר,(משמאלראשון)פרידריך



שירותותקופתבכללוהפריעהלאפרידריךשלהיהודיתזהותו

כאשר,לדבריו,היתהאזהועלהשהנושאהיחידההפעם.כטייס

לרגעאותועצר,259טייסתשלהתעופהבשדהבהיותו,אחדיום

אומרים":לוואמרבאקהאוז(סרן)האופטמן,שלוהטייסתמפקד

המשמעות."יהודיאתהכי,זאתביחידהלשרתנשלחתשלדבריך

כי,סיורבטייסתבחרשפרידריך,היאזאתבאמירההנסתרת

אדוני':לועניתי".יירוטטייסתשלמזאתפחותמסוכנתפעילותה

?'כןמי':שאלהואאז'!כזהדבראמרתילאמעולם,ההאופטמן

שאלבאקהאוז.'לטייסתחברייאמרואלהדברים':עניתי

בעצמילעצורשיכולתילפני?'אלהדבריםאמרמי':בהתרגשות

.'השםאתלמסורממניידרושלאהריההאופטמןאדוני':לועניתי

יכולאתה.חבריךמצדנימוסחוסראיזה':בכעספלטבאקהאוז

".'ללכת

,הגרמניהאווירבחילאנטישמיתפרשההתפרסמהלימים,אגב

ימינולידנעשההימיםשברבותמי–גרינגהרמןמעורבהיהבה

טייסהיההואהראשונההעולםבמלחמת...היטלראדולףשל

כנףלמפקדמכןולאחר27היירוטטייסתמפקדשנעשה,מצטיין

גרינגהיהימיםבאותםכבר.ריכטהופןהיההראשוןשמפקדה,1

עלהשליליתדעתואתלהביעחשששלא,מובהקאנטישמי

לאוזניוהגיעהגרינגשלהאנטישמיותמהערותיואחת.היהודים

–יהודיהיהבמטוסושהתצפיתן,אוואראדולףההפלותאלוףשל
לצד,בולטדודמגןמטוסועלצבע,מחאהולאותהתרתחוהוא

.הגרמניהאווירחילשלהשחורהצלבסמל

במלחמת העולם הראשונה, סמל יהודי–מטוס גרמני 



לרצחהפכההנאציםידיעלבגרמניההיהודיםכשרדיפת,אגב

,סטפני,אחותו:פרידריךשלחייוברקעשובגרינגהופיע,עם

הרכבתבתחנתלהתייצבצוקיבלה,בפרייבורגאזשהתגוררה

גירוש:ברורההיתההמשמעות.בלבדידמטעןעםהמקומית

,חייהעללמאבקמיידיצאהסטפני.השמדהאפילוואוליי

אלוהגיעההמקומיתובכנסייהבמימשלשוניםאישיםהזעיקה

היההראשונההעולםשבמלחמת,פוהלמןפוןלויטננטגנרל

Pour–ביותרהגבוהההצטיינותבאותוזכהדיוויזיהמפקד la
Merite.עצמוגרינגהרמןאללמענהלפנותהחליטפוהלמןפון,

הנימוקיםשללבין.הפרוסיתהצבאיתבאקדמיהשלוחניךשהיה

שאחיההעובדהאתגםהזכירהואסטפנילטובתשהעלה

שגרינגהכנף–ריכטהופןשל1בכנףטייסהיה(פרידריךכלומר)

אתהכריעזהשדברייתכן.מסויימתתקופהבמשךמפקדההיה

היא:כןעליתר...סטפנישקיבלההצואתביטלוגרינג–הכף

.המלחמהימיכלשהתהושםלאנגליהמגרמניהלברוחהצליחה

לויטננט-גנרל
.פוהלמןפון גיאורג



קורלנדרהצעירה בשדרת רודנברגבית משפחת 
. של המאה הקודמת20-בשנות ה, בברלין41

החלהוא,המלחמהבתום,האווירמחילפרידריךשלשיחרורועם

החשמלבחקרשעסק,פטרסןפרופסורשלכאסיסטנטלעבוד

עםעבדשם,לברליןעברכןאחרי.דרמשטאטבאוניברסיטת

באנרגייתהשימושבפיתוחאזשעסק,פלטנראנטוןהממציא

.אוניותלהנעתחשמללייצורהרוח

"(האנזי)"גרטרודיוהנהאתלאישהפרידריךנשא1922-ב

עברווהםבפירתיהודילאורספריםמוציאשלבתו,רוזנפלדר

נולדוכאן.בברלין41קורלנדרבשדרתמשפחתידובביתלגור

.1927-ברות-ואנטה1924-באלישבע–בנותיהםשתילהם

וכשפתחהAEGבחברתלעבודפרידריךהחלמסוייםבשלב

הטכנילמנהלומונההוא,בטורקיהתעשייתימפעלהחברה

.באיסטנבוללהתגוררעברהוהמשפחה–הראשי

(Google Maps: תצלום עדכני)



–באיסטנבולפרידריךאלגםהנאציםשלהארוכהידםהגיעה1936-ב
יחזורלאפניםשבשום,ברורלוהיה.AEGמחברתפוטר,יהדותוובגלל

הבת.ישראלבארץלהתמקםהחליטזאתובמקוםהנאציתלגרמניה

היתהארצהלעלותההחלטה"כי,שניםלאחרסיפרה,אלישבע,הבכורה

...קורלנדרבשדרתהאהובלביתנועודנחזורשלאהיתהמשמעותה...קשה

נסעוואשתוהוא'...לפלסטינהרק.אחרתדרךאיןמעכשיו':אמראבאאבל

לעבודהמיידאותושקיבל,רוטנברגפנחסעםפרידריךנפגשוכאןארצה

והחלהבחיפההתמקמההמשפחה".הארצישראליתהחשמלבחברת

הספרבביתללמודהחלוהבנותשתי.החדשיםחייהלתנאילהסתגל

.בסביבתןהשתלבומהרהועדהריאלי

היינוהשארבין...גדולהיההחייםבאורחהשינוי"כי,עודמספרתאלישבע

אתלקרואאביהיהיכולכברכשנתייםלאחר...חדשהשפהללמודצריכים

היההריכי,האנגלי'פוסטפלסטיין'האתקראגםהואאבל',הארץ'עיתון

מרגישהואאיךידידאותוכששאל...לטיניותאותיותלקרואכךכלמורגל

".'לכאןהמהגרהיהאבילוהיהמוטב':פרידריךענה,חדשכעולה

בתקופה שבה הגיע  , רודנברגפרידריך 
.ארצה והחל לעבוד בחברת החשמל

(ארכיון חברת החשמל)



(ארכיון חברת החשמל. )מקום עבודתו של פרידריך עם בואו ארצה, תחנת החשמל חיפה א

בחברתהיומיומייםעיסוקיומלבד

תוכניותכמהפרידריךיזם,החשמל

לסלולהיתהמהןאחת.הארץלפיתוח

זאת.אביב-לתלמחיפהאוטוסטראדה

התנהלההעריםשתיביןשהדרךבעת

היםדרךשלהתוואיעל,צרבכביש

,נין'וגכרםטולדרךשעבר,העתיקה

אולם...קילומטר160שלמרחק

.מומשהלאזאתתוכנית

מהנדסעםשהגה,נוספתתוכנית

,החשמללחברתהגישואף,אחר

אגםשבקרקעיתהכבולאתלנצלהיתה

כךכדיותוךחשמללהפקת,החולה

לשדותאותוולהפוךהאגםאתלייבש

דחתההחשמלשחברתאלא.חקלאיים

.רווחיתכבלתיהתוכניתאת



,מהזמןלאחר.בחיפההיםבדרךוחציחדרבתבדירהרודנברגמשפחתהתגוררה,בתחילה
ברחוב,זהקטןדירותביתשלהכניסהבקומת,יותרמרווחתלדירההמשפחהעברה

Google:עדכניתצלום).18התשבי Maps)



,"הגנה"לפרידריךהצטרף,ט"תרצ-ו"תרצמאורעותכשפרצו

ייעשהשלאדבר,חוקיתבלתיפעילותזושהיתהמאחראך

.מבנותיוזאתהסתיר,חוקשומרת"יקית"במשפחה

."התעמלותשיעורי"כלהןהוסברומהביתשלוההיעדרויות

יוצאיםשאבותיהם,לכיתהמחבריהןששמעו,הבנותאבל

..."משתמט"שאביהןחששו,בשבועפעםלפחותלשמירה

מתיי":פרידריךאתהאםשאלהאחדכשערב,השתנההכל

והוסיפהבנותיהלמראהלרגעהפסיקה)...ליוצאאתה

"?שלךלהתעמלות(במהירות

התביישולאושובמדוברבמהסוףסוףהבנותהבינוהפעם

...באביהן

מבוגרפרידריךהיהכברהשנייההעולםמלחמתכשפרצה

זאתבכלאליוהגיעההמלחמהאבל–לצבאלהתגייסמכדי

בתיאתלהפציץוהחלהלגרמניההצטרפהאיטליהכאשר

מאודקטןמרחק–במפרץהדלקמיכליואתבחיפההזיקוק

ממלחמתמזלואבל.משרדונמצאשבההכוחמתחנת

.נפגעלאוהואהפעםגםאותוליווההראשונההעולם

וקציניםחייליםלארחוהאנזיפרידריךהירבוימיםבאותם

.ביתיתבאווירההחופשהאתלהםלהנעיםכדי,בריטיים

כטייסימיועללאורחיולספרפרידריךנהגאלהבמיפגשים

הבריטים".מאזשלותצלומיםלהםהראהואףגרמניקרבי

.שניםלאחראלישבעסיפרה,"הללומהתצלומיםהתפעלו

לאחר הפצצה  , הדלק שליד חוף המפרץמיכליעשן כבד עולה מחוות 
.איטלקית במלחמת העולם השנייה



.איזי ואלישבע ביום נישואיהם בירושלים

.בתיכוןלימודיהאת,אלישבע,הבכורההבתסיימה40-השנותבתחילת

תנועתכחברת,היאאך,באוניברסיטהלימודיםעבורהתיכננוהוריה

להצטרףוהחליטה–חלוציותעלנעולההיתה,"העוליםהמחנות"הנוער

.1940-בהמלחליםמצפוןשהוקם,הערבהבית:המדברבלבלקיבוץ

הערבהבבית.חדשחייםלאורחהביתאתעזבהוהיאלהנעתרוהוריה

ליטן(איזי)יצחקאתפגשההיאכךכדיתוך.חובשת-כאחותשימשההיא

.להינשאהחליטווהשניים"ההגנה"מטעםהקיבוץשלז"המא,(לוונשטייין)

בבתפוצצושבו,הגשריםבליל:הפרדהעליהםנכפתהלכןשקודםאלא

והבריטיםהירדןעלאלנביגשרגםפוצץ,הארץבגבולותגשרים11אחת

שבת"ב.הערבהמביתהגיעו,זאתשביצעוח"הפלמשאנשיחשדו

רובאתועצרוהקיבוץעלמצורהטילוהם(1946ביוני29)"השחורה

למעלהעברה.ברפיחמעצרלמחנהאותםושיגרו,איזיאתכולל,הגברים
,1948בינואר27-בנישאוהשניים...משםחזרשאיזיעדשנהמחצי

.בירושליםהקהילהועדבבית,העצמאותמלחמתשלבעיצומה

,נהרגומתושביוורביםהירדניהלגיוןידיעלנכבשעציוןשגושבימים

הוחלטלכן.המבודדהערבהבביתגםיקרהשכךגדולחששהתעורר

,הצפוניהמלחיםמפעלעובדיעםהוסעוחבריוכל.הקיבוץאתלפנות

למרכזמשםגםפונודברשלובסופוהימהשבדרוםלסדום,בדוברות

ליטןומשפחתנפרדיםקיבוציםשניזמןלאחרהקימוהקיבוץחברי.הארץ

נולדוגםכאן.נהריהשליד,הזיוגשרקיבוץ-מהםבאחדלהתמקםבחרה

.ודורית(גילי)גלעד,מיכל:המשפחהילדישלושת

לנהריהעברוהם.הקיבוץאתלעזובואיזיאלישבעהחליטומסוייםבשלב

אזעבדהאלישבע."ישאסבסט"במפעלמכירותכאישלעבודהחלואיזי

.למבוגריםבאולפןלעבריתכמורה



ופרידריך  הנזיעל המרפסת בבית , מיכל ודורית עם גילי אחיהן
.בתחילת שירותו הצבאי

בתצלומים  ( מטקכיום )ודורית ( אנזנברגכיום )מיכל 
.עדכניים



אברהם המבורגר, רות ובעלה-נטהא

פרידריךשלהצעירההבת

בדרךבחרה,רות-אנטה,והאנזי

לימודילאחר.בחייהאחרת

ספרבביתלמדההתיכון

.באנגליהוהשתלמהלאחיות

העמקהחוליםבביתעבדההיא

.בחיפהכרמלהחוליםובבית

מזכירהנעשתהזמןלאחר

רוטשילדהחוליםבביתרפואית

.בחיפה

,המבורגרלאברהםנישאהרות

הימיםשברבותרכבחשמלאי

,"מרוויץמוסך"שלבעליונעשה

התגוררוהם.14מגילעבדשבו

–ילדיםשנילהםונולדובחיפה
חובבהיהאברהם.וענתרון

תחביב,תחרויותכוללשייט

היוהחיים.ולנכדולבנושעבר

רותנהרגו1979-באך,יפים

.דרכיםבתאונתובעלה

ענת המבורגר

רון המבורגר



התאפשר,1952-ב,לישראלגרמניהביןהשילומיםהסכםנחתםכאשר

שנדרשו,חשמללייצורחדשותמערכותבמסגרתולקבלהחשמללחברת

בראשיתהגדולהמהעלייהכתוצאה,באוכלוסייההמהירהגידולנוכח

במשלחתהחשמלחברתלנציגפרידריךמונה1954-ב.המדינהקיום

כברשהבנותמאחר.בגרמניהקלןבעירשהתמקמה,הישראליתהקניות

במשך.לשםנסעווהאנזיופרידריךבעיהבכךהיתהלא,הביתאתעזבו

הקניותבמשלחת"מקורות"המיםחברתבענייניגםפרידריךטיפלהזמן

.1960סוףעדבקלןהזוגשלשהותוהתארכהוכך

שנועדה,חדשהכוחתחנתרכישתבקלןפרידריךהשליםהשארבין

הכוחתחנתהקמתהיתההתוצאה.בחיפההחשמלייצוראתלהגדיל

והחלהמגוואט150בארץהחשמללמערכתשהוסיפה,"'בחיפה"

מעגלסגירתזאתהייתהפרידריךשלהאישיתמבחינתו.1962-בלפעול

אותה–AEGבחברתהוזמןהחדשההכוחלתחנתהציודכלשכן,סמלית

...1936-בהנאציםבגללפוטרשממנהחברה

.נהיגהרשיוןלאוגם–מכוניתלפרידריךהיתהלאעתאותהעד,אגב

הוא.מכוניתלרכושהזמןהגיעכיהחליטו,לגרמניהואשתוהואכשהגיעו

כיהתברר,לקבלוכדילבדיקותוכשניגשנהיגהלרשיוןבקשההגיש

לשעברהקרביהטייס–והואכמובןנדחתההבקשה.צבעיםעיוור...הוא

.מכוניתוללארשיוןללאנותר-

יצאוהוא–בכרמללביתםוהאנזיפרידריךחזרובקלןעבודתותוםעם

יכולתםככלנהנוואשתוהוא.פנאישללימיםלהתרגלוהחללגימלאות

שהואלמרותזאתכל.ועודל"ובחובארץטיולים,תערוכות,מקונצרטים

.ממושכיםטיפוליםועברחמורקיבהמכיבסבל

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



הוא.גולניבסיירת,פרידריךשלנכדו,גילישירתהכיפוריםיוםבמלחמת

,ונהרגנפגעהחרמוןעלהשניובקרבקשיםקרבותבכמההשתתף

,מותולאחר,לוהוענקליבואומץעל.שנפצעמפקדואתלחלץכשניסה

.העוזעיטור

:נאמרהעיטורבתעודת

גלעדליטןסמל

גבורהגילה

ליטןגלעדסמלחיפה,החרמוןעלהראשוןבקרב1973באוקטובר8ביום

,התבררלכבישבהגיעם.מהרכסהכוחנסיגתעל,נוסףחיילעםל"ז

שניתלעלותהתנדבונוסףוחיילל"זליטןגלעדסמל.נעדרהחייליםשאחד

,עזהבאשנתקלוהחיילאתמצאושלאלאחראולם.הנעדרהיכןולבדוק

,למוצבגישה-דרךפריצתבזמן1973באוקטובר12-ב.לכבישוחזרו

התנדבל"זליטןגלעדסמל.סוריםממטוסיםהרגליוהכוחהחבלניםנפגעו

אתוארגןאותםסימן,מוקשיםכשגילה.הדרךאתשיבדוקהראשוןלהיות

,1973באוקטובר22-ב.המערכתלצירשהגיעועדדרכםהשיירהמעבר

גלעדסמל.הכבישעלמוטלונשארפ"המנפגע,החרמוןעלהשניבקרב

בזמן.בולטפלשיוכלו,מתלשטח,לאחוראותולגרורכדיקפץל"זליטן

לב-אומץגילהאלהבמעשיו.מפצעיומתיותרומאוחר-נפצעהקפיצה

.לוחמיםואחוותיזמה,התנדבות-רוח,למופת

חולהאזשהיה,פרידריך.בנהריההעלמיןבביתלמנוחותהובאגילי

.להלוויהוהגיעויתרלא,למיטתוומרותק



עםהמשפחתיהקשראתהמשיכה,דורית,גילישלהצעירהאחותו

יתר.הסיירתכפקידתשירתה,להתגייסזמנהכשהגיע:"גולני"סיירת

מטקדוד,מאזהסיירתלמפקדנישאהספורותשניםלאחר:כןעל

סגןכיוםהואאיתיי.ועופריאיתיי,מור–ילדיםשלושהלהםונולדו

"גולני"סיירתעלמסויימתתקופהפיקדהואגםהשארשבין,אלוף

עוזח"באמפקדהוא(2022)כיום.12גדודלמפקדמונהמכןולאחר

דובדבן,מגלןהסיירותלוחמימגיעיםאליו–לקומנדוהספרבית-

.אימוניהםלהמשך,הטירונותאחרי,ואגוז

גילישלמותולאחרשנה11נולדשאיתיי,הואבמיוחדשמרגשמה

לפיוהןהאזרחיהלוחלפיהן,(כמובן,לשנהפרט)ממשתאריךבאותו

ידיעלכשרואיין,פעם.בתשריו"כ,באוקטובר22-ב:היהודיהלוח

בתשריו"כ,1984באוקטובר22-בנולדתי":איתייסיפר,עיתונאי

שנהעשרהתשעכלקורהולועזיעבריתאריךשלחיבור...ד"תשמ

תאריכיםאלו.שנה11-בפעםקורהזהשניםמאותלכמהאחתורק

."להתלכדאמוריםשלא

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



1970-בוהאנזיפרידריך 

והובא  1977-נפטר ברודנברגפרידריך 

אשתו האריכה חיים האנזי. למנוחות בחיפה

.  1995-היא נפטרה ב: אחריו



מקורות
– Index Deutschland, ליטןאלישבע  rijo research 

Friedrich Rüdenberg (1892 in Wülfel, Hannover - 1977 in Haifa, Israel): 

Kampfflieger im I. Weltkrieg und Ingenieur (von seiner Tochter, Elisheva 

Litan)

.2014, סיפור משפחתי, מטר זהב, ליטןאלישבע 

.2003, ג"תל אביב תשס. מכתביו של טייס יהודי במלחמת העולם הראשונה, "פרידריך, שלך בלבביות", ליטןאלישבע 
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