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ר אברה� "סופרת וד, בשבת שלמה ק) זינה(ב� חנה 

) 15.10.1927(ח "ט בתשרי תרפ"נולד ביו� י, )ד"עו(וינשל 
, כדורגל(התעניי� בספורט , הספר הריאלי �למד בבית. בחיפה
ובייחוד הצטיי� בסיו� וקיבל פרסי� בכמה תחרויות ) שחייה
הספר הריאלי נסע � שש כיתות בביתאחר שסיי�. ארציות

הבינלאומי שליד ' וסיי� את הקולג) לבנו�(לביירות 
הוא חזר ארצה ועבר את . האוניברסיטה האמריקנית

כ� ביקר בשיעורי . הבגרות של האוניברסיטה בלונדו��בחינות
מר . הספר למשפטי� בירושלי� והצטיי� בכשרונותיו�בית
לא פע� : "תב עליוכ, הספר�אחד המרצי� של בית, דוכ�

התענגתי לשמוע את תשובותיו המלאות תוכ� והבנה 
משפטית בסמינריו� למשפט שניהלתי בתקופת הרצאותי 

התעניינותו במקצוע המשפט היתה ". הספר למשפטי��בבית
עקב אחרי מהל# המשפטי� , משפט� הוא ביקר בבתי. רבה

 אהב לנהל ויכוחי� בענייני. ועזר לאביו בעבודתו המקצועית
בראשו הכל : "די� ידוע בירושלי� כתב עליו� עור#. משפט

אפשר היה להאמי� � שלפעמי� אי, כ# ברור�היה כל
ידי �שהנימוקי� המסובכי� והמפותחי� הללו נאמרי� על

הוא לא . הספר למשפטי��שעוד טר� גמר את בית, ילד צעיר
תמיד ". כי א� ג� אהב אותו והתעניי� בו, רק הבי� את החוק

לשוחח , להתעניי�, הירבה לקרוא, ב את ידיעותיושא� להרחי
. ומשו� כ# היה הרוח החיה בי� חבריו, על כל בעיה

הספר � נסע ללונדו� והחל ללמוד בבית1947בספטמבר 
הוא התעמק בייחוד ". לינקול� אי�"הידוע למשפטי� 

ועסק , הסוציולוגיה והכלכלה, בשאלות המשפט הפומבי
  .בהכנת תוכניות לבניי� האר$

  
העצמאות החליט לחזור ארצה � ע� פרו$ מלחמת

על מהל# מחשבותיו . ולמלא את חובתו בלי לחכות לפקודה
במכתבו . רוחו אפשר לשפוט לפי מכתביו מאותו הזמ�� ומצב

לא נעי� לעזוב את : " כתב1948בפברואר  �16להוריו מ
אבל עוד פחות נעי� לדעת שחברי שופכי� , הלימודי� עכשיו

כשאני ... י יושב במרחקי� ובלא דאגהאת דמ� בזמ� שאנ
יודע שהדברי� שעבור� חונכתי נהרסי� או עלולי� 

יתכ� שאי� כל ער# להיות ... בלי שאנקו� אצבע, להיהרס

אבל למרות הכל א� כל אחד יחשוב כ# תתארו , חייל

 חזר 1948באמצע מאי "... לעצמכ� באיזה מצב עגו� נימצא
לחבריו . ד אלחוטאיהתותחני� בתפקי�ארצה והתגייס לחיל

תמיד היה ". אלא להילח�' וב'ג'לא באתי לחפש : "אמר
שלושה שבועות אחרי גיוסו כבר . הקרב הקדמיות�בעמדות

ע� יחידתו השתת� בכיבושי� . השתת� בפעולות ליד לטרו�

 הועבר 1948באמצע דצמבר . בגליל העליו� ובגליל המערבי
 משו� שהשתתפה בקרבות האחרוני� בנגב, ט"לפלוגה נ

 נפל שאול. קרביתשדרש בכל תוק� שיקחו אותו לפעולה 
בקרב , לגירוש הצבא המצרי מתחו� ישראל" חורב"במבצע 

ט "א בכסלו תש"א� יונס ביו� כ' ליד ח86על משלט 

הקברות �עולמי� בבית� והובא למנוחת, )23.12.1948(
מיו� , גמור�במכתבו האחרו� הבלתי. הצבאי בחיפה

תתפלאי בוודאי , יקירתי: "תב לידידתוהוא כו, 21.12.1948
נודע �א# לפני שאחד יוצא אל הלא, על הדחיפות שבמכתבי

המכתב ..." רגיל הוא לשפו# את נפשו ולעשות את חשבונו
מפקד יחידתו כתב . נפסק באמצע וג� חייו נפסקו באמצע

שיכול , אחרי מותו נמצא בי� ניירותיו הקטע הבא: "עליו
: בריו החיילי� ולציבור בכלללהיחשב לדברי פרידה לח

כשהוא , כשהאד� מקריב את אושרו הפרטי למע� החברה'
, מסכ� את עורו ושופ# את זיעתו ודמו על מזבח המולדת

אותו . הזכות למצפו� נקי �נשארת בידו זכות קדושה אחת 
מנת �האד� שנלח� עבור החברה והמשרת אותה שלא על

וא� המטרות , לקבל פרס זכאי לדעת עבור מה הוא נלח�
הוא רשאי להיות , שעבור� הוא נלח� מצדיקות את הקרבתו

משוכנע שהמלחמה מתנהלת באופ� המתקבל על הדעת 
ע� סיו� , ולבסו� הוא זכאי. והעלול להביא לידי סיומה

לביטחו� , נוס� למימוש מטרותיה המידיות, המלחמה
דרישות . האלמנטרי מצד החברה מפני הפחד ומפני המחסור

הגיוניות ולמרות שלכאורה נראות ה� כניתנות אלה ה� 
קיומ� עד היו� � מצערת העובדה שבגלל אי, להגשמה

 ".'הצטברה מרירות רבה בלב החייל
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