לזנומשורייני החילוץ
ביד־מודכי נחנך אתו הנצחהלזכרהחילוץוההצלה של עשרותמילדי הקיבוץ במלחמת השחרור
על הגנת הבית והמשפחה .חשוב למצב
 63שנה בדרכה אל קיבוץ גברעם השכן.
יד־מרדכי
התקיים בקיבוץ
לאחרונה
כולנו .אני גאהלהיות
הסיפור בתודעה של
את האירוע פתח ראש המועצה האזורית
אירוע חנוכת אתר ההנצחהלזכרו של איש
ראש המועצה של קיבוץיד־מרדכי״.
הפלמ״ח ,גרשון דובנבוים ,שחילץ עשרות חוף־אשקלון יאירפרג׳ון ,שבירך על היוז־
$TS1$היוזמה$TS1$
לאחר הטקס הקצר יצאו חברי קיבוץ
$DN2$היוזמה $DN2$המבורכת להנצחת איש הפלמ״ח גרשון
מה
מילדי הקיבוץ במאי  1948בקרבות מלח־
$TS1$מלחמת$TS1$
גדול ,למסע אופניים
דובנבוים .״זהו המקום של המערכתהבל־
$TS1$הבלתיפורמלית$TS1$
$DN2$מלחמת $DN2$השחרור .לאחר האירוע באתר ההנצחה
מת
יד־מרדכי ,מקטן עד
שהוביל רכב משוריין זהה לבסיס הרכ־
$TS1$הרכבים$TS1$
הילדים״ ,אמר פר־
$TS1$פרג׳ון$TS1$.
$DN2$הבלתיפורמלית $DN2$לחנך את
יצאו חברי הקיבוץ למסע אופניים בדרך תי־פורמלית
בים
נדל״ן ,זהו סיפור
בה עברה שיירתהחילוץ שלהילדיםלפני ג׳ון.
$DN2$הרכבים $DN2$שפינו אתילדי הקיבוץלפני  63שנה.
$DN2$פרג׳ון $DN2$.״זה אינו סיפור על
את

במשוריין נהג אילן
שהיה ביןהילדים
ולרעיון להקמת
כבסיסליוזמה
מאירי,

שפונו מהקיבוץ.

ההנצחה

לספר
של

והרגשת

הסיפור הייחודי ולשמר

את זכרו

עמדו

את

גרשון דובנבוים,

הצבא המצרי.

המשוריין

מוביל

את

האופניים
חברי

הקיבוץ!

צילום:

יד־מרדכי

וייל
(קוצי).
אותנטי,

אתר

ההנצחה הוקם

הקיבוץ שהיוילדים
גדעוןסגל ,דובי

ביד־מרדכי.

של

שפיקד

על

שיירת

משורייניהחילוץוהציל כמאהילדים מה־
$TS1$מהתקפות$TS1$

תקפות
$DN2$מהתקפות$DN2$

מסע

הרצון

אתר

החובה

בידי חברי
המשוריין

חבר הקיבוץ,

באתר

בעת הפינוי

שטרנברג ודן

ההנצחה מוצב משוריין

ששופץ בידי חברי הקיבוץ.

במשך שישה ימים במלחמת
 18עד  23במאי  1948בלמו
ההתקפות הבל־
$TS1$הבלתיפוסקות$TS1$
ו־ 16לוחמי פלמ״ח את
$DN2$הבלתיפוסקות $DN2$מצד המצרים ,שניסו לכבוש
תי־פוסקות
הגיעו עם חשי־
$TS1$חשיבה$TS1$
5.91
את הקיבוץ .בליל
$DN2$חשיבה$DN2$לקיבוץלוחמי ״היות הנגב״ בשלושה
בה
השחרור
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משורייני

״פרפר"

03:2
בשעה

יצאה

ו־ 35

נשיםלעבר

ובאוטובוס

שיירה עם

הברים

משוריין.

מאהילדים

קיבוץ גברעם ,וממנו מז־
$TS1$מזרחה$TS1$

רחה
$DN2$מזרחה$DN2$לקיבוץ רוחמה .סיפור עמידת

חברי

הקיבוץ וקומץהלוחמים
דל ,מנותקים ללא סיוע חיצוני מול
מצרית סדירה ,הפך לאחד הסמליםהבול־
$TS1$הבולטים$TS1$
$DN2$הבולטים $DN2$של העמידה העיקשת בתש״ח.
טים
החמושים

בנשק

הטיבה

שובל ובע

