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מחלקת רמת הכובש/מעוז חיים
ערך :צבי בן-צור ,בהסתמך בעיקר על כתביו של יהודה "פרא" בן-צור
אנשי המחלקה התגייסו לפלמ"ח והצטרפו לפלוגה ד' בפיקודו של בנימין גולדשטיין [צור] .מפקד המחלקה ברמת
הכובש של פלוגה ד' היה שמואל רוזנפלד .המחלקה התארגנה בתקופה מוכרת כ"עבודה ואימונים" .תקופה זו
נמשכה עבור אנשי המחלקה עד ראשית נובמבר  .3491עת הסתיים אימון הפרט .ב 31-בנובמבר  3491נערך
בקיבוץ גבעת חיים מסדר השבעת המחלקה לאור מדורות .מפקדי הכיתות חגרו תתי-מקלע ומפקד הפלמ"ח יצחק
שדה ,עבר בין השורות ו"הטיל" על החברים רובים .סגן מפקד המחלקה אורי אריאב ומפקד אחת הכיתות אלקנה
גלי נעצרו למחרת היום בצומת כפר-סבא .השוטרים הבריטיים גילו על גג האוטובוס את תתי-המקלע .זה הוביל
בסופו של יום לחיפוש הגדול ברמת הכובש (ראה נספח א' לפרטים על החיפוש) .אנשי המחלקה נעצרו למשך 31
יום ולאחר שחרורם ,הועברה המחלקה באופן מהיר לעמק יזרעאל יחד עם כול הפלוגה (ראה נספח ב' – סיפורו
האישי של חבר המחלקה יהודה "פרא" בן-צור)  .אנשי המחלקה עברו לקיבוץ מעוז חיים .מפקד המחלקה היה
כעת אהרון שטולצברג .מפקד הפלוגה היה יוסוף גדרון .המחלקה התפרקה למעשה בתחילת שנת  ,3491כאשר
רוב החברים מהצופים פנו להכשרות ,אחרים לקורסים מקצועיים והיתר הצטרפו למחלקת המטה בבית השיטה.
במלחמת העצמאות חברי המחלקה התפצלו ליחידות שונות .אנשי הצופים היו חלק מהקבוצה אשר עלתה לקיבוץ
בארי באזור נחאביר (בארי הישנה) ונטלה חלק בקרבות בנגב .שישה מחברי המחלקה עברו לפלי"ם ונטלו חלק
במאבק על ההעפלה ,הקמת חיל-הים ואף לחמו בגזרות השונות בתקופת הקרבות.

פרטים נוספים
מספר חברים 13 :חניכים.
מוצא החברים :אוסף של חברים משלושת הערים הגדולות :ירושלים ,תל-אביב וחיפה .וכמה בודדים מכול קצוות
הארץ.
שייכות תנועתית :חברי הקבוצה הגדולה היו חניכי תנועת הצופים משלוש הערים .אליהם נוספו  7בוגרי גימנסיה
"בלפור" בתל-אביב והיתר היו בודדים.
משק הכשרה :רמת-הכובש ,מעוז חיים..
תאריך גיוס לפלמ"ח :יוני-יולי .3491
תאריך שחרור :ראשית שנת .3491
יחידה צבאית (פלוגה ,גדוד) :פלוגה ד' .לאחר מכן כול אחד עבר למקום אחר ,רבים הצטרפו לגרעין אשר הקים
את קיבוץ בארי .חלק עברו לפלי"ם.
מסגרת גיוס :קבוצות ובודדים.
במהלך הפרק הצבאי שהו ב :רמת הכובש (יוני-דצמבר  ,)3491מעוז חיים (דצמבר  3491עד ראשית שנת
.)3491
התחברות אל קבוצה/קבוצות במהלך השירות ובסיומו :קבוצה גדולה של  31בנים ומספר בנות היו חניכי תנועת
הצופים בשלוש הערים הגדולות .קבוצה נוספת הגיעה מתל-אביב ,בוגרי גימנסיה "בלפור" .השאר הצטרפו
כבודדים.
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הנופלים מקרב חברי המחלקה:
אדל גיל – נפטר ממחלת הטיפוס בעת שירותו 11 ,בפברואר .3499
אורלינסקי עמיחי – בקרבות על הדרך לירושלים ,קרב הקסטל 11 ,בינואר .3491
הכטר יאיר – קרב ניצנה במבצע "חורב" 13 ,בדצמבר .3491
סמוטריץ יצחק – קרבות לטרון 13 ,במאי .3491
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ידידיה אהרון – ההתקפה על משטרת שרונה 11 ,בפברואר .3493
שטולצברג אהרון – הקרבות בנגב ,סמוך לקיבוץ רביבים –  33בדצמבר .3491
שפרינצק אהרון-דוד – איש מחלקת הטיס ,נפל סמוך לחופי תל-אביב 9 ,ביוני .3491

רשימת לוחמי המחלקה:
מפקדי פלוגה ד :בנימין גולדשטיין-צור ,זלמן מרט ,יוסוף גדרון.
מפקדי המחלקה :שמואל [סמי] רוזנפלד ,אהרון שטולצברג.
מפקדי הכיתות :אורי אריאב [סמ"מ] ,ברוט ישעיהו ,בר-עתיד [ביל] וילנצ'וק ,אלקנה גלי [גלובטר] ,בנימין [בני]
קפלן ,חיים שחל [ליבל] ,אהרון ידידיה ,עוזי קוצר [קוצ'ינסקי] ,אהרון-דוד שפרינצק.
חברי המחלקה:
אגיון הבל [אלפרד]
אדל גיל
אהלי [ריקהויז] שמואל
אורלינסקי עמיחי
אורלנד שאול
אריאב אורי
ארן אליהו [יאולי]
ארנון [רביקוביץ] אורי
בוכמן גדעון
ביתן [פלקסמן] זיוה
בן-צור [בורשטין] יהודה [פרא]
בר-אילן דב
ברוט ישעיהו
ברקאי חיה
בר-עתיד [ביל] וילנצ'וק
גביש [קריסטל] שלמה
גורדון שפרה
גלי [גלובטר] אלקנה
גרוך איטה
דביר שבתאי
דבשי דוד
הברון [נשרי] רנה
הכטר יאיר
הררי מיכאל [מייק]
טל [קליין] אליעזר
יזרעאלי אשר [אוסיה]
ילין יונה
כהן צדוק [ציידי]
כהני ישעיהו [שייקה]
כסיף [כשיוף] אבשלום [אפסי]
לב [לויצקי] שלמה
לויתן ניסן
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מל יוסף
נבו יהושע
נחשון [קופרשטוק] אהרון [אולק]
סימן-טוב יהושע [שמי]
סמוטריץ יצחק
ענב [טרייביש] עזריאל
עקוב [יעקובוביץ] יאיר [ינקוץ]
פיש בן-עמי
פעיל [פילבסקי] מאיר
קדר [שורץ] מרדכי [מוטקה]
קיירה מנחם
קפלן בנימין [בני]
רביב [ריבא] בנימין
רוזנפלד שמואל [סמי]
רם [גרוסגליק] יצחק
שחל [ליבל] חיים
שיוביץ פסיה [פסקה]
שמגר [שטרנברג] מאיר
שפר אליעזר [הפולני]
שרון [שטריקמן] נתן [שטריקי]
תדמור נפתלי [קופיש]
יחיאל ??

מעבר והצטרפות למעוז חיים לאחר חיפוש הנשק ברמת הכובש – נובמבר :3491
אבינועם [הימלפרב] יונה
ידידיה אהרון
כהן אברהם [אמקה]
קוצר [קוצ'ינסקי] עוזי
שטולצברג אהרון
שפרינצק אהרון-דוד

מעניין לציין שמהמחלקה יצאו לימים  )!(3חתני פרס ישראל :נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר – חתן הפרס
למפעל חיים ,פרופ' ניסן לויתן – חתן הפרס בחקר הכלכלה ,ופרופ' נתן שרון – חתן הפרס לביוכימיה .בין יוצאי
המחלקה גם כמה שלימים נהיו בכירים בביטחון ובמשק ,ביניהם מייק הררי מבכירי 'המוסד' ,ד"ר אליעזר שפר
משנה לנגיד בנק ישראל ,וההיסטוריון מאיר'קה פעיל.

המקור למידע על המחלקה הוא בעיקר יהודה "פרא" בן-צור אשר פעל לאורך השנים לשימור רוח המחלקה
והמידע אודותיה .לעדות ישירה של יהודה על חברותו בפלוגה ד' הקש כאן.
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ב 3441-התקיים בביתו של מייק הררי מפגש (אחד מכמה מפגשים דומים שנערכו במשך השנים) של יוצאי
המחלקה .להלן צילום "תמונת מחזור" מהאירוע .זיהוי האנשים הוא חלקי ,ככל שתתוסף אינפורמציה המסמך כאן
יתעדכן בהתאם.

זיהוי החברים:
 – 3מייק הררי
 – 1מאיר'קה פעיל
 – 1ד"ר אלעזר שפר
 – 31יוסוף גדרון
 – 39יהודה "פרא" בן-צור
 – 31אליהו "יאולי" ארן
 – 13יצחק רם
 – 17פרופ' ניסן לויתן
 – 13מאיר שמגר
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מאריה אורן ,בנו של חבר המחלקה אליהו "יאולי" ארן ז"ל (שלאורך שנים ריכז את הקשר בין יוצאי המחלקה
ופרסם עשרות ידיעונים שנתיים לחבריה) ,התקבלה התמונה הבאה ממפגש ה 33-שנה למחלקה שנערך ב-
:1331

מימין לשמאל ,יושבים :יונה אבינועם ,אברהם "אמקה" כהן ,אליהו "יאולי" ארן ,אליעזר שפר ,יאיר "ינקוץ" עקוב,
עוזי קוצר ,נתן שרון.
עומדים :מייק הררי ,יעקב נויברג ,יהושע סימן-טוב ,דוד " ֶדד" דבשי ,יהושע נבו ,ניסן לויתן ,יהודה "פרא" בן-צור,
צדוק "ציידי" כהן ,הבל אגיון ,מאיר "מאירקה" פעיל
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נספח א' :החיפוש הגדול ברמת הכובש
להלן פרטים על חיפוש הנשק הגדול ברמת הכובש ,מקור :ויקיפדיה ,ערך "חיפוש הנשק ברמת הכובש":

ב 39-בנובמבר  3491נתגלו בבדיקה אקראית שערכו חיילים בריטים באוטובוס ,שלושה תתי מקלעים ארוזים בשק על גג האוטובוס .איש
מיושבי האוטובוס לא הודה כי הנשק שייך לו .חשדם של הבריטים נפל על שני צעירים ,אורי אריאב ואלקנה גלי ,שטענו שהם תושבי קיבוץ
רמת הכובש (למעשה הם היו מפקדי מחלקת הפלמ"ח והנשק היה שלהם) והם נלקחו למעצר מנהלי בלטרון .הבריטים החליטו לערוך
חיפוש בקיבוצם של השניים .בהסתמך על מידע שנתקבל מה'שי' העבירו הנשקים של הקיבוץ והפלמ"ח את הנשק הרב שהיה בסליקים
מחצר הקיבוץ אל סליק אחר בבית הקברות בסמוך לפרדס .כעבור יומים הקיפו כוחות צבא ומשטרה את הקיבוץ .לפנות בוקר ,ב33-
בנובמבר ,הוקף הקיבוץ על ידי גדוד הודי ומעל ל 933-אנשי משטרה בעשרות כלי רכב התפרצו לקיבוץ ומעליו חג מטוס סיור .בראש מבצע
החיפוש עמד ריימונד אוסוואלד קפראטה ,מפקד משטרת מחוז השומרון .התואנה לעריכת החיפוש הייתה חשד להימצאם של עריקים
פולנים מצבא אנדרס בקיבוץ ,ואמנם להוכחת טענתם הביאו הבריטים כמה קצינים ואנשי משטרה צבאית פולנית "לשם זיהוי העריקים".
לאחר שנוכחו הפולנים לדעת כי הובאו לקיבוץ באמתלת שווא ,קמו וחמקו מן המקום.
הבריטים התרכזו במחנה האוהלים של מחלקת הפלמ"ח ועצרו את כל מי שהיה בסביבתו .כול גברי הקיבוץ רוכזו במכלאות מוקפות תיל
בחצר הקיבוץ .במהלך החיפוש נגרם נזק רב למבנים ולרכוש .חברות הקיבוץ רגמו את הבריטים באבנים ובחפצים .בחיפוש לא נתגלה נשק,
פרט למספר רימוני סרק .בשעת הצהריים הובילו הבריטים קבוצה בת  11איש ,ביניהם גם כמה מחברי הקיבוץ ,שנעצרו במחנה הפלמ"ח,
לעבר המכוניות .התחוללה מהומה רבתי בה רגמו חברות הקיבוץ את הבריטים באבנים ובחפצים והגברים ניסו לפרוץ מהמכלאות .במהלך
התגרה ההמונית נפצעו  39אנשים .אחד מהם ,שמואל ווליניץ ,נפגע ממכת אלה בראשו ונפטר למחרת היום בבית החולים הממשלתי
בשכם .קבוצת העצירים נכלאה במשטרת שכם  1ימים ולאחר מכן הם הובלו למחנה לטרון.
בעת האירוע הוזעקו כ 1,333-מחברי ארגון "ההגנה" בשרון לעזרת הקיבוץ והקיפו את הכוחות הבריטים הצרים על היישוב .כ 313-מהם
הצליחו לפרוץ לחצר הקיבוץ .מפקדי "ההגנה" שקלו להפעיל גם כוח מזוין אולם ויתרו על כך בהיווכחם בעוצמת הכוח הבריטי.
תגובת הציבור בארץ:
חיפוש הנשק ,שהיה אחד הגדולים בהיקפו עד כה ,התקבל על ידי היישוב העברי בזעם .למרות שחיפושי נשק אלימים נערכו ב 7-באוגוסט
 3493בעין חרוד ,ב 31-במאי  3491בגבעת חיים וב 1-באוקטובר  3491בקיבוץ חולדה ,לא הובאו אירועים אלה לידיעת הציבור בגלל
איסור הצנזורה הצבאית .ב 37-בנובמבר  3491התכנסו כל עורכי העיתונים היהודים והחליטו כי כל העיתונים היהודים יפרסמו למחרת
הודעה מפורטת ואחידה "על מעשה ההתעללות ביישוב העברי" ברמת הכובש תוך התעלמות מהצנזורה .רק "פלסטיין פוסט" קבל הוראה
להימנע מכך על מנת שישאר עיתון יהודי אחד חופשי אם יחליטו הבריטים לסגור את כל העיתונים היהודים .ב 31-בנובמבר  3491הופיעו
כל העיתונים היהודים בהודעה בראש העיתונים ובה צוין כי "הרשות שלא ידעה להגן על רמת הכובש מעקירת מטעים ,רצח ,מארבים
ומוקשים ,באה עכשיו ללמד את רמת הכובש בקתות ,אלות וביריות ,שאינה רשאית להתגונן על נפשה".
הבריטים הגיבו בסגירת כל העיתונים היהודים ל 33-ימים .עורך "פלסטיין פוסט" נתבע לפרסם את ה"הודעה הרשמית" של השלטונות
הבריטים אך הוא סירב ,כל עוד לא יותן לו לפרסם גם את הגרסה היהודית במלואה .הבריטים ניסו להוציא עיתון יומי בעברית בשם "חדשות
היום" ובו גירסתם על המאורעות ברמת הכובש אבל היהודים החרימו את העיתון .בעלי הקיוסקים סירבו לקבל אותו ובכל מקום שאליו הגיעו
הגליונות הם נשרפו על ידי הקהל.
למחרת החיפוש הגיעו לרמת הכובש אנשים רבים לאות הזדהות ,ובהם בכירי היישוב כדוד בן-גוריון ,גולדה מאירסון (מאיר) ומשה שרתוק
(שרת).
ארונו של שמואל ווליניץ הובא לירושלים ומשה שרת הספידו בחצר בית המוסדות הלאומיים .משם הועבר לרמת הכובש ונקבר במעמד
חבריו ונציגים רבים של הציבור היהודי ,בהם יצחק טבנקין שאמר כי "קברו של ווליניץ ישכון בכל בית יהודי ,בכל עיר וכפר ,כזיכרון ,כצו-
חיים ,כאזהרה" .בזמן ההלוויה הוכרזה דומייה של שתי דקות בתל אביב .לזכרו של וולינץ ניטע יער רמת הכובש ליד מנרה ,מכספי תרומות
שנאספו מכל שדרות היישוב.
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פרסום בעיתון "דבר" במלאת  33שנים לחיפוש הטראומטי:
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נספח ב' :סיפורו האישי של איש המחלקה יהודה "פרא" בן-צור
באוגוסט  3493התנדבתי לפל' ד'  -מח' 'רמת הכובש' .בנובמבר סיימנו את שלב הטירונות .טקס שבועת האמונים,
שבמהלכו "הטיל" 'הזקן' ,יצחק שדה ,לעבר כל אחד מאתנו רובה אישי ,נערך לאור לפידים בגבעת חיים .לאחר
הטקס חזרנו לרמת הכובש במסע לילי מזורז .למחרת היום נודע לנו ,ששניים ממפקדינו שחזרו באוטובוס נעצרו
במחסום אקראי בצומת כפר סבא – רעננה ,עקב גילוי שלושה תת-מקלעים על גג האוטובוס.
כמה ימים לאחר מכן ,ב 31 -לנובמבר ,הוקף הקיבוץ ע"י גדוד צבא הודי וכ 944 -שוטרים בריטיים פרצו
לחצר המשק .עד מהרה התברר שמטרתם העיקרית הינה מאהל המחלקה שלנו .כל צעיר שהיה במאהל
ובקרבתו ,נעצר .לרוע מזלי הייתי בין הראשונים ,משום שיומיים קודם לכן נותחתי בכף ידי ולא הייתי מסוגל לצאת
לעבודה .תוך זמן קצר "הגענו" ל 33 -עצורים במאהל ,לרבות כמה מחברי הקיבוץ" ,קשישים" בני שלושים ,שכל
חטאם היה שמקום עבודתם היה בקרבת המאהל .הוצבה עלינו שמירה כבדה ואנחנו "הנעמנו" את זמנם של
השוטרים ב'שירי מולדת' ...רוסיים .במקביל ריכזו הבריטים את כל הגברים חברי הקיבוץ במכלאה מגודרת בתיל
במרכז המשק והחלו בחיפוש ברוטאלי מדוקדק לגילוי נשק ו ...יהודים שערקו מצבא אנדרס הפולני .עד לצהריים
הם לא הצליחו למצוא דבר.
בשלב זה החליטו הבריטים לסגת .אנו ,ה ,33-הוצעדנו לעבר מכוניות משטרה שהוכנו מראש להעברת
עצירים .כשחלפנו ליד המכלאה התעוררה 'מהומת אלוהים' .החברים ניסו לפרוץ מהמכלאה בעוד החברות
שהתגודדו מסביב החלו לידות אבנים לעבר הבריטים" .להרגעת הרוחות" החלו הבריטים לחבוט בנו בקתות
הרובים .כמה מחברי נפצעו לידי ולפתע הבחנתי מימיני בקת רובה העושה דרכה הישר לראשי .בהיותי מוגבל בידי
הימנית החבושה ,כופפתי את הראש וחטפתי 'זפטה' בגב שהצמידה אותי לקרקע .אחד השוטרים "תמך" בי
והוביל אותי למכונית .התמונה הזכורה לי מהקטע הזה היא ,ששנינו התגוננו מאבנים שהתעופפו באוויר והשוטר
הצעיר ,ששמח בוודאי להתרחק ממרכז המהומה ,חיזק את עצמו בסננו מדי פעם לעברי
Don't be afraid.
1

מזווית הראיה שלי במכונית נראה היה לי שבשלב הסופי הבריטים איבדו שליטה .שמעתי שתי יריות
שלאחריהן פתחו המכוניות במנוסה ,כל אחת לנפשה .בחלק מהמכוניות היינו ארבעה-חמישה עצירים וכעשרה
שוטרים ובאחרות היחס היה הפוך .בצאתנו מחצר המשק הבחנתי בהמון רב שנהר לעבר הקבוץ .היו אלה תושבי
הישובים הסמוכים שנזעקו לעזרת רמת הכובש .למראה ההמון השתעשעתי בלבי ברעיון שניתן היה להקים
מחסום על הכביש ולשחרר חלק מאתנו .רק לאחר שחלפנו ע"פ כפר סבא נעצרו המכוניות והבריטים נערכו
לקראת המשך הנסיעה מזרחה בשיירה.
לפני התזוזה החליטו הבריטים לרכז את הפצועים ולהעבירם לבית חולים .סמל בריטי ערך בו במקום את
"המיון" הראשוני ,מי לביה"ח ומי למעצר .החלטתי שעדיף להצטרף לפצועים .התייצבתי בפני הסמל והצגתי לו את
אחורי ,בתקווה שהחבטה בגב תזכה אותי ביחס טוב כלפצוע .תגובתו המיידית הייתה "פאק אוף" .הבנתי את
הרמז וחזרתי למכונית ,אך לפני שהספקתי לעלות חלף קצין ,שלמראה התחבושת ספוגת הדם בכף ידי הורה לי
לעלות למכונית הפצועים.
השיירה המשיכה לשכם .אנחנו ,תשעה פצועים ,הגענו לביה"ח הממשלתי והיתר הועברו לבנין המשטרה.
בביה"ח הייתי עד לתפירת ראשים של כמה מחברי ללא חיטוי וללא הרדמה .רופא ערבי צעיר ניגש אלי לברר מה
קרה לי" .שוחחנו" באנגלית ולא הצלחתי להסביר לו את מהות הניתוח בכף ידי .הוא מצידו חזר ושאל אותי אם
נפגעתי מירייה .הודיתי לו וויתרתי על הטיפול .כעבור כשעה הושארו שניים ,חברי הקיבוץ פינו גינזברג ושמואל

 1היורה ,מפקד הפעולה קפרטה ,פגע באחד החברים .כמו כן התברר ש"נפצע מורטון [סגן מפקד הבולשת] מכדור שנפלט
מרובה של שוטר שישב במכונית מאחוריו" .ראה חוברת ' 13שנה לחיפוש' מה 17.33.41 -בהוצאת קבוץ רמת הכובש ,עמ'
.11

אתר הפלי"ם ,ההעפלה והרכש

10
ווליניץ' שחטפו יותר מחבטה אחת בראש ,להמשך אשפוז בביה"ח ואנו הוסענו לבניין המשטרה (למחרת בבוקר
הגיע פינו ובישר לנו שחברו ,שמואל ווליניץ נפטר).
שלושה ימים שהינו בתאי המעצר תוהים מה יעלה בגורלנו .לא נחקרנו ולא הובאנו בפני שופט .על
הנעשה בחוץ נודע לנו מנהג הקיבוץ שהביא לנו מדי יום מזון טרי .נערכו הפגנות והעיתונות העברית פרסמה "את
תיאור המקרה ברמת הכובש שכתב לא אחר מאשר ברל כצנלסון" .ביום הרביעי הועלינו למכוניות .בעת
הנסיעה דרומה בציר העולה לירושלים ניסינו לנחש לאן פנינו מועדות .אם לירושלים ,אזי קרוב לוודאי שנועמד לדין
ואם ללטרון ,אזי צפוי לנו מעצר מינהלי .עד מהרה נפתרה הבעיה – פנינו ימינה ,ללטרון.
בכניסה למחנה צוידנו בשמיכות והשתרכנו לעבר המחנה "שלנו" (מתחם לטרון היה מורכב מארבעה
מחנות נפרדים :זרים ,ערבים ,אצ"ל-לח"י ו'ההגנה') .כשחלפנו ע"פ מחנה אצ"ל-לח"י שמענו קריאות "עידוד":
"שבע השנים הראשונות קשות – אח"כ מתרגלים" .למחרת נקראנו לחקירה .הואשמתי באחזקת נשק (התברר
שבחיפוש נתגלו כמה רימוני סרק) .הכחשתי וטענתי שאני חבר הכשרת תנועת הצופים (ואכן השתייכתי לגרעין של
חברי התנועה שהווה מרכיב עיקרי במחלקה שלנו) .ימי המעצר חלפו בנעימים ובאחד הימים הופתענו כשהורינו
הגיעו לביקור .לא הובאנו בפני שופט לקציבת תקופת המעצר ,אך רמז ראשון לכך שיום שחרורנו קרב והולך קבלנו
כשביקשנו לקיים משחק כדורגל .המגרש היה מחוץ למתחם וחייב את הבריטים להציב שמירה מיוחדת .המפקד
הבריטי לא נענה לבקשתנו בטענה שאנחנו בחזקת 'אורחים' לשעה קלה.
בתום שניים עשר ימים (מהם שלושה בשכם) החליטו הבריטים "לרדת מהעץ" .חזרנו לרמת הכובש ,אספנו את
מה שנשאר ממיטלטלינו ועברנו לקבוץ מעוז חיים.

