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גי של כתובתו חרוטה היתד, עליו הפגז
 בדיוק לו המתין גנה, סימן־טוב ישראל, בור
שנה. 20

 את גנה סימן־טוב ראה חייו שנות 44ב־
הוא אבל אחדות. פעמים — עיניו נגד המוות

 במקום החולף, השבוע של הרביעי ביום מת,
 כי בדעתו, מעלה היה לא שאיש ובשעה
הקץ. לו ימתין שם דווקא
 בירושלים — 14 בן רק היה גנה בי

 פורעים כאשר — וגדל נולד שם העתיקה
הס הם לראשונה. חייו על איימו ערביים

חנות את הציתו היהודי, הרובע על תערו

 כפי רבקח, ובתו לוטי אשתו בחברת גנה סימן־טוב
1 1 8 1 -1 1 1 1 ביום צה״ל במיצעד שחזו בעת שנה, 13 לפני שצולמו 111111111 1/

 פרו״ בעזרת ללכת שנאלץ ולמרות משוקם גנה היה כבר תקופה אותה .1955 העצמאות
 והעבודה. החברה בחיי מחדש ולהשתלב משפחה להקים שהצליח על מאושר היה טזות,

הבטחון. משרד עבור קבלן היה ולבסוף מונית עם עבד נגריה, פתח הוא

ך1מ  מתייפחת ישראל, גיבור של אמו גנה, רבקה 1\
^ | \ | איב היא בלבד אחדים חודשים לפני קיברו. על |

 קשה. מחלה אחרי שנפטר סימן־טוב, של אביו בעלה, את דה
*

ה_1 | | | \  שבו־ אותו הכירה סימן־טוב, של אשתו לוטי, |
 אחות בהיותה רגליו, שנקטעו אחרי עיים 11111^11

שנתיים. כעבור לו נישאה היא אושפז. בו בבית־החוליס

ף ך  אביה בחברת למעלה, בתמונה, הנראית רבקה, ף
11^ ,1  קברו ליד אבלה ניצבת ארבע, בת בהיותה ואמה 1
ומדוקדק. מלא צבאי בטקס לקבורה שהובל לאחר אביה, של

קדיש אומו מעגן
 הקבר. אל מורד אביו שארון עה
מעגן, בקיבוץ שאירע האסון מן

 גיבור של 13ה־ בן בנו
ש קדיש, אומר ישראל

 בנס אביו ניצל בו ביום נולד מעגן
קתל־הצופים, על נפל מטוס כאשר

 מהם. ברבים פגע הקיבוץ, ליד אנדרטה, חנ-דכת בטקס צפה אשר
 בבית־החייל, אחדים חודשים לפני נערכה מעגן של הבר־מצווה חגיגת

 קשור היה גנה שסיסן־טוב חיל־השיריון, מאנשי רבים בנוכחות
המתחדשים. לחייו ומופת אות בבנו ראה גנה השנים. כל אליהם

גנה. ורבקה אליהו הוריו, של האריגים
 ולחם, התגייס כאשר 18 בן היה והוא

 העברית, בבריגדה השנייה, העולם במלחמת
 בצי־המלחמתי שירת כבר לכן שקודם אחרי

 הלח״י, שורות על נמנה 22 בן הבריטי.
שנ וכעבור הבריטי; הכובש נגד במלחמה

העצמאות. מלחמת כלוחם עצמו מצא תיים
 הצעיר כי האמונה׳ לראשונה גם נולדה אז,
 סי־ השם את נושא רק אינו והחייכן הצנום
 באמת. טוב בסימן נולד אף אלא — מן־טוב

★ ★ ★
 עם לצה״ל, סימן־טוב גויים אשר •>4

כ מונה הוא העצמאות, מלחמת פרוץ
 אבל בתל־השומר. בבית־הסוהר גדודי שוטר

 במשך לחץ, בעורף, בשרות בחל סימן־טוב
שיעבי — מפקדיו על חודשים, שלושה

קש את ניצל ולבסוף, קרבית. ליחידה רוהו
 לחטי־ שצורפו לשעבר, לח״י אנשי עם ריו

 כנהג תפקיד וקיבל שדה, יצחק של בתו
שמונה. חטיבה של 84 בגדוד זחל״ם

 שעה עיראק־סויידן משטרת על בהתקפה
 המצרי הביס את לחסל כדי מאמץ שהופעל
 את לחסום גנה של יחידתו נשלחה בפלוג׳ה,

 לאחר המבצר. מן המצרים של דרך־נסיגתם
 עיראק־ מצודת נכבשה שעתיים, של קרב

 ניתכה גנה של יחידתו על אבל — סויידן
פגי פגע הפגזים אחד כבדה. ארטילרית אש
 אנשי־הצוות, וכל הזחל״ם, במנוע ישירה עה

נפצעו. או נהרגו גנה, מלבד
 הפיקוד את נטל שלם, שנשאר היחיד גנה,

 מהזחל״ס הפצועים את חילץ עצמו, על
 זחל מטר. 30 של מטווח כבדה אש תחת

 הזחל״ס את להזהיר כדי — בחזרה בעצמו
בעקבותיו. שנע השני,

 ספג השני, הזחל״ם אל גנה שהגיע ברגע
 נפגע. צוותו וכל — ישירה פגיעה זה גם

רגליו. בשתי פגעו הפגז רסיסי
 הפצועים שני את לחבוש הספיק הוא

)28 בעמוד (המשן
811


