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התחדת הקוב

רב־סרן בן־דויד בתחילת הקרב על מוצבי־רפיח ,ניצב על
זחל״ם הפיקוד שלו .בנדה נראה כאן שני משמאל ,ליד
האנטנה ,כשלראשו מישקפייאבק .שלושה מהחיילים ששירתו במלחמה על הוחל״ם שלו
נהרגו לאחר מכן ,בהמשך הקרב ,מפגיעת־פגז ישירה של תותח מצרי אנטי־טנקי מחופר.

צניחה חונשית

דויד בן־דויד מרחף באוויר בעת צניחה חופשית ,מעל
אחד ממקומות־היישוב בארץ .לפניו ,על המיצנח הרזר
בי ,מד־הגובה לפיו קובע הצנחן ,הצונח צניחה חופשית ,את המועד בו עליו לפתוח את
המיצנח שלו .שיאו של בנדה ,עד עתה 25 :שניות של שהייה באוויר ,ללא מיצנח פתוח.

תמונה שצולמה בשעת הקרב על מוצבי־רפיח ,דקה לא־
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אנטי־טנקי מחופר ומוסווה .הזחל״ס הבוער נראה מימין ,אפוף־להבות .התמונה צולמה על-
ידי החובש הפלוגתי ,שהיה אותה שעה בזחל״ם אחר ,ואשר טרם ניפנה לטפל בפצועים.

לא היו לו בעיות־גילוח  :עד גיל  19לא
היה לבנדה מה לגלח בפניו.
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מרד אחרי המטוס
ך* קאריירה הצגאית שלו היתד,
| ( מהירה :הוא השתתף בכמה פעולות-
תגמול ,כמו אלה שנערכו בתן־יונס ,ב־
כונתילה ,בצאבחה ובכינרת .אחר־כך הפך
למדריך־צניחר ,בבית־הספר לצניחה של צה״ל.
לרגע ,נדמה היה שזה גם יהיה הסוף.
בבית־הספר לצניחה מקובל שלאחר כל הצ
נחת חניכים קופץ אחריהם אחד המשלחים,
כדי לארגן אותם אחר־כך על הקרקע .באחד
הימים קפץ בנדה בעיקבות חניכיו .״קפצ
תי,״ סיפר בנדה ,״ולפתע הרגשתי שבמקום
להגיע למטה אני נגרר אחרי המטוס .הס
תכלתי למעלה וראיתי שהמיצנח שלי נתפס
בכנף האחורית של הדאקוטה .זאת היתד,
צניחת־לילה ,ואיש לא הבחין בדבר .המטוס
הסתובב והחל לחזור לשדה־ר,תעופה —
ואני נגררתי אחריו ,תלוי באוויר.
״הייתה רוח חזקה מאוד ,שהתחילה ל
יבש אותי .הייתי צריך גם לסגור את הפה
כדי שהרוח לא תקרע את לחיי .חוץ מזה,
לא קרה לי שום דבר .למזלי ,התבונן אחד
המדריכים שנשארו במטוס החוצה ,לפני

שהמטוס נחת .הוא ראה גוש שחור נסחב
אחרי המטוס באוויר .החזירו את המטוס !
לשטח־ד,הצנחה — ושם משכו אותי חזרה 1
פנימה ,אל המטוס .טסתי כך באוויר אחרי ,
המטוס — כעשר דקות.״
התקרית לא הרתיעה את בנדה .הוא הנד ן
שיך לצנוח ,התמחה גם בצניחות חופשיות,
כשהשיא אליו הגיע היתר ,שהייה של 25
שניות באוויר ,לפני שפתח את מיצנחו .אח
רי מספר שנים בדרגת רב־סמל ,רצה בנדה
לעבור קורס־קצינים .אולם מפקדיו לא ראו
זאת בעין טובה .״קצינים יש מספיק ,אבל
רבי־סמלים חסרים,״ אמרו.
בקשותיו של בנדה להצטרף לבית־ספר
לקצינים נדחו שוב ושוב .עד שיום אחד
זימן לו הגורל מעשר,־גבורה בלתי־רגיל.
היה זה לפני שמונה שנים ,בחזית ה
צפונית .בנדה היה בקומנדקר שנסע בדרך-
הפטרולים ,בגיזרת אשמורה .לפתע פתחו 1
המוצבים הסוריים באש ,לעבר ד,קומנדקר .ן
שני חיילים ,שהיו על הרכב ,נהרגו במקום,
בנדה הצליח לתפוס מחסה כשזינק מהרכב\ ,
ואחד הכדורים שרט את זרועו .למרות אש־ \
המיקלעים הסורית ,שלא פסקה ,זינק בנדה
מיספר פעמים לעבר הקומנקר ,כדי לחלץ
את הנפגעים ולהגיש עזרה לפצוע .הוא ד,צ־
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בעת ההחרמה

רב־סרן בן־דויד בפתח חדרו בקיבוץ יחצור ,לשם בא
לחופשה קצרה אחרי מספר ניתוחים שבוצעו ברגלו.
רגלו הימנית נראית כאן בגבס ,לפני שקטעו אותה .מאחריו נראים אשתו ושני ילדיו.

הבריטי .בנדה היד .אז כבן ארבע .הוא
היה בן תשע .כשגם אמו נהרגה .היה זד.
מייד לאחר הקמת־המדינה ,כשמטוסים מצ
ריים הפציצו את התחנה המרכזית בתל־
אביב.
בנוה נאסף לבית־סבו ,אבי־אמו .אולם
הוא לא יכול היה להמשיך במחיצתו של
אדם זקן .על כן ברח מהבית.
יחד עם עוד שני ילדים ,אהד מהם יתום
מעליית הנוער והשני בן־טובים שברח מבית־
הוריו ,הקימו חבורה שקבעה לה כבית
את אורוות־הסוסים של בית־החרושת לקרח
בדרום תל־אביב.
בעלי האורווה הסכימו לתת להם לישון
בתוך עגלות־הקרח — בתנאי שיאכילו את
הסוסים בלילה .את פרנסתם מצאו ממכי־
רת־עיתונים ,ניקוי בתי־קולנוע ,ניקוי כלו
בים בגן־התיות ועוד אלף ואחת עבודות,
אותן מבצעים נערים עזובים המתגוררים
בעגלת־קרח.

חיים אלה נמשכו בשנתיים וחצי .לילה
אחד הגיעו אנשי המחלקה הסוציאלית של
עיריית תל־אביב לעגלת־הקרח בה ישנו
שלושת הנערים ,תפסו אותם ושלחו אותם
למוסד לנוער עבריין בנחלת־יצחק.
למזלו של בנדה היה אחד ממוריו במוסד
אדם רחב־אופקים שידע להבדיל בין נערים
עבריינים מושבעים — לבין האחרים .אחרי
שנתיים של שהייה במוסד ,נשלח בנדה
למוסד החינוכי של קיבוץ עין־שמר .הוא
היה החבר הצעיר ביותר בגרעין אליו צו
רף .יחד עם חבריו לגרעין התגייס לצה״ל.
אך בעוד שחבריו הלכו לנח״ל ,התנדב בנדה
לצנחנים  :״ידעתי שבקיבוץ יהיה לי תמיד
זמן לחיות,״ אמר.
כך היה בנדה אולי לחייל הצעיר ביותר
שגויים לצה״ל לאחר קום־המדינה .כשמלאו
לו  16שנים וחודשיים — כבר חבש לראשו
כומתה אדומה .הוא היה אולי גם החייל
היחיד בצה״ל שכל תקופת שירותו הסדיר
״*
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בנדה ,ח בו ק בו ץ השומר הצ ע ר
חצור בחברתם של אשתו נועה ,ש
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הארבע ועופר בת השנתיים.
ילדיהם — גל בן

משק חצור,
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