
 עם רודי
 

ו החיצוני הנוצרית, על ברכי התרבות הגרמנית, התחנך וגדל רודי. אף במרא-בסביבה גרמנית
לא נבדל במאומה מחבריו הנוצרים. אבל יהדותו, או יותר נכון: זיקתו ליהדות, לא ניטשטשה, 
וכבר בגיל צעיר נענה לעניינים יהודיים כספורטאי, והוא היה ספורטאי כל רמ"ח אבריו: מבנה 

וכולו חדור רוח ספורט. הצטרף לתנועת 'המכבי' הציונית והיה לציוני. עם עלות  גופו גמיש
היטלר לשלטון חדרה ההכרה לרודי, כי רק דרך אחת לפניו, כמו לפני כל צעירי היהודים: דרך 

קם ויצא להכשרה להולנד, שם למד  –הציונות, דרך העליה. וכאיש הרגיל להפוך דברו למעשה 
 טפסנות.

 
הצטרף לחבריו, קבוצת ההכשרה מהולנד, שהיו כבר מקודם בגשר.  5391-ה בבעלותו ארצ

אף על פי שאנחנו הקדמנוהו ובאנו לפניו, הפך חדרו של רודי מיד למרכז פגישותינו. לו סיפרנו, 
 איתו התייעצנו, ויחד התלבטנו בחבלי הקליטה וההסתגלות לארץ, לקיבוץ ולגשר.

 
ת גם צווים שלא היו חביבים עליו. בימיו הראשונים עבד, איש החובה היה רודי. מילא בדייקנו

כרוב חברי גשר, בנהריים. הוא ביקש להמשיך ולהשתלם בנגרות, במקצוע שכה אהב אותו, 
ובעבודת נהריים לא ראה אפשרות להמשיך )היה זה כבר בימי הנעילה והעבודות היו ברובן 

 נה.תיקונים( בכל זאת ידע: חובתו היא, ומילא אותה באמו
 

איש הבטחון והשמירה היה. ניחן בחוש התמצאות מפותח, בראייה חדה, ידע להקשיב לכל 
רחש בלילה, וכבר בימים הראשונים נתגלו תכונותיו אלה. בימי השמירה בפרדס גשר גילה 
הודות לכך קבוצת גנבים בפרדס, בלכתו אחרי יום שמירה הביתה, ועל ידי זה מנע גניבה ואולי 

 ארב.גם התנקשות ומ
 קלעי טוב, מפקד כיתה מוכשר היה, דאג לאנשי כיתתו בכל: באימונים, בהדרכה וגם בזוטות.

הייתי אחד מאנשי כיתתו בגשר בעת ההתקפה בשנה שעברה עליה. הבריטים פינו את תחנת 
המשטרה ואנו דרוכים ומוכנים לכובשה, שכן חשובה היא וחיונית תחנה זו. ידענו שכל דקה 

ערבים עומדים מוכנים לתפוס אותה. ישבנו בבור שנחפר למקלט, מחציתו כבר יקרה היא: גם ה
מוכנים לתפוס אותה. ישבנו בבור שנחפר למקלט, מחציתו השניה רק התבניות בנוי בטון 

מותקנות ליציקה. כל אותו הלילה והיום שלאחריו שכבנו בבור, תחת הפגזה קשה של הלגיון. 
להכנס למקלט הבטון. , שאל שאלות, הרגיע ופתאום פקד: רודי התהלך כל אותן השעות בינינו

אך הספקנו להכנס ופגז של תותח נפל באותו מקום שבו עמדנו קודם. לא ידעתי אם מתוך 
הרגשה קודמת או מתוך דאגת יתר פקד אשר פקד, אבל הרגשנו: יש דואג לנו. רודי הסביר לנו 

קרבים אלינו והן למעשה היה זו טבילת אחרי כן, כי לפי שריקת הפגזים הבחין, שהפעם הם מת
מוות, -האש הראשונה שלנו, וטבילה כלל לא קלה. בימיו האחרונים, בשכבו בעפולה פצוע פצעי

ביקר הרבה את הפעולה האחרונה שהשתתף בה, האשים ודרש בירור. הוא היה בטוח, שלא 
לנו מלחמה מרה הכל היה כשורה, ורצה למנוע הישנות מקרים אלה. הוא ידע, שעוד נכונה 

 וקשה עקובת דם וחשב ואמר, שאסור לנו לשגות, הכרחי למנוע קורבנות מיותרים.
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