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מלכותו הוד בשירות גפירים

 הסדר. על ולשמור הישוב על להגן במטרה הבריטי הצבא ידי על הוקם )הנוטרים( הגפירים חיל
 למרפאה, מצפון בזלת כמבנה הזה היום עצם עד הניצבת בנוקטה, הייתה בחוליות הגפירים תחנת

 ממשכורת נהנו הגפירים בקיבוץ. הראשונים המבנים אחד היה זה מבנה הנופלים. כארכיון ומשמשת
 המקומי, הגפירים מפקד גל, אריה לחודש. )סטרלינג( פאונד 6-7כ- וכלל, כלל רעה לא צבאית

 מיוחדת, תלבושת הייתה לגפירים "גפירי-דמה". ואפילו מקומיים גפירים שיותר כמה לארגן פעל
 כובעים, דבר. לשם שהיו שוליים, רחבי וכובעים קצרים־ארוכים מכנסיים וליווינגסטון: סטנלי בנוסח

באני". "באגס של חזות החייל בן לנוטר והעניקו מעלה, כלפי קופלו-הזדקרו השמאליים ששוליהם
 שלאחר רפפורט, ומוטקה ר. משה גם היו הוימן(, )אורי קורט בשם גפיר היה חוליות של בתחנה

 הרכש שחקן אך יעקובוביץ*. יוסף הוא הלא הירדן, במשמר- מהתחנה נוסף גפיר לכאן משך מכן
 מזאת, יתרה הקלאסי. הביטחון ואיש הלוחם של דמות בדיוק היה לא מרדכי לוונו. מרדכי היה העיקרי

 נשלח ומרדכי מניין, לסגור רצה אריה אך משדר"... שהוא "מה ואת מצבו את היטב הכיר הוא גם
 המצב בסיומו אך מצטיין, היה לא אמנם שבקורס עצמו, על מעיד מרדכי בראש-פינה. נוטרים לקורס

 כנה בצורה עצמו את ביקר הוא שוויק"... האמיץ "החייל כשל היה העצמי דימויו בהרבה. גרוע היה
 ו״שוויקיותו" יכולותיו מיצוי לשיא מבושה. עצמו את לקבור רצה מרדכי, לדברי ואריה, והומוריסטית.

 ף א כדורים 10מ- כיצד ללמוד "ההגנה", אנשי הדור, גדולי כל באו אליו הסיום, במטווח מרדכי הגיע
המטרה! בקרטון אפילו פוגע אחד לא

 תחנת על המופקד האפסנאי למעשה, היה, והוא כהלכה, גופר לוונו מרדכי דבר של בסופו
 ולהיות הצורך, ע״פ והמדים הנשק את לספק רישום, לנהל היה תפקידו בחוליות. שלנו הנוטרים

 דגש )עם מעולם אך פתע. ביקורות לפעם, מפעם ערך, הבריטי הצבא בנוקטה. העת כל ומוכן דרוך
 החשבונות. בהנהלת ההם בימים כבר שעבד מרדכי, את להפתיע הצליחו לא (״ ם ל ו ע מ " על

 שבאה היה, ברור הדרך, על למרחוק שנישא אבק, ענן ובהתקרב מכאן, היטב נצפה לחלסה ה״כביש"
 כלל בדרך והמתין. התחנה שולחן מאחורי בנחת לו התיישב גפירית, לבוש מרדכי, הבריטית. הביקורת

שעה... כמעט חלפה המפקדים לביקור ועד "ההתראה" מרגע שכן לכן, קודם להתגלח גם הספיק הוא
 בעניין בימינו, משרדי יעל של המזכירות ס.מ.ס את מסוימת במידה מזכירה לוונו" מרדכי "כוננות

וד״ל... כהלכה". "הנהיגה


