
חיים ליברמן 

חיים נולד בוורשה, פולין. שמו המקורי היה משה חיים, אבל הוא שינה את שמו ל-חיים, למניעת בלבול עם דודו משה חיים
 אביו ברח מפולין מאחר שפרצה מלחמה בין פולין ורוסיה, והוא היה בגיל1921ליברמן, נתייחס לשם חיים בלבד. בשנת 

גיוס. מייד לאחר נוראות מלחמת העולם הראשונה, זה נראה צעד מובן מאליו. האבא, ישראל אלתר ליברמן, הגיע לנמל
בבלגיה ושלח גלויה לאמא, רבקה לבית סולניצקי, עם שאלה – האם להמשיך לאמריקה או לארץ ישראל. האמא ענתה-
"לישראל, כי נמאסו עלי הגויים". האבא המשיך לישראל דרך מצריים, והצליח לסדר ויזת הגירה לאמא ושני הבנים –

אליעזר הבכור וחיים. ישראל היה מנהל עבודה בבנין, והיה אחראי על בניית גג הבטון של בית הכנסת ביד אליהו שהיה
מפתח הבטון הגדול ביותר במזרח התיכון באותה עת וגם ניהל את בניית הגשר על הירקון ליד קניון איילון. לאחר אחוד

המשפחה בארץ, נולדו אריה ושרה.

מימין: רבקה, חיים, אריה, שרה, אליעזר וישראל.

חיים למד בבית ספר עממי תחכימוני ובתיכון ערב בשם גמנזיון ערב. בבית הספר
היה אחראי על פינת החי, ודאג לטפל בחיות גם בחופשים.

חיים היה ספורטאי אופניים מצטיין, היה חבר בסקצית אופניים של הפועל, נסע עד
בית שאן בטיול אחד וארגן והוביל טיול אחר לקיבוץ חניתה בגבול הצפון בפסח

. לאחר הטיול לחניתה חיים קיבל שטיפה רצינית היות ועדיין היה סיכון של1940
 שבהן נרצחו יהודים על ידי ערבים. לכל קבוצת המטיילים היה רק1939מאורעות 

אקדח אחד. )גם אקדח אחד הספיק על מנת לקבל מאסר עולם או גזר דין מות
מהשלטון הבריטי(. חיים סיפר כי נהגי משאיות ערבים ניסו לדרוס אותם מספר

פעמים והיה עליהם לברוח מהכביש כל פעם שהתקרבה משאית. חלק מהדרך עשו
בשדות ליד כפר סבא, היות ועדיין לא היה כביש החוף והכביש היחיד לצפון עבר
דרך ג'נין. הברכה שבצילום בעמוד הבא עדיין קיימת במרכז קיבוץ חניתה )בשנת

2014 .)
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חיים רביעי מימין

על ברכת המים של חניתה, חיים שני מימין בשורה התחתונה
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בזמן הלימודים בגמנזיון ערב, חיים החל לעבוד בבנק של הסתדרות המורים בבוקר והמשיך בבנקאות כל חייו. בתחילה
תפקד כשליח, והיה כל כך אמין עד שכאשר היה צורך להעביר סכום כסף גדול לסניף המרכזי, מנהל הסניף יצא עם תיק

אזוק בשרשרת פלדה לידו ונסע במונית לסניף המרכזי, ובאותו זמן יצא חיים מהדלת האחורית על אופניו עם כל הכסף
בתיק גב, ונסע גם כן לסניף המרכזי.

לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה, התגייס חיים לבריגדה )חטיבה( הארץ-ישרלית של הצבא הבריטי ושרת בגדוד השני
של הבריגדה. הוצע לו להיות שרת של קצין )לכל קצין היה משרת אישי( אבל הוא סרב והעדיף שרות רגיל. חיים שרת

בתחילה בארץ ישראל, הגדוד עסק בשמירה על מחסני נשק באזור בת גלים, חיפה. במקרה אחד חיים נשלח לליווי רכבת
לדמשק, וקנה שם את הפגיון המקושט.

 

אחר כך הגדוד השני הועבר לצפון אפריקה, שם עסק בפינוי שדות מוקשים שנשארו מהקרבות עם הגרמנים, כאשר את
הפינוי ביצעו שבויים איטלקים תמורת שחרור מוקדם. לאחר מכן השתתפה הבריגדה בכיבוש איטליה. בזמן חלק מהקרבות

היה בבית חולים עקב שיעול, וכך התאפשר לו לבקר את אחיו אליעזר כשנפצע. הבריגדה נשארה באיטליה כאשר כוחות
התחילו לקרות מקרים רבים. לאחר תום המלחמה הוצבה הבריגדה באוסטריה. הברית התקדמו לאוסטריה וגרמניה

רוב המשאיות של הבריגדה עסקו בהעברת פליטים יהודיים לכוון נמלים. נרצחו בהסתר. ס.שנאצים אוסטריים וקציני ס
(אישורי תנועה מזויפים)+רוב חיילי הבריגדה הסתובבו עם תעודות מזוייפות והתעודות האמיתיות , ובנוסף. באיטליה

היה צריך ללמד אותם להצדיע לקצינים אנגליים)שימשו להעברת עולים לארץ במסווה של חיילים שיוצאים לחופשה 
 .על מנת שיעשו פחות צרות, על כן העבירו הבריטים את הבריגדה להולנד(. בצורה מדוייקת כך שלא ייתפשו

 

חיים בצבא הבריטי
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                              מדליות מלחמת העולם השנייה של חיים                                   תג הכתף של חיים 

שכלל מגן דוד צהוב ועורר התרגשות רבה בקרב פליטים יהודים, בתמונה למעלה רואים את תג הכתף של הבריגדה
 בתמונה למטה חיים באימונים..ששרדו את השואה

חיים משמאל, מימין מרדכי מקלף, לימים רמטכ"ל צה"ל
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משפחת ליברמן אחרי המלחמה – מלפנים מימין ישראל, רבקה, אריה, ומאחור אליעזר, חיים ושרה

 שנות שרות בצבא הבריטי, הבריטים נתנו להם דירה בשיכון שנבנה9חיים נישא לחנה טכורק, והיות ולשניהם ביחד היו 
 בשכונת יד אליהו בתל אביב )אז גיבורי54 בלבד מעלות הדירה, ברחוב יגאל אלון 10%עבור יוצאי הצבא בתשלום של 

( – הדירה השלישית מהקצה המערבי של הבנין. הבן הרצל גדל בבית הזה. חנה והרצל גרו בבית הזה בתקופת54ישראל 
מלחמת השחרור.

במלחמת השחרור התגייס חיים לצה"ל ושרת בחטיבת הפלמ"ח הראל עד שפורקה. חיים היה בדרך בורמה בלילה שנפתחה
למעבר מזון לירושליים הנצורה, ונשא שקי אוכל על הגב בקטע האחרון שעדיין לא ניתן היה למעבר רכב. עם אור ראשון

הפסיקה הפעילות, וחיים נסע עם אחת המשאיות לירושליים, ביקר את משפחת טכורק והביא מזון. 

לאחר המלחמה חיים חזר לעבוד בבנק הלואה וחסכון שלמעשה התאחד עם בנק הסתדרות המורים שבו עבד קודם, ועבד
 מטר מהבית. חיים התקדם בתפקידים והגיע לתפקיד מנהל סניף. הבנק התאחד עם500בסניף ביד אליהו במרחק של כ-

 עובדים של בנק הפועלים. במשך השנים ניהל סניפים ברחוב ארלזרוב10בנק הפועלים, כך שחיים היה מנהל סניף עם כ-
 שנות35פינת וייצמן וברחוב דיזנגוף פינת שדרות נורדאו. לאחר מכן עבר לתפקיד בביקורת הפנימית ויצא לפנסיה לאחר 

 שנה אם מחשיבים את שנות התיכון.40עבודה רצופות בבנק, קרוב ל-

לחיים היו הרבה סיפורים על עבודתו בבנק. הנה כמה:

כשהיה פקיד בבנק ביד אליהו, היו ימים שהיה מגיע הביתה מהעבודה אחרי חצות. מסתבר שהיות ולא היו מחשבים, כל
החשבונות היו מבוצעים על דפי נייר גדולים בגודל של בערך מטר על מטר. כל המספרים היו מסוכמים בשורות ואחר כך
סיכמו את כל סיכומי השורות, ואחר כך היו מסכמים את כל העמודות, וסיכמו את כל סיכומי העמודות. שתי התוצאות היו

צריכות להיות זהות. אם היה הבדל, היו חייבים למצא את הטעות לפני שעוזבים את הבנק. בזמן שהפקידים היו מסכמים
במכונת חישוב, חיים היה מסכם יותר מהר בראש.

בתקופה מסויימת היה גל גדול של עלייה. הבנקים התחרו לפתוח חשבונות לכל עולה חדש. אחד מהעולים פתח חשבון
 לירות. חיים, שהיה מנהל הסניף,300 לירות וקיבל פנקס צ'קים. תוך שבוע הגיעו לבנק צ'קים על סך 100בנק, הפקיד 

, יש לך300 לירות והוצאת 100שלח לו מכתב והוא הגיע לסניף )אז לא לכל אחד היה טלפון(. חיים אומר לו: הפקדת 
 לירות בחשבון!!!!! אז האיש מוציא את פנקס הצ'קים ואומר: אין בעיה, חכה רק רגע, ארשום לך צ'ק.200מינוס של 
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 לירות3,600כשעבד במחלקת הביקורת, הגיעה קריאה דחופה להגיע לסניף בנק שבו לאחד הקופאים היה חוסר של 
בקופה. זה היה אז סכום עצום, והקופאי היה עלול להיות מפוטר. חיים בדק את כל הפעולות של הקופאי באותו יום,

 לירות. חיים התקשר400 לירות. נמצאה פעולה כזו שבה שליח של שגרירות בא להוציא 400ובמיוחד חיפש פעולה של 
לשגרירות וביקש לבדוק את הכסף. אמרו לחיים כי המעטפה עם הכסף הוכנסה לכספת בלי שנפתחה. לאחר שפתחו את

, ומכאן החוסר של4,000 לירות והפקיד נתן לו בטעות 400 לירות. מסתבר שהשליח בא לקחת 4,000המעטפה, היו בה 
 לירות.3,600

10,000יום אחד במחלקת הביקורת היה צריך לחקור גנבה של פנקס צ'קים. הפנקס נגנב מבעל מפעל בישוב קטן של כ-
משפחות שבו היה רק סניף של בנק הפועלים. חיים החליט שיש סיכוי שהוא יזהה את כתב היד של הגנב, היות וכנראה יש
לו חשבון בבנק. )כשהיה מנהל סניף, חיים זכר בעל פה את החתימות של כל הלקוחות!(. חיים החל לעבור על הכרטיסיות,
ואחרי כמה שעות מצא כתב יד דומה. לאחר השוואת כל הצ'קים, נמצא צ'ק אחד שבו חתם הגנב את שמו האמיתי. מסתבר

שהוא היה פועל במפעל. בדרך כלל חיים היה צריך במקרה כזה להגיע למשפט ולהעיד, אבל במקרה זה בגלל החתימה
הגנב הודה ולא היה משפט.

 ברמת אביב.9 עברו חנה וחיים לגור ברחוב פיליכובסקי 1967בשנת 

. 40, מקום 6, שורה 3, אזור 17חיים נפטר בשנת       ונקבר בבית קברות ירקון, גוש 
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