
 ןמסוז הרינ/םעפ לש קוסיעב יופר
 ילש תיעוצקמה הירוטסיההו רחאמ רחא יפוא שי עוצקמה תוחתפתהב בלש לכל
 ייח ךלהמ רואיתב ליחתהל ףידעש יתבשח ,עוצקמה תוחתפתה תא תפפוח
 יופירה עוצקמ  דומלל סרוק ןגראתמש העמשו הסדהב הדבעש ימא.םייעוצקמה
 םירבחה ןיב .ותוא דומלל יתרחב ןכלו,יל םיאתמ עוצקמ הזש הבשח ,קוסיעב
 הברהל יתשרדנ ןכל,עדימ רסוחו תורוב הברה התייה הבחרה החפשמהו

  .עוצקמה תוהמ יבגל םירבסה
 קוסעב יופרל ס"היב םויה ארקנש המ לש ןושארה רוזחמה תרגוב יננה ינא
 .םילשוריב
 הז היה ןמז ותואב . 21 ליגב יתמייסו 19 ליגב םידומילה תא יתלחתה ,1947-ב
 ,םילוח תפוקו הסדה   לש ףותישב  םקוה רשא ,קוסיעב יופירל ימעפ דח סרוק
 םרטב היה הז .הלא תודסומ ינש לש םילוחה יתב לש םיכרצה לע תונעל ידכ
 תינכת .ןלוכל הדובע תחטבומ אלש רמאנ סרוקה תורגובלו הנידמה םוק
 שולשו ,ב"הראב רפסה יתב לש םידומילה תינכת לע תססובמ התייה םידומלה
 ץיקב םייתנשה ךשמב תושפוח אלל תוירדנלק םייתנשל וסחדנ דומיל תונש
 העשתו םילשוריב םיינויע םידומיל עברו הנשל קלוח םידומילה ךשמ .םיגחבו

 .ץראה יבחרב תודסומה ינש לש םילוחה יתבב תישעמ הרשכה לש םישדוח
 אצמנ הנממ קתוע רשא ילש MA-ה תדובעב אוצמל רשפא רתוי טרופמ רואת
 .קוסיעב יופירל גוח לכב
 ,תואמצעה תמחלמ הצרפ 1948-ב,םידומילה ומייתסה םרטב ,םייתניב
 ויה תודימלתה בור .קוסעב תואפרמב ףוחד ךרוצ רצי םיעוצפה יוביר היתובקעבו

 סרוקה תלהנה ןיב םכסה .םידומילה ךשמה תא ןכסמ היהש רבד סויג תובייח
 סויגו 1949-ב ומויס תא רשפאל תנמ לע סויגה תייחדל איבה אבצה תונוטלשו

 .תוסייגתמל הנוצק תוגרד תקנעהו תוכמסומ קוסיעב תואפרמכ תורגובה
 םידומילב הרכהה תא הרשיאו ח"פוקו הסדה י"ע הקפנוה ונלביקש הדועתה
 .תוכמסומ קוסיעב תואפרמכ הכמסהו

-ףסא םויכ(דנפרס הנחמב יאבצה ח"היבב יתבצוהו יתסיוג ,םידומילה םויס םע
 לע התומלשב הקלחמה ,םישדוח המכ רחאל .תירטאיכיספה הקלחמב ,)אפורה
 אבצה לש ירטאיכיספ ח"יב ןכ ינפל היהש הנחמל ורבעוה ,לגסהו הילפוטמ
 .קוסיעב יופירה לע תיארחאכ םינש שמח םש יתדבע .בוקעי ראבב ,יטירבה
 ,םינושה םילוחה יתבב קוסיעב יופירה תוקלחממ תחא לכב ויה םינש ןתואב
 .םיפסונ םייעוצקמ יתלב םידבועו ,תחא תכמסומ קוסיעב האפרמ
 הפיחל יתחפשמ םע יתרבע ,תוישיא תוביסמ ,הקספה לש םינש המכ רחאל 
 םש םייק היה אל רשא ,קוסיעב יופירל ןוכמ,דלישטור ח"יבב םיקהל יתשקבתנו

 .זא דע
 'חמל ךומס היה הז ןוכמ .תואלמגל יתשירפל דע הנש 30 םש דובעל יתראשנ
 דב .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תולחממ ולבס ,םבורב ,םילפוטמהו םוקשה
 לגסל יתפרטצה ,הפיח תטיסרבינואב קוסיעב יופירל גוחה םקוה רשאכ ,דבב
 .ילאקיזיפה םידומילה םוחת תזכרמכ ךכ רחאו תחרוא הצרמכ הליחת ,גוחה
 יתב תשולש וכרענ ,תיאמדקא הרכה הקנעוה עוצקמל רשאכ ,םיעבשה תונשב
 םע ףותישב ,הנכוה ךכ ךרוצל .םיאמדקא םיראתל לגסה ישנא תא םדקל רפסה
 תדובעל .קוסיעב יופירב ינש ראותל םידומיל תינכת ,קרוי-וינ  תטיסרבינוא



 ןושארה רושעב קוסיעב יופירה לש הירוטסיהה תא רוקחל יתרחב ילש רטסאמה
 .ומויקל
 .רתוי רחואמ םייתנש הטיסרבינואהמו ח"יבב הדובעהמ 65 ליגב יתשרפ
 ןגראל ןויסינב יתפתתשהו "הרש דיב" םינש רפסמ יתבדנתה יתשירפ רחאל
-די לש םירחא םיפינסב םימוד םיזכרמ תמגודכ הכרדהו הגוצת זכרמ חתפלו

 םינש רחאל רגסנו חלצ אל הפיחב ןוכמה .דועו ביבא לת ,םילשוריב הרש
 אנדסב ןהו יתיבב ןה םיטישכת תריציב יתקסעו תופרוצ יתדמל ליבקמב .תוטעמ
 .הנורחאל דע וב יתכשמהו הבורמ האנה יל םרג הז קוסיע .תיטרפ
 .םידכנ השולשל אתבסו 55 ןבל םא ,םינש 57 האושנ ,82 תב ינא םויכ
 


