
 רבעהמ תורוש
 
 

 ייח תורוק תא בותכאש תנמ לע, ינממ השאייתה אלש לע היידקש לש התדמתהל םיחבש
  .םייעוצקמה
 דחא ,םיינשל הווש ןפואב טעמכ תוקלחתמה ,םינש םייתשו םירשע יתדובע תונש ךס
 .םילשורי םרכ ןיע הסדה םילוח תיבב תיב ילופיטל הדיחיב הנש הרשע
 " היבלט שפנה  תואירבל זכרמ"ל בסוה ומשש , ירטאיכיספה םילוחה תיבב רחאה קלחה 
 .םילשוריב
 הגוצתו ץועיי זכרמב  קוסעב האפרמכ " הרש די"ב תבדנתמ ינא םויהל ןוכנו םינשה ךשמ
 .םילשוריב רשא
  !םידכנו תודכנ רשע השולש ו עברא סולפ   האושנ ...לכמ בושחו

 שבוח ןבה , דועיסו קוסעב יופיר,היגולוטנואינ  םייאופר תועוצקמב תוקסוע תונבה שולש
 תדבועו הרג החפשמה לכ  .ץרמנ לופיטו המדרהל רוספורפ ילעב..יאנותיעו יברק
 .םילשוריב
 
 הירוטסיה
 
 יופיר  עוצקמה לע  ,םינופ ןאל רורב יל היה אל, 1952 -1950יאבצה יתוריש רחאל
 לש בולישהו ," די תודובע" םידמול םגו האופרב רושק הזש יתעמש, רבד יתעדי אל קוסעב
 ! יתמשרנ,ילא רביד םיינשה
 ויה םיסקמו ןשי ןיינבב 1954_1957 הנשה,םילשוריב ונדמל ,הרעסב ורבע םינש שולש
 ,םידומילה תא תוליעיו םעונב הלהינ ל"ז רוטנק הריאמש, רפסה תיב תותיכ
 םירומהו תורומה ןווגמו ,הסדהמ האופרב םיצרמה בטימ ונל ויהש דיעהל הלוכי םג ינא
 !ןומה ונדמל .זפב ואלוסי אל תוכאלמל
 
 ,תחלצומ התייה התיכה  ,וז הפוקתב וניווחו ונדמל רשא תא רפסלו טרפל העיריה הרצק 
 םינשה םע .ד רוזחמ , ונירוזחמ תורגובמ הברה ,דחאכ תחדבמו תיניצר הריווא,תיתורחת
 .ץראה לכב ,עוצקמב  חתפמ תודמעב ושמיש
 
 א  קלח
 ןלמועמ ןבל ןוראווצו הקורי הלמש םע ,  היבלט םילוח תיבב הרבע  ילש הנושארה הנשה
 םינש שולש ,לוכה ירחא , ותוא ונאשנ הוואגב "די ל תטשומ די"" ונלמיס ססונתמ וילעש
 .וגישהל ונלמע
 התואב" ,המרדוכיספל " גוח םילוחה םע יתמקהש , וז הפוקתמ יל רוכזש דחוימה רבדה
 םויס רחאל יתדבעשכ( קרוי וינב ירוקיבב אשונה תא יתרכה ,םולע והשמ היה הז הפוקת
 .עומשל יתכלהו .ונרומ רוספורפ לש תואצרה לע יתעמש )  תלייד רותב ידומל
 היה ,אשונב הניינעתהש האפור לש בקעמו םושיר םע ,המרד תצובק ונמקה הבר הפצוחבו 
 ןווגמ םע דדומתהל םילכ ונל שיש יתשגרה.)םש םיאצמנ ןיידע ( תוחודה, ףלאמו שגרמ
 ,קופיס הברה ךכב היה ,םיילופיט  םיעצמאכ ושמישש  תויוליעפ
 .ןגה תא ורמג ידלי ןורחאש דע ,דובעל יתרזח אלו ,הרוכבה יתב  תדיל דע םש יתדבע
 



 ב  קלח
 
 תיב ילופיט תווצל ףרטצהל יל עיצהו הסדהב ילאיצוסה תורישה תלהנמ ילא התנפ דחא םוי

 חונ דואמ היה רבדה ,תועש יפל הגרדהב דובעלו ,ילאיצוסה תורישה תרגסמב המיקמ איהש
 בר תווצב הדובעב ,תוקפסמ ,תורגתאמ ,רתויב תוניינעמ םינש רשע דחא וליחתה ךכו ,יל
 תווצה ישנא םע ונלפיט ,וניניב הקלוח הדובעהו קוסעב תואפרמ יתש ונייה יעוצקמ
 ,םתיבל םיקתורמה םילוחב םירחאה
 םוי תולועפ לע דובעל היה לופיטה רקיע ,תילופיט הניחבמ  בכרמ רופיס אוה לפוטמ לכ
 בר קופיס וז הדובעה יתאצמ ,)םב הכימתו תיבה ינב תייחנה ,ותואמצע םודיק   .ADL ,םוי
 .דואמ
 האלפנה הדיחיה לכ תא הרגסו םינקת המצמצ הסדה תואירבה דרשמ תארוהב ,ברה ירעצל
 .רבע לכל ורזפתה הישנא. ונל התייהש
 
 לבקל יל עיצה  םילוח תפוקב תישאר קוסעב האפרמ התייהש ,ל"ז יולה לעיו ,הנש הרבע
 דובעל יתבהא אלש תמאה לע הדוא .היבלט ח "יבב  תישאר קוסעב האפרמ לש הרשמ
 ,דיקפתה תא ימצע לע יתלביק ןפוא לכב , "תיטסימוקיש" רתוי יתייה ,הירטאיכיספב
 ועיגה ,הפי החתפתה הקלחמה  ,ןיוצמ היה ,ךכ רחא ףסוותהשו ,םוקמב היהש תווצה
 התייה ,הבר תויראלופופל הכזש,ילופיט חבטמ "ונחתפ הרשכהל קוסעב יופיר תודימלת
 ויה ןכו , הרפסמ ונחתפ,קיתווה ךירדמה יסוי תיעוצקמו  המר דיב להינ התוא היכירכ
 ,םילוחה תיב לכב השגרוה הפנעה תוליעפה ,םידוקירו תונמא  תוצובק
 יעוצקמ ןכות  םכותב ונקצי רחאמ ,האנקל אשומ היה תווצה תובישיו שבוגמה תווצה םג
 . ונתא הדבעש תינוגרא תצעוי התייה  םג ןכ ,ידומיל
 ,הנומש תיירקב תיארחא התייהש הנידו ,ןייטשניול תיבמ םינשי םיבשחמ המכ ונלביק
 !םיבשחמ תדיחי החתפ ,ונתווצל הפרטצה ונתחמשלו םילשוריל םשמ הרבעו
 םינוש רזע ירישכמו,תונומתל ,הגיראל תורגסמ התנבש  הנטק הירגנ ונמקה     םג   ןכ   
 ולביקו הדובע יסיטרכ יפל ודבע  םילפוטמה "וכו היטבמא לספס ,ךותיח שרק ומכ, ץעמ
 .םתדובע לע םולשת
 תישיא ,הרדרדיה תיללכה הריוואהו ,םילוחה תיב תריגס לע תועומש ולחה  החירפה אישב
 ,יתישע ךכו היסנפה ליגל יעיגה  םע בוזעא םוקמב םינש 11 רחאלש יברקב הטלחה הלמג
 
 קופיס השיגרמ ינא יתובדנתה תרגסמב ןיידעו ,הבר האנה יל בסה  עוצקמה,  יללכ םוכיסב
 !םורתל תלוכיה יב שי ןיידע , תיב ילופיטב יתדובעב יתרבצש ןויסינהש בר
 


