
 ל"ז למיק לוס לש ורכזל םירבד

 

 רקיע ייחב בושח םוקמ לוסלו רחאמ ךא .הז דמעמב הטלוקפה תא גצייל ינממ שקיב הטלוקפה ןקד
 .םיישיא רתוי ויהי ירבד

 תחא .םדרטסמאל  ומא םע רבע ודרפנ וירוהש רחאל הנש  ליגבו הינמרגב 1928 רבוטקואב דלונ לוס
 לע רפסה תיב ארקנ היינשה םלועה תמחלמ רחאל ,קנרפ הנא התייה רפסה תיבב  ותתיכ תורבחמ
 .המש

 בתכש היפרגויבב .דנלוה ידוהי ראש לש הלא ומכ וייח ונתשה ינמרגה שוביכה םע 11 ליגב ,1940 -ב
 בר ןורשיכב לוס ראתמ ,הימיכל הטלוקפה לש םישרופה לגסה ירבח לש תונורכיזה ץבוקמ קלחכ לוס
 תוימיטפואה .לצינ הבש ךרדה תאו יצאנה שוביכה תועווז םע ותודדומתה ךרד תא בלל עגונו

 תא ךישמהל ול הרזע וז תוימיטפוא ,הווחש תועווזה תורמלו ותביתכב בטיה תנגפומ לוסל תינייפואה
 .1945 -ב דנלוה ורורחשל דעו שוביכה ימיב דיספהש ידומילה רמוחה לכ תא רצק ןמזב גישהל ,וייח
 .טרוטקוד ידומילל דע םדרטסמא תטיסרבינואב הימיכו הקיסיפ דומילל ףוסבל ותוא וליבוה וידומיל
 לש עוציבבו 1955 -ב לארשיל הילעב תונויצה תא םישגהל ףאש אוה "םינובה" תעונתב ינויצ ליעפכ
 ,םדרטסמא תטיסרבינוא םעטמ טרוטקודה תזתל סיסבה התייהש היפוקסורטקפסב רקחמה תדובע
 לוסו ןמצייו ןוכמל םהינש ועיגה ,1956 ב הקנאיבל ויאושינ רחאל .הפי ו'ג לש ותייחנהב ,ןמצייו ןוכמב
 ןוטסנירפ תטיסרבינואב טרוטקוד טסופ רחאל ,1963 -ב  .1960 -ב ולש טרוטקודה תדובע תא םייס
 .לגס רבחכ ןמצייו ןוכמל לוס רזח

 תא הריכהש ןור הזרא תברועמ התייה ובש ךלהמ ,1966 תנשב ןוינכטב לגס רבח תויהל ןמזוה לוס
 םירושקה םיישיא תונורכיזל ירבד תא דחייא ןאכמו ונייח ובלטצה הבש הדוקנה וז .ןוטסנירפב לוס
  .לוס לש וייחב

 ןוינכטל יתאב .תימדקאה הדותעה תרגסמב יאבצה יתורש םויס תארקל יתייה 1966 לש ץיקב
 היפוקסורטקפסה םוחתב טרוטקודה תא תושעל יתפאש ותאש פנש וטוא רוספורפ תא שוגפל הרטמב
 הביטנרטלא שפחל ילע היהש ךכ ,הטלוקפה תא בזע פנשש יל רמאנ ,הלודגה יתבזכאל .תירלוקלומה
 לגס רבח לע יל רפיסש רטסיגמה תדובעל ילש החנמה היהש ,יולה יתמא םע יתצעייתה .המיאתמ
 פנשש דאמ יתחמש דבעידב .יתוא ןיינעי יושע ורקחמ םוחת רשאו ןמצייו ןוכממ הטלוקפל עיגהש שדח
 .יתוא "בזכיא"

 םיקהלו התע דע דבע ובש םוחתה תא תונשל טילחה אוהש יל רפיס אוה לוס םע הנושארה יתשיגפב
 ןומימ ותושרל דימעה ןוינכטה הז ךרוצל .רזייל תועצמאב היפוקסורטקפס רקחמב דקמתתש הדבעמ
 אוה ךא םוחתב ןויסינ לכ ול ןיא יכ ןייצו יתא יולג היה לוס .יתמצוע יבור רזייל תשיכר ךרוצל לצונש
 .םוחתב ולש הריירקה תא ליחתהל יתרזעב הווקמ אוהשו חיטבמ חטשב רבודמש ךכ לע רמהמ
 רבכש הדבועה הרזע וז המכסהל .ותעצהל יתמכסה סוסיה אללו ירגתאו ביהלמ יל הארנ אשונה
 הדובעל רבח ,ךירדמ ,הרוממ םינשה ךשמב ךפה לוס ובש רשק ,ונניב בוטה רשקה רצונ וז השיגפב
 .ייח תא זאמ הרישעהש תישיא תורבחל דע

 אשונ עיצהל תישפוח די יל ןתנ לוס  .ילש רקחמה תדובע תא יתלחתה ,ירורחש רחאל ,1967 סראמב
 לארשיב הז םוחתב םיצולח ונייה .השורדה תינויסינה היגולודותמה תאו הדבעמה תא תונבלו רקחמל
 תונושארה תחאו ,רזיילה תימיכב הקסעש לארשיב הנושארה התייה ילש טרוטקודה תדובע השעמלו

 םיכילהתב תיראיניל אל הקיטפוא לש חתפתמה םוחתה לש םיטקפסא הבלישש הז םוחתב םלועב
 .רזייל תנירק ירשומ םיימיכ

 יסחי הרצי ולש רומוהה שוחו תבבלמה ותוישיא .רתויב הנהמ התייה לוס לש ותציחמב הדובעה
 לש ותוכזב רקיעב תאז לכו ,ינומכ ןתעד רבצו דחא דצמ יאפוריא ןמלטנ'ג ןיב רתויב םיבורק הדובע
 םיאשונב תוחישל ןמז דימת ונאצמו ,יעדמה םוחתל רבעמ םיפתושמ ןינע ימוחת הברה םג ונאצמ .לוס
 .יתכרעה דימתש תימוי םוי הרגש ויה ולא תוחיש ,הטלוקפב ונתורכיה תונש לכ ךשמב .הלא



 תטיסרבינואמ םידומילל ורבח לוס תא רקיב ,טרוטקודה תדובע םויס רחאל הנשכ ,1971 -ב
 ,טרוטקוד טסופ תומלתשה עוציבל םוקמ יתשפיח םימיה םתואב .רדנמוק ןאי רוספורפ ,םדרטסמא
 תפסונ םעפ .הרק ןכאש המ הזו םוחב ךכ לע ץילמה לוס .דנלוהב ןגנינורחב התושעל יל עיצה ןאיו

 ןויסינה ,דבעידב .לוס םע ץימא רשקב הרושק התייה תיעוצקמה יתוחתפתה ןיטולחל ירקמ ןפואב
 לשב לוס םע ירשקל תובר המרת תידנלוהה תוברתה םע יתורכיהו תיעוצקמ םלתשה ילש ידנלוהה
 .וישרוש לש עקרה תנבה

 רתויב בידנ ןפואבו יתטילקב דאמ רזעש לוס הז היה בושו ,הטלוקפב לגס רבחכ  יתפרטצה 1973 -ב
 רקחמה תדובע תא עינתהל יוכיס לכ יל היה אל וז הכימת אלל .םירזיילה תדבעמ תא יתושרל דימעה
 .םירופיכה םוי תמחלמ רחאל ונביצקתב םיברה םיצוציקהמ תושק העגפנש לגס רבחכ ילש

 ,ישיאה ורופיס תא רפיסש ידכ ךות האושה חקל תא ליחנהל לוס גאד הטלוקפב ויתונש לכ ךשמב
 םרת אוהו םיניוצמ ויה םלוכ םע ולש הדובעה יסחי .הטלוקפב םידבועה לגסל ללוכ ,םינוש םימורופב
 .םויה דאמ הרסח ,ירעצל רשאו ,הטלוקפב זא הררשש ״דחיב״ה חורל תובר

 ,ונלש םיפתושמה ןיינעה ימוחתב לוס םע הלועפה ףותיש ,חתפל יתלחתהש רקחמה ימוחתל ליבקמב
 םישדח רקחמ ימוחת תוהזל תניוצמ תיעדמ היציאוטניא לעב היה דימתש ,לוס .םינש רפסמ ךשמנ
 ,הלאה םינשה ךשמב הדבעמב ונשכרש עדיה תא לצינ ,ךכ םשל םיבייחתמ םייוניש תושעל זעהלו
 ןיטינומ ומצעל שכר דאמ רהמ .רזייל תועצמאב ימנידוטופ יופיר לש שדחה םוחתב רקחמל תונפל
 םיקסועה םיזכרמ םע הלועפ ףותישב וז ותוליעפ תא ךישמה ,תואלמגל ותאיצי רחאל םג ,הז םוחתב
 .ב"הראבו לארשיב וב

 ןיבל םניב םג היה הז רשק , הקנאיב םעו לוס םע ץימא רשקב רושק תויהל לזמ רב ימצע האור ינא
 תוארל דאמ באכ ונינשל .ונתיבב םחראל ונחמשו םתיבב יתפומה חוריאהמ ונינהנ דימת .יתור
 ףידעמ ינא ךא .תונורחאה םינשב לוס לש םייתואירבה םיישקה תאו הקנאיב לש הבצמ תורדרדה
 ןווגמ לע תוחישמ ,יעדמה קוסיעהמ דחי תונהל ונלוכי ןהבש תובוטו תובר םינש ןתוא לכ תא רוכזל
 .הארשהל רוקמ ירובע הווהמה ,םייחל תיבויחה ותשיגמו לוס לש דחוימה רומוהה שוחמ ,םיאשונ

 רקי םדא היה לוס ,דאמ רורב רסמ הלע הצוחמו הטלוקפב םיאמיכה תליהקמ יתלבקש םירסמהמ
 .רוביצ יסחי ףטוש ןפואב קזחתמ ךניאו עונצ התאשכ םג ךכרעב םיריכמ םישנאש חיכוהש ,דחוימו

 .ישיא ןפואב דאמ ילו וירבח ,ותחפשמ ,ונלוכל רסחי לוס
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