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ןוכיתה חרזמה  ידוהי  דגנכ  םהירזועו  םיצאנה  תוריזג 
לירפאב 2015  16 בורקה /  חרזמה  ןיזגמ 

ופתישש תונידמה  לשו  יצאנה  שוביכה  לש  תונברוק  םה  ףא  ויה  ןוכיתה  חרזמהו  הקירפא  ןופצ  ידוהי  יכ  הרכהה  תססבתמ  תונורחאה  םינשב 
קלחו הדובע , תונחמ  ומקוה  בולב  ישיו , רטשמ  ידי  לע  ולטוהש  תוריזג  תחת  םידוהיה  ויח  רי  ' גלאו וקורמב  .תיצאנה  הינמרג  םע  הלועפ 
הפיקע הרוצב  יכ  םא  תיצאנה  העפשהה  השגרוה  תורחא  תונידמב  םג  .הפוריאב  הדמשה  תונחמו  הדובע  תונחמל  וחלשנ  ףא  סינות  ידוהימ 

.קאריע  ידוהיב  דוהרפ " תוערפב ה" םיצאנה  לש  םקלח  ףשחנ  תונורחאה  םינשבו 

דידי  םדא 

םימיוסמ תומוקמ  ןיסב , םג  אלא  הפוריאב , קר  התיה  אל  הכלהמבו  היינשה  םלועה  תמחלמ  םרט  םהירזועו  םיצאנה  ידי  לע  םידוהיה  תפידרש  הדבועה 
רוקסל הסנא  תובורקה  תורושב  .רוביצה  לש  תיללכה  העידיה  תודשל  תונורחאה  םינשה  ךלהמב  הטיאל  הל  תלחלחמ  ונלש , הנוכש " ב" םגו  היסאב 

ןייצל בושח  .ןוכיתה  חרזמב  םמיע  הלועפ  יפתשמ  םירטשמו  םיצאנה  ע"י  ועצוב  רשא  תופידרה  רקיע  לש  הצממ , אלש  יאדווב  ךא  הרצק , הריקס 
ןתוא יאצוי  .תופסונ  תויוכזו  םיקנעמב  ופדרנש  םידוהי  םתוא  תא  הכזמה  ןפואב  תופידר  ןתואמ  קלחב  תוריכמ  לארשי  תלשממו  הינמרג  תלשממש 

.אשונב עדיה  תא  קימעהל  םוקמ  שי  טלחהבו  םהיתורוק  ןיגב  להקה  תעדב  האלמה  הרכהה  תא  ולביק  אל  ןיידע  ולא  תוריזגו  תופידר  ווח  רשא  תוליהק ,

רי ' גלאו וקורמ 

רי ' גלאב הטלש  תילאינולוקה  תפרצ  .ישיו  לש  תובובה  תלשממ  תא  הב  ומיקה  רשא  םיצאנה , ידי  לע  תפרצ  השבכנ  היינשה  םלועה  תמחלמ  ךלהמב 
, םידוהיה לכ  לש  תוירוביצ  תורשממ  ןירוטיפ  םיירוביצה , רפסה  יתב  לכמ  קוליס  וללכ  רשא  תויפיצפס , תוריזג  ולא  תוליהק  ידוהי  לע  התישהו  וקורמבו 

רבדב םייפיצפס  םיווצ  איצוה  וקורמ  ךלמ  .ןמזה  ןמ  קלחב  רצוע  לטוה  חאלמ )"  " ונוכש  ) תוידוהיה תונוכשה  לע  .העונת  תולבגה  עוציבו  שוכר  םושיר 
בושח .םידוהי  םתויה  םצעמ  קרו  ךא  ןוזמ  ישולת  תקולחב  הילפא  התיה  םידוהיה  דגנכ  ןכ , ומכ  .ואל  םקלחו  עצוב  םקלח  רשא  םידוהיה , דגנכ  תולבגה 

לש יטסישאפה  ונוטלשב  זא  תידרפס , הטילשל  ןותנ  היהש  קלחב  .וקורמב  תעה , התואב  תיתפרצ  הטילשב  היהש  קלחה  לע  קר  ולח  ולא  תוריזגש  ןייצל 
אבצה ידי  לע  ולא  תונידמ  רורחש  ירחא  םגש  ןייצל  בושח  .הנידמה  תודסומב  םושיר  דבלמ  םידוהי , דגנכ  תויפיצפס  תוריזג  לע  עודי  אל  וקנרפ , לארנג 

רטשממ קלח  רומאכ , היה  רשא  יתפרצ , תודיקפ  ןוטלש  רתונ  יחרזאה  ןוטלשה  ןכש  רצק , אל  ןמז  ןניעב  ורתונ  תוריזגה  בור  דיפל ,"  " עצבמב יאקירמאה 
ןיידע ןיא  .ןכ  םג  ולא  םידוהי  תויוכזב  הרכהל  יטפשמ  קבאמ  םייקתמ  לארשיב  .תיתפרצה  וקורמ  ידוהימ  קלח  תויוכזב  הריכמ  הינמרג  תלשממ  םויכ  .ישיו 

.רתוי תושק  תובשחנ  ולבס  ןהמ  תוריזגהש  תורמל  רי , ' גלא ידוהי  תויוכזב  הרכה 

וקורמ תודהי 
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היסינות

ךרענ ןכמ  רחאל  העונת , תולבגה  רבדב  תוארוה  קר  הליחתב  ואצי  סינוט  ידוהי  דגנכ  .היינשה  םלועה  תמחלמ  תעב  תיתפרצ  הינולוק  התיה  סינות  םג 
ןוזמ ישולת  ןתמב  השק  הילפאו  תוירוביצ  תורשממ  קוליס  הפוריא , חרזמב  השענש  היצזיאוטיגה  ךילהל  המוד  ךילהב  םיעבורב , תומיוסמ  תוליהק  זוכיר 

הליהקה תבוח  רבדב  אוה  עודי  רופיס  .הדובע  תונחמל  םירחאו  הפוריאב  תונחמב  הדמשהל  חלשנ  ףא  סינות  ידוהימ  קלח  .הייסולכואה  יקלח  רתי  לומל 
רקיעב םידוהי , דגנכ  הפידר  ישעמ  לש  םיבורמ  תוערואמ  ויה  סינותבש  רמול  ןתינ  תפרוג , הללכהב  .היתושפנ  רובעב  רפוכ  ןתמ  םשל  בהז  ףוסיאב 

םויכ .םיטירבל  םינמרגה  ןיב  ברקה  יכלהמב  םרוקמש  םיבוביס "  " ינשב בר , ןמז  תיסחי  הב  ההש  למור  לשרמדליפ  לש  הקירפא  סופרוקש  םעטהמ 
.םייטנוולרה םיקוחה  ינש  חוכמ  לארשי  תלשממ  ןהו ע"י  תומיוסמ  תונרקב  הינמרג , תלשממ  ןה ע"י  סינוט  ידוהי  תליהקמ  קלח  םירכומ 

בול

םיצאנ םילייח  והש  ריצה , תונידמב  חתפמ  תרבחכ  .היינשה  םלועה  תמחלמ  ץורפב  ינילוסומ  וטינב  לש  יקלטיאה  יטסישאפה  ןוטלשל  הנותנ  התיה  בול 
וחלשנ בולמ  םידוהי  ןכ , ומכ  .םידוהיל  הדובע  תונחמ  רפסמ  ומקוהו  תונוש  תוריזג  ותשוה  תידוהיה  הליהקה  דגנכ  .בולב  תיקלטיאה  הינולוקה  ירעב  םיבר 
החירבל ואיבה  ורג , ןהב  תונוכשה  לע  ונווכש  תוצצפה  םע  דחי  בול , ידוהי  דגנכ  תויפיצפסה  תופידרהו  תוריזגה  .הינמרגבש  ןזלב  - ןגרב זוכירה  הנחמל 

םג הריכמ  לארשי  תלשממו  תונחמב  והשש  ימ  לש  םתופדרנב  הריכמ  הינמרג  תלשממ  .תויזכרמה  םירעל  ביבסמש  םירפכל  ולא , םידוהי  לש  תינומה 
.תופידרה ןיגב  וחרבש  ימ  לש  תויוכזב 

קאריע

תחת קריע  התיה  הנושארה  םלועה  תמחלמ  םויס  תעמש  בושחל  גוהנ  ללככ , .תיצאנה  תוברעתההו  המחלמה  תעפשה  תא  ושיגרה  קאריע  ידוהי  םג 
המוקימו םיברה  טפנה  תודש  לשב  .הנידמב  םיינמז  ןוטלש  יפוליח  םללכבו  תובר  תורומת  ולח  היינשה  םלועה  תמחלמ  ימיב  םלוא  יטירב , ןוטלש  / העפשה

ידכב ןהו  טפנ  תקפסאמ  תונהל  ולכוי  ילוא  וב  בצמל  איבהל  ידכב  ןה  הכימתו  חוכ  סיסב  רוציל  םהילע  וב  םוקמכ  וז  הנידמ  םיצאנה  ואצמ  יגטרטסאה ,
הללכ רשא  הקזח  תיתשת  הב  הנב  הבורג , קאריעב , הינמרג  רירגש  .תפסונ  תיזחב  הינטירב , רתויב –  תושקה  ביואה  תונידממ  תחא  תא  קיסעהל 
ונמימ םינמרגה  .הנידמה  יבחרב  וידרה  יטלקמל  ןילרבמ  ועיגהש  תיברעב  התסה  ירודישו  יארלטיהה  רעונה  תמגוד  רעונ , תעונת  םיינמרג , ורפ  םינותיע 

תבוטל סרקנוי  גוסמ  הלק  הצצפה  יסוטמ  תסייטו  קשנ  טעמ  תרבעהל  וגאד  ףאו  יניילאיכ  לא  ילע  דישאר  יצאנ  - ורפה יאקיטילופה  לש  ויתוחוכ  תא 
לש תועובשה  גחבו  התלועפ  תא  הלעפ  תינמרגה  התסהה  .תעה  התואב  קריעב  הלג  רשא  םילשורי , לש  יתפומה  םג  היה  םיכמתנ  םתוא  ןיב  .םהיכמות 

םויכ םייקתמ  .קריע  ידוהי  ברקמ  ףטו  םינקז  םירבג , םייתאמכ  וגרהנ  וב  תורחא , םירעו  דדגב  ידוהיב  םורגופ  ולא  םייברע  תוחוכ  ועציב  יאמ 1941  שדוח 
.םיצאנה תופידר  לש  םיעגפנכ  ונמיע  ןיידעו  ולא  תוערפב  ועגפנש  ימב  הרכהל  יטפשמ  קבאמ 

קאריעב דוהרפ " תוערפ ה"

, ףוסבל ףגינ  םשו  רוזאב , יטירבה  אבצה  הטמ  לש  וסיסב  בשי  םירצמב  .תוידוהיה  תוליהקה  לע  המחלמה  תעפשה  השגרוה  תורחא  תונידמב  םג 
אבצה טאכמראווה , לש  הקירפא  סופרוק  לש  ותוברקתה  לשב  .ירמוגטנומ  יטירבה  לרנגה  לש  ויתוחוכ  ינפב  למור  לש  ואבצ  ןיימלע  - לא לע  ברקב 
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ןשה לדגממ  יברעה  ביבאה  תוחכפתהל : הריהז  אל  תוימיטפואמ 

? רוזאה תולובג  םהמ  ןשי -" ל" שדח "  " ןוכית חרזמ  ןיב 

םינוש ךא  םיהז  םירופיס  ינש  ברעמל : חרזמ  ןיב  הקיטילופל , הימדקא  ןיב 

לארשיב הנצסה  תא  תשבוכש  תינוכית  - חרזמה הקיזומה   ← םינוכיס → לומ  םייוכיס  ףתושמה : יברעה  חוכה 

.ער םהל  הנואי  ןפ  דחפמ  םריעמ , וחרב  הירדנסכלא  ידוהימ  םיבר  יצאנה ,
ועצוב ישיו , רטשמ  תויחנה  יפ  לעו  יתפרצה  לשממה  תארוהב  .וקיפ  - סקייס םכסה  תובקעב  יתפרצ  תודיקפ  ןוטלשל  איה  ףא  הנותנ  התיה  הירוס 

.ושמומ אל  ונתעידי  בטימל  רשא  תוריזג  ולטוה  ןכ , ומכ  .הירוס  תוליהק  ידוהיל  םימושיר 
אל וב  בצמל  בושייה  ישאר  תוכרעיהמ  קלחכ  היינשה , םלועה  תמחלמ  ךלהמב  .הפוריאב  שחרתמה  לע  םה  ףא  ועדי  הניתשלפב  ידוהיה  בושיה  ישאר 

םאב למרכה  ירהב  רצבתי  בושיה  היפל  למרכב ," הדצמ   " תינכות התגהנ  םיירצמב , למור  לאשארמדליפ  לש  ואבצ  תא  רוצעל  ירמוגטנומ  לארנג  חילצי 
.תינכותה התואמ  קלחכ  ועצובש  תוריפח  אוצמל  ןתינ  םויה  םג  .שדוקה  ץראל  דע  ועיגי  םיצאנה 

.םלועבו ץראב  האוש , ילוצינל  תויוכז  שומימב  קסועה  ןוירטונו , ןיד  יכרוע  דידי  דוד  דרשמב  ןיד  ךרוע  וניה  דידי  םדא  "ד  וע

בורקה חרזמה  ןיזגמ 

. יללכ  in 2015 לירפאב  16

הז אשונב  דוע 

” ןוכיתה חרזמה  ידוהי  דגנכ  םהירזועו  םיצאנה  תוריזג   “ One thought on

at 00:49 2015 לירפאב יול 29  לואש  סחנפ   

תא שובכל  לש 1941  ץיקל  דע  םייסל  התיה  םתרטמ  .םיימדק  םיסיסב  האשה  לש  האלמה  ותמכסהב  םינמרגה  ומיקה  ןאריאב  םג 
רחאל םיטירבהו  ינמרגה , אבצה  תא  ובכע  ןילאטס  לש  ויתוחוכו  ףרוחה  .ןאריאב  שוביכה  לש  לגעמה  תא  רוגסלו  תוצעומה  תירב 

םוקמב םיטלושו  םיחידמ  םה  האשה  תא  .ןאריאל  םיסורה  םע  דחיב  םישלופ ב8/41  םיתורהזאל , םיבישקמ  אל  םינאריאהש  וחכונש 
םהלש יראה  אצומה  תא  שיגדהל  ידכ  ןאריאל  סרפ  לש  המש  תא  הנשמ  האשה  .םויסל  הרצק  הטודקנא  .םישימחה  תונש  דע 

ביגהל

הבוגת תביתכ 
.רתאב גצוי  אל  ליימיאה 

םש

ליימיא

רתא
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