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ןחלופ רפסל ךפהנ שואיי יוור טסקט אקווד ךיא
היינשה םלועה תמחלמ ירחא
םע ההדזהש םלש רוד וירחא ףחסו 1947-ב דנלוהב אצי הוור דררח תאמ "ברעה תועש" רפסה
ודוחיי תא םגרתמה ריבסמ תירבעב ותאצ םע .ולש תוימיספה

לכ .היינשה םלועה תמחלמ הרמגנש ירחא םידחא םישדוח ,1946 ףוס לש םדרטסמאב ריעצ רבג

.וינפב תותלד תרגוס ,וילע תטלתשמ ,ותוא תפפוא תוימיספה לבא ,וינפל ןיידע םייחה

אציש ,הוור דררח ידנלוהה רפוסה תאמ "ברעה תועש" רפסה זכרמב דמועה סרטכא־ןפ ץירפ והז

רפסה ,ךכ רחא הנש 60–מ רתוי ,התע קר ,תובר תופשל זאמ םגרותש יפ לע ףא .1947–ב דנלוהב

.2016–ב הנושארל רפסה אצי תילגנאב .)ןהכה ןר תידנלוהמ ,דבוע םע תאצוה( תירבעב רוא האר

.וב ףשחנש םלועהמ ומשרתה תירבה תוצראבו הינטירבב םירקבמה

ינב ברקב רקיעב הלחתהב חילצה אוה ,אצישכ" .ומע ןויארב ןהכה רמוא ,"תורגבתה ןמור תצק הז"

.ותא תוהדזהל רחא והשמ אוצמל לוכי היה אל המחלמה תונשב רגבתהש הזה רעונה אקווד .רעונ

ותמש םידנלוהה יפלא תורשע תא ,תועווזה תא ואר םה ,םהירוחאמ המחלמה לש הערה היווחה

יכרע ?ןימאהל ראשנ דוע המבו ,ןשיה רדסה תוטטומתהל רושק הז .המחלמה ללגב רצונש בערמ

םינותיעה ,הטטומתה תדב םינוש םימרז יפל תקלוחמ התיהש תידנלוהה הרבחה ,וקרפתה החפשמה

.וסבוה םינמרגה יכ דיקפת היה אל רבכ תרתחמל לבא — תרתחמה ינותיע ולעו וסרק םייתרוסמה

םע אל והדזה םיארוקה .תינלוחו תינודז תונצמקב ןייפאתמ ,ץירפ ,רוביגה .ירמוח ינוע היה הזל רבעמ

."םילאה רומוהה םע םגו תלמסמ איהש תונקירה םע אלא תומדה

דע לבא ,חתמ רפס ומכ יל הארנ אוה הלחתהב .וילא רבחתהל ןמז חקולש רפס הז" ,ןהכה ירבדל

אל ,ולש םייחל תועמשמ ןתייו הרקי לודג והשמש ,ץירפ לש תאזה תדמתמה הייפיצהש יתנבה הרהמ

,םירבחה םע תולטב תוחיש םייקמ ,דיקפכ דבועה ,ץירפ ."רפסה לש יזכרמ רסמ הזו ,םעפ ףא הרקי

לטבמ ,תויפיצ תרסח ,תניוע ,תיתרוקיב ,הער תויניצ ןיגפמ ,פורתנזימ אוה .םירוהה םע תוימתס תוחיש

קיצהל תונמדזה לכ לצנמ ,תוומהמו תונקדזהמ דואמ ששוח םג אוה .תותיחנ ישגרמ לבוס ,םלוכ תא

.ולש תחרקה לע גלגלמו ,תורופס םינשב ונממ לודגה ,פוי ,ויחאל

.רגבתמ דלי ומכ אוה ,דחא דצמ" .ןהכה ריבסמ ,"ריעצ דואמ ליגב תוומ םביבס וארש םישנא הלא"

םיארוקהש בשוח ינא .תורעשה תורשונ אל ומצע ול םא קדוב ,תוומב קוסע ןמזה לכ אוה ,ינש דצמ

המחלמה ללגב ולש םירוענה תונש תא דביאש רוד םע ,הזה ןדבואה םע ,הזה לולכמה םע והדזה

."תיכרע סורה םינפ לכ לעו תיזיפ וקלחב ,סורה םלועב ראשנו

יררועמ םיטויס אלא הווקת לש תומולח אל הלא .רוביגה לש תומולחה רואיתל םישדקומ רפסב םיקלח

םהלש תומולחב ותוא ופתשיש וירבחמ שקיב אלא ,ולש תומולח לע ססבתה אל הוור רבחמה .תוצלפ
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יכ ,תיטילנאוכיספ תונשרפ תושעל ןויסינ געלל המש תאזכ הביתכ תקינכט ,דחא דצמ" .תאז ושע םהו

לש תומולחו רוד תפקשמ הריציה ינש דצמ לבא" .ןהכה רמוא ,"ולש תומולח אל ללכב הלאש ררבתמ

."רוד

אל" .שרופמ ןפואב וב תורכזומ ןניא היינשה םלועה תמחלמו האושה ,1947–ב אצי רפסהש יפ לע ףא

,"רבדל ידמ ןכוסמ הז יכ ילואו ,דיגהל המ ןיא ןיידע וא דיגהל המ רבכ ןיא יכ ילוא ,הז לע םירבדמ

הזש תויהל לוכי ,רבעשל תרתחמ רבח הזש תויהל לוכי — ךלומ דמוע ימ עדוי אל התא" .ןהכה ףיסומ

םירבד שי .לודגה קתשומה הז .דנלוה תא שדחמ הככ תונבל רשפא יא .רבעשל תיצאנה הגלפמה שיא

ןכיה םיעדוי אל לבא הייטרה עבצ המ קוידב םיעדוי םיארוקה .ןיע דביאש רבח לשמל שי ץירפל ,עקרב

."ןיעה תא דביא אוה

דנלוה" .םויה דע תידנלוהה הזורפב יטננימודו בושח יכה אשונה איה היינשה םלועה תמחלמ ,וירבדל

תא התווח אל איה .רלטיה אבש דע — השבכנ אל איה ןואילופנ ימי זאמ .17–ה האמב הנידמכ המק

רפס לכ טעמכ .הלש הזורפב תבככמ היינשה םלועה תמחלמ ןכל ,הנושארה םלועה תמחלמ תועווז

הז ןפואב זכרמב תדמוע איה םירחא םיבר םירפסבו תאזה המחלמל תויוסחייתה ללוכ הנידמב אצויש

,שילומ יראהו סנמרה קירדרפ םליו םהב ,המחלמה ירחא לש םילודגה םירפוסה לש הביתכה .רחא וא

."הרבחה לע הלש העפשהבו הנממ תויווחב ,הב םיעוריאב קסופ יתלב ןפואב תקסוע

ןמורה אוה ,יפרג ןמורכ אצי ףאו םש עונלוקל דבוע םג םינשה ךשמב וצראב ותחלצה תובקעבש ,רפסה

שיש ,רוביגה לש ימויקה שואייה .היינשה םלועה תמחלמ ירחא דנלוהב אציש ןושארה יתועמשמה

םנמא רפסה .המחלמה לצב תורגבתה לש קהבומ רצות אוה ,תיטסילאיצנטסיזקא הרימא וב וארש

.רפסה חור לכ תא רתוסו יטנתוא אל הארנ הזש הדוה ומצעב הוור לבא ,תסיופמ טעמ הריוואב רמגנ

,ותשאמ שרגתהש ירחא ןוראהמ אצי אוה — תוריתס אלמ שיא היה ,2006–ב תמש ,רפוסה

.הל געול אוה רפסבש יפ לע ףא — תילותקה הייסנכל ףרטצה םינש רובעכו ,סלאכימ ינאה תררושמה

בור — חתפמ ןמור אוה ולוכ ןמורהו יפרגויבוטוא אוה "ברעה תועש" רפסה ,אלש ןיבו ךכבו הצרש ןיב

.וירבח גוח דעו ותחפשמ ינבמ ,תוירוטסיה תויומד ןה וב תויומדה
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