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 יברעה דרמב ינויצה קבאמהו ןושש והילא – 'טסיברעה' רפסה תקשה

 ןר ןורי ר"ד

 הקשהה עוריא תא חריאו םזיש )מ"למ( ןיעידומה תשרומל זכרמל טידרק

 ,ןיעידומ שיא היהש ןושש והילא לש וייח רופיס תא רפסמ ,ןר ןורי ר"ד תאמ ,'טסיברעה' רפסה

 םירושימה תשולשב ןושש לש ולעופ תא הרצקב רוקסי הז ךמסמ .לארשי תלשממב רשו טמולפיד

  .לארשי תנידמל הברה ותמורת תאו וללה

 :ןיעידומ שיא

o תפש תיברע רביד ,תיבמ תיברעה תוברתה יזר תא ריכה ,קשמד דילי ידוהי ,ןושש והילא 

 ויה םידיתעש ,קאריעו ןונבל ,הירוסמ םירצונו םימלסומ םידידי םינשה ךרואל שכרו םא

 תויהל ןושש תא וליבוה הלא תודבוע .םהיתוצראב חתפמ תודמעו הגהנה ידיקפת סופתל

 .ברע תונידמלו ןוכיתה חרזמל ןמזה ותואב רתויב םיבושחה םיחמומה דחא

o תונכוסה לש תיברעה הקלחמה שארב דמע םהב 1933-1948 םינשב ןושש לש ותוליעפ 

 םיגוחל רודחל חילצה ןושש :ידוהיה בושייה לש בושח יגטרטסא סכנל תבשחנ תידוהיה

 תא םדיק אוה ;יניעידומ עדימ םשמ איבהלו יברעה םלועב תוטלחהה תלבק לש םירגוסה

 ;ןיעידומה ליחב 'בצח' תדיחיל ךשמהב הכפהש ,היולגה תיברעה תונותיעה רחא בקעמה

 םלועב תרושקתה ילכ תא סייגל ידכב ברע תונידמב םייביצקתה םיישקה תא לצינ אוה

 תיינב תא ץיאהו ;ברע תונידמב םינכוס ךרעמ ליעפה אוה ;תינויצה העונתה תבוטל יברעה

  .8200 הדיחיל ךפה םימילש ,ירבעה ןיעידומה לש תונזאהה ךרעמ

o ןושש והילא" :בתכ ןושש דצל דבעש ,'הנגהה' לש תועידיה תוריש ישארמ ,ןינד ארזע 

 ויה יברעה םלועב םישיא םע וירשק ,ןכא .וינפב הלוענ תלד התייה אלו םיכלמ ינפב בצייתה

 ונלש יברעה ןיעידומה תמר תא הלעהש ,ךרע בר ינידמ עדימ לש רתויב בושח רוקמ ונל

  ."דחא שיא לש רקחמ זכרמ ןיעמכ לעפ ןושש והילא ...תיזכרמו תיללכל תימוקממ

o םע ןושש לש תוקתרמה ויתושיגפמ תחאב םיעוריאה תולשלשה הגצוה ,שגפמה תרגסמב 

 ידיב םילארשי 700-כ ובשנ רורחשה תמחלמ ךלהמב .ןושארה הללאדבע ,זאד ןדרי ךלמ

 .םריזחהל המישמה תא ןוירוג ןבמ ומצע לע לביק ןוששו םילשורי רוזאב ינדריה ןויגלה

 םע שגפיהל ןומע תברל ועסנ ,םילשורי תיזח דקפמ זא היהש ,ןייד השמ םע דחיב ןושש

 רשאכ םג םייובשה ןיינע תא ןושש ריכזה אל ,תועש שולשכ הכראש ,השיגפה ךלהמב .ךלמה

 ןורחאה רשאכ ןושש תא ךלמה קביח ,החוראה םותב .אשונה תא תולעהל וב ריצפה ןייד

 ,"ךילא השקב יל שי" ועמשמש ימשאה גהנמ תגציימ וז הלועפ .ךלמה טנבאב ודי תא םש

 שקב" ןוששמ שקבמ הללאדבע ,הבוגתב .בויחב תונעיהל בייח אוה וזה תוימיטניאה רואלו

 ייובש יכה ואלב יכ ךלמה ינפב ןייצמ ןושש ."ירשפא יתלבה תא שקבת לא ,ירשפאה תא

 ורזחוה םייובשהו בויחב הנענ ךלמה .וישכע רבכ אל עודמ ןכלו ,ךשמהב וררחתשי המחלמה

 .קשנה תתיבש לש ןדרי םע ןתמו אשמה תוחיש ימשר ןפואב וחתפנ םבוש רחאל םוי .ץראל

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 השארב םידמועה םישיאהו תיברעה תוברתה םע ןושש לש תימיטניאהו הקימעמה ותורכיה

  .הבורמ החלצהב ןוירוג ןב וילע ליטהש המישמה תא אלמל ול ורשפא

 :טמולפיד

o רבח ןושש היה ,הליחת .הנידמה לש ץוחה תורישל וירושיכ תא ןושש םתר הנידמה םוק םע 

 חרזמב ןוכיתה חרזמה תקלחמ להנמכ שמיש ,ןכמ רחאל .תודחואמה תומואה תחלשמב

 םירצמ םע תואמצעה תמחלמ םותב קשנה תתיבש ימכסה תגשהל תוחישב ףתתשהו ץוחה

 '50-ה תונש תליחתב .1949-ב ןאזול תדיעוול תחלשמה שארב דמע ןושש ,ףסונב .ןונבלו

 םע הקימעמ תורכיה התוא תוכזב ,היקרוטב ןושארה ילארשיה ריצה תויהל ןושש הנומ

  .ץיוושבו הילטיאב לארשי רירגשכ ןהיכ ,ןכמ רחאל .יברעה םלועהו תוברתה

o ידוהי ותויה ןיב הריתס האר אל ןושש ,תיטמולפידה המרב םג ,ותולהנתהו ותסיפת סיסבב 

 וב ןויערה .םייתשה ןיב רשפל ןתינ ותנעטלש םושמ ,תיברעה תימואלב הכימת ןיבל ינויצו

 הגועה" לע לכתסהל שי ,רמולכ .ירוזא ןורתפ – םויכ םג עובק ביטומ ראשנ ןושש לגד

  .םיניטסלפהו לארשי ירק ,תיפיצפס "הסורפ" לע קר אלו ,יברעה םלועה ירק ,"המלשה

o דרמב קבאמה ךלהמב רקיעב ,םייברע םינותיעל תובר בתכ ןושש והילא ,הרבסהה ןפב 

 הנניאש תינויצה העונתה לש תוינידמה תא רקיבו בושח ךבדנ הרבסהב האר אוה .יברעה

  .יברעה םלועב הז םוחתב העיקשמ

  :יאנידמ

o ןחלושל ףרטצהלו תיטמולפידה ותוחילשמ ץראל בושל ןוירוג ןב ידי לע ןושש ארקנ 1961-ב 

 הדלוג ןכמ רחאלו לוכשא יול תחת הרטשמה רשכ ןהיכ ,ןכמ רחאל .ראודה רשכ הלשממה

  .הדובעה תדעוובו םינפה תדעווב ,ןוחטיבו ץוח תודעווב קלח חקל ןושש .ריאמ

 

 

 

 

 

 ךרד ,הפנע תיניעידומ היישעב וכרד לחהש תולוכשא שיא גיצמ ןושש והילא לש וייח לולסמ

 ןושש לש  ויתוחלצה .לארשי תלשממב רוביצ גיצנכ ףוסבלו טמולפידכ לארשי תנידמ לש הגוציי

 לש הקימעמה תורכיהה לע תוססובמ ,ינידמהו יטמולפידה ,יניעידומה :םירושימה תשולשב

 יפכ .הוושה קמעל עיגהל ןתינ התועצמאב יכ הנומאה לעו יברעה םלועהו הרבחה םע ןושש

 ."םולשהמ דחפ אלש שיא" וניה ןושש והילא ,מ"למה קיפהש טרסב גצוהש


