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 .ם"במרה לש לארשי תדב םירקיעה ג"ימ רשע םינשה

 ןילופב תואטיגה ידוהיל ןונמיהכ שמיש

 .האושה תפוקתב

     



  

 לש הנברוח תא םינייצמ ונא ה א וש ה םשב
 ןורכיזה םוי ,ןסינב הז"

 .הפוריא תודהל

 כ

 הנש ידמ שדקומ ,ה רובגלו האוש ל
 השישמ רתוי םיצאנה וחצר היינשה םלועה תמחלמב

 ישעמ רכז םעו האושה רכז םַע תודחייתהל הנשב

aםהה םימיב םידוהיה לש הרובגה יור ו  
 ,הירגנוהבו הינמורב
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 היימוד הנידמה יבחר לכב הייהת ןורכיזה םויב

 . ,היקבולסוכ 'צבו תפרצב
 קספותו הדובעה לכ תובשת ןהב תוקד יתש לש

 À ,הירטסואבו הינמרגב
 יסקטו תורצע ,תורכזא ומייוקי .םיכרדב העונת לכ
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 ,היווטאלבו אטילב
 ...ךוניחה תודסומבו אבצה תונחמב תודחייתה

 יבש ,היגלבבו דנלוהב
 1 0 ,tas לולאב *ח םויב 1
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map owחרופ וטיגל 1270  

 :חחושמ יִלֶא אה תורדנה יבמ

 -?הפ ךל המ :הל"השמ ,הל 'השמ
Yvו 7  

 .אוב ,ילֶא אוב

       (8 ןב) לגאימשואמ הל "השמ

 קצרי ושזנאו לוע יפוס
 תיב אצמנ ,השרוב ןטקה וטיגה לש תובוחרה דחאב

 עודייה ,טדימשדלוג ידוהיה היה תיבה להנמ .םימותי

 רפוס היהש ,ק"צרוק שונאי .ק'צרוק שונאי :ויוניכב

 .םידלי ךוניחב וייח לכ קסע גוגדיפו

 .םידלי םייתאמכ ויה םימותיה תיבב

 חילצה ק'צרוק שונאי לבא םחלל הבער התייה השרו

 םיצוחר דימת ויה םידליה .םידליל ןוזמ גישהל

 ,םידוהיה לכ ומכ,וויקו םייקנ םידגב ושבל.םיקרוסמו

 .םייחב ראשיהל

 לכ תא תחקל םינמרגה וטילחה ובש ,םויה עיגה הנהו

 .זוכירה תונחמל םתוא חולשלו השרומ םידוהיה םידליה
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 בוְלְּב הָיָצְקִאַה
 הליהקה הלסוח םיבלש םיבלש אלא תחא-תבב אל

 .םוקמב תידוהיה

 וז התייה ,םינמרגה תסינכ םע עצוב ןושארה בלשה

 םינמרגה ."םינופלטה תייצקא" - הנושארה "היצקאה"ה

 ואצמש תובותכה יפל םהיתבמ םידוהי תולילב ואיצוה

 ,הטקש הייצקא ,אופיא, וז התייה ... םינופלטה רפסב

 לכ תא ,"וכו ןידה יכרוע ,םיסדנהמה לכ תא ופסא הבש

 ץוביקה לש תרמצה לכ - םינופלטה ילעב םידוהיה

 .בובלב לדוהלה

 תנווכמ הלועפ ןאכ שיש ,םידוהיה וספתש דע רבע בר ןמז

 םהל עדונו ושיגרהש דע ומלישש ריחמה רקיו תירקמ אלו

 ."תודובעל* וחקלנש םישנאב השענ המ

 -ןגמ ןמיס דונעל םידוהיה ווטצנ ,הייצקא התוא ירחא

 תילמשחבו תבכרב עוסנל םהילע ורסא ,לוורשה לע דוד

 .ברעב 8 ירחא םתיב חתפמ תאצלו

 םריאשהב םהיתב תא םידוהיה לכ ובזע ,דחא םויב ךכו

 ...םשוכר לכ תא טעמכ םהירחאמ

 ופסאש דע םצמטצנ םידוהיה לש םירוגמה םוקמ לש חטשה

 .ידוהי עבור - דחוימ עבורל ךכ-רחא םינמרגה םתוא

 ."וטיג"ל ותוא ושעו

 םס3וי ההה"לא "רוב ה "5 לע" ךופמ
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po ngm og migata 

 (דנלוה)

 אוה וילע רבדל םיברמ קנהי קלארקש דחא אשונ

 המ לכ יכ ,בטיה םיעדוי םה ."םירתתסמו םיאובחמ

 ...בר ןיינע ונב ררועמ םירחא םירתתסמל עגונש

 ומכ םיליגר םיגשומ ושענ תרתחמל הדיריו םיאובחמ

 .אבא לש תיבה-ילענ

 "תישפוחה דנלוה" תמגוד תודסומה דואמ םיבר

 ןכא ;אובחמ תומוקמ םיניכמו תוהז-תודועת םיפייזמה

 תא םינכסמה םדא ינב םישועש הדובעה איה המוצע

 .םירחאל רוזעל ידכ םייחה

 . . . ונלש ונירזוע - רתויב הבוטה אמגודה

 םינפ דימעהל םילדתשמ םה .ונילא םילוע םה םוי-םוי

 למיו תדלוהיימיל תונתמו םיחרפ ונל םיאיבמ ,םיזילע

 .חוכשל ונל רוסא םלועל ,הז רבד ..גח

 םידוהי ונאש ;םיאבחתמ ונאש ןמזה לכ ונל םיריּכזמ-

 ...תובוח ףלא ונל שי ךא ,תויוכז ונל ןיאש ...םיאולכ
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 ראשא" :רמא אוה .חרב אלו אבחתה אל ק*צרוק שונאי

 ."ילש םידליה םע

 הדבוע םלוא םידליל ק"צרוק רמא המ םיעדוי ונא ןיא

 .ואבחתה אלו וחרב אל ,וכב אל ,וקעצ אל םידליהש איה

 טקשב ודמע םידליה םייתאמו תולפטמה-תויחאה ,להנמה

 .םלנמרגל וכיחו

 דעוצו ודיב קונית קיזחמ ,עבוכ ילב ,ק"צרוק שונאי

 םירניסב תולפטמ - תויחא המכ תודעוצ וירחא .המידק

 .םייקנ םידלי םייתאמ םהירחאו םינבל

 שונאי תא ,תוחפל ,ליצהל התצר תידוהיה הצעומה

 ראשיהל רחב אוה .םיכסה אל ק'צרוק לבא ק'צרוק

 .םידליה םע

 םייתאמלו ק*צרוק שונאיל הרק המ עדונ אל םויה דע

 .רכז םהמ ראשנ אל םינמיסה לכ יפל .םידליה

 "ה ש רג 7כ רוה "

qmaינומלא רבחמ לש די-בתכ  

 



  

  

 ומי דותימ
 רְַנ יל תועימ ליש

 (1943 ,ר ב מ ט פ ס )

 ללכו ללכ ץפח ינניא ,המקנ רבד לע םכילא ירבדב

 םוקי ,ברח תאשל ול רשפאש ,ידוהי לכש הזב וניבתש

 .ינמרג לע לפנתלו

 ...וזכ המקנ לע לארשיב םירבדמשכ ,םיביבחה יחא ,אל

 .ונתמקנ תא םוקיי אוהש אוה-ךורב-שודקל הליפת יהוז

 דגנ םמוקתהל ךרטצנ ,םוקנל שיש המ םוקנל ונצפחב יכ

 םהמ ונלבס אלש ץרא ןיאו םע ןיא יכ ,ולוכ םלועה לכ

 .תושקו תורמ תורצ

 ָםכמ לנא שרוד ,המקנ רבד לע םכילא ירבדב ,יחא ,אל

 הייהת ... ונתמקנ .המקנה לש יבויחה דצל קר בל םישל

 ...ונמע ידי לע הבושייו ונצרא תמקה

 .םוקנל ונידיב שיש הלודג רתויה המקנה הייהת תאז

 ץיוושואב ותומ תא אצמ

 1944 תנשב

  

 ץוחמ םידוהיה תא דימעה ימ ?הלא לכ ונילע ליטה ימ

 ... ?םימעה לכ הנחמל

 רשא אוה םיהולאו ךכ ונתוא השע רשא אוה םיהולא

 .ונתוא לאגי

 םידוהי ויהי דוע תאז לכבו הזה לבסה לכב אשינ םא

 דבלב ךכ םשל ,ךכ םשל ללוא ,עדול למ .. .םלועב

 .לובסל ונילע

MIRהתומ תא האצמ קנר פ  

 תנשב ןזלב ןגרבב

1944 

   



  

  

 תונחמב לארשימ רעונ תחלשמ הרקיב ,1966 תנש ץיקב

 .ןילופבו היכ"צב זוכירה

 :תבתוכ תופתתשמה תחא

eres 

 - לנא ךא .טדטשניזרט לע ובתכייו ובתכנ םיבר םירבד

 דחוימב יתעפשוה "הפ םירפרפ ןיא" :רפסב ילתארקשכ

 דליה בתוכ הז רישכ .וטיגה ידלימ דחא דלי לש רישמ

 ."וטיגב םייח םניא םירפרפ יכ"

 ,םוקמל עיגאשכ :יתבשח .יבל לא ועגנ דליה ירבד

 ;ןטקה לבס המכ דע הארא ;דליה רש המ לע ןיבא

 .בושי םוקממ קחרה ,בוזעו רופא םוקמ הארא

 וטיג" ותוא ןכש וב םוקמל יתעגה .םויה אב הנהו

 ... וב םיחרפו ,הפיו הרופ - םוקמהו .*אמגודל

 .םירפכה לככ רפכ - ...םלשנאו ...םינלינבו ...אשדו

 רשא ןטק רפרפ ותוא לע דליה בתכ וב םוקמה הז םאה

 ?שפיח

 וטיגכ עסדטשניזרט תיכ'צה הרייעב ושמתשה םיצאנה

 םייח ךיא וארייש ידכ םישנא ואיבה וילאו אמגודל

 .ץיוושואל ךרדב הנחת קר וז התייה ,השעמל .םידוהי

 .םיבר םידלי םג ויה טדטשניזרטב

 .הז וטיג ורבע 15 ליגמ הטמל םידליל 0

 ללגל תחתמ אל םהמ דחא ףא ;םידלי 100-כ קר ולצינ
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 רַחא כימְק חבל
 ,רַחֶא םוקמל חרבל

To) - , + +“ 

 םיכרדה תא אצמל ,דונל
A a NES Ea 

 רָחוי םיבוט םישנא לא

 לא לא
nos 
 .םיחצור םניאש ה

 תובָבְל ףֶלֶאַּב הפ ןָה

 297 אל תחַא הָּפְת

 mpn Di” mr ,אובי םוי יפ

 poem רורְחשַה תעש
 הלצינ ;16 תב ,קניס הנלא

 "ה פ  ם יר פר פ ןיא "  ךותמ

 טדטשניזרט וטיג ידלי לש םירויצו םיריש טקל

1944-1942      



 הז בלש בתכ [ץרפ לכנצ ק קיח צ * ררושמה

 אוה .1944 תנשב תפרצב םיצאנה לש םייובש הנחמב

 םיצאנה ותוא וחלשש ינפל רצק ןמז הזה רישה תא בתכ

 תא סינכה ןוסלנצק קחצי .ץיוושואב זוכירה הנחמל

 ךותב םתוא איבחהו םיקובקב השולשל רישה יפד

 ואיבהו םיקובקבה תא ואצמ המחלמה ירחא .המדאה

 .לארשיל םתוא

 .ותומב היה 58 ןב
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 ןוסלנצק קחצי

sense tirem mom by yo 

"apo DIY 

 :דאמ אָרונ

“ay . ימע PR 

 .דוע .ונניא

 - יתמק הקעצפ

 !הָהְא !הָהַא

 יִתִמְלַח רשא

 5 ז") |אב ,לל ואב

 "!המרב לֶא ,הָה-
 דיק

 תתר אָרְקֶא

 המלו הַמ לָע

 ?תמ ימע

 המלו המ לע

 ?אושל תמ
PET = 

 הַמָחְלִמַב אל

 ... ברֶקַּב אל
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 ק ינט *צ .ק

 ןייריוכאמירקקל דקֶסיָמַה
 .תורוש

. 
 .תומורע תורוש ) תוופר (

Taקייודמב םירודסו םירשוימ ,םיבוהצ ,םימורע םידלש , 

 .ןטק לא ןטק ,לודג לא לודג

 !בשקה

 םלרפסמה תא וזירכי דימ .הלודגה הייצקלסה

 .ןוירוטאמירקל םידעוימה

 ,םיילגרה לצא ץראה לע חנומ ץיוושוא ישובלמ רורצ

 ...רדס יפ לע לפוקמ

 ,הלעמל םימורע םיפוג תורוש

 .הטמל םישובלמ תורורצ

 .תינמרג תונקייד .תונקיידב

 .ןורחאה דקפימה

 .ךממ חקלנ רבכ לפה

 ;ךדלש ךותב ןכיה-יא TIP יובחש המ אלא רתונ אל

 ;םייח והנכמ התאש הז

      .ןוירוטאטמירקה ותוא חקיי התע



  

  

 !ןוירוטאמירק :ךתארקל אב ישארה שיבכה

 ץאמ לזומה .תולגלוג לע םהיתולאב םיכמ קולבה יתרשמ

 רורצ ...תומרומה וידיב םידגבה רורצו םהיניב ץר

 לע רתוול ךא ,ושאר לע וידיב ךכוסלמ ועירפמ םידגבה

 !הלילח - ןוירוטאטמירקל ךרדב ותציר ךות שוכרה

 .ותעד לע ללכ הלוע הז רבד ןיא

 אל ןיידע םעפה רשא הלא םיבצינ דקפימה תבחרב

 ,ישארה שיבכה ידלש לא םה םיטיבמ .םהירפסמ ומשרנ

 ... ףתכ לא ףתכ הז - התע ודמע םמע דחיש ולא לא

 .תראשנ התא

 "ר פא הז ב כו כ ,ךותמ םיעטק

 ק ינ ט *צ .ק תאמ
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 בוש - ת"ינוע תובר הכ הב ,המויאה דקפימה תבחר

 ,ךתיב ןאכ ...ךל הרקי עתפל םואתפ .התוא ריכמ ךניא

 .יח התא ןאכ .ךמלוע ןאכ

 ...ןויליגה ךותמ םירפסמה וזרכוי דימ

 .ןאמלזהמ אל ינא :ובילל חיטבמ דחא לכ

 ...םימושרה ןיב ינניא ינא .םלשו אירב ינא

 ..ץןאכלו ןאכל םיצצורתמ םיקולבה ישאר

 איה תאזה הנוכתה לכ יכ ,תעדה לע תולעהל השק

 .ןאכ תוכורעה ,תומורעה ,תובוהצה תומצעה לש ץדובבל

 ?באכי אל הז -

 ?אל תמאב -

 ..םורמב ןשעה ול (הלוע)רמתימ טקש הזיאב התא האור ןה -

 קר .ןוירוטאמירק היה הז ,ישאר שיבכ הז היה אל בוש

 דקפימה תבחר ןיב התע םילידבמ םירטמ תורשע יתשכ

 .ישארה שיבכה ןיבל

 .הזמו הזמ םהיתולאב םיכורע קולבה יתרשמ

 תא תורושה ךותמ םייתניב םיאיצומו םיפטוח םהמ םידהא
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 .וזרכוהש םירפסמה

  

 



 ראי-יבאב דיל הביבסהו בויק ידוהי לכ ופסאתה דחא םויב

 היה הדוקפב .אובל הדוקפ ולביק םה .תורבקה-תיב

 םיבייח היתוביבסו בויק ריעה לש םידי"זה לכ" :בותכ

 8 העשב 1941 תנש רבמטפסב 29 a“ םויב עיפוהל

 ןכו ףסכ ,תודועת תחקל .תורבקה-תיב דיל רקובב

"Boa םידגב 

 ומכ ,בויקמ וחלשנ אל םה .םש ויה םידוהי 70.000-כ

 תוירזכאבו יתטיש ןפואב וחצרנ אלא ,םלוכ ובשחש

 הלצינ ראי-יבאב ךותמ" .ראי-יבאב רצה קמעב הבורמ

 איבמ ינירה .םידלי ינשל םא ,תחא היידוהי השא קר

 ףיסוהל ילב ,היפמ תישיא ותוא יתמשרש ,הרופיס תא

as 

 :ולש הדועתה ןמורב (בוצינזוק) ילוטאנא .א בתוכ ךכ
 איהו יסור - התחפשמ םש ,יסור היה הניד לש הלעב

 םינקז רבכ ,םאו בא הל ויה .היידוהיכ התארנ אל

 | T ,םתוא הוולת הנידו ועסיי םינקזהש וטילחה .םישושתו

 .ראשית המצע איהו תבכרב םתוא בישות

 םירטושו םינמרג תורשרש ודמע תורבקה-תיב דיל

 .םיניארקוא

 םהילע ודקפו םימחה םידגבה תא וריסה םישנאה ןמ

 .תבכרה תדמוע םשש ובשח םישנא .תכלל

     



  

 .הרצ הלעתל התוא וסינכה .הצובקב התייה הניד

 ךכ לכ רצ היה לכה .רוב ןימימ .ריק היה לאמשמ

 ליחתה םינמרגה ןמ דחא .הז לא הז וצחלנ םישנאהש

 .םילפונ הדי לעש םישנאה יכ השלגרה הניד .תוריל

 וליאכ השיגרה הליחת .הטמל המצע תא הכילשה איה

 תופוגה לע הבכש איה .םד לש היטבמא ךותל הלפנ

 -ליסנפב וריאהו ורבע םילייחה .התמכ המצע תא התשעו

 .םייח םהל וארנש הלא לע םירוי םהשכ סיכ

 רפצה ."תוסכל וליחתה" :לוק העמש תוקד המכ רובעפכ

 רפעה תא המצע לעמ קלסל הליחתה איה .התוא הסיכ

 :...האצי ףוסבלו

 איה .םיחישה ןיב האבחתה םויבו הלילב הלחז הניד

 .התוימואל יפל הינלופ ,היחא תשא לש תיבל העיגה

 תא הפוגמ וריסהו וביטרה ,םימ וממיח הלילה לכ

 ."םיעצפל הקבדנש תנותוכה

 .(ראי-יבאב :קרפהמ עטק)

 תורוש יתש ןיב ךורא רבעמל וסנכנ עגר ותואב

 ודמע.םילכיחה .ראי-יבאבב ויה םה .םיבלכו םילייח

 .םירבועה םישנאה תא תוכהל וליחתהו ףתכ לא ףתכ

 .וכב םישנהו תוקעצב וצרפ לכה .היה רשפא יא רתתסהל

 !רהמ !רהמ !טשפתהל :וקעצ םיניארקואה םירטושה

 וכיהו חכב םידגבה תא ונממ וערק ,טשפתה אלש ימ

 .ותוא

 !המוד ךניא תא !יתב :המא לוק תא הניד העמש קוחרמ

 !ילצניה

 הוולמ קר איהש הרמאו יאצילופה לא השגינ הניד

 *הב'צינורפ' :החפשמה םש .הרקמב ןאכל העיגהו

 :רמאו הנטק העבג לע עיבצה אוה ,יאצילופה תא ענכש

 ."תכלל ךל חיננ זאו - תימנ םידייזה תא .ןאכ יבש"

 לעכ ,םהיניעלו ,םירחא םיוולמ םע העבגה לע הבשי הניד

 םיכומ םישנא ,הצובק רחא הצובק :טויסה ללוחתה המב

 וטישפה ,םהב וציברה ,םתוא ולביק םירטוש ,םיללימו

 .ףוס ילב ךכו

 וא ינמרג הזיא היה ךכ םושמו םידליל וגאד תוהמיאה

 ריק לא שגינ ,ומא דימ דלי םעפל םעפמ ףטוח רטוש

 .הטמל ותוא ךילשמו רפעה

 וליפא םא" :םיוולמב םג תוריל דקפ ,עיגהש דחא ןיצק
 וליפא רחמ אובי אל ,ריעב רפסיו ןאכמ אציי דחא םדא

 ."דחא דודו
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 -Dº5917 יִשאָר לש aos - תורצוא ָךַא

 יוצצרל םישיבכה תוריק לא

 ,םאה ,יִסיִבַת לא :תורבדמ םֶהיִניִע

PRונחנה תופְרֶא תורוש . 

 ,םשְל םיעּודיו םיִקיִתָו םיִלַּח

 .ּהנחנַא הָמּוקְּב-םינטק קר

 :םיִדָחֶא םירבד דוע תורבַדַמ םֶהיִניִע
4 

 13972 ,תוב Na יָהלא
- 

 ,םידליה לכמ ונתרחב התאש

 .ונב תיצרו ונתוא ּחבהא
 6 7 עי וב

07220 720 papa הָמַאש 

«Tao RDD לגמ mn? 

a naםידכב ףסוא 127  

 .ךהבלמ ףסוא ול ןיא יכ

 םיִחְרּפ ַחיִר 3 וחירמ ה
, 

 ,תחפטמב וטקלמ ה
== 1 4] 

AI Ppan MAR?םיחצורה ידימ  

IM? DA םיקתושָה ידימו 

  

1 

 ג

 ןמרתל א

TT 3% 
maaaםיִמָדרּג 232 172?  

Tr 

 .ּונעַמְש אל םֶלּועָה 25 .

 םימעה לפכמ גנתרחב התא ב
 = זק 4 תי"

 .ונּב תיצרו ונתוא תבהא
 Tr 2 ו

 מעו מ ונמרחב הָתַא י

. Ea םיכ a , םיִגְוְרוגִמ 

Emםימדרג 228 1577? , 

Esםימכמ םידלי , םיִדּוהְי םי , 
 as יב

 - םימָדַּב בשְחַנ אל םַמָד יב םיִעְדוי םִה

 ב pan] לא :םאל קר םיאְרּוק םה

tam 7218לילבה םימָיּב , 

 םור pa שּודְקַה ירצונה באְָ

 לֶאוגה ימְלצ םִע '
, 

 .םורגופב דַחא

 1 no ns םּוי ,דָחֶא םוי 27(
 ידג ומכ םינַש וב דמועש םוקָמַּ

o DP TZ) 
 ,ינומלא

 ,לדההל

 ןתנ

   



  

  

8 e ףוסבל .תיב רחא תיב ,וטיגה תא זיגפהל וליחתה 

 .וטיגה לכ תא ףורשל וטילחה

 o קר,םימי שדוחכ םחליהל וכישמה תרתחמה ימחול

 לכדרמ .המחלמה הקספ,וטיגה לכ סרהנ רשאכ

 ראשנ אל השרו וטיגמו וגרהנ לקנרפ לואפו ץיבלינא

 .רבד

 וטיג לור

 לש הנושארה תנגרואמה תוממוקתהו

 .םיצאנה םי

 השרו וטיגב
 ןוגראה

 ,ידוהיה םחולה
 ןוגראהו ץיבלינא יכדרמ

 תוצובקה יתש דמע ושארבש ,יאבצה

 ץרפ םיצאנה דגנ ןושארה
 הלועפ ופתיש

 ;:ראוניב ן8-ב

 ,םיריסאה ןיב הברעתה

 םלריסאה .םתוא הגרהו םינמרגה םיליי
Í 

 .וטיגה תא ירמגל םורהל הוויצ רלטיה .חורבל וחילצה

 תא סורהל וטילחה םינמרגה יכ עדונ תרתחמה ינוגראל

 ועיגה הז םויב .חספ ברע

 ימחול .וטיגה ךותל רודחל וסינ םה ,םלנמרג םילייח יפלא

 תא ולביקו וטיגל לעמ ןבל-תלכת לגד ופינה תרתחמה

 ןמ וחרב םיצאנה .די-ינומירבו םירודכב ינמרגה אבצה

 .םיעוצפו םיגורה םהירחא וריאשה םה .וטיגה

 ךשמב.תשומחתו קשנ םינמרגהמ וחקל םידוהיה םימחולה

 זאו וטיגל רודחל םינמרגה וחילצה אל רפסמ םימלי

= 0 =    



 ץיבלינא יכדרמ

PII TRT 
ias 

 ונישע םינמרגל ונתודגנתהב ... יכ ,ונל רורב התע
 םידוהיה םימחולה ינושאר ןיב יתייהש יל בוטו ירשא

 ... םיכלוהו םילזוא וניתוחוכ ךא ,וניתוחוכמ הלעמל
 .וטיגב ₪"

 ... ורזח םה ךא ,תגסל םינמרגה תא ונחרכה םיימעפ

, 
 ?הלצהה הייא

 RE ,תוקד םיעברא-כ דמעמ הקיזחה וניתוגולפמ תחא

 םינמרגל ונמרג ... תועש ששכ המחל תרחא הגולפ

 יריב בתכנ ,השרו וידרב ארקנש ,הז בתכמ םילודג םירבד יכ ינא שיגרמ ... תודבכ תודיבא

 .השרו וטיג דקפמ ץ יב לינא יכדרמ .וכרע בר ועצבל ונזעהש רבדה יכו םישחרתמ

 1943 ,לירפאב 23-ב .תלנזיטראפ הטישל םויה ונא םירבוע הרירב רסוחמ

 הרזעל םלועה לא הנורחא האירק וז התייה E ,  -רמוחו הירי-תונוכמ םינומיר ,םיבור הברה ונל םיצוחנ

 .הלצהלו ב

 5 י "םייח" םהבש םיאנתה תא םכינפל ראתל יחוכב ןיא

 דומעל ילוא ולכוי דבלב םידיחי .וטיגה ידוהי התע

 ... רחואמב וא םדקומב ותמוי ראשה ;הלא םירוסיב

 ןמ םויבו סנ הרקלו רשפא .ץוחהמ םתא םיכורב ויה

 הנורחאה ייח תפיאש ... לודג קפ ס,קפס .הארתנ םימיה

 ...הדבועל התייה תידוהיה תימצעה הנגהה ..האלמתנ

 הוכו 5 - 32 -

  

 



  

 .יקסנולש .א :תירבע קילג שריה

 םיִנזוכְרְּפִה ריוע
 ןונמיה שמישו 1943 תנשב הנליו וטיגב רבוח רישה)

 (תידוהיה תרתחמה ןוגראל

ANANDA "271 הנה :רמאת x “PR 

 !הנָנָעַה ימש וריתסה םויַה רוא תא

 א%בלו לעי דוע ול ונפסְכנ םוי הז

ng saםיערי דוע : 

 !הפ ונחנא

 םירופכ יתכרי דע רמתה ץראמ

 ,םירוסיו תובואכמב -הפ ונחנא

 הָרְגְג םש ונמדיתפט רשאבו

 .הרובגב רנחור זע בדגני דוע

 ,להי רוא ונמוי לע רַחַשַה דומע

 ,לצ ומכ ונלומפ ףלַחי רֶרוצָה םע

 - רואה אובל רחאי ,הלילח ,םא ךא
 + ,o te תה ד -

 .רודל רוחמ רישה אהי הַמְסיִס ומפ

 ו

DIA andaבּתכנ אוה תרפועהו  

 רורדַה רופצ תֶרִיַש אל אּוה

 ,בַחְרַמִהו

 םעה 72 והורש םילפונ תוריק ןיב יכ

 .םדיב םינגנו ,והּורש ודחי
T 48ו יד  

 .. .הַנָורַחֶאָה יכרד :ןפלע ,רמאת אנ לא

ST es 

+ 

 דלנ ל
ra do pero 

 םינומשמ .ךל םירמואש המב ןומא ןתית לא !ירבע רעונ

 םירשע ךא וראשנ *"אטילד םילשורי'ב ש םידוהיה ףלא

 ידיב הדובעל ולבוהש םידוהיה תואמ םה ןכיה ... ףלא

 ?םיאטילה םיפטוחה

“namב"ישת םירופיכה-םויב) ?םירופיכה-םוי ידוהי םה  

 עודי יתלב ןוויכל הנליו תואטיגמ םידוהי 390 ואצוה

 .(ראנופב גרוהל ואצוה כ"חאו

 ,תואטיג ינשב ויה הנליו ידוהי) *ב וטיגמ וניחא ןכיהו

 .(הדמשהל םינושארו עוצקמ ירסוחמ ויה *ב וטיג יבשוי

 .דוע רזח אל - וטיגה רעשמ אצוהש ימ

ia)איה ראנופו ראנופל תוליבומ ופאטסיגה לש היכרד  

 .תוומ

 !חבטל ןאצכ ךלנ לא

 הדיחיה הבושתה ךא ,ונחנא ןגמ לרסחו םלשלח ןכפ

 !תוננוגתה:איה חצורל

 ,הנורחאה ונתמישנ דע ןנוגתנ ,ןנוגתנ

 ןוגריאה ,א.פ,פ לש ןושארה זורבה
 .הנליו וטיגב םימחולה לש דחואמה

 1942 ,ראוניב 1

     



  

 ינורחא לש ,וז הרובש הליפתש ונשגרהו ונללפתה

 .רתויב המלשה "ירדנ לכ" תליפת איה ,השרוב םידוהיה

 "הר ריב גו ל"צ ןיצ ל" ךותמ

 ר גא רפ ה ש מ :תאמ

 םידוהי יפמ עמשש םירופיס הז רפסב ףסא רגארפ השמ

 .לארשיל ועיגהו האושה ןמ ולצינש

 חטרפלמ
o = 

rezar puro 
 .םמוש רפכל םינמרגה וסנכנ םעפ

 םואתפ .רפכב אצמנ וניא םדא ףאש םיחוטב ויה םה

 וטילחהש םינזיטרפ םימחול הלא ויה .שא םהילע החתפנ

 .ןורחאה רודכה דע םינמרגב םחליהל

 רצק ןמז ירח א .הקזח שאב חותפל דקפ ינמרגה ןיצקה

 לכש ובשח םינמרגה .םינזיטרפה לש תויריה וקספ

 הנהו .םיתבה תא קודבל וליחתהו וגרהנ םינזיטרפה

 יראשנ םינזיטרפה דחא יכ היה רורב .תוירי בוש ועמשנ

 .םחליהל ךישממו םייחב

= 37 = 

mts לָּכ 

 :ריעצה ןזיטרפה רפיס

qoיתפתתשה םימעפ יתש .ינא השרו וטיגב םימחולה  

 וטיג ידוהי לש תודירמה יתשב .םיצאנה םע ברקב
te 

 רובעלו בויבה תלעתב אבחתהל יתחלצה .יתפתתשה השרו

 .ריעה לש ירצונה דצל

 תיללכה הדירמה ףוס ףוס הליחתה רשאכ ,1944 תנשב

 .םיצאנב המחלמל בוש יתאצי ,תירצונה השרו לש

 םע תונובשחה לכ תא ונחכש .םינלופה דצב ונמחלנ

 .ונלוכל תפתושמ םיצאנב המחלמהש ונעדי יכ םינלופה

 -םויש םידוהיה םימחולה דחא םואתפ רכז ,םימיה םתואב

 .דחי ללפתהלו ףסאתהל ןוצרה היה לודג .עיגה םירופיכה

 ,רודיס וא רוזחמ היה אל ונידיב .םירוחבה ואב דחא דחא

 אל .הפ-לעב הליפתה תא עדי אל םירוחבה ןמ דחא ףא

 לע בותכי דחא לכש ונטלחה ףוסבל,תושעל המ ונעדי

 ונפסא .רכוז אוהש רופיכ םוי תליפתמ םיקוספה תא קתפ

 ...ארוק ליחתה ונלש ןזחהו םיקתפה לכ תא

— 36 — 

  

 



  

 nnova nezº )1945 ,ינוי) הינמרג תליפנ רחאל דימ

 םילייח 10 ויה תחלשמב .הירטסואל הילטיאמ הלצה

“mana man 

 ילוצינ םע השיגפה לע םירפסמ תחלשמה ירבחמ המכ

 .האושה

rima 
 תתונוישארזה

 ונינפ תא ולביקש םידוהיה לש םבצמ תא ראתל השק

 ידגבב ןיידע םישובל ויהש ,םדא ידלש הלא ויה .הנחמב

 ימיב ורג םהב םיפירצה םתואב ןיידע ורגו זוכירה הנחמ

 .רדוק חור בצמב ויהו םישלחו םיבער וארנ םה .םינמרגה

 ונתוא וארשכ ,הליחתב ;רבד ותוא הז היה הנחמ לכב

 היה דוד-ןגמ למסש םייטירבה םילייחה ידמב םישובל

 ונתוא ופיקה ךכ-רחא ;תונדשהב ונתוא ולביק ,םהילע

 .ןאכמ םתוא איצונש וננהתהו
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 דלי הז היה.ןזיטרפה תא ואצמו םיתבב ושפיה םינמרגה

 .ןיצקה ינפל דליה תא ואיבה ,רשע ןב

 ?אל ןא דליה תא גורהל םאה :תושעל המ עדי אל ןיצקה

 .האירב תחא ןיע קר יל שי" :ריעצה ןזיטרפל רמא ףוסב

 יל רמול עדת התא םא .תיכוכזמ איה ילש הינשה ןיעה

 " ךתוא גורהא אל - תיכוכזמ איה ןיע וזיא

 ךלש תילאמשה ןיעה" :רמאו ןיצקב דליה לכתסה

 , "תלפוכזמ

 .ןיצקה לאש ?"תעדי ךיא"

 ( והשמ דוע שי ךלש תיכוכזה ןיעבש ינפמ" :דליה הנע

 ] ."ישונא

 .. היהש הטרפלמ יקלטיאה רפוסה לש ורופיס יפ לע

 .האושה תפוקתב השרוב
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mn ic inda 

 ,ןילופמ ולצינש ,םידלי 124 ועיגה 1945 ,טסוגואב

 םתוא ךפה לבסה ...יתיא וראשנ םהמ 88 .הינמרגל

 ;םליצהל ידכ םייוגל ורסמנש םידלי םהיניב ויה .םינקזל

 ויה ;םה םידוהי יכ ועדי אלו םירזנמל ורסמנ םירחא

 ךיא וארש םידלי םג ויה ;... תורעיל וחרבש םידלי

 לנב הפיא ועדי אלש הלאכ ויהו םהירוה תא םיגרוה

 .םתחפשמ

 יתלוכי אל .ןמזה לכ ךייחש רענ טלבתה םירענה ןיב

 ?יל רפסל אב התא" :רמא וליאכ ,ולש ךויחה תא תוארל

 ךויחה ירוחאמש יתעדי "...?םייחה לע עדוי התא המ

 :אשונה לע ונחחוש םימיה דחאב .יניצר והשמ רתתסמ

 רענה םק םואתפ .*יל התייהש רתויב הלודגה הבזכאה

 דליה רבוד הנושארה םעפב .רבדל ליחתהו ךייחמה

 :רפלס אוהו תוניצרב

 ואיבה המחלמה הליחתהשכ .דואמ םירישע ויה ירוה"

 ול ורסמי ,יתוא ליצי םאש ול וחיטבהו דחא יוגל יתוא

 הלופכ הרקת ותיבב הנב אוה .םיכסה יוגה .םשוכר לכ תא

 רצ היה םוקמה .תורקתה יתש ןיבש חוורב יתוא ריתסהו

 תולילבו יתבכש םימיב .בכשל קר יתלוכיש ךכ לכ

 לל היה המדנ .ער יתשגרה דחא םוי .הצוחה יתאצי
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 הכשמנ העיסנה .הילטיאל םידלי 400-כ ונרבעה

 לדכ הארבה-תיבב ונרצע תחא םעפ .תובר תועש

 .המח החורא ולכאי םידליהש

 תופמב םיכורע תונחלוש דיל הפי לכוא-רדחב ונבשי

 וטיגה ידליש הליכא-ילכ ראשבו תוחלצב ,תונבל

 .םהימימ ואר אל תונחמהו

 וחכונ רשאכ ךא ,םילכאמה לע םידליה ולפנתה,הליחתב

 תאז לכב ךא טעמ ועגרנ ,לכוא קיפסמ שי יכ תעדל

 ןיא םלועל" ירה יכ ,דיל אבה לכמ םיסיכל וסינכה

 גרבנייו הקייש

AO — 

 "...תעדל

  

     



    

  

  aהל |
 ק 2 התארנ ךרדה .הצוחה לחוז יתלחתהו ךשוח רבכש  DS sפוס

 םילשוריב ,יזוחלמה שפושמה תיבב לבא - ץוחב ינא הנה .יתעגה ףוס ףוס ךא הכורא יל רב הי .
 דוע ץוחב ?םתא םיניבמ .שמשה הריאה דוע ץוחב

 ךרדה לכ תא הרזח רובעלו לוחזל ילעו שמשה הריאמ

 :אוה טפשמה םש .לפאה אובחמב בוש בכשלו

 vas חהלשממל יטפשמה ץעויה ".יל התייוש רתויב הלודגה הבזכאה התייה תאז

 ןמבייא לרק ףלודא ןב ףלודא

 דמלל ,לארשי יטפוש ,םכינפל דמוע ינא וב םוקמב ינורהא דוד

 ;ידיחי דמוע ינא ליי - ןמכייא ףלודא לע הירוגיטק

 .םירוגיטק ןוילמ השיש ,וז העשב ,ןאכ םיבצינ ידמיע

 ... םישאמ ינא :םש בשויה יפלכ קועזלו תיכוכזה את   יפלכ עבצא חולשל ,םהילגר לע םוקל םילוכי םה ןיא ךא

   .ארונה םושיאה רבד תא םמשב דיגאו הפל םהל   ינא ןכ-לע הייהא .עמשיי אל םלוק ךא ,קעוז םִמח
 רמ לש החיתפה םואנ ךותמ

 ונזואה ןועדג

= 43 - 
= ND e



  

  

 Ty יכוקימב ...המק הליל-ןיב אל תודהייה תא דימשהל המיזמה

 התייה הליחת .םינוש םילוגלג השולש הרבע איה

 החתפתה וז ."הינמרגמ םידוהיה תא קורזנ" :אמסיסה

 "יפוסה ןורתיפל םניכנו ןילופב םתוא זוראנ" :אמסיסל

 :ןורחאה לוגלגל הרבע ףוסבלו

 םתשולשב ."שאה ינשבכלו םיזגה יאתל םתוא קורזנ"

 no ל ל ל ללא ₪5
 םאה :רהרהמ ינא ,ינפל חנומ דיה בתכ רשאכ ,התע ודיו הלעמב ןושאר יעוציב דיקפת ןמכייא ףלודא אללמ

 עודמ !םתייה בל יגומ :ונידלי ודיגי אל הז השעמ יבגל םוופראה ןוילינב קידדנומה רללה RS 5 ילל < : ה םי ; התללל

 ?םכייח לע םתמחלנ אל עודמ ?םתממוקתה אל | 0

 ,ידוהיה םעה דגנ םיעשפ
 םוצעה יתוהמה לדבהה תא םכמצעל ראתל אנ וסנ ,ןכבו

 תושונאה דגנ םיעשפ
 ינמרגה יאבצה ןוטלשה ,דחא דצמ :תוחוכה ינש ןיב

 As .המחלמ יעשפו  
 .זוכירה - תונחמבו תואטיגבש םידוהיה,ינש דצמו

 ;והומכ היה אלש םוצע יתמחלמ חוכ - ינמרגה אבצה רנזוא ה .ג רמ לש םוכיסה םואנ ךותמ

 .בר קשנ ודיבש בטיה ןגרואמו עמשוממ חוכ | א"כשת רדאב *ה ,םילשורי

 ...דועו ופאטסגה ,.ס.ס ישנא ול ורזע ףרועב 1961 ,ראורבפב 21

 קשנב םינייוזמ םיבדנתמ םינמרגל ורזע ןכ . .

 לדוהיה תא גורה :התיה אמסיסה .םוקמה-ינבמ

 !שנוע ןיא יכ ,ושוכר תא חקו . 4

 ילב ,שוכר ילב ...ידוהיה טועימה דמע הלא לכ לומ

 היּה רוסא ידוהיל .תויקוח תויוכז ילבו לכוא

 וילע היה רוסא ,סובוטואבו תבכרב עוסנל

 תונחמבו תראטיגב םייחה יאנת .וטיגה תא בוזעל

 ,:.תלטסלא התימ ם"דוהיה תא ותימה זוכירה
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 תודבאה % םידוהיה רפסמ
 םירפסמה תמועל|האושה יללח 1939-ב תוצרא

 1959 לס

 7 2.850.000 3.250.000 הינלופ

 תיטיבוסה היסור
 4 1.500.000 2.100.000| (םיצאנה י"ע םיסובכ םיחטש

 50.0 425.000 850.000 הינמור

 59.0 209.000 490.000 הירגנוה

 30.0 90,000 300.000 תפרצ

 78,8 240.000 315.000 היקגרלפוכ'צ |

 57.0 110.000 19% »000 | יבמ

 502.0 45.000 00 | הירטסומ|

 86.6 130,000 150.000 | *טיל

 B4,2 80,000 95.000 היווסאל

 70,0 105.000 150.000 דנלוה

 44,4 40.000 90,000 היגלב

 73.3 65.000 75.000 היבלסוגוי

 80.0 60,000 75.000 ןווי

 26.3 15.000 57.000 הילסיא

 14,0 7.000 50.000 הירגלוב

 33,3 5.000 15.000 תונוש

     72.1 3.957.000 8.255.000 ה"ס

  

 ידוסיו יתטיש ןפואב וקחמ םיצאנהש ןיבהל אנ ולדתשה

 ולכות ,תאז וניבת םא ,ידוהיה לש םדאה םלצ תא

 -לכב רשא הלא םידוהי לש םביל ץמוא תא ךירעהל

 .קשנ-אל-קשנב ומחלנו וממוקתה תאז

 ל ע* המדקהה ךותמ

 וה *ל א - תאמ
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 םירופיס .ו
 ("םשו די" :רופיסה)
 דגמ ןרהא :תאמ
 ינדרי הילג :הלק תירבע

 ה"כשת ,םילשורי

 הלק תירבעב םינורפס - רענל רשג

 לש הלוגב תוברתלו ךוניחל הקלחמה

 תימלועה תינויצה תורדתסהה

 חרובג יצוצינ .א
 רגארפ השמ :תאמ
 ינדרי הילג :הלק תירבעל דבועמ

 .ב"לשת ,םילשורי

 ופאמ בוחרמ םידליה .ב
 תימשנ הרש :תאמ

 לנדרי הילג:הלק תירבעל הדביע

 ב"לשת ,םילשורי

 חמל םעפ ףלא .ג
 קיסחנפ-יקסבוקטאיווק הקבר :תאמ
 יול-רחש הנוי :הלק תירבעל הדביע

 ב'""לשת ,םילשורי

 םיקחשמ הלצה .ד
 רלדטס הכרב :תאמ

 יול-רחש הנוי :הלק תירבעל הדביע

 .ב"לשת ,םילשורי

 הרובגו האוש

 לש 59 .סמ ןוטרסל הלק תירבעב לילמת

 ח"כשת ,םילשורי ,הרבסהה להנימ

 האירק - יקסמוח לכימ :עוציבה
 הרמז - בולגיס הסדה
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 דייפרגוילשב
 ( הלק תוירגעב )

 הלק תירבעב םינורפס - *רשג*

 לש הלוגב תוברתלו ךוניחל הקלחמה

 תימלועה תינויצה תורדתסהה

 היה הזכ .א
 (ינריס רצנא ייחמ תויטמרד תודוזיפא רשע)
 דלפרקניפ-רימע הדנא :תאמ

 ןרק לאקזחי ידיב הלק תירבעל דבוע
 ד"כשת ,םילשורי

 חפ םירפרפ ןיא .ב
 וטיג ידלי לש םירויצו םיריש טקל

 1944-1942 טדטשניזרט

 רנבוק אבאו בוקלוו הנח :וכרע
 גרבדלוג האל :המגרת

 ט"כשהת ,םילשורי

 ץק ןיאל חנש .ג
 גרבדנז השמ :תאמ

 טרהנייר הינט :הלק תירבעל הדביע

 ח"כשת ,םילשורי

 םלועה תומוא ידיסח .ד
 :ידיב הלק תירבעל דבועמ
 רומיל הרואו טרהנייר הינט

 ב"לשת ,םילשורי

 (הזחמ) - שנס חנח .ה
 דגמ ןרהא :תאמ

 ינדרי הילג :תירבע
 ל"שת ,םילשורי
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28 

30 

32 

34 

E) 

36 

37 

39 

+1 

43 

45 

47 

48 

50 

 םימעה לכמ
 ןמרתלא ןתנ

  

   השרו וטיג דרמ

 האלמתנ הנורחאה ייח תפיאש

 ץיבלינא יכדרמ  

 (הנליוב תרתחמ זורכ) חבטל ןאצכ ךלנ לא

 םינזיטרפה ריש

   קילג שריה

 ירדנ לכ
 רגארפ השמ

  

 תיכוכזמ ןיעה

   הטרפלמ

 תונושארה תוחרבהה
 גרבנייו הקייש

  

 ךייחמה רענה
   לנורהא דוד

 40/61 .סמ ילילפ קית

 םויס םוקמב
 סנוי והילא  

 הפוריאב האושה יללח

 1939 הפוריא תפמ

   היפרגוילביב

e 

    

 דומע

11 

13 

14 

15 

  

era 
   ןימאמ ינא

 םשו די הרובגהו האושה םוי

 תרעוב הרייעה
   גיטריבג ימדרמ

 בובלב היצקאה
 סנוי והילא

  

 חרפ םש

 יניאמשואמ הל"השמ

 ק "'צרוק שונאי לש ופוס
 ינומלא

  

 קנארפ הנא לש הנמוימ

 רקנילפ השמ לש ונמוי ךותמ

 רחא םוקמל חרבל
 קניס הנלא

  

 טדאטשניזרט
  

 "גרהנש ידוהיה םעה לע רישה" ךותמ
  16 

18 

22 

26 

 ןוסלנצק קחצי

 ןוירוטמירקל דקפימה
 קינט"צ .ק

  

 ראי-יבאב
 (בוצינזוק) ילוטאנא .א

 ראי-יבאב

 וקנשוטבי ינגבי
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