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םדעב םירבדמה םיבתכמ השלש
.א
דובכל
רזייו .ר רמ

ןונגע די
15.3.73

תירבעה

הטיסרבינואה

.םילשורי
.,נ .א
 :האבה הלאשב יניע ראה ,אנא

.עגושמ בלכ ,םיבתכה לכ תרודהמ יפל ,היה קלב לש ובג לע רמוק קחצי בתכש המ
?הטוש בלכ חסונה היה תומדוקה תורודהמה תחאב יכ ,רשפאה

יכ תנחבה יאדו ,ג"לשת ',א רדא ,הנורחאה "םינזאמ" תרבוחב ,רורב .י .א לש ורמאמ תיאר םא

 רורב לשכנ םאו ,רבדה לע יתעד יתתנ אל .םלש ןינב הנב הילע ,הטוש בלכ איה ותסרגתרבוחב רבדה תא ןייצלו םתותימא לע םדימעהלו םירבדה תא ןקתל יל בושח .םייתעבש ינא יתלשכנ
.ךתבושת שחה  -ךבוטב אנא ,ןכ לעו .הבורקה
,הכרבבו בר דובכב
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"םושלש

הביסהש

,ןורכזהו

ןכא

ןכתי

,ןורכזה

.ןכתי רבדהש

םולצת ךל ףרצמ ינא "םושלש לומת"ב םיקיודמה םיטרפה יוביר לע קדצבו רורב רמואש המ ןינעל
ותומד רואיתל רשקב וב ץעונ ןונגעש רבתסמ בתכמה ןמ .ינורחא לארשי חונמה גולואוזה לש בתכמ
תונורחאה תוהגהה ושענש םדוק רצק ןמז ,ונייה  1945,ינויב  5םוימ אוה בתכמה .קלב לש תינוציחה
ינוציחה ורואית תא הנישו ןונגע ןקית דציכ תוארל ןתינ ',תפרצש םוליצה יעטקב ".םושלש לומת" לש
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ןינעל וינעמו .ובתכמב ינורחא איבמש םיטרפה י"פע ,ו"שת חסונל ה"צרת הטונ ןיב תוצוחה בלכ לש
תמאבו "םושלש לומת"ב תונינעמה תויומדה תחא  -ף ז ר א אוה הז ינורחאש ורבסש שי ,וינע ותואב
 ףזרא ושרדש ףא שיו .ינורחא לשו )ןונגע האיבמש יפכ( ףזרא לש תויפרגויבב םימוד םידדצ שי"חונעפה" לע גלגלמו וללה םיטרפה תא איבמ ןונגע .אניתשלפ יגולואוז שאר ינורחא תובית ישאר
יתעגנו םירבדב יתגלפהש ןויכו * 1952.ובוטקואב  3םויב "ץראה"ב הספדנש "ימצע םע" ותמישרב הזה
.הזב םייסמ ינירה םהל יתלאשנ אלש םינינעב ףא
הכרבבו בר דובכב

רזייו לאפר )(-
םינויכראהו דיה-יבתכ תקלחמ
םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב
.ג
ה"ב

ג"לשת י"במל ד"ב ,ביבא-לת
!דבכנה "םינזאמ" ךרוע ינודא

יתיבבש "םושלש לומת" ספוט תא קודבל יתלוכיב ןיא .יתלבק וילא ףרוצמהו  8.5.73םוימ ךבתכמ

אל ךכל רבסההו יתיעטש ןכתי ".הטוש"ל "עגושמ" וז הרודהמב ןונגע הניש םא ,םילשוריב
תפילק הניאש ,בשוחו יח ינא הב ,ם"במרהו ל"זח לש השודקה תירבעב אלא ,יתושישת-יתושישיב
".דגוה רענעגושמ א" םירמוא הבש ,שידיי לש םיאלכ וא תיזעול המוח יבג לע הקד חיט

ינמוד .םינשב תורשע ינפל יתארקש הממ ,יחומב טלקנ ךכו ,הטוש בלכ והז תירבעב
.קלבל ןוכנה ראותב יתשמתשה הז אשונב ןונגע םע ירבדבש

תירבעל תונמאנ ךותמ רבח תועט אלא לטבו רבעש שישי וא ץראה םע וא יוג תועט אל ,ןכבו
.וירוביח תא ל"ז אבא םג בתכ הב ,תובא תשרומ הנוכנ

תועובשה גח ירחא ה"יא בותכל יתעדב .תורבסה  -תורעהב וריטעהל ילעו ,ןונגע יבתכמ ךרכ ידיב

.וריעמ ן ו נ ג ע י "שר לש הדירפ תרגא "ונינקזבו ונירענב"

ה הז עגרב יל ןיא( "היצקיפירולג"ב אלו תוריהב םיניעב ומוקמ-ינב תא האר הז רופיסב
.האולמו ריע ןוגכ ,םירחא םירוביחבכ
.ינפל רפסה יכ ,לשכא אל םעפה
,הכרבבו דובכב

רורב .י .א )(-

תוברתל ףגאה  /תוברתהו ךוניחה דרשמ
:יכ העידומ תונמאל הקלחמה
הנשב םיכיראת ינש ועבקנ םירפס תאצוהב תופתתשהל תושקבה יוביר ללגב
:ולא תושקבב ןוידל

.שדוח ותואב ןויד היהי  - 1973,טסוגואב  1דע ולבקתיש תושקבה לכ לע
 - 1974.ראוניב  1דע ושגויש תושקבב םייקתי ינש ןויד

תינורקע תחטבומ רואל םתאצוה רשא םירפס םתואל תופידע ןתי דרשמה
.ל"ומ י"ע
הקלחמהש ךכל םיניינועמה לש םביל תמושת תא םינפמ ונא וז תונמדזהב

.רואל םתאצוהב אלו םירפס תאצוהב הכימתב קרו ךא תלפטמ תונמאל
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