
 
 
 

 

 

 
 סמ / חבש סממ רוטפל תיאכז הינבהו ןונכתה קוח פ"ע תונח /ןסחמכ הרדגוה רשא םירוגמ תריד םאה

 ?יראניל בטומ
 
 תמוקב תמקוממה הריד  ורכמ רשא ,ייתוחוקל לע היפל ,םיסימה תושר םעטמ השירד ידרשמל העיגה ,םימי רפסמ ינפל

 ןיינבב תאצמנ הרידהו תויה תאזו ,)תונח אלו( םירוגמל הריד הווהמ ןכא וז יכ ,החכוהה לטנ לטומ ,ביבא לתב ןיינבב עקרקה
 לש ירוטסיהה ינונכתה הדועיי תא תעדל ןתינ אלו ,תימוקמה תושרב ןיינבה קיתב היינב רתיה םייק אל ויבגל רשא ןשי

 םינשה לכ התבג הייריעהו ףתושמה תיבה יכמסמב הרידכ המושר הריד התוא יכ ןייצל שי .היינבהו ןונכתה קוח פ"ע הרידה
 יכ ,םירכומה ידי לע חכוי אלש לככ יכ ,איה םיסימה תושר תדמע תאז תורמל םלוא ,הרידב שומישה ןיגב םירוגמ תנונרא
 .חבש סממ יראניל וא אלמ רוטפ ןתניי אל ,היינבהו ןונכתה קוח יפל םירוגמ תרידכ רשואמ סכנה
 

 תרידכ רשואמ וניא ותריכמ דעומבש סכנל חבש סממ יראניל וא אלמ רוטפ ןתניי אל יכ ,איה תיללכה םיסימה תושר תדמע
 ,הכ דע רשאכ ,וז השיג תיטמוטוא תוצמאמ ןניא ררעה תודעו יכ תעדל שי תאז םע דחי .היינבהו ןונכתה קוח יפל םירוגמ
  .ויד הרורב הניא הקוספה הכלההו הז ןיינעב םירתוס ןיד יקספ רפסמ ונתינ
 
 לש ותריכמ הנודנ ,)12.8.2019 םויב ןתינ ,ביבא לת ןיעקרקמ יוסימ להנמ 'נ איג דוד ,17-18-34577 ע"ו( איג ןיינעב ןיד קספב
 ררעה תדעו .םירוגמל םינש תורשע ךשמב שמיש הזש רחאל ,הסיבכ רדחו ןסחמל היינבה רתיה פ"ע דעוימש ןיינבמ קלח
 "הריד"כ בשחיי אל ,היינבה רתיה יפל "הסיבכ רדח"ו "ןסחמ" הווהמ רשאו "ןסחמ"כ ובאטב םושר רשא סכנ יכ העבק
 סכנה תוהז יכ עבקנ איג ןיינעב .הנש 25 ךשמב םירוגמל שמיש סכנהש תורמל תאזו ותריכמב ןיעקרקמ יוסימ קוח ךרוצל
 רכומהש הדבועהו ,)הקסה רדחו "'זרג" ,ןסחמל םש הרקמב( – הנבנ אוה ויפל שרופמה ינונכתה דועייל םאתהב תרזגנ

 .קוחה ךרוצל םירוגמ תרידל סכנה תא תכפוה הנניא םדא ירוגמל המיאתמה הדיחי םוקמב תונבל ,ןידל דוגינב ,טילחה
 .הריכמה ןיגב חבש סממ רוטפ ןתינ אל ,הז הרקמב ,ךכשמ
 

 קוח תרפה הווהמה ןפואב םירוגמ תרידל זרג / ןסחמל דעוימה סכנב שומיש תושעל טילחה רכומה םש ,איג ןיד קספ תמועל
 לע רבוד ,)1919.11.20 םויב ןתינ ,ביבא לת ןיעקרקמ יוסימ להנמ 'נ ןייטש לניש ,17-03-52894 ע"ו( ןייטש ןיד קספב ,הטוב
 הרידכ דימתמו זאמ הרידב ושמתשה הרידה תא ורכמ רשא םירכומה וב )ייתוחוקל ןיינעל יתראיתש הרקמל ההזה( הרקמ
 התלגתה וז הדבוע .הקסה רדחו ןסחמל היה הרידה דועיי 1945 תנשמ הרידה לש ירוטסיהה היינבה רתיה יפ לע יכ ועדי אלו
 לולשל םיסמה תושר השקיב ,רומאה ירוטסיהה היינבה רתיה לש ומויק לשב .סכנה שכור ךרעש תוקידבמ האצותכ קר
 רכמנה סכנה תא גווסל םיכסה אל ןיעקרקמ יוסימ להנמ .הכזמ םירוגמ תריד ןיגב חבשה סממ רוטפה תבטה תא םירכומהמ
 ,הקסהה רדח ,ןסחמכ ירוקמה ינונכתה םדועיי יפל םירדגומ סכנב םילולכה ןיינבה יקלחו תויה ,ותנעטל .םירוגמ תרידכ
 .קוחה תרגסמב הלקה ןתמ ךרוצל "םירוגמ תריד"-כ םבישחהל תורשפא ןיא ,חותפ חטשכ ףאו )ךסומ( "'זרג"
 

 המשרנ הרידה ,ירוטסיהה רתיהה ףרח יכ עבקו ,םיסמה תושר תדמע תא בור תעדב החד יזוחמה טפשמה תיב ,הז הרקמב
 ןיגב םירוגמ תנונרא םינשה לכ התבג הייריעה ,ףתושמה תיבה יכמסמב תוברל םירוגמ תרידכ ןיעקרקמה םושיר תכשלב
 ךכשמו הז שומיש דגנכ הפיכא יעצמא לכ הליעפה אלו ,גרוח שומיש לע ובאטב הרהזא תרעה המשר אל ףאו ,הרידב שומישה
  .ןסחמכ הרידה תא גווסל ןתינ אל
 

 םירוגמ תרידכ גווסמ אל רשא סכנ םאה העיבקל ךרדב ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שיו ,תפרוג תחא הדמע ןיא ,תוארל ןתינה יפכ
 םירוגמ תריד לש םיללכה פ"ע יראניל בטומ סמ וא/ו חבשה סממ רוטפה תבטהמ תוניהל לוכי ,ירוטסיהה היינבה רתיה פ"ע
  .הכזמ
 
 

  .ןיעקרקמה יוסימו ןיעקרקמה יניד םוחתב םינש 10 הזמ תקסועה ,רננ לטרוא ד"וע איה רמאמה תבתוכ
 

 
 


