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 םירפוסה תדוגא לש התיב םלועה תומחלמ יתש ןיב הז היה :ובז םש היה השראווב "13 הקצמולט"

 "13 הקצמולט" .םידוהי ףלא 350-כ היינשה םלועה תמחלמ ברע ובשי הב ,ןילופ תריבב םיאנותעהו
 םדוק דוע םציקל ועיגה וייח םלוא ,האושב ברח - השראווב םיאנותעהו םירפוסה תדוגאל ףדרנ םש -

 ,"13 הקצמולט" ורפסב ,ןזור .י רעב רפסמ תיבה לש ןורחאה ומוי לע .השראוול םיצאנה וסנכנשמ ,ןכל
 .ץלזלדנה םהרבא ידי לע תירבעל םגרות שידיי בותכה קרפה .ףרוצמה קרפה חקלנ ונממ

 .1939 רבמטפסב 15

 'חר לש תלדה החתפנש הנורחאה םעפה יהוז

 ובקה םיחרואה תא לבקל ידכ ,13 הקצמולט

 .םייעריאהו םיע

 תוסייג .המחלמה לש ישימחה םויה הז היה

 ומכו ,ןילופ םוחתל קומע רבכ ורדח רלטיה

 .קנע ידעצב ,המידק וענ ענמנ יתלב ןיד רזגכ

 הריבה ירעשל רתויו רתוי וברקתה העש לכב

 .השראו

 םינוירטסינימב .בזע רבכ הנידמה אישנ

 ריעהמ קמחתהל ידכב ,תוליבחה תא וזרא

 .הנידמה לש יברעמ-ימורדה ןוויכב זוזלו

 אוה המ קוידב העדי אל השראו תייסולכוא

 אל איה .םויאו יניצר אוה המכ דעו בצמה

 היתועשש ,תטלמנ הלשממהש ,ןכ ומכ ,העדי

 .הדובא המחלמהש ,תורופס השראו לש

 תידוהיה הביטחה דעו בשי םיירהצב 12-ב

 בוחרב יאשראווה םיאנותעה טקידניס לש

 הניחבמ עצבל ךיא ,הלאשב ןדו הקצמולט

 פשמ םע םיאנותעה לכ יוניפ תא תינכט

 ונודנ ןכ .םייוסמ ןעטמ םע וליפאו ,םהיתוח

 תונוכמ ריעהמ איצוהל תוינכטה תויורשפאה

 םירבחה .ידוהי ןותע תכרעמ לש רודיס

 ריעהמ איצוהל תורשפא וליפא ולעה םינלופה

 ,הלשממה תוינכות יפל .תינויצטור סופד תנוכמ

 אצמית םש ,ןילבול ןוויכב תאצל םלוכ לע

 תוחפה לכל — תונותע םוקת םשו ,הלשממה

 .ידוהי דחאו ינלופ דחא ןותע

 ומשרנ ,תינמז תינכות הדבוע וז תוצעייתהב

 שי המו דחא לכ השעי המ ,םירבחה תומש

 יעצמאל גאדי 'ץיבוניליכ •םדקהב תושעל

 םיסוסל תומותר תולודג תולגע — הרובחת

 ןזור .י רעב ,תוחפשמה ללוכ — םלוכ ליבשב

 לע דקפי ץרווש סחנפו ,הפוקה תא להני

 הרואכל הארנו ,הדפקהב ןנכות לכה .עסמה

 תוניצרב הזל םיסחייתמ לכה .חיטבמו ןימא

 הקצמולט לש תחדינ הניפב ,םלואו .תינוציק

 ופורגא ךותל קחוצו ןוצלה דש ול דמוע 13

 .יתואיצמ אל רבכו רבעל ךייש רבכ הז לכ —

 רבדל םיאנותעה ולדח רבכ שולש העשב

 וצצוק תוינכותה ."הלודג"ה תינכותה לע
 תונוכמ יוניפ לע םירבדמ ןיא בוש .הברהב

 תוחפשמ יוניפ לע אל וליפא ,הספדהו רודיס

 אלל םיאנותעה יוניפ לע אל םג ,םיאנותעה

 המכ יוניפב קר התע רבודמה .םהיתוחפשמ

 ינבצע ןתמו אשמ להנתמ .םיאנותע תורשע

 םעו םיריכב הלשממ ידיקפ םע ןופלטה ךרד

 לע — יאשראווה םיאנותעה טקידניס תלהנה

 הלילב ובזעיש ,םיאנותע לש ללוכה רפסמה

 לע םיחכוותמ .הלשממה תבכרב השראו תא

 ךותל ולבקתיש םידוהיה םיאנותעה רפסמ
 רבכ לבא ,השימחו םירשע לע םידמוע .תבכרה

 .רשע השימחל םרפסמ םצמטצמ העש ירחא

 םיניבמ לכה .דורי הקצמולטב חורה בצמ

 אלל לעופ ןופלטה .רומח בצמה המכ דע

 ךכו — םיסנכנו םיאצוי םישנא .הקספה
 טלחומ ךשוח .הלילה עיגמ .תועשה תופלוח

 ישנא תובבלבו תובוחרב — ךשוח .תובוחרב

 .ריעה
 רומאכ ,ודמעוה םידוהיה םיאנותעה תושרל

 לולע רפסמה .תבכרב תומוקמ רשע השימח

 וקמ רשע השימח .ספאל עיגהל ,םצמטצהל
 ,םועז הכ רפסמ םע תושעל רשפא המ — תומ

 קינעהל ימל ?תומוקמה תא קלחל ךיא ?יספא

 שי ?הלצהה תא לולשל יממו ,וליצהל ,םוקמ

 בוזעל םיצור םניא םה .םוקמה לע םירתוומה

 םיטילחמ :דבל םריאשהלו החפשמה ינב ילב

 תאז לכב .השראווב החפשמה םע ראשיהל

 .רשע השימח לע הלוע תאצל םיצורה רפסמ

 ירפ חנ ,ןמלדניא השמ :המישר תעבקנ

 ,רענפעש .ב ,ךילרא קירנה ,ןילטייצ ללה ,יקצול
 ,ץרווש סחנפ ,ןהאק ראזאל יקצינפוטס .י .ש

 ,רגניז דרמב ,הבלאווש ןתנ ,רקנילפ דוד

 ,ןילטייצ ןנחלא ,בילטוג ר"ד ,ןרוהנייא ןורהא
 .ןזור .י רעב

 13 הקצמולטב .המידק ענ ןועשה .ברע

 ,םדיצל םינטק םילימרת םע םישנא םיבשוי

 דחא לכ .םר לוקב ,לוקב םיבשוחו ,םיחחושמ
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 םינתונ אל .ולש שפנה ןובשח תא ודבל ריבעמ
 .הז תא הז ענכשל םיסנמ אל ,ינשל דחא תוצע
 ןרוהנייא ןורהא .תקנוח הריווא ,השק חור בצמ
 וניא אוה :טילחמ — בשוחמו ןובנ ,טקש —

 רבכ אוה .ולימרת םע התיבה רזוח אוה .עסונ
 הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב טילפ היה

 ןיא בושו אוה ןקז שיא .םעטה תא ריכמו
 .טילפ לע רבועש המ לכ לע רוזחל וחוכב

 לכ תא .טושפ — רמוא אוה — רבדה
 תואמ שולש .וטחשי אל ירה השראו ידוהי

 ויהי םייחה .ולסחי אל םידוהי ףלא םישימחו

 םאו — םאו ונלוכ לובסנ ,ער היהי ,םישק
 ,השראווב םידוהיה לכ תא ולסחי — הלילח

 ינא יראווצ תא םג זא — ונלש הדעה לכ תא

 תא ןתא ינא םג ?םידוהי ,םיעמוש םתא .ןתא

 .יראווצ

 וב םייקתנו .ראשנ .וירבדב דמע ןרוהנייא

 שיא אלו ןרוהנייא אלש ,ינשה רבדה םג

 השראוו ידוהי לכ .הרקיש ןימאה ותביבסמ

 תא ןתנ ןרוהנייא ןורהא — אוה םגו ,ולסוח

 .וייח

 .ןרוהנייא לש וירבד ולפנשכ ,טקש ררש
 תוקד .םמייסשכ ,הלפנ רתוי דוע הקומע הממד

 .תוומ-טקש לש תוכורא
 לש קזחה ולוק עמשנ — עסונ ינאו —

 ינאו — ףייעו ןקז רבכ ינא .יקצינפוטס שישיה

 יניא .םהיפוצרפב טיבהל לגוסמ יניא .ךלוה
 יניא .רלטיה יסגלק יניע דגנל ופלחיש הצור
 .יח ינאש ןמז לכ םתוארל הצור

 ולב ,ךרדה עצמאב .עיגה אלו ךלה אוה

 ,וטיגה ךותל ,השראוול רזח ,ראשנ ,ןילב
 ןמז .ומלוע תחונמ תא אצמ םישוריגה רכיכבו

 .לער לטנ הקנילברטל ותיילגה ינפל רצק

 ,"טנייה"ה תכרעממ ורבח םג ךלה ךרדה התואב
 .הזוואג .ח

 :םישנא לש המלש הרוש םתאיצי לע ורתיו
 ןילטייצ ןנחלא ,ןילטייצ ללה ,ןמלדניא השמ
 הז ןיאש ,רמא ןורחאה הז .ךילרא קירנה

 העש יפל .השראו תא בוזעי אוהש יתואיצמ

 ןתמו אשמ להנתמ .יתמו ךלי םא עדוי אוה ןיא
 וניא עונכש םוש .וירכמו ויבורק לגעמב רמ

 הברה ,םידמעומה םיברו ,הנפתמ ומוקמ .רזוע
 הקצמולטב םלואה .תומוקמה רפסמל רבעמ
 רבכ םלוכ .הכובמו המוהמ תררוש ריעב .אלמ

 לחר הנה .הקצמולטל המירזה תכשמנ .םיעדוי

 :הכוב איה .ךאברואא
 ,ילע ומחר ?יתוא םיריאשמ םתא הפיא —

 .םכתא יתוא וחק

 וייחל ,םיבוהצ וינפ .'ץיבולגס אב הנה

 ךא ,תורוחש תותשק ויניע תחתמ .תועוקש
 .םירעוב םינושיא ויניע ירוחב ,םינפב
 .םכתא יתוא וחק ,הזב דומעא אל ינא —

 .עווגא ינא ,םירבח ?םיעמוש םתא ,עווגא הפ
 תא תוקנוח תועמד ,רובש לוקב רבדמ אוה

 הנהו .תרבשנ ,הזרה ,ההובגה ותרוצ .ונורג
 .לפונ אוה

 ונפתהש תומוקמה .ימוקמ תא ול יתתנ

 .םירחא ידי לע רבכ םיסופת םדוק
 יתועורזל לפנ — עוסנל אל תטלחה —
 .ןמלדניא השמ

 קוביחב תבשל אל .םיראשנ ונא ,בוט לזמ —
 .םיידי

 ,ןרוהנייא ,אוה .המלש המישר רפוס אוהו

 איבנ ,לעפנ ונחנא .םירחאה לכו ינא 'ץיבוניליכ

 תילכלכ הרזע .תידוהיה היסולכואל הרזע
 םיכירצו םילוכי ונאש ,הדיחיה הדובעה —

 .תושעל
 ארקנ — קעוצ אוה — רחמ רבכ —

 תונבל ליחתנו רוביצה יליעפ לכ לש הפסאל

 הרזע לש ,םיידוהי םינוגריא לש המלש תשר

 .םיסנכנ םהש ינפל ,וישכע רבכ .תילאיצוס

 תטלחה יפל ,יתמליש הלילב 11 העשב

 לכל (םיאקירמא רלוד 40)יטולז 200 ,הלהנהה

 (רלוד 1000) יטולז 5000 .םיאצויהמ דחא

 ץרווש ותיא חקל
 :תאצויה הצובקה להנמ —

 וילע ןכיה דוסב רסמנ םיאצויהמ דחא לכל

 ביאכמהו השקה בלשה ליחתה :בצייתהל

 .הדירפה —

 ,יפתכ לע הכוב אוה .'ץיבולגס ינממ דרפנ

 וישכע דע יחש ,וייח תונש 57 לע חפייתמ

— 
 ,יקצינפוטס ,הבלאווש םידרפנ .ול ךלוהו

 םילחאמ ,םיכוב ,םיקשנתמ .ןמגוו ,בילטוג

 .תוארתהל — ינשל דחא

 ,דיב םהילימרת םע ,םידיחי ,טאל ,טאלו

 וליאכ ,תרדוק הכילהה ..הקצמולטמ םיאצוי

 .ןנימ רב םיאיצומ

 ידכ , 13 הקצמולט לש תלדה הלעננ תוצחב

 לש ןורחאה םויה היה הז .םלועל חתפיהל אל

 .13 הקצמולט
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