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הוא איננו בינינו
לזכרו של ניצב יצחק עירן

ניצב יצחק עירן עבר דרך חיים קשה. 

וורשה.  בגטו  הוריו  את  איבד  הוא 

ב-1942  לרוסיה.  ברח  ילד  בהיותו 

של  רגלים  לחיל  הספר  לבית  נרשם 

לימודים  תקופת  לאחר  קויבישב. 

פציעתו  קלינין.  לחזית  נשלח  קצרה 

לא נתנה מנוחה. 

עירן  מונה  בפולין,  המלחמה  לאחר 

לראש המטה של שישה צוותי משמר 

הגבול. יחד עם העיטורים הסובייטיות 

עבור הישגים מלחמתיים זכה גם באותות גבוהים בצבא פולין.  

ישראל, אליה עלה ב-1957.  – ארץ  מדינה משלו  היתה  באופק 

סגן יצחק עירן מונה לראש שער הגבול בבר גיורא והועלה בדרגה 

לרב-סרן. 

עירן הועלה לדרגת ניצב. בין התפקידים הבולטים שלו היו מפקד 

פיקוד העורף, מפקד מחוז צפון ותפקידו האחרון, עד שנת 1987 

היה יו"ר בית הדין למשמעת. 

יצחק היה שתקן, פשוט וצנוע.

יהי זכרו ברוך! שלום ובריאות לילדיו יאיר ויהודית, נכדיו חן וצופי 

ונכדותיו התאומות טלי ומיכלי!

חבריו לנשק

חברינו ישעיהו ליכט 
הלך לעולמו

חברינו, ישעיהו ליכט, יו"ר ועד המחוזי 

חיפה, חי חיים ארוכים וקשים מאוד. 

)פולין( ב-1916.  בקובל  נולד  ישעיהו 

נספו  ואחותו  אחיו  שני  אביו,  אמו, 

בשואה בידי הרוצחים הנאצים. 

בפלוגה  ב-1941  כבר  שירת  ליכט 

האוטומטי,  במקלע  שלט  הסניטרית, 

לשרת.  חזר  נפצע,  בסטלינגרד,  לחם 

הגרמנית  בעייריה  לברלין  בדרכו 

הסיירים  קבוצת  עם  פרץ  הכבושה, 

לנשק  חבריו  רבים.  אנשים  שם  היו  הירי.  התנהל  ממנו  לבית, 

קרובי  את  "סדר  לו:  אמרו  ליכט  משפחת  טרגדיית  על  שידעו 

הרוצחים!"

"איני יכול. לא אוכל להושיט יד )הכוונה להרוג( על תושבים חפים 

מפשע". הסיירים עזבו ולא נגעו באף אחד. ליכט זכה בעיטורים 

ומדליות על הישגיו הצבאיים. עלה לארץ ב–1957. נבחר ליו"ר 

ב-1998. 

זכרו  יהי  לחבריו.  לב  תשומת  גילה  תמיד  וקשוב,  טוב-לב  היה 

ברוך!

איסק סמורודה בשם ועד המרכזי והמחוזי 

של ארגון נכי המלחמה

שנים קשות בגורלו ובצבעיו של
אלכסנדר בוגן

הזיכרון ישמר לזמן רב את הדימוי הטוב של הצייר הידוע אלכסנדר בוגן. תמיד היה 

זקוף, יפה-תואר, בעל מצח רם ועיניים חכמות ונוקבות. 

בהיותו  שבאסטוניה.  בדורפט  נולד  הוא  בשפע.  לו  גמל  אבל  עליו,  ריחם  לא  הגורל 

ופיסול  ציור  בלימודי  החל  גדל.  שבה  שבליטא,  לווילנה  משפחתו  עברה  שנתיים  בן 

לארגון  והצטרף  הסס  לא  השנייה  העולם  מלחמת  תחילת  עם  לאמנות.  באקדמיה 

הפרטיזנים כדי להילחם ב אכזריות. בוגן פיקד על יחידת פרטיזנים "נקמה", בה היו כ-

30 יהודים. בתקופה זו הוא צייר את חוויותיו, את דימוי הכללי של הנוקם, מה שתרם 

לו שנים לאחר מכן לעצב את אנדרטת הפרטיזנים בלטרון. 

לאחר תום המלחמה בוגן השלים את לימודיו באמנות בווילנה, קיבל תואר פרופסור. 

בשנת 1951 עלה לישראל. כישרונו החל לפרוח. אלכסנדר זכה בפרסים רבים על הישגיו 

הצבאיים והאמנותיים. תערוכות של יצירותיו הוצגו בגלריות עולמיות לאמנות הטובות 

ביותר. 

בוגן היה לוחם בלתי מתפשר במאבקו על אמת לאמיתה באמנות. הוא התנגד לנאציזם באופן עקבי ויחד עם הנהגה של ארגון נכי המלחמה 

ומערכת "קול נכי המלחמה" דחה נחרצות את הניסיונות לעצום עיניים לשרידים נאצים בארץ. 

חבריו לנשק ומעריציו של אמנותו הגבוה יזכרו את האמן, הפרטיזן, הלוחם והחבר. יהי זכרו ברוך!

הועד המרכזי של ארגון נכי המלחמה
מערכת הביטאון "קול נכי המלחמה"
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