




רכזל לושיב שגפמ

ל"זיסלסקלא יבוד רפוע



תודלי

.לגיסו לשימ ,ילרואל חא ,לרשוטזור וירוהל עבש ראבב10.9.1965ב דלונ רפוע

 לתב תיאבצה היימינפב היה ןכמ רחאלו ,'ט התכ דע "םימלת" ס"היבב דמל רפוע

 .ביבא

."הילצרה היסנמיג"ב תיפרגואיגה המגמב שכר םיינוכיתה וידומיל תא



תורגבתהה ליג

 ךינח" תכרעהל היימינפב הכז ףאו ,םיהובג םיגשיהב םייסו םידומילהמ הנהנ רפוע

."ןייטצמ

.יתודידיו חונ יפואו רומוה שוח לעבכ עודי היהו וירבח לע בוהא היה אוה

.שב-ששב ןכו ,לסרודכו ףערודכב קחשל בהאו טרופסב ןייטצה



ל"הצל סויגה

.ינלוג תביטחל ,ל"הצל סייגתה רפוע1983 רבוטקואב

 דיקפתל רובעל ץלאנו ופתכב עצפנ וב םיכ"מ סרוקל אצי רצק ןמז ךות

.רחא



יאבצה תורישה

 רחב םש ,םיניצק סרוקל אצי םישדוח רפסמ ךותוש"חפמבץ"במסכ ץבוש רפוע

.ךוניח ליחל המלשהב

.תונוש תודיחיב ךוניחה םודיקל תובר לעפו תוחילש ךוניחה ליחב הדובעב האר אוה



יאבצה תורישה

 ךוניחה ןיצקו ר"יח םיכ"מל רפסה תיבב ךוניחה ןיצק ןגסכ שמיש1991 דע1985 ןיב

 תבצוע"91 הדגואב ךוניח ןיצק ,יתעבג תביטחב ךוניח ןיצקכ ,ר"יח םיכ"מל ס"יבב

."לילגה

 םידעי תבצה ךות ,הבר תונקדקדו תוירחא ,תויעוצקמב עציב וידיקפת לכ תא

.ךוניח תוינכותו

 הב תוריסמהו תשבוכה ותוישיא תוכזב תריש הב הדיחי לכב ומתוח תא עיבטה אוה

.ותדובע תא עציב



יאבצה תורישה

 תובקעב" חספ הנחמב הליעפה ותופתתשהו ותייחנה איה תנווגמה ותדובעמ המגוד

 ,שיכלרוזיא ידלי רובע םקוהש ,"יתעבג

 סיסבב וראשנש וילייח רובע דחוימב ל"חנ יווה תווצ תא איבה וב תואמצעה םוי ברע ןוגרא

.91 הדגואב



יאבצה תורישה

 תא רישעהל רחב ןבומכ םהב ,אבצה םעטמ םייאמדקא םידומילל רפוע אצי1991 תנשב

 .ךוניחה םוחתב ותלכשה

 ךות ,תונייטצהב ןליא רב תטיסרבינואב ךוניחל גוחב ןושארה ראותה תא םייס אוה

.יכוניחלהנימו ילמרופ יתלב ךוניחב תודקמתה

.ע"חזא תדגואב ךוניח ןיצק דיקפתב אבצל בש םידומילה רחאל



יאבצה תורישה

.םייח ץפח ץוביקב השיאל תנע תא רפוע אשנ1992 רבמטפסב

.ומצעב קיפהש ירוקמו דחוימ עוריאב ונתחתה םה

.םות ,רוכבה ונב דלונ1995 תנשב

 ךוניחה אשונ תא םדיק םשו ,ל"חנה דוקיפב ךוניח ןיצק דיקפתל רפוע רבע הנש התואב

!ןויצל יואר ןפואב





הליפנה דעומ

.הימרכ ץוביקל הסינכב ,תינלטק עונפוא תנואתב תושונא רפוע עצפנ12.2.1996-ב

.ויעצפמ רטפנ םש ,יליזרב ח"יבל להבוה אוה

 .חאו תויחא יתש ,םירוה ,ןב ,השיא וירחא ריתוה ,ולפונב31 ןב



םידפסה

 תיצרשכו קזחו יח ךכ לכ םדא ,רפוע ,תייה הזכ" :ךוניח ח"מר ול דפס ותייוולהב

 הכורא המכו ךינפל ויה םילושכמ המכ הנשמ אלו ,תלביק טושפ זא- והשמ

 ...םדאו הבהאב ךתכאלמ השוע ,ןכייח- רפוע ,תייה הזכ .הרטמה תגשהל ךרדה

 םדוק לבא ,יתוכיא ןיצק םויה םידבאמ ,ע"נדגהו ךוניחה ליח ,לארשיל הנגה אבצ

"...רבח לכ



החצנה

:ובל לעש תא בתכ רפוע1991 ראוניב

 םתס וא תראממ הלחממ ,הנואתמ םאה ?יצק עיגי יתמ ךא ,ץק שי דחא לכל יכ עדוי"

 ,אישה יבלשב הז היהיש ימצעל לחאמ ,עיגיהזשכל קר ,הנוכמה תולבתהוהנקיז לשב

 .תואמצעה יל החקלנ ךיא לע הכבאו תולתה תשוחת תא לובסל לכוא אל

."דעל תויחל רשפא-יא ,תושעל המ ,רצקו ריהמ הז תא הצור




