




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז אנהכ רינ



תודלי

 ןרל ריעצ חא ,ךורבו הרש-וירוהל ןועבט תירקב25.10.1985-ב דלונ רינ
.ויזל רגוב חאו
 אוה .םיינפוא לע בכרל בהאו עבטה קיח תא בהאש חמשו הפי דלי היה רינ
 ימ לכ לש םבל תא ובשש תוריאמ םייניעו בוהזו קלח רעיש לעב היה
.שגפש
.וינפ לע בוטו םימת ךויח םע דימתו ,בל בוטו עונצ ,טקש היה אוה
."גרבנירג טרוא" ןוכיתה ס"היבבו "למעתירק" ידוסיה ס"היבב דמל רינ



היהש דליה לע

 ,ויתונורקע לע םחול ,ןתעדו קזח היה רינ ,ןידעה והארמ ףא לע

.םהילאמ ןבומכ םירבד לביק אלו קדצ ףדור

 תורתתסמ םונצה ופוג ךותבש עדי בטיה רינ תא ריכהש ימ

!תיקנע המשנו שפנ תומוצעת





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 ויביבחתו "דמולהו דבועה רעונה" רעונה תעונתב ךינח היה רינ

.)הצונ רודכ(ןוטגנימדבו םוליצ ,םיבשחמ ,תואנסיט וללכ



ל"הצל סויגה ינפל

 םג תאזרשפיא אלש יאופר ליפורפ ול עבקנ ,ורעצל ךא ,יברק ליחל סייגתהל ףאש רינ

.ליפורפ תולעהל קבאנ רשאכ



ל"הצל סויגה

.תיאבצה הרטשמל סיוג2004 רבמצדב

 רורטה ינפ לומ םיבצינ הילייחש םימוסחמה תדיחיל ותוא ליבוה יתועמשמ תורישב ונוצר

.רתויב םינכוסמהו םישקהמ היהש ,הידנלק םוסחמלו םיימדקה םיווקב





הליפנה דעומ

 ףקת ,הידנלק םוסחמב ודיקפת תא אלימש תעב ,םויה ירהצב8.12.2005-ב
 .תושונא רינ תא עצפו םוסחמה תא יניתשלפ לבחמ
.תוקד רפסמ רחאל רטפנו בר םד דביא רינ

.םיחא ינשו םירוה ינש ריתוה ,ולפונב20 ןב ,רינ
 ,קדצ-ףדור ,עונצ :םירצקה וייחב םג ךאלמ היה" טפשמה קקחנ ותבצמ לע
"םולש-רחושו םדא-בהוא



םידפסה

:איג ,בוטה ורבח דיעה ךכ לע .דאמ יתורבח היה רינ

 ימ לכל הגאדו בוט עפוש ,וב םינו םינ לכש בהז לש בל םע םדא ןב ,רינ"

 םדאה לש והצק הצק קר ןהש תונוכת- טקש ,קיחצמ ,םיסקמ .וביבסש

 ,תתל קיספה אל םלועמש .הטקשהו תינשייבה תוזחה ירוחאמ רתתסהש

".םירבחה לע ןגהלו גואדל



םידפסה

:ותוא הראית ,רינ לש תכנחמה התייהש ,ןוסמרבא הנינפ
 טהלב לבא ,רינ תייה םילימב ןכסח .תועמשמ-בר ךינפ לע ךויחה היה דימת"
 לעו ,ךתוא בבוסה תא ןיבהל המוצע תונרקס ךב התייה .לוכה תרמא ךיניע
 לכל תרזע .תלוזל הרזעו דובכ לש םיכרע םיקוקח ויה ,ךמש תא אשנש לגדה
 רסח היה וב תנמאהש המ .ןוצרו הבהא ךותמ דימתו- ךילא הנפש ימ
 תוקודבו תוקומע תובושת תשרד ,תותימא יאצח תלביק אל םלועמ .תורשפ
 ונל ויהש תוכורא תוחיש תרכוז ינא .ךיכרע תא םייקל םייניש קוריחב תמחלנו

 ויה .ןויגיה רסוחו ןויגיה לע ,ערהו בוטה לע ,םדאה עבט לע ,תדו הנומא לע
"!קתרמ- רקיעב היהו ,תומכסה ויהו תועד יקוליח



םידפסה

 :וילע ורפיס וידקפמ
 תומימתו םינפה לע ךויח ול היה דימת .קדצ ףדורו תונורקע שיא היה רינ"

 תוקחושהו תושקה תויעצבמה תומישמה תא עציב אוה .בלה תא התבשש
 ךותמו הבר תויעוצקמב ,הכרעה תררועמו תיתפומ הרוצב ,הדיחיה לש
 וירבחל תפומו המגוד הוויה רינ .הנידמה ןוחטיבל תישיא תוירחא תשוחת
 הכש הוולשבו טקשבו ,םוסחמב תרבועה הייסולכואל ינמוהה וסחיב ,הגולפל
".וישעמ לכב ותוא ונייפא



החצנה

 רפסמו ,םליצש תוביהרמ תונומת תואמ ואצמנו רינ לש יתונמואה דצה ףשחנ ,לפנש רחאל
 םיסרפ תקנעה לעפמ ורכזל דסמל הטילחה ותחפשמ .ישיאה ובשחמב בתכש םיריש
 "ןועבט טרוא ס"יבב הנש ידמ .הריש תביתכו םוליצ ימוחתב םינייטצמה םיריעצ םירצויל
 םוליצה תבהא" :םירבד ואשנ וירוה הז סקטב .םיסרפה םיקנעומ וב שגרמ סקט םייקתמ
 התוויל ,ול ונשכרש ידמל תיסיסבה ,תילטיגידה המלצמה .ב"י התיכב היהשכ רינב הקבד
 הארמל םג שידא ראשנ אל ךא ,םירבחו םיפונ רקיעב םלצל בהא אוה .ךלה רשאב ותוא
 תרמשמ רחאלו ,רתיו אלהידנלק םוסחמב םימודמדה לע וליפא .ןיינעמ קרח וא ,הפי חרפ
 רינ עדיו בהא ,םלצל בהאשמ תוחפ אל .םחיצנהל תנמ לע םיאתמ םוקימ שפיח תכרפמ
 רמזב םירשכומ םיריעצ םיעיפומ ובש הזה ברעה םויקב םיאצומ ונא ןכלו .דדועלו ןגרפל
 היוארו האלפנ תונמדזה ,םירשכומהו םיריעצה םירצויל םיסרפה תקנעה לעפמבו קחשמבו
".רינ תא חיצנהל



החצנה

 תנוכש דילש תירוטסיהה קמעה תבכר תנחתב םירקבמ זכרמ םג םקוה רינ לש ורכזל
.ןועבטב יאורלא
 תבכר .רינ לש ותודלי ףונ היה ,הז רתאמ ורדה אולמב ףקשנה למרכה רה" :םיריבסמ וירוה
 ינממסמ דחא )אהת ףא ילואו( התייה ,רוזאה ימע ןיב הרשיגו הרשיקש תירוטסיהה קמעה
 םוקמכ תשמשמה הלוגרפה .ודואמ לכב ,רינ ןימאה וב ךרע- ירוזאה םולשהו םויק-ודה
 םיעבצה .תוקבדב ומישגה רינש- תוערה ךרע תא תלמסמ ,אתורבחב הבישיו תוסנכתהל
 לש ובל בוטו תוינמוהה ,ידימתה ךויחה תא םילמסמ ,םהב העובצ איהש םימחהו םיזילעה
 הליסמה .תועינצה תא תיעבטה ןורכיזה ןבאו ,הוולשה תא למסמ םיענהו קוריה ןגה .רינ
 ןב ותויהב ,עתפל העטקנ ,הז דמח רוחב לש וייח תליסמש ,לבח המכ ,ונל הריכזמ תעטקנה
"...דבלב םירשע



 לש ומאמ רינ לש אמא הלביק ,דלוקוש תגוע-ןיכנש ןוכתמה תא
.בוטה ורבח ,איג
.עובש יפוסבו תדלוה םימיב הגועה תא םיניכמ ויה םה
 התדלוה םויל לפנש ינפל םישדוח רפסמ התוא ןיכה ומצעב רינ

.ותרבח לש




