




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ןוהנ ינב



תודלי

.הנימינבב )14.3.1962( ב"כשת 'ב רדאב 'ח םויב ןומימו המחרל דלונ ,ןוהנ ןימינב

 .תונב שש רחאל םינוקז ןב היה ינב

 בהא םלוא ,ינוניב דימלת היה אוה .הנימינבב "יממע" ידוסיה רפסה תיבב דמל ינב

.תפרב דובעלו םייח ילעב לע דומלל



היהש דליה לע

 ,וירבח ברקב ןקיחצמה היה אוה .םירבח םע הברה הליבו דואמ יתורבח היה ינב

.הבר תולקב םישנאל רבחתהו תלוזל רוזעל בהא

 האור היה םאש וילע םירפסמ .םייח ילעבל גואדלו לגרודכ קחשל בהא דואמ ינב

.ול רזוע היה דימ אוה עוצפ םייח לעב

 ,יטגפס ,רפסה תיבב םי'ציוודנס ,תוננב לוכאל בהא אוה,לודג ןללז היה אל ינב

.ספי'צו לצינש בהא תיבבו



תורגבתהה ליג

 ותונשקעב .חותפ בל חותינרבע13 ליגבו ,השק בל תלחמב ינב הלח ותודליב
 הכרדהב קסעו םיינוכיתה וידומיל תא ךישמה ,חותינה ןמ ששואתה וצרמבו
.טרופסבו

 קחישו ,ךירדמכ הב שמיש ףאו ,"דמולהו דבועה רעונה" תעונתב רבח היה אוה
 .הנימינבב "לעופה" תצובקב לגרודכ
 גהנ םש ,הינוערז רוזאב םיסדרפב,הבצחמה לעמ רהב לייטלו תכלל בהא ,ףסונב
 םש ונל םיתיעל( םינינת לחנ תא תוצחל וגהנ וירבחו ינב .םיזופת ףוטקל וירבח םע
.בידנה תמרל הבצחמה ךרד וכלה םשמו )הלילב





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 םירמזה תא בהאו הקיזומ לש םינוש תונונגס בהא אוה .רישלו הרטיגב ןגנל בהא דואמ ינב
 .סלטיבה תאו ,ןהכ דרנואל ,דנרב קיימ ,הזורב דיוויד ,יצרא המלש
 הרטיגה אשונ ןוכיתה ףוס תארקל .עיפוהל בהא דואמ אוהו ,רמז תויהל היה לודגה ומולח
יקומס תקהל תא ונצרעה ,רשכומ דואמ רוחב היה ינב" .רתוי םייתועמשמ ויהנ הניגנהו
 .ינב לש תודליה רבח ,רלסקו ינב רפסמ ,"טראויטס דור תאו

 .ךירדמכ הב שמיש ףאו ,"דמולהו דבועה רעונה" תעונתב רבח היה ינב
.םיכירדמה תא ופסאו ,ימוקמה דבועה רעונה ןק תא ומיקהש ולא ויה וירבחו אוה השעמל



ל"הצל סויגה

 ."ריצח" ל"חנה ןיערג תרגסמב ,ל"הצל ינב סייגתה1981 ראוניב

 ףאש לבא ,ןאש תיב קמעבש ןיפור רפכב ןיערגה ריכזמכ שמיש אוה

 .ל"הצב םדקתהל



יאבצה תורישה

 רחאלו ,ןיעידומ יניצק סרוקל חלשנ ,ט"בר תגרדל הלע אוה1982 ינויב

 בצוהומ"גס תגרדל הלעוה ,1983 לירפאב ,סרוקה תא החלצהב םייסש

 .ןונבלבש ךורב לב'גב תימדק הדמעב ןתיפצתכ

 וב שי .ןכייח ,ימינפ רשוי לעב ןיצק אוה ינב" :וילע ורפיס וידקפמ

."תפחוס םייח תחמש





הליפנה דעומ

 ךלהמב9.6.1983 ג"משתןוויסב ח"כ-ב ןונבל תמחלמב לפנ ןוהנ ןימינב

.גגושב וב ועגפ ודיל לייחה לש םירודכה תשולש רשאכ קשנ תקידב

 .הנימינבב יאבצה תורבקה תיבב תוחונמל אבוה ינב

.תויחא ששו םירוה וירחא ריתוה



םידפסה

:ותחפשמל וילע בתכ ותדיחי דקפמ

 תודגנתה תורמל ,ל"חנל סייגתה אוה .ודמעמל עיגהש דע ינב רבע הלק אל ךרד"

 .ןושארה וקב תעה לכ תרשל ותוא בייחש דיקפתל עיגהו םחל ,אבצב האופר ימרוג

".רתויב תינויחה הדמעה דקפמ ןגס השענו טלבתה תוריהמב



החצנה

 םיבתכמ ,םיריש םע תרבוח האיצוהו ותוא החיצנה ינב לש ותחפשמ•
.ורכזל םירופיסו
 "םימחר רעש" תסנכה תיבל הרות רפס סנכוה ינב לש ומש לע•

.הנימינבב
.הנח סדרפב יאלקחה רפסה תיבל ינב לש ומש לע היירפס המרתנ•
.ומיא תיב די לעיננב לש ורכזל ירוביצ ןג םקוה•
.הנימינבב ורכזל ךרענשלגרודכ רינרוטב ינב תא םיחיצנמ הנש ידימ•






