




רכזל לושיב שגפמ

 ןאישודק שדק ןימינב



תודלי

 םע הצרא הלעו ןאריאבש 'גאדננס ריעב1948ח"שת תנשב דלונ  ןאישודק שדק ןימינב

.1950תנשב ותחפשמ

.ןולקשאב "רגת" ןוכיתה רפסה-תיבבו "ןודרוג"ו "ןוסלנצכ" םיידוסיה רפסה-יתבב דמל אוה



היהש דליה לע

 .וידי ופר אל-םיישקב לקתנ רשאכ םג ךא ןייטצמו ןדקש דימלת היה ןימינב

 .חיטבמ דיתע ול וזחו ותוא ובביח וירומוותוא וכירעה וירבח

 ."י'גני'ג"ו "ינב" הביח-תומשב והוניכש ,וירבחלו ויחאל ,ותחפשמל רוסמו וירוהל ןמאנ ןב היה

.חפוטמ םפש לדיג וייחל הנורחאה הפוקתבו ,הארמ-הפיו ינומדא היה אוה



תורגבתהה ליג

 העונתה לש ןקב ךירדה םימיה-תוברבו "דמולהו דבועה רעונה" תעונתב רבח היה ןימינב

 ול תרכומ התייהש ,ץראה יבחרב ע"נדגה לש םילויטבו תועסמב ליעפ קלח לטנ אוה .ןולקשאב

 .וילע הבוהאו בטיה

 .הטיסרבינואב דמלש הפוקתב ,םע-ידוקירל ותבהאב יוטיב ידיל אב םעלו ץראל קומעה רשקה



ןיינע ימוחתו םיביבחת

 .סדנוק ישעמ בהואו בבוש ,זילע ,תוירבל חונ היה ןימינב .תילילחב ןגנל ביטיהו הקיסומ בהא אוה

 תויעבו תולאש ותאנהל רבחל גהנ ,הקיטמתמב םירושקה תועוצקמב רקיעב ןיינעתה אוה

 .הז םוחתב וירבחל עייסל םתרנ דימתו תויטמתמ

.הקיטסיטטסבו הלכלכב ןושאר ראות לביקו הטיסרבינואב דומלל ךישמה םימיה תוברב



ל"הצל סויגה

.1967טסוגואב ןוירשה ליחל סייגתה ןימינב

.ןוירש יכירדמ סרוק וירחאלו קנטה תועוצקמל סרוק השע תונוריטה רחאל

 םייעצבמ םידיקפת אלימ הב תרחבומ ןוירש תדיחיב תורישה תא ךישמה אוה ןכמ רחאל

.למס תגרד ול הקנעוהו הכרדה ידיקפתו



יאבצה תורישה

 ."הרטמב ותוקבדבו ותוריסמב טלב" אוה יכ ןייצ ודקפמ .ןמאנ רבחו ןיוצמ לייח היה ןימינב

 ויכינח תא םג קיבדהו קנטלו ןוירשל ותבהא לע טעמ אל רביד ולש םיבתכמבו תוחישב

.וז הבהאב



רורחשה רחאל

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב וידומיל תא ךישמה ןימינב ,ל"הצמ וררחש רחאל

 ,הבר תובהלתהב תרחבומה הדיחיב םיאולימ תוריש לש תופוקתל אצי ידכ ךות

 .הנכס תחת היה רשאכ םג םתוא עיגרהל הסינו וירוה תא גיאדהל אלש לדתשה דימת



הליפנה דעומ

.יניסב ןוירשה תוברקב ותדיחי םע םירופיכה םוי תמחלמב ףתתשה אוה

 .ץאוס תלעת לש תיברעמה הדגב "החרוא" שוביכ לע ברקב גרהנו עגפנ

.ולפונב25 ןב )19.10.1973( ד"לשת ירשתב ג"כ םויב לפנ ןאישודק שדק ןימינב ןושאר למס
.ןולקשאב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה

.ןושאר-למס תגרדל הלעוה ולפונ רחאל .תויחאו םיחא ,םירוה וירחא ריאשה



םידפסה

 :ורבח בתכ הלוכשה החפשמל םימוחנת בתכמב

."רתויב םיבוטה ןמ דחא היה ינב .ןיינעל רבג היה אוה .ץימא רוביגכ לפנ אוה"




