




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז יכדרמ ןרוג



תודלי

.םייחו םירמ ןב םיטבנב )12.7.1967( ז"כשת זומתב 'ד םויב דלונ

 ל"הצל ישארה ברה ,ןרוג ברל הרקוהכ ול ןתינ ומשו ,םימיה-תשש תמחלמ תפוקתב דלונ ןרוג

 .יברעמה לתוכה רורחש לע רפושה תעיקתב רשיב רשא

 לש הפוקתל ״תימרכ״ תיימנפל רבע םשמ ,רמוע בושייב 'םירמוע' ידוסיה רפסה-תיבב דמל אוה

.הנש



היהש דליה לע

.עבש-ראבב ריוואה ליח לש ינכטה ןוכיתה רפסה-תיבב דומלל רבע ,'י התיכב היהשכ

 .ויתוצעב םירזענ ויה ויכירדמ ,םנומא תא שכרו וירומ לע ביבח היה ןרוג

.רפסה-תיבב הרבחה ייח ןוגראב טלבתה אוה

 .םיטבנ בשומב רעונה תנטייקב ךירדמכ דבע ץיקה תושפוחב



תורגבתהה ליג

 ,שיובמ ךויח לעבו האנ ,רחרחשו הובג רענ ,ןרוג

 .וירבח םע תונמיהלו ותברקב תויהל ופאש םיברש םדא היה אוה



ןיינע ימוחתו םיביבחת

 .ףערודכו לסרודכ קחישו טרופס בבוח היהןרוג

.עונלוק יטרסב הייפצו םע-ידוקיר ויה םיפסונה ויביבחת



ל"הצל סויגה ינפל

 הדותעה ידומילב ךישמהל ול עצוה ,הפועת תואנוכמ תמגמב םיינוכיתה וידומיל תא םייסשכ

 .עבקה אבצב תורישל תובדנתהב ךורכה רבד ,תיגולונכטה

 .ודיתע תא וב הארו וירוה לש יאלקחה קשמל רושק היהש םושמ טבלתה אוה

 רחאל וירוה קשמל רוזחל ןווכתה אוה ,הדותעה תרגסמב םידומילל ףרטצהל טילחה ףוסבל

.ןוחטיבה תכרעמל ויתויובייחתה יולימ



ל"הצל סויגה

 יאנוכמ דיקפתב ריוואה ליח תדיחיב בצוהו1986 ץרמ עצמאב ל"הצל סייגתה ןרוג

.םיקוסמ



יאבצה תורישה

ב .םיפסונ םייעוצקמ םיסרוקבבלתשה ותוריש ךלהמב

.החלצהב סטומ יאנוכמ סרוק םייסש רחאל .עבקה אבצב תורישל בדנתה1989 ץרמ שדוח

.ודגב שדל ודמצוהש סטומה יאנוכמה יפנכב האג היה ןרוג

:וידקפמ לש הכרעהו חבש ירבד ויה ולש ישיאה קיתב

"והומכ ןיאמ רוסמו יעוצקמ לייח"

."ההובג המרב ודיקפת תא עצבמ"



יאבצה תורישה

 ובהא לוכהו םלוכ תא בהא אוה .תסייטב תטלובו הביבח תומד היה ןרוג" : רפסמ הדיחיל ורבח יסוי

."ותוא

 החינצ סרוקל ותאיצי לע .תסייטב וישעמ לע םהל רפסל הברה אלו ,וירוה תא גיאדהל אלש לדתשה ןרוג

.החינצה יפנכ תא לביקו ומייסש רחאל קר םהל עדונ

 ףיטקב ףתתשה רקובב .יתחפשמה קשמה תדובעב רוזעל הבר תוביוחמ שח תושפוחה ךלהמב

.םנוימב- ברעבו םיחרפה

.ולמעב הכרב הארו תיבה תניג תא חפיט יונפה ונמזב



הליפנה דעומ

.ודיקפת יולימ תעב ןרוג לפנ )22.4.1990( ן"שת ןסינב ח"כ םויב

 יאבצה ןימלעה-תיבב םימלוע-תחונמל אבוהו ,ןדריה תעקב רוזאב םיקוסמ ינש תושגנתה ןוסאב

 .עבש ראבב

.לטיורו הרורד- תויחא יתשו ןוריו ינור- םיחא ינש ,םירוה וירחא ריאשה ןרוג

.ותומ רחאל למס-בר תגרדל הלעוה אוה



םידפסה

 ךויח לעב ,ןוסח ,הובג רוחב ונלוכ וניליג ינושאר טבמב" :ודקפמ רמא דפסה ירבדב

 וליבוי הלא יכ קפס ונלוכל היה אלו ,תוברה ךיתונוכתב תטלב ךידעצ תישארב רבכ .שיובמ

 .שפנ תוליצאבו הזועתב תכרבתה .תסייטהו ףגאה לש ךוותה ידומעמ דחא שמשל ךתוא

."קוחרמל דע העיגה ךביבס תנרקהש רואה ןרק .תפומו המגוד תשמיש



החצנה

.תמייקה ןרקה תורעיב ץע ורכזל עטנ אמורב םיידוהיה םיטנדוטסה ןוגרא

 ריוואה ליח ימחול רכזל הטרדנא
םיסייטה רה םתוריש תעב ולפנש




