




רכזללושיבשגפמ

ל''ז הבוק איג



תודלי

 .ירמעו ןר ,המלשל חא ,תימלושו ףסוי ןב הבוק איג

 .הפיח ריעב13.01.1964-ב דלונ

.רהסו יונ ,םידלי ינש וירחא ריתוה איג



תורגבתההליג

 לצרה רפסה תיבל רבע ןכמ רחאלו ילאירה רפסה תיבב דמל אוה 'ה התיכ דע ,הפיח ריעב ךנחתהו לדג איג

  .הילמרכב

.תולכירדא תמגמבת"משבב איג דמל ןוכיתה תא

.ליח השע םש םג רבד לכב ומכו םיפוצה תעונתל ףרטצה וירוענב

.גיהנמו דקפמכ דיתע ול ופצ זא רבכו ויכינח רובע יוקיחל לדומו תצרענ תומד היה איג



ןיינעימוחתוםיביבחת

 וירוה תא דביכ דימתו וידלי ינשל בהואו רוסמ בא היה אוה ,החפשמה תבהא ,ץראה תבהאב ןייפאתה איג

.ויחאו

.תלוזל רוזעלו קדצל ,תומלשל ףאש ,ןויקינו רדס בהא איג

 .בוטו ןכייח ,עונצ םדא ,ץראה ךלמ היה איג



יאבצהתורישה

 .ןונבל תמחלמ לש תפותה ךות לא1982 טסוגואב ל"הצל סייגתה איג

 הטבשב תועוצקמ ףנע שארכ שמיש ןורחאה ודיקפתבו תוגרדה םלוסב רהמ םדקתהו ןייטצה ,טלבתה אוה

.דועו הטמ ידיקפת ,ןלוגה תמרב ד"גמ ידיקפתב שמישמ"ופ רגוב איג  .םיאולימ ד"גמו

.םידיקפתהו תוגרדה םלוסב הלועו ךישממ ותוא ואר וידקפמו אוה

 הריירקב םדקתהל לכויש תנמ לע ביבא לת תטיסרבינואב ןושאר ראות דמל איג יאבצה יתוריש ךלהמב

.וידלי ויה וליאכ וילייח לא סחייתהו האר איג .תיאבצה



יאבצהתורישה

 תא ךריב אוה ןויארב ,תואמצעה םוי תארקל ל"הצ ילגב תונויאר תינכתל איג ןייארתה ותומ ינפל םייתעשכ

 ,םיבוהאה וידלי ינשל שידקה ותוא ,ןואג םרוהי לש "יבא תיב" רישה תא רדשל שקיבו גחה דובכל הנידמה

.עבשה ןב רהסו עשת תב יונ

 ויתולימ "םולשהו ץראה תבהא ,החפשמה תומלש תא לכמ רתוי ירובע למסמ" רמא אוה "הזה רישה"

 .איג לש ויתובהאו ויפוא תא תונייצמ ןכא ולא תונורחאה

."םולשה ונילע אובי הרהמבו חמש גח" ילוחיאב וירבד תא םייס איג







הליפנהדעומ

 ס"שת רייאב 'ב םויב ודיקפת יולימ תעב לפנ איג

.ולפנב ששו םישולש ןב .)7.5.2000(

העיסנב גרהנו– וידרב ריש וידליל שידקהש ןיצקה

https://www.youtube.com/watch?v=iv1h-eZfl0Y

https://www.youtube.com/watch?v=iv1h-eZfl0Y


םידפסה

:רהס ונבו יונ ותבמ– איג לש ורכזל םירבד

!אבא״

 אל התאש ,תעדוי ינא לבאךתיא רבדל הצור ךכ לכ ינא .חנו םייניע םצוע ,טקה ןוראה ךותב ךדבל םש התא

 ,בוט בוט ךתוא םיפטועש יל תרמוא איה .םייניעב לוח ךל שי םא ,אמא תא תלאוש ינא .הרזחב יל תונעל לוכי

 תרכוז ינא .אבא ,יל תונעל לוכי תייה קר םא .ךתוא יתעמש אלו יתיאר אל ןמז המכ ,אבא .ןדע ןגב התאשו

 טבמ יתיארו ,םייניעב רשי יל תטבה .חכשא אל םלועלש הקישנ יל תתנו ,םולש הנורחא םעפ יל תרמאש

.ךאלמ לש ךויחו



םידפסה

 תלכתסמ ינא ,העוצרב ךלש חירה תא החירמ ,ךלש ןועשה תא תדנוע ינא .אבא ךממ יל שי תונורכיז המכ

 הצור קר ינא .תבהואו תעגעגתמ ינאו ,יל בוצעו ,יל באוכ המכ אבא .ךילע תבשוחו ןמזה לכ הנומתב ךילע

.הצור ינאש המ לכ הז .אבאךתיא רבדל

.הלעמלמ תוחפל ,ידיצל היהת דימתש תעדוי ינאו ךילע ורמשי םיימשב םיכאלמהש הווקמ ינא

,דואמ םיעגעגתמו םיבהוא

״ רהסו יונ ,םיבוהאה ךידלי



החצנה

 ".רהסו יונ ךידלי ,ךתוא םיבהוא ,אבא" :וידלי ובתכ איג לש ותבצמ לע

".ירמוע ,ןר ,המלש םיחאה ,םיעגעגתמ" :ויחאו



םהיבא לש סיסבב םהינש ותריש וידלי רהסו יונ

 הז לבא" ,רהס רפסמ ,"אבא לש ךרדה תא ךישמהל לכ םדוק איה םינחתותה ליחב תורישה לש תועמשמה"

 ותואל יתוא חקל אבא דלי יתייהשכש יתרכזנ םואתפ ,ןומיאל ונתוא וחקל םידקפמהשכ .השק ארונ םג

 ריק לע יתוא בישוה אוהש עגרב יתרכזנ  .ריעצ דואמ יתייה יכ ונממ תונורכיז הברה ךכ לכ יל ןיא .םוקמה

 יתלחתהו םוקמב יתרבשנ .דמעמ רתוי קיזחהל יתלוכי אלו הז תא יתיאר .ץפוק אוה ךיא יל הארהו הציפקה

 ,וזה השגרהה תא ןיבמ אל דחא ףא .'?ול הרק המ' .וניבה אל ןמזה ותואב ילש םירבחהו םידקפמה .תוכבל

 לבא .תושק ארונ תויודדומתה .הנואתה התייה וב םוקמב רובעל סיסבל ךרדב .וב היה אבאש סיסבב תרשל

 ."הצור היה אבאש המ הז יכ ,םומיסקמה תא תתלו תרשל ,אובל ונטלחה



 תמלשה רובעל הרחבו ליחב ראשיהל התצר ,הנוצקל האצישכ .םינחתות תכירדמכ התרישו הסייגתה יונ

 דימת גרהנ אוהש ירחא" .הריבסמ איה ,"ותוא בהא דואמ אבא ,ליחה לע ונלדג" .םינחתות תמחולכ הנוצק

 ימ םצעבש רוטלומיס רדחב יתכרדהו יתכלה אבצב זא .זיקרוט עבצב התמוכ היהת ילש ףתכה לעש יתרמא

 םדוק ,םילייחה םע יתסנכנש םעפ לכבו ,רטמ לע רטמ ,ולש תיקנע הנומת שי הסינכב .אבא ?םיקה

.יתכייחו הנומתה לע יתלכתסה



 לשבל דואמ בהא אבאש דיגהל הלוכי ינא ילש אבא םע םיבוטה תונורכיזהמ ,תרפסמ איג לש ותיב ,יונ

 ,יניס טלס ,סרית קרמ לש ודי בתכב םינוכתמ ונל וראשנ וליפא .יניס לכוא בהא אוה הברה יכה  .לוכאלו

 .יניס בורכ טלס

 תא האוראמאשכ .חבטמל רושקש ןיינע לכב ול המודו אבא תא ריכזמ דואמ רהס ,יחא

 .יניצררנילוק- ךלש אבא ומכ קוידב התא ול תרמוא איה חבטמב רהס

 ונל רסח אבא .החפשמה לכ םע ןחלושה ביבס רקיעבו לוכאל ףייכ ,ןטבה תא עיגרמש רבד הז לכוא

 ונל הלוע דימת לבא דואמ רסח אוה ,םוי םויב ברע תוחורא םתסו ישיש תוחורא ,גח תוחוראב םויה

 ללכב לכואמ גנעתהלו קוחצל ךייחלתונהל םיכישממ ונתוא תוארל חמש אבא ךיא הבשחמהו ךויחה

.בהא אוהש ומכ קוידב






