




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז בוט םש ןנור



תודלי

 .בניעו רבנע ביני לש םהיחא .לאפרו הרש ןב בוט םש ןנור

.עבש ראבב "הקורוס" םילוחה-תיבב )20.4.1973( ג"לשת ןסינב ח"י םויב דלונ

 'ז ףיקמ ןוכיתה רפסה-תיבל ךישמה ,"םירימא" ידוסיה רפסה-תיבב דמל ןנור

 ריהמו רשכומ דימלת היה אוה .הקינורטקלא יאנכטכ וידומיל תא םייסו וריעבש

.וירוהל הבר הוואג בסהו "ןייטצמ דימלת" ראותב הכז הנשב הנש ידמ ;הסיפת



היהש דליה לע

 ידלי לכ .רנירטו היהי דיתעב יכ רמול גהנו םייח-ילעב דואמ בהא ותודליב

 םהב לפטיש ידכ םילוח םייח-ילעב וילא איבהל וגהנו ןנור תא וריכה הנוכשה

 ובש ץוביקל עסונ היה תבש ידמו םיסוס לע בוכרל בהא םג ןנור .תונומאה וידיב

.יחה תוניפב רקבמו ויבא דבע





ל"הצל סויגה

.ל"הצל סייגתה1993 תנשב

 .מ"נל רפסה-תיבב תרישו ריוואה-ליחל רתוא



רורחשה רחאל

 עונפוא תונקל שקעתה ןנור .םיעונפואה קדייח וב קבד זאו ררחתשה תוריש תונש שולש םותב

 יטלחה םדא אל ךא .ןויערהמואינהל ךרד לכב התסינו ומולשל הגאדש ,ומא תודגנתה ףא לע

 אוה .וכרדב דמע אל רבד ,והשמ גישהל הצר ןנורשכ ;ויתונוצר לע תולקב רתווי ןנורכ ןשקעו

 חרואב ורבח עצפנ ,םימיל .ק"מס500 עונפוא הנקו עונפואב הגיהנ ןוישיר תוריהמב איצוה

 תקסע .עונפואה תריכמ לע בושחל לחה אוהו ןנור תא עזעיז רבדה .עונפוא תנואתב השק

.יפסכ ןיינע לשב טרחתה ןנור ןורחאה עגרב ךא לעופל האצי טעמכ הריכמה





הליפנה דעומ

 וסיסבל עיגהל טילחהו וצה תא רשיא אוה .םיאולימ וצ הנושארל ןנור לביק1997 ץיקב

 .עונפואה יבג לע

 םיכרד-תנואתב ודיקפת יולימ תעב ןנור לפנ )19.8.1997( ז"נשת באב ז"ט םויב

 לפנ ,עונפואה לע הטילש דביא תע סיסבל וכרדב היה ןנור .בגנה תמוצב העריאש

 .ולפונב היה עבראו-םירשע ןב .םוקמב גרהנו םירטמ העברא קמועב הלעתל



הליפנה דעומ

 תובשחמה .החפשמה לע דבכ לבא דרי ותכל לע השקה הרושבה העיגה זאמ

 תויתחפשמה תויווחה ,קוחצה יעגר לש םיברה תונורכיזב תולהמנ תושקה

.חכשית אל םלועל ותחפשמל ןנור קינעהש החמשה ;םיפתושמה םילויטהו



םידפסה

 .שולשו-םישולש ןב התאו ורבע םינשו םישדוח ,תוליל ,םימי ...ןנור" :ול הבתכ ןנור לש ומא

 הארנ התא ךיא תבשוח ינא דימת .עבראו-םירשע ןב ,םינש עשת ינפלמ ךתוא םירכוז ונא

 יתרכזנ תועובש המכ ינפל קר ,תופיאש שי הרוה לכל .שולשו-םישולש ןב התאשכ וישכע

 עגיש הזו רחא רפס-תיבל רפס-תיבמ ךתוא יתרבעה ךיא ,ךלש םידומילה יבגל יתמחלנ ךיא

 יתתנו יתמחלנ המל ?הז לכ תא יתישע המל :יתרמאו שארה לע הכמ ימצעל יתתנ ,יתוא

...?םחליהל ךל



םידפסה

 בוט םדא ןב היהתשו דמלתש יתגאד ןמזה לכ ...םייחהמ תונהיל ךל תנתונ יתייה ...

 תינהנ אל ,ןגוה אל הז .ינממ ךתוא וחקל עתפל ...תוינשב ריהבו םח טסוגוא םויב ...ףוסבו

.ןמז לכב ךכ לע תבשוח ינאו םיבאוכ דואמ הלאה םירבדה .םלוע תיאר אל ,םייחהמ

 רנו ךתנומת היולת םש ,ןודעומב רקבל ונכלהו סיסבב ונרקיב ל"הצ יללחל ןורכיזה םויב

 .הקיזומ םיעמושו םיקחשמ ,םילייח דימת םיאצמנ הזה רדחבו .הנשה לכ קלוד המשנ

 ,םילייח ומכ ,תורוש תורושב םיגוסה לכמ םיצע ועטינ הבש םילפונה תשרוחל ונכלה םשמ

...םש שי ץע לכלו



םידפסה

 ךלש ץעה .תולודג תויתואב בותכ ךלש םשהו ,עצמאב הנושארה הרושב ןבומכ התאו ...

 ...תומי אל הזה ץעה ,תורוד ירודל ראשיי ץעה ,ןנור .םילעו תוריפ ןתונ אוהו תיז ץע אוה

 ינש דצמו תוחפל הז תא שיש בוט דחא דצמ ?םישיגרמ םירוהכ ונחנאש בשוח התא ךיאו

???הבושת ןיא המל ?המל םילאוש ונחנא

 ונמשב הדותו .הרכזאה םויב םגו ןורכיזה םויב םג םירשקתמו םירקבמ ךלש םירבחה ,ןנור

 המכ ראתל םילמ ונל ןיא .הלאה םינשב ונתוא םידדועמו ונב םיכמותש הלא לכל ךמשבו

"...שי םיבוט םישנא



םידפסה



החצנה

.המידק בושייב תסנכה-תיבל ומש לע הרות רפס החפשמה הסינכה ותליפנל הנש תואלמב•

 תינודעומל ."ןנור תיב"- ומש לע תינודעומב ןנור לשורכיז תא החיצנה עבש ראב תייריע•

תויוליעפ ןווגממ םינהנו המח החוראב םיכוז ,םידומילה םוי םויס םע םידלי םיעיגמ

 .ומש לע ןודעומ םקוה םש ,"הדש יבאשמ" סיסבב מ"נל רפסה-תיבב חצנוה ןנור לש ומש•

.םילפונה תשרוחב עטינ ומש לע תיז ץע ,ףסונב

https://www.youtube.com/watch?v=z5rh1a8yjOg ל"ז בוט םש ןנור לש ורכזל ןוטרס•

https://www.youtube.com/watch?v=z5rh1a8yjOg





