




רכזל לושיב שגפמ

ל״זןמרא ןר



תודלי

4.3.1976 ךיראתב הננער ריעב דלונ ןר

 ותוחא הדלונ עברא ןב היהשכו ,רומילו תילג ,ויתויחא יתש רחאל דלונ ,באזו הקברל ןב

 .ילט ,הריעצה

.םח דואמ םדא היה ןר

.תיב לש דלי



היהש דליה לע

 .קוחצל םירחאל םורגלו קוחצל םג בהא ךא יניצר דלי היה ןר

 אלל רזוח אוה ןהילעו ערה ןיע ילב ול שי תוחידב"ש וילע רמול וגהנ ותוא וריכהש הלא

."הקספה

 תופצלו תוחידב רפסל ,קיחצהלו קוחצל בהא תודלימ רבכו ,ןכייח דאמ קונית היה אוה

.םינוכרעמב



תורגבתהה ליג

 הננערב "ןולא" תביטחל ךישמה ,"לבוי"ה ס"היבב ויה תונושארה וידומיל תונש

 ויהש ך"נתו םיבשחמ ,הקיטמתמ דמל ןוכיתב .'א רוזחמ רגובכ "טסוו ורטמ" ןוכיתו

 .וילע םיפדעומה תועוצקמה

 לארשי תשרוממ וקני וישרוש ךא היגולונכטה תועוצקמ לא המידק וינפש רענ היה ןר

.ויכרעמו



תורגבתהה ליג

."ןרדבה" ותוא םינכמ םירבחה דציכ ,הביטחה לש רוזחמה רפסב

 ישעמ לע ןנולתהלוירוה תא ןמזמ היה ,ךנחמה היהש הימחנ, םעפ אל– הביטחב היהשכ

.השעש תוסדנוק

.קוחצל הבהאל דגונמ היה אלש המ ,יניצר רוחב– יניצר רענ תויהל ךפה ןר רגבשכ

.תעדה תוחידבו תוירחא, תוניצר ןיב אלפנ בוליש ול היה

 אלש בשחש ןויצ לביקשכ לבא . םידומילב עיקשהל ךירצ היהו עצוממ היה ןר– דימלתכ

.ןויצה תא ול ולעיש ידכ םחלנו חכוותמו ןנולתהל םירומה לא הנופ היה דימת, ול עיגמ





ןיינע ימוחתו םיביבחת

.םיטרצנוקב עיפוהו ןגרואב ןגינ םינש3-כ ךשמב ידוסיה רפסה תיבב .הקיזומ דואמ בהא ןר

 סיטהל לחה14 ליגב ךרעב רתוי רחואמו םינסיט תונבל דומלל לחה אוה ,ול סאמנש טילחהשכ

.קוחר טלשב םינסיט

. דבכ עונפואל ןוישירה  ליגבו סוטסוט לע בכרל לחה16ליגמ

 תודובעב דובעל ךלוה היה , בצומהמ דריש םעפ לכ לייח היהשכ .םייפכ תדובעב רשכומ היה ןר

.ץעב דובעל דמולו תורגנ

 דומלל ןנכת אוה ךכ םשל .הינבב קוסעלו סדנהמ תויהל היה ינר לש רתויב לודגה םולחה לבא

.ןוינכטב



ל"הצל סויגה

 סרוק רבע םש ,רשקה ליחל חלשנו הטבשב תונוריט השע .אבצל סייגתה29.3.1995-ב

. םיתשק

 אל םעפ ףא, ול ויהש םיישקה לכ םעו, תודימ לודג רוחב היה ןר .החלצהב רבע תונוריטה תא

.החלצהו הישעל ההובג היצביטומ ול התייה. תיאבצ תוליעפ ףאב ומצעל רתיו

 תא בוחסיש ידכ תאז ולצינ, חוכ לעבו לודג היהש ללגבש רפיס דימת אוה תונוריטה תפוקתב

.דבכה דויצהו םימהילכימ

.ןנולתה אל םעפ ףא ןר לבא



יאבצה תורישה

 .תעלד בצומב בצוהו החלצהב םיק"שמ סרוק םייס .הבייט בצומב בצוה םיתשק סרוק רחאל

 ודמע וב ןיפירצב ןויארב תויהל רומא היה ,תעלד בצומל הנורחאה םעפב וכרד תא השע וב םויב

 ןר .ןונבלב תופוצר םייתנש לש תוריש רחאל לבקל דמע ותוא שדח דיקפת תלבק לע ול רשבל

 תדרל היה ךירצש ק"שמה ורבח תא ףילחהל רומא היהו תויה ןויארל תכלל םיכסה אל

.בצומהמ

 לע םיבר םיעונכש רחאל .לבקל םיכסה אל קוסמב םוקמ ול היה אלש הדבועה תא םג

.הנורחאה וכרדל עסנו קוסמל תולעל חילצה םינוממה



יאבצה תורישה

 ול ונתינש תויצפואה לכמ. דבלב ןונבלב תרשל שקיב ןר, תיאבצה הרשכההו תונוריטה רחאל

 תאםייסשכלו םידקפמ סרוקל אצי זאו "הבייט" בצומב תרש הנש ךשמב .ןונבלב רחב אוה

.דבלב תחא הנש תרשל קיפסה םש "תעלד" בצומל הלע סרוקה

.וייחב תרשואמ הפוקתהתיה ןונבלב ולש הפוקתה

.היה לוכיש בוט יכה תאז השעו ולש דיקפתה תא בהא, תויוליעפה תא בהא דאמ אוה





הליפנה דעומ

 רועסי יקוסמ ינששכ ,םיקוסמה ןוסא עריא )4.2.1997( ז"נשת טבשב ח"כ םוי לש ברעב

 תיעצבמ תוליעפל םכרדב ויהש ,םימחולה השולשו םיעבש .בושי ראש בשומ לעמ ושגנתה

 ףילחה אוה .ןונבלל וכרדב קוסמל הלעש ןורחאה לייחה היהש ןר היה םהיניב .וגרהנ ,ןונבלב

 לש ותרזעבו תולעל שקעתה תאז תורמל .הסיטה ינפלש ךורדתל רחיאו ףסא בוטה ורבח תא

.םיסטומה םילייחה תמישרל ףרוצ םלעומ השמ



םידפסה

 ".ונבלמ קפסה תא תרסה ,םיבוטה תא חקול תוומהש ,קפס ונבלב היה םא"

)תווצל וירבח(

 ךכ לכ רסחת דימת דימתו ,הפיהו הבוטה לארשי ץראל למס דימת ראשית, רקי ינר , התא"

 "םיבהוא ךכ לכו ךילא םיעגעגתמ .םירבחלו החפשמל

)ןר לשומיא-הקבר(



החצנה

 רפסה-תיבב היירפסבו הננערב "היילע ןג" תסנכה תיבב ורכז תא חיצנהל ורחב וירוה

.דמל וב ןוכיתה

: בהא םתוא םיאשונב םירפס ושכר הב ורכזל הירפס ונב םה

. לארשי ץרא תודלות ,ךנת ,תודהי, אבצ

.ןוסאב ולצינש םיטירפו ולש הנומת םש היולת




