




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ץרפ דוד



תודלי

 .וקורמבש הקנלבזקב1952 תנשב דלונ דוד

 דיל סנמ בשומב הלחתהב הנכוש החפשמה .הצרא ותחפשמ םע הלע יצחו םייתנש ןב היהשכ

 ןוכישב החפשמה הנכתשה1956 תנשב .עבש ראבב םילהוא תרבעמל הרבע הנשכ רחאלו הפיח

 .עבש ראב ךותב עבק

 ."תולעמ" ידוסיה רפסה-תיבב דמל דוד



היהש דליה לע

 .התיכה דעוול רחבנ דימתו רפסה-תיבב תויתרבחה תולועפה לכב ףתתשה ,ןייטצמ דימלת היה דוד

 .גיצנכ וב ורחב ,רפס-יתב ןיב םישגפמו םינודיח וכרענשכ

.םידומילב ןייטצהו תילאירה המגמב ,עבש-ראבב 'ב ףיקמה רפסה-תיבב דומלל לחה םיידוסיה וידומיל םותב



תורגבתהה ליג

 ףאו הז םוחתב םירפס אורקל הברה אוה .הקינורטקלאב ןיינעתהל לחה ןוכיתה רפסה-תיבב וידומיל תפוקתב

 תא שידקהל טילחה דוד ,הז םוחתב ותוניינעתה ללגב .םינוש םיינורטקלא םילגעמו םירישכמ תונבל לחה

 הסדה"ב הקינורטקלאל רפסה-תיבל ךישמה אוה א"י התיכב וידומיל תא םייסשכ ןכלו וז המגמל םידומילה

 הריוואו הבוט הרבח ,םידומילב בר קופיס אצמ אוה .וייחב תרשואמה התייה וז הפוקת .הינתנ דיל "םירוענ

 .המיענ

.ןייטצמה ךינחה תדועתב הכז ףאו םידומילב ןייטצה םש םג



ןיינע ימוחתו םיביבחת

.ץראה יבחרב לייטלו םינוש םיגוסמ םירפס אורקל בהא דוד

 .היפונו ץראה תרכהל תועסמ וירבח םע ןגראמ היהש וא ,רפסה-תיב תרגסמב םילויטל אצי אוה

.םינוש םיעוריאו תומוקמ םלצלו ותמלצמ תא תחקל הנהנ דוד

 םירישכמ תיינבל ונמז בור תא שידקהו הקינורטקלאב קוסעל בהא לכמ רתוי לבא ,םילוב ףסא םג אוה

 .תונוש תוכרעמו

.יאנכטל היהו ריוואה ליח לש ינכטה רפסה-תיבב בלתשה וידומיל םותב



ל"הצל סויגה

 תרכהל םיסרוקב בלתשה אוה .רשקה ליחל חלשנ תונוריטה םויס רחאלו ל"הצל סיוג דוד

 .ל"הצב םילעפומה םינושה רשקה ירישכמ



יאבצה תורישה

 יעוצקמו בוט לייח היה אוה .הלש רשקה תדיחיב ץבושו ןוירשה תביטחל חלשנ דוד סרוקה תא םייסשכ

.רשקה תקלחמב ךוותה ידומעמ דחא היהו הדיחיב בלתשה הרהמ דע .דואמ



יאבצה תורישה

 הרוצב הב תונושה תולועפה תא להינו הקלחמה למסכ דוד הנומ יאבצה ותורישב הרצק הפוקת רחאל

.םיחבשל התכז ותקלחמ .תמלשומ

 םייתנש רחאל .קלח הב לטנ ודודגש תיעצבמ הלועפ לכל בדנתמ היהו הנכסה תאו חתמה תא בהא דוד

 הלועמ יאנכט היהו תונוש תויעוצקמ תוניחב החלצהב רבע אוה .ןושאר-למס תוגרד דנע רבכ ותורישל

.בר עדי לעבו



הליפנה דעומ

 תצצפהב דוד עגפנ המחלמל ןושארה םויב .ןלוגה תמרל החלשנ דוד לש ותדיחיו הצרפ םירופיכה-םוי תמחלמ

.תפצב םילוחה-תיבל להבוה אוה .חפנ רפכה תביבסב ,ביואה יסוטמ

 .ויעצפמ תמ)10.10.1973(ד"לשת ירשתב ד"י םויב

 .עבש-ראבב ןימלעה-תיבב םימלוע-תחונמל אבוה אוה

.תויחא עבשו םירוה וירחא ריאשה

.למס-בר תגרד ול הקנעוה ולפונ רחאל



םידפסה

 תא אלימ אוה .ןוירש תרייסב רשק יאנכטכ תריש םכנב" :ותחפשמל ובתכ דוד לש וידקפמ

."ברקב שפנ ףוריחו הברקה ךות ,דחוימ ןויצל היוארה הרוצב ודיקפת

 הרוצב ודיקפת תא אלימו יתדיחיב ישאר רשק יאנכטכ תריש םכנב" :בתכ דוד לש רישיה ודקפמ

."םייחה רורצב הרורצ ותמשנ יהת ...דחוימ ןויצל היוארה תיתפומ



החצנה

.ומש תחצנהל הרות רפס המרתו דוד הנב רכזל תרבוח רואל האיצוה ותחפשמ




