




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ץג ןועמש רנבא



תודלי

 תנשב ץראל ויחאו וירוה םע דחי הלעו ,15.6.1945 ךיראתב היסינוטבש סינוטריעב דלונ

.לילגבש הרמז ןב םרכ בושייל החפשמה הרבע םימיל ,1949

.לילגב תובשייתהה לש תומדה יבצעממ אוה ץג הדוהי ריאמ ברה , ויבא

 ,הרמז-ןב-םרכ בשומב ידוסיה רפסה תיבב וידומיל תא ומייס ירחאו יתד ךוניח לביק רנבא

.תפצב "הבישי"ב דמל



תורגבתהה ליג

 תולגתהל הלחה םש ,הבישיב רנבא דמל ,ידוסיה רפסה תיבב וידומיל תא םייסש רחאל

.ותומד

 קבדו ,הטלחה חוכו ןוצר חוכ לעב ,ותוא םיבבוסה לע העפשה לעב גיהנמכ ראותמ רנבא

 .ויתורטמב

.ויבבוס לכב ןוחטיב עטנו ,רומוה שוח לעבו םיימש ארי ,חקיפו ןונש רוחבכ ראותמ דוע





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 להנמ ןגסכ הנמתנו וירוגמ םוקמב דבוע רעונ ךירדה ,"אביקע ינב" תעונתל ךייתשה

 תא וריבגהו הקופתה תא ולעה רשא םילולכש סינכהו ןורימב םיציב ןוימל תירוזיאה הנחתה

.לועייה

.םהיניב םולש תנכשהב רנבא ןייטצה דוחיבו םידבוע יסחיב םג ,השק היה דיקפתה יולימ



ל"הצל סויגה

.דבלב17 ןב זא אוהו1963ילויב סייגתהל םידקה ויבא לש ודודיעב

 תואושמ בשומב והשש וניערג ירבח לא רזח הלבחה סרוק םויסו תונוריטה תפוקת רחאל

.ןחצנ יפנכ דנוע התיבה עיגהו םדקתמ ןומיאל אצי ל"חנ תנש רחאלו קחצי



יאבצה תורישה

.ןלבחכ לעפו םיאולימה תרגסמב אצמנ םימיה תשש תמחלמ ץורפב

 ברקה יבלש תא רבע ,תיברעה םילשוריל לובגה וק תא םיצרופה ינושאר םע ענ הז ודיקפתב

 וברקתה וניתוחוכשכ ךא ,ברקב ליחה ינחבמ לכב דובכב דמעו הפוצר שא תחת םינושארה

.ביואה יפלצ ידי לע םהילע הרונש ןושארה חטמב עגפנ הקיתעה ריעה תומוחל



הליפנה דעומ

 ,םימיה תשש תמחלמ תוברקל ינשה םויה ,)6.6.1967(ז"כשת רייאב ז"כ םויב לפנ רנבא

.םכש רעש לומ "הרטמה רצח"ב הריבה םילשוריב תיאקירמאה הנוכשב ךרענש ברקב

.םילשוריב לצרה רה לעש יאבצה תורבקה תיבב םימלוע תחונמל אבוה

 רחאל תועובש רפסמ אשניהל היה רומא הל הסוראו םיחא הרשע ,םירוה וירחא ריתוה

 .ןכמ

 .םילשוריב וירחא םהישופיחמ ובשש רחאל םתיבב וירוה ולביק השקה הרושבה תא



החצנה

 תשומחתה תעבג החצנה רתא
 םינחנצ דודגמ םילפונל ןורכיז חול)תשומחתה תעבג( םילשורי

םילשורי28

 הרדג שיבכ םינחנצה תטרדנא
ו"ליב תמוצ-

 ינב םילפונה רכזל הטרדנא
 םורמ תירוזאה הצעומה יבושיי

יאחוי רב לילגה

ץג רנבא רכזל דעלגםילשורי םינבל די תיב וכעב רנבא תניכמ
ץג םקיחא ברה ,ונייחא ידי לע המקוה




