




רכזל לושיב שגפמ
לאיומ ןב בקעי



תודלי

.וקורמב ,29/10/1947 , ח"שת ןוושחב 'חב דלונ לאיומ ןב בקעי

.קמעה לדגמב ןטק ףירצ הלביקו לארשיל הלודגה ותחפשמו אוה ולע1954 תנשב

.םידלי הרשע ךותמ ינשה ןבה היה אוה

 ויגשיה תאז לכב לבא םידומילה תא בהא אוה ,"םכילע םולש" רפסה-תיבב דמל בקעי

.םיהובג ויה אל



היהש דליה לע

.ביבחו ןשייב דלי היה בקעי

.התוא דדועל עדי םגו היתוגאדל תבשק ןזוא ולהתיה דימת ,תפומל גהנתה ומא לא

.לכיש לככ רזעו םינטקה םיחאב לופיטה תוירחאב אשנ וירוה םע דחי

 תובישחה תא שיגדהל גהנ וירבח ינזואב .תלוזל רוזעל ותונוכנבו ובל בוטב ןייטצה

 השע דימתו הרזע תשקבל תונעיהל בריס אל םלועמ אוהו .תלוזה דוביכל סחיימ אוהש

.בוט-ןוצר לש ךויחבו החמשב ,םירחא ןעמל



ןיינע ימוחתו םיביבחת

.לגרודכ רקיעב ,טרופס בהא בקעי ,דלי היהשכ

.הנוכשל וירבח םע לגרודכ קחשל בהא לכמ רתויו



ל"הצל סויגה

.1965רבמבונ תיצחמב ל"הצל סיוג בקעי

 םיבר םירבח ול ויהו אבצב םייחה תא בהא ,ודיקפתל רוסמו יארחא לייח היה אוה

.םש

 לכ תא .םיישק לע ןנולתה אלו ,תיבב רקבל הברה אוה אבצב תורישה תפוקתב

.תיבב הרזעל שידקה אבצב ול ונתנש תושפוחה



יאבצה תורישה

.ןוירשה ליחב היה בקעי

.םורדב ןוירשה תודיחימ תחאל חלשנו םיקנט ינחתות סרוקב היה תונוריטה רחאל

.יניסב תימורדה הרזגב ותדיחי םע םחל םימיה-תשש תמחלמב

."םימיה תשש תמחלמ תוא" ול קנעוה תוברקה םותב



יאבצה תורישה

 רזח אוה .ל"הצמ ררחתשהו הבוחה תוריש תא םייס1968רבמבונ ףוסב

 ודלונו סיריא ותרבח םע ןתחתה .ןלזרבכו רגנכ דובעל לחהו קמעה-לדגמל

.םינב ינש םהל

אבצה רחאל





הליפנה דעומ

.ולש םיאולימה תדיחי לא ףרטצהל בקעי ארקנ םירופיכה-םוי תמחלמ הצרפשכ

 ירשתב ב"י םויב .הלעתה רוזאל דע עיגהו יניסב המילבה תוברקב םחל אוה

 אוהו ולש קנטה עגפנ ,ןאדריפ רשג דילש ןוירש ברקב ,)8.10.1973(ד"לשת

.גרהנ

.קמעה לדגמל אבוה אוה

.למס תגרדל הלעוה ולפונ רחאל .םירוהו םינב ינש ,השיא וירחא ריאשה



םידפסה

 ךלה בקעיש זאמו ,תיבב החמשו רוא היה ,תיבב בקעי היהש םימיב" :ובתכ וירוה

."וחילצה אל ונישעמ לכ .ךשוח ונילע דרי ונתאמ



החצנה

החצנהה ירתא

.רושיק– ןוחטיבה דרשמ י"ע "רוכזי" יתכלממה רתא•

.רושיק– דע לג רתא•

https://www.izkor.gov.il/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9C/en_b8040d5d2b2fcd2b898a1f6ad8dec648
http://www.gal-ed.org.il/ogda720/show_item.asp?itemId=4116&levelId=41511&itemType=10



