




רכזל לושיב שגפמ

ןמיוה קירא



תודלי

 ,19.05.1958,ח״ישתה רייאב ט״כב ,הלי׳צב דלונןמיוה קירא

.םיחא השימח ןיבמ ינשה ,סירטאיבו סקמ וירוהל



היהש דליה לע

 הל ורמאש תרפסמ ומא ״!הצור התייהאמא לכש דלי״ ,בוהאו בל בוט ,ץורחו יארחא דלי היה קירא

 .ביבסמ

 .החפשמה לש רבגל ךפה אוה ,ומא תרפסמ-זאמו ,םיכרד תנואתב ויבא רטפנ8 ןב ותויהב

.ויחאלו ותחפשמל גאד ליבקמבו ,וב עיקשהו דומילה תא בהא .תפומל דימלת היה

 תיבב תותלדה לכ לע רבועו רזוח ותוא תעמוש התייה ,ןושיל הכלהש ינפל הליל לכש תרפסמ ומא

.םינגומ תיבה ינב לכו תולוענ ןלוכש אדוול



תורגבתהה ליג

 תויוליעפ ,םילויטל םמע אצוי היה וירוענבו ,ר״תיבו ״ריעצה רמושה״ רעונה תועונתב רבח היה קירא

 .תועסמו

 אוה .ותונחב הרזע םינכשהמ דחא קיראמ שקיב ,ןוכיתה ףוס תארקל היהשכ ,דחא ץיקש תרפסמ ומא

 .ץוחב תדמועש הרוחס ול בונגל ולכוי אלש אדוול הצר

 םדא רשאכ ,ךכ .ינשל דחא ךורא דחא טוחב ץוחב ודמעש םירצומה לכ תא רשק קירא ,ותיישות בורב

.ונוצר תא םילשהל לכי אל םדאהו תלפונ התייה םיטירפ לש הכורא תרשרש-טירפ בונגל הסינ



תורגבתהה ליג

 רפיס אוה ״!הזכ דלי יתיאר אל״ .דבע אוה םהבש ןוגראבו רדסב דואמ ותוא עיתפה קיראש רפסמ ןכשה

 .קירא לש ומא ,סירטאיבל

 .ותרזע רובעב ףסכ תחקל קירא בריס-םלשל תונחה לעב לש ונוצרו ,תונחב הברה העקשהה תורמל

 תרשרש ומיאל הנקו ךלה ובו םיוסמ םוכס תחקל קירא םיכסה ,תונחה לעב לש ותושקעתה רחאל

 .םויה דע תדנוע איה התוא ,תדחוימ





ןיינע ימוחתו םיביבחת

.תורצקו תוכורא תוציר דוחייב ,טרופסה םוחת תא בהא קירא

 .םויה דע ומא תיבב רומשה ,םישרמו לודג םילוב ףסוא ול היה ,ףסונב

 םובלא ךותב הדיפקב םינגרואמו םירדוסמ ,םלועה יבחר לכמ םילוב תואמ גיצמ ףסואה

.רומש

 לע הל ריאשהלו ,הדובעהמ תרזוח איה יתמ קודבל דימת גאוד היהש וילע תרפסמ ומא

.ןיכהש קותמ והשמ וא הגועו הפק סוכ ןחלושה



ל"הצל סויגה ינפל

 .תירבע ידומילל ןפלואב דומלל לחהו ותחפשמ םע דחי ץראל הלע ,15 ןב קירא היה רשאכ

 ותחפשמ תסנרפב עויסל הלא םינשב גאד ,״החפשמה לש רבגה״ ותויה לשב ,ףסונב

.ויחאב לופיטבו



ל"הצל סויגה

 טילחה ,ותוריש םויס רחאל .לובגה רמשמב הבוח תורישל קירא סייגתה1976 תנשב

.׳כ הגולפב עבק םתחו ודיקפתב ךישמהל



יאבצה תורישה

 .לובגה רמשמ לש תיליעה תדיחיב םחולו גהנ קירא היה ותוריש ךלהמב

.ןדפקו ןקייד ,ץימא ותויה לשב הקלחמב יארחא דיקפת קירא לביק ותומ ינפל יכ דיעמ ודקפמ

 .תוליעיבו רדסב ,הוולשבו טקשב ומצע תא חיכוהו ,אשנתה אל םלועמ

.לילגה-םולש תמחלמ תואו יעצבמה תורישה תוא תא לביק אוה





הליפנה דעומ

 ךלהמב ןושארה רוצ ןוסאב ,11.11.1982 ,ג״משתה ןוושחב ה״כב לפנ ןמיוה קירא

 .לילגה םולש תמחלמ

 .תויחא יתשו םיחא ינש ,םא וירחא ריתוה .ולפונב היה24 ןב




