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 ל"ז ינורש םהרבא
1918 - 2012 

 
 הלע 1934 תנשבו ,"רבעיחא" תינויצה רעונה תעונתב ליעפ היה וירוענב .1918 תנשב דדגבב דלונ ינורש םהרבא
 תדיחיל סיוג 1941 תנשב .ןיקצומ תירקבו הירבטב ,ןדריה קמע יצוביקב תיברע דמלל ליחתהו הצרא
 םילשורי זוחמב רשקה תשר לע יארחאה היה ,ובוש םע .ןונבלבו הירוסב לעפו ח"מלפה לש םיברעתסמה
 ןיב היהו ביבא לתל רבע 1948 תנשב .הטיסרבינואב תירבעו תיברע תורפסו הפש דמל ליבקמב ."הנגה"ה םעטמ
 דומיל ללוכ ,טניגיסה תדיחי לש הכרדהה ךרעמ תא םיקה ינורש .ןיעידומה ליח לש הנזאהה תדיחי ימיקמ
 ןוחטיב סרפ ול קנעוה 1963 תנשב .םיכירדמו םירומ תרשכהו דומיל ירפס תביתכ ,תוימינפב רעונל תיברע
 ויתונש דע .1987-ב רואל אציש ,ירבע-יברעה ףיקמה ןולימה ,וייח לעפמ לע דובעל לחה 1976 תנשב .לארשי

 הלעוה 90 ליגל ועיגה םע .רתויב הפיקמהו תנווקמה ותסרגב ןולימה תא ןכדעל ינורש ךישמה תונורחאה
 .מ"לא תגרדל
 .וינינלו וידכנל ,הרשו ןנחלא ,השמ ,לכימ וידליל ,הנדע ותשאל רוסמו בהוא החפשמ שיא היה ינורש


