




רכזל לושיב שגפמ

טאיטי'צ )הטי'צ( ירמע



תודלי

.דעלגל חאו לואשו היחל ןב17.12.1969 ,ל"שת תבטב 'ח םויב ונוא תיירקב דלונ ירמע

.ךנחתהו לדג םש ןורשה תמרל ותחפשמ הרבע ךרה ליגב

 ןוכיתה רפסה-תיבבו "ןמלק" םייניבה תביטחב ,"ןיקשיסוא" ידוסיה רפסה-תיבב דמל ירמע

.ןורשה תמרב ןולא לאגי םש לע



היהש דליה לע

.עיקשהל ילבמ םג םידומילב בוט "ול ךלה"ש ןייטצמש דלי היה ירמע

 הדשב רוקיב ףידעה םייתנש ליגמ רבכו סייט תויהל םלח ירמע ותודלי רחשמ יכ םירפסמ וירוה

 .רחא יוליב לכ לע הפועתה

 ץראה תופילאב ןושארה םוקמב תובר םימעפ הכז ףאו םינסיטו וגלמ םיסוטמ הנב אוה

.םינסיטב

.ודיב עיבגו וינפ לע רשואמ ךויח רשאכ בורל בש היה תואנסיטה תויורחתמ





תורגבתהה ליג

 ןורשה תמרב "םיפוצה" תעונתל ךייתשה םייניבה תביטחב וידומיל תפוקתב

 .וצרמו ונמז לכ תא וב עיקשהו ןורשה תמר ףינס "לארשיל הפועתה בולק"לו

 ולוכ.ףינסה תא זכיר ןכמ רחאלו ךירדמ תויהל םדקתה ךשמהב ,ךינחכ ליחתה אוה





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 יקס ירתאב שלג אוה ,חור ינשלגל הביח ול התייה ,םיפסונ טרופס יפנע בהאו קסע ירמע

 בהא תותבשבו םילושחנב גניטרק סרוקב םג ףתתשה ירמע .הפוריאבו ןומרחב-םינוש

.םיסוס לע בכרלו גניטרק תוינוכמב תורחתהל

 .תוינוכמלו םינשלגל ,םיל הבהאב יוטיב ידיל האב הטי'צ לש ותובבוש" :וילע בתכ םחנמ ורבח

"...תיעבטה ותביבס וז וליאכ םהב שיגרהו ,רחא םדאל ךפה םימב ופוג עגנ רשאכ



ל"הצל סויגה

 םינש שמחכ16F סייטכ תריש אוה .סיט סרוקל1988 ראורבפב ל"הצל סייגתה ירמע

.תסייטב יעצבמ ליבומ דיקפתב תריש אוה הנורחאה הנשבו

.ןונבלב תוחלצומ ריווא תופיקתב ףתתשה ירמע



יאבצה תורישה

 .ףגה דקפמ היה ךשמהבו ץנה ןמאמב הכרדה ןיצקכ ירמע דקפת1994-1995םינשה ןיב

.יתכרדהה דצב רקיעב ,ומתוח תא ריתוה וז הפוקתב

.וידוקפלו וידקפמל בושק ,םדא בהואו שפנ ןידע ,עונצו תוכילה םיענ שיא" :וילע רפיס ורבח

 .הבוח ןניאש תולטמ ,םיישיא םיסרטניא ןהב ול ויה אלש תולטמב םג תויבקעב לפיט

 .תונויקינ וא ןיינבה תקזחאל תולועפ ומכ "תוטושפ" תודובע ומצעמ ךסח אל ירמע

 הוולשו קופיא לע רומשל הייטנ ול התיה .זגרתהל בריס םישק םיעגרב םגו וינפמ רס אל ךויחה

 .םיעוגר ןוטו לוק לעו

 .בישקהלו ץעייל עדיש םדא ,יוקיחל לדומו תפומ תומד הוויה אוה וידוקפ רובע





הליפנה דעומ

 ,הייפיפי הנותחב ,הור תמשב םע ירמע ןתחתה ,תורכיה לש םינש רחאל1995רבמטפסב

.םיאושינ ישדוח העברא רחאל עטקנ םינשה לש םרשוא .םיפתתשמ תברו החמש

 ךופהתו םשגתת "וניניב דירפי תוומהש דע" הרמאהש םמצעל וראת אל ואשינ רשאכ

.הרצק הכ רשוא תפוקת רחאל תואיצמל



הליפנה דעומ

 עבקה ישנא תא וליבוהב ,ודיקפת יולימ תעב ירמע לפנ30.1.199 ,ו"נשת טבשב 'ט םויב

 .יתפוקת "רוא רב" ןחוב עוציבל ודוקיפ תחתש

 דחא תא "טנירפס" תצירב ךשמש רחאל ,ימואתפ ןפואב טטומתה רטמ2000 תציר םויסב

 .הצירה תא םייסל ונברדל ידכ םילייחה



הליפנה דעומ

 בשייתהש רבחל ונפוה תונורחאה ויתולימו תלוזל ותבהא תא אטיב אוה םינורחאה ויעגרב םג

- רמא "...םירירשה ךל וספתיי ,וישכע תבשל ךל יאדכ אל " :הצירה םותב הכרדמה לע

 .טטומתהו

 .ולפונב היה ששו םירשע ןב .לואש תירקב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה ירמע

.חאו םירוה ,היער וירחא ריתוה ירמע

.ןרס-בר תגרדל הלעוה ותליפנ רחאל



החצנה

.ןורכיז תרבוח ורכזל ואיצוה החפשמה ינב

 לע הרקוה תואכ ירמע לש ומש תא אשי ןורשה תמר ףינס יכ הטילחה "לארשיל הפועתה בולק" לש תיצראה הלהנהה

.ותוליעפ

 הנושארל עמשוה רישה ,תמשב ותנמלא לש התשקבל "ראוני ףוס" רישה בתכנ ירמע לש ותליפנ רחאל הנש שמחו םירשע

 .רומלט ןויס ידי לע עצובו ןורוד להי ידי לע תילקיסומ קפוהו דבוע ,ןחלוה שיל הננר ידי לע בתכנ רישה .ותרכזאב

 .םייח תחמשו בהז בל םע ימיטפוא היה אוה .ןוחטיב יב ךסנש ימינפ טקשו שייובמ ךויח ,תובוט םייניע ול ויה" :תפתשמ תמשב

 .םוצע ללח ונלוכב ריאשהו ךכ לכ ימואתפ היה ותומ .דיתעל תופיאשו םיביבחת עפש

.רישב םג היהת החצנההש ונרחב ןכל ,םירישל בישקהל בהא דואמ ירמע

."דימת ונבלבו ונתיאמ קלח ירמע .ותוא בהוא היהש הנימאמ



החצנה



החצנה



החצנה

:ירמע לש ורכזל בתכנה "ראוני ףוס" רישל רושיק
https://www.youtube.com/watch?v=O5d9-AA3gvc

:"םויה לארשי"ב רישה לע הבתכל רושיק
hcps://www.israelhayom.co.il/argcle/851483

https://www.youtube.com/watch?v=O5d9-AA3gvc
https://www.israelhayom.co.il/article/851483


החצנה

שיל הננר /ראוני ףוס

,םִיַּתְׁשּו םיִרְׂשֶע ףֹוּגְניִזיִּד
םיִרָדֲח יֵנְׁש תַריִּד
הָּפֻחַל Cֶרֶּדַה לָּכ
םיִריִעְצּו םיִבֲהֹואֵמ
תֹוּיִנְכָּת ףֶלֶאְו
םיִתֵרְכִל ֹוא ,יִקְסְל סּוטָל
הָחְמָׂש איִה הָּמַכְו

םיִטָּפְׁשִמְל םָׁשְרִנ אּוהֶׁשכ
םיִפּוטְפִט םיִבְנַגְתִמ דֹוע
,תֹונּומְּתִּב םיִעּוּגְעַּג
םיִפּוטֲח תונורכיז

תֹובֹוט םייניע

,תֹומֹולֲחםַּגּויָה
םיִּדַּמַהתֶאטֹוׁשְפִּיֶׁשְּכ
,הָּנִּגםִעתִיַּב
םיִדָליִוהָחָּפְׁשִמ
,הָנָבְּלַההָּפְסֶּוַהלַע
םיִרֵבֲח םִע ןֹולָּסַּב ֹוא
– הֶזָּכ קָחְׂשִמ םֶהָל הָיָה
םיִריִׁש רֵתֹוי רֵכֹוז יִמ
,רַאּונָי ףֹוס הֶפָי םֹוי
םיִפְלֹוח םיִפָי םיִמָי
,הָדיִרְּפ תַקיִׁשְנ
?םיִפֹוס םיִאְרִנ Cָּכ םִאַה

,הָׁשיִּגְרִה ֹאל איִה Cיֵא
רַמָא ֹאל אּוה Cיֵא
םיִּיַחַה עַצְמֶאְּב Cיֵאְו

רַמְגִנ םֹואְתִּפ לֹּכַה
,תֹומֹולֲח םַּג ּויָה
םיִּדַּמַה תֶא טֹוׁשְפִּיֶׁשְּכ
,הָּנִּג םִע תִיַּב
םיִדָליִו הָחָּפְׁשִמ
,הָנָבְּלַה הָּפְסֶּוַה לַע
םיִרֵבֲח םִע ןֹולָּסַּב ֹוא
– הֶזָּכ קָחְׂשִמ םֶהָל הָיָה
םיִריִׁש רֵתֹוי רֵכֹוז יִמ

ּורֲאְׁשִנ םִיַפָנְּכַה
םיִּדַּמַה לַע תֹומָֻּתיְמ
םיִעָגְרָה לָּכ ֹומְּכ
םיִדָֻחיְמ יִכֲה
רַאּונָי ַעיִּגִה בּוׁש
.הָבּוצֲע איִה בּוׁש
ריִאְׁשַמ ןַמְּזַה םַּג
הָבּוׁשְּת םֶהָל ןיֵאֶּׁש םיִעָצְּפ
דַבְל ֹאל איִה לָבֲא
ןֵעָּׁשִהְל ףֵתָּכ ׁשֵיְו
רָבָעֶּב ַעֵגֹוּנֶּׁש דיִתָעְו

.....תֹומֹולֲח םַּג ּויָה



םידפסה

:ול הדפס היח ומא

  ,שיובמ– ומכה ךויחה יצח ,דימת תוקרובה םייניעה לעב ונבוהא  ??היה-ירמע ...היה ירמע"

 .םייחה תא בהא הכ ,בהאש ונרענ ..תויניצה תוחידבה

 ..?ונמע דוע ונניא ?היה הז ונרענ- הינשו הקד לכ ןאולמב תוצמל עדיש

".ןימאהל ןאממ בלה ,טולקל תברסמ תעדה



םידפסה

:ול דפס ויבא



םידפסה

:ול הדפס תמשב ,ותנמלא



םידפסה

 :וילע רפיס תסייטה דקפמ

 ירמע ותוא .דמעמו ןויסינ לעב דקפמלו ליבומל ךפה ןרקחו ץרמנ ךינחמ ...לישבהו ונילא עיגהש ריעצה ירמע"

 ."...םימחולה וירבח לעו וידוקפ לע דוהאו בוהא היה ,ןיגפהש קומעה עדיבו ויתולאשב ונתוא ךיבה םיתעלש

 :תסייטה ישנא לכ םשב דקפמה בתכ החפשמל םימוחנתה בתכמב

 יתרבח דמעמ ומצעל שכור אוהש ךות תסייטה לש ךוותה ידומעמ דחאל ירמע ךפה וללה םינשה שמח ךשמב"

 .םיקיתוולו םיריעצל המגוד ירמע הוויה ריעצה וליג ףא לע .ןתיא

."...םידוקפו םידקפמ ,וירבח לע בוהאו דוהאל ותוא וכפה ויתוכילה םעונו ףירחה וחומ



םידפסה

:ש"המר "םינבל די" תיבב אצמנה ישיא םובלא ךותמ יחצ י"ע בתכנש דפסה

.דרפהל אלש םילוכי אל ונחנא לבא ,םולש רמול ילב תכלה ,הטי'צ"

 .ונבהאש רידא רבח רוכזנ ,ךממ רוכזנש המ קר אל הז לבא ,בוהא רקיעבו ןמאנו רוסמ דקפמ ,תסייטב ךרודב םיליבומהמ ,רשכומ םחולו סייט תייה ןוכנ

.אל דיגהל עדי אלש םדא רוכזנ

 .ונלטק םימעפל ,םמיע דדומתהל ונלוכי אלש ללגבש תונויער ,הסיט יאשונב ולש םינואגה תונויערה םע ימוי ריקחת לכ ףוסב ונתוא ןבציעש הז תא רוכזנ

 .סוטמ הנבמ םלועב בוט יכה עדיש שיאה תא רוכזנ

 וניארשרתויב הפיה הנותחה תא רוכזנ .גהנ אוהשכ וילע םינבצעתמ ויה םלוכש הז תא רוכזנ .יקלימ עיבג םייסל יצחו העש ול חקול היהש הז תא רוכזנ

 ותוא ןיינעש המש הז תא רוכזנ .םיירט אל םילפווו הנבמב בהאש םלועב דיחיה םדאה תא רוכזנ .וב תובהואמ ויה ולש תולייחהש הז תא רוכזנ .ונייחב

.ןומרחב גלש דרי םא הז רקובב

 לילב23:00-ב הלבות לע תילעש ,ךתוא רוכזנ .ןבצעתה אל םייחבו חור ןיאש האר ,שולגל ידכ רוזח ךולה הירבטל עוסנל לגוסמ היהש הז תא רוכזנ

".ונלוכ םיעגעגתמ רבכו םיבהוא .בצעב אלו החמשב ךתוא רוכזנ .םדת רחמש תעדי וליאכ ,לכמ תבהאש וז ,תמשב ךתשא תא תוארל ידכ םושלש



םידפסה




