




רכזללושיבשגפמ

ל"ז םרמע ןב ןנח



תודלי

      ,ןורהאו םירמ לש םינוקזה ןב .קמעה לדגמב)30.3.1990(ן"שת ןסינב 'ד םויב דלונ ןנח

 תחפשמל םירמ ,ומא םשכ- םירמ ןב ל"ז ןילוסא היננח ובס םש לע ול ןתינ ומש .רינו לטל חא

 .ותוקיתמבו ויפויב ויבבוס לכ תא םיהדהש דומחו ןמנמש קונית היה ןנח .םרמע ןב

 םירושיכ הליג זא רבכו ,הבר החלצהב םייס "ןיגב הזילע" ידוסיה רפסה תיבב וידומיל תא

 'ו התיכ לש םויסה תביסמב .דוקירהו הרישה ימוחתב ןפוד תואצוי תולוכי ןיגפהוםיילרטאת

 יכ ואבינ םיברו ,המבה לע אלימש דיקפתב םינמזומהו םיחרואה לכ לש םביל תא ןנח הבש

.קוחר עיגי





היהשדליהלע

 ובל היה ותוישיא לש ירקיעה ןייפאמה ךא ,תססות תוינניחו תפחוס תוחכונ התייה ןנחל

 תעגופ תוגהנתהב לקתנשכו ,קדצ יאו לווע תאשל היה לוכי אל ןנח .ןונחהו םוחרה ,בוטה

 תדועת לע ןנח רתיו םינשה תחאב .םהילע ןגמו םישלחה לש םתרזעל דימ ץלחנ היה

 ,הכומנ תימצע תימדתמ הלבסש תרחא הדלילהקינעהל שקיבו לבקל דמעש תונייטצהה

.םלוכ םע דחי םויסה תביסמב ףתתשהל התוא ענכש ףאו



תורגבתההליג

 .שבוכו דחוימ וקוחצו יחצנ ךויח ויתפש לע ,דואמ הובגו הזר ,ראות הפי רענל היהו חמצ ןנח

 לגר" :ירטע ילג לש "הכורא ךרד" רישה תניגנמ יפ לע ,ומצע לע ריש בותכל לחה םעפ

 לגר יל שי / ,תלשובמ הטספ ומכ ךורא / ךורש ומכ שממ / ךורא ינאו / הכורא

"...ההההמוצע



תורגבתההליג

 םייחה תמכוח תוכזב ."ןיזוגור טרוא" רפסה תיבב ןנח השע ןוכיתהו הביטחה ידומיל תא

 תתיכב ובלשל טלחוה ,תיארחאהו תרגובה ותוגהנתה לשבו ,םהב ןחינש תוגיהנמה רשוכו

 לש הנימי די שמישו ,רגתאל םתרנ ןנח .םישקתמ םידימלת הב םידמולש התיכ ,"ץ"מוא"

 ,תכנחמה ,ילברגלא ישוש הדיעמש יפכו ,הדימלתו דימלת לכל גאדו רזע ,עייס אוה .הרומה

.הלוכ התיכה תחלצהל ליבוהש ןנח הז היה

 .תוניחבה תא חולצל םהל רזעו םידימלת העברא ןנח הוויל תורגבה תוניחב תפוקתב

 וכרענש םיימשר םירוקיבל יכוניחה תווצל הוולתהו ,הבכשה תא גציי תובר תויונמדזהב

.רפסה תיבב



תורגבתההליג

 תוצרא לש הריוואהמו םיפונהמ טעמ אל םועטל קיפסה םגו ,ץראה יבחרב לייטל הברה ןנח

 ודבל עוסנל רחב הווצמה רב ליגב ;יפר ודוד לצא ,הידוושב רקיב שש ןב ותויהב .תורחא

 יכ םידיעמ ויכירדמו ,תירבה תוצרא ,ןגישימ ,טיורטדל תידוהיה תונכוסה לש רעונ תחלשמב

 םע ןנח עסנ ,הרשע-שמח ןב ותויהב .תחלשמל הלודג המורת םרתו ותנידמ תא הנמאנ גציי

 העיסנה וב הריתוה רתויב זעה םשורה תא ךא .תיפי ותדוד הרג םש ,סל'גנא סולל םירוהה

 הדמשהה תונחמב רויסה .וידומיל תרגסמב אצי םשל ,הרשע-עבש ןב היהשכ ,ןילופל

הנידמל םורתל ןוצרה תאו וצראלו ומעל תוכיישה תשוחת תא ןנחב קימעה ןילופב



תורגבתההליג

 ןב .וליג יפכמ רגובו יאמצע היהו ,תדלומה תבהאו םדאה תבהא יכרע לע ךנחתהו לדג ןנח

 ומא רובעב .דכלמה םרוגהו ,החפשמה לש ךוותה דומע ,ןמאנו בהוא חא ,וירוהל היה רוסמ

 ויחא ,לט םעו ,םוחת לכב ולש המכוחהו עדיה תוכזב תובר וב רזענ רינ ויחא ,רואה ןרק היה

 ףא לעו ,םינש שולש ךשמב תירבה תוצראב ררוגתה לט ;דחוימ רשק ול היה ,לודגה

 ,ןנח לש ותליפנ ינפל םיישדוחו םיעוגעגב לט דמע אל ,ןופלטב הברה וחחוש םיינשהש

.התיבה בש





ןיינעימוחתוםיביבחת

 ברעה רמסמ היה ןנח .ותורגבתה םע הככש אל ,רודיבהו ןורטאתה םלועל ,המבל ןנח לש ותכישמ

 הכז ףא אוהו ,הטיר התייה וילע הבוהאה תרמזה .וירחא םלוכ תא ףחסו ,רשו דקר ,תוביסמה לכב

 בכוכ" תינכת לש םינשידואל עיגה2006 תנשבו ,המצוע אלמו םיהדמ לוק היה ןנחל .התיא םלטצהל

 ונוצר תא םישגהל לכוי יכ ןימאה ותבזכא תורמל ךא ,תרחבנל ףרוצ אל ריעצה וליג תאפמ ."דלונ

."יבצ תיב" קחשמל רפסה תיבב ,אבצה רחאל ,דומלל ונוצר לע רביד ףאו ,עיפוהל

 לש הרישל חכשנ יתלב טאודב הגצהה תא בנג םויסה תביסמב .תונייטצהב ןנח םייס וידומיל תא

 לודג קלח .תויאבצ תוקהל יריש לש ביהרמ עוציבבו ,תפסונ הדימלת םע רשש "םימחרב ףוטע" הטיר

.תוכשוממ ול עירה בהלנה להקהו ,תעקשומה הקפהל ותמורתלו ותוכזל ףקזנ ברעה תחלצהמ





ל"הצלסויגה

 סיסבב תונוריט לחה אוה .הקיטסיגולה ליחל ץבושו2.12.2008-ב ל"הצל סייגתה ןנח

 םימי הלא ויה .רודיבהו יווהה םוחתב וירושיכמ םשבתהל וירבח וכז םש םגו ,םינצינ

 תונוריטה תא םייס םרטב דוע .ןאישל ועיגה םורדה יבושיי לע םיליטה תופקתהו ,םיחותמ

 עייסל חלשנו ,הזע תעוצרב ךרענש "הקוצי תרפוע" עצבמ לש המוציעב ןנח ומצע אצמ

.תורדש ריעה יבשותל



יאבצהתורישה

 חלשנשכ ,תונוריטה םותב .תיבל בורק תרשל שקעתה ותחפשמל דואמ רושק היהש ןנח

 םוק םיכשה תרחמלו םוי ידמ התיבה רזח ,ןיפירצ הנחמבש הקיטסיגולל רפסה תיבב סרוקל

 הדיחיה דקפמ דיעהש יפכ ,סרוקב םג ןייטצה ,וידי ועגנ ובש םוחת לכב ולגרהכ .סיסבל רזחו

 םתבהאל הכז ןנח .םיגשיהל ותוא ואיבהש תונדקשו תוצירח ןיגפה ןנח" :זוליא ןור הנשמ-ףולא

".םיכינחה וירבח ברקב יוקיחל המגוד הוויהו סרוקה לגס ישנא לש





הליפנהדעומ

 .תאז תעדל הכז אל ךא ,100 ןויצב ןנח םייס סרוקב ןורחאה ןחבמה תא

 ,לט בוהאה ויחא לש תדלוהה םוי לש ירבעה ךיראתב ,)27.1.2009( ט"סשת טבשב 'ג םויב

 .הרשע-הנומש ןב אוהו ,ותוריש תעב ןנח לפנ

 הנחתל ךרדב ,ןוירשה ליח בוחרב שיבכה תא הצח18:00 העשל ךומס ;סיסבהמ ותיבל וכרד תא השע ןנח

 בצמב "בוליכיא" םילוחה תיבל להבוה אוה .וב ןיחבה אל וגהנש סובוטואמ עגפנו ,ביבא לתבש תיזכרמה

.ותומ תא עובקל וצלאנ םיאפורהו ,והותב ולע האייחהה יצמאמ ;שאר תעיגפמ לבוס אוהשכ שונא

 וקקחנ ותבצמ לע .םיחא ינשו םירוה וירחא חינמ ,קמעה לדגמבש יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה ןנח

.תע םרטב תחקלנ ךימולע ויזב / ונביל תא ריאמה רואל תייה ונלש ןנח" :םילימה



םידפסה

 :השיש ינש ןגס ,ודקפמ ןנח תא דיפסה

 אל ,ונרעצל .תבהואה ךתחפשמ םע תויהל ךכרדב התיבה תאצי .ךממ ונדרפנ לומתא קר ,ןנח"

 ןחבמבש ,ךל דיגהל ונקפסה אל ,ונחנאו .תרתוימו תיגרט הנואתב ךימי ימדב תפטקנ .עיגהל תחלצה

 ,ןתעד ,טנגילטניא םדא התאש ךילע ונדמל ךא ,הרצק הפוקת ךתוא םיריכמ ונחנא ,ןנח  .100 תלביק

 ךלש הרצקה תורישה תפוקתבש ונמשרתה .רוסמו עמשוממ ,ןדקש ,ץורח לייחו ,תוכילה םיענו טוהר

 דוהא ךינחו ,סרוקל ךירבחל יוקיחל לדומ תייהו תיאבצה היישעה תא תבהא סרוקה ךלהמבו ד"הבב

 .םידקפמה לגס לע   בוהאו

".רקי לייח ,םולשהייה ,ךבכשמ לע חונ התעו .ונתא תייה הבש הרצקה הפוקתב ונל תמענ ,ןנח



החצנה

לע ארקנש תסנכ תיבב ןיפירצבש הכרדהה סיסבב חצנוה ןנח

.ד"הבב ותרישש םירחאה םילפונה תומש לעו ומש



החצנה

לודגה ןמשידק השנמ ןמואה י"ע ל"ז ןנח לש רויצ

 "ןיזוגור טרוא" רפסה תיבב "ץמוא" תתיכ

.ןנח לש ומש לע םויה תארקנ קמעה לדגמבש

.ומש לע הגלמ קינעמ רפסה תיב ,ןכ ומכ



החצנה

 תידוהיה הליהקבקאראמט ץיק הנחמב ךינח היהש ןנח לש ורכזל ןורכיזה תטרדנא

 ןיב קזחה רשקה תא לכמ רתוי הריבסמ ןנח לש ורכזל הטרדנאה  .2005 תנשבןגשימב

." תחא החפשמ תוליהק יתש " תוליהקה יתש



החצנה

24 ץורע לש ״םרכזל םיריש״ טקיורפ

 ןנח רכזל שידקמ ןלוג לייא רמזה

"ןדע ןג שי םא" רישה תא

 םזימב קלח םיחקול ןנח לש ותחפשמ

"ונלש םיחאה"



ןנח לש ורכזל ןוטרסהחצנה
https://www.youtube.com/watch?v=gNblc8MB8jw

ןנח לש ורכזלקובסייפ דומע
https://www.facebook.com/groups/233481731151/

https://www.youtube.com/watch?v=gNblc8MB8jw
https://www.facebook.com/groups/233481731151/



