




רכזללושיבשגפמ

ל''ז ןח ןורש



תודלי

 .יסויו סיריא לש םנב אוה ןורש

לארשי קמע ןופצב םינולא ץוביקב26.5.1995-ב דלונ אוה

 .ימורו יור ,םתור- םיחא3 ןורשל

םינולא ץוביקב תררוגתמ ןח תחפשמ





היהשדליהלע

 ,החמש אלמ ,ןכייח דלי .ודי ףכ ומכ םתוא ריכהו קמעה יליבש תא םשנו יח ,ץוביקב לדג ןורש

 .שפנבו בלב יאטרופס ,םלוכליתימא רבח

 "ללהנ וציו" יאלקחה ןוכיתל רבע' ז התיכב .עשוהי רפכב ידוסיה רפסה תיבב ךנחתהו דמל אוה

 .היגולונכטויבה לולסמב וידומיל תא םייס םש

 םע תבהואו המח םיסחי תכרעמ רציו םלוכל הבר בל תמושת שידקה ,החפשמ שיא היה ןורש

 ,םישדוח העבראו הנש לש שרפהב ודלונ םה ,םימואת ומכ דחי ולדג ,יעור ויחאו אוה .ויתויחא

 םהיניבש הימיכב יוטיב ידיל ואב ולאו ,הווחאו תודחא ויה םייתחפשמה םיכרעה .ינשהמ דחא

 .םתורגבב הקזחתהש



ןיינעימוחתוםיביבחת

 ןמאתה ,םייעוצקמ םיינפוא לע בוכרל לחה הרשע תחא ליגב ;טרופס יפנע ןווגמב קסע ןורש

 לחהש רחאל דבלב םישדוח העברא .םימישרמ םיגשיה גישהו "רשואה קמע" תצובקב

 .םיינפוא תויורחתב ףתתשה רבכ אוה ,ןמאתהל

 קמע" טרופסה תצובק להנמ ,ןרק ךורב רמא ,"םישק שממ ויה ולש םינושארה םינומיאה"

 ימצעל יתרמאו ,הרשע םיתש ןב זא היה אוה .ןנולתה אלו ףייעתה אל אוה לבא" ,"רשואה

 לש ופוסב לבא ,רדהנ היהי הז לארשי לש ימואלה רינרוטב20- ה םוקמה תא חצני אוה םאש

."בכוכ אוה הזה דליהש קפס דוע היה אלו ,יעיברה םוקמל עיגה אוה רבד



ןיינעימוחתוםיביבחת

 רעונל שיבכהץורימב ץראה ףולא ,םירה ינפואב לארשי ףולאל ןורש רתכוה הרשע-שש ליגב

 .ןועשה דגנץורימב לארשי ףולאו

 .תוהובג תויוריהמו ןילנרדא דואמ בהא ןורש

 ,ותוא ןייארש טרופס יאנותיעל ןורש ריבסה ",רשוכל רבעמ חתפל ךילעש תונוכת הברה שי"

 םיכרד תויורחת .ןומזתו היציאוטניא ,םיכילהת ןונכתו םידקומה חותינ ,תונלבס ,תלוביס"

 תרחבנל ףרטצה הרשע עבש ליגב ." וגאה לע רתוול ןיינע םג שיש ךכ ,תוצובקב תוכרענ

.תונושה תויורחתב לארשי תא גצייו לארשי



ןיינעימוחתוםיביבחת

 םקרנש דחוימה רשקה .ולש תוברה תויורחתהו וינומיאל ריעצ ליגמ ותוא הוויל רוסמה ויבא

 ותוישיא בוציעל תערכמ המורת ומרת ,ווחש םיעוריאהו דחי וליבש תוברה תועשה ,םהיניב

 .תדו תרוסמל רשק תיינבב דוסיה ינבא ויה ,ויבא ידי לע ךנוח םהילעש םיכרעה .ןורש לש

.םימישרמ םיגשיה גישהו ןורש לש וייח תא הנייפאש ךרדה תא ול ןתנ ויבא





ל"הצלסויגהינפל

.ריעצ ליגמ טרופס ביבס היה ןורש לש וייח לולסמ

.הרידא תימצע תעמשמו ןוצר חוכ ,תושיחנ ,הדמתהב ןחינ אוה

 תולקהה לכ תא לבקלו ןייטצמ יאטרופסכ סייגתהל תורשפאה ול הנתינ ,ויגשיה רואל

.הז גוסמ דיקפתל תוולנה

 . ותלוכי לככ םורתל לכוי וב םוקמב ודיקפת תא השעיש עדי אוה ךא

.ןייטצמ יאטרופסכ שמשל תוכזה לע ןורש רתיו ,סויגה ליגל עיגהשכ



ל"הצלסויגה

 האר אוה .ינלוג תביטח לש "זוגא" תיליעה תדיחיל סייגתה אוה2013 רבמבונב17-ב

.הנידמל הלודג המורתו תוחילש המיחלה תורישב

 רחאל ותווצב ריכבה טוונל רחבנו הדיחיה לש טווינ יאיש ינש ןורש רבש ,םינומיאה ךלהמב

 .ןורחאה טווינה עובש

.ל"הצ תופילא תרגסמב טווינץורימב ףתתשה אוה ותומ ינפל םירופס םימי





הליפנהדעומ

.תרייסה ידי לע ליגרת המייקתה הלילב רבמבונב5 ,ישילש םויב

 .ןושיל ךלה תווצה רקובב עשתב רקובב תרחמל

.םשונ וניאו ביגמ אל אוהש וליג םה ,ןורש תא ריעהל וסינו ,ךכ רחא םייתעש וררועתהשכ

 .הירהנב םילוח תיבל הנופ אוהו האייחה תולועפ וב עצבל ולחה םה

.יחומ תווממ תמ אוה יכ עבקנ ןכמ רחאל םימי העברא



החצנה

.םישנא השימחל "םייח קינעהל"ו וירביא תא םורתל וטילחה ותחפשמ ינב

,תיבב תוחישב הלע םירביאה תולתשה אשונ" הרפיס ומא

 ," םייח וליציו ומרתי ולש םירביאהש הצור היה ןורשש תעדוי ינאו

 .ונלביקש הטלחההמ םיצורמ ונחנאו םירחאל םייח ןתנ אוה ותומב" .סיריא םאה הריבסה

 ןעמללכה השעו ךמתש תווצה לש הבהאבו םוחב םיפוטע ונייה לבא ,םישק םימי ונרבע

."וננעמלו ןורש





םידפסה

:ויבא ול דפס ותייוולהב

 היה ןורש .ףוס הל ןיאש הבהאו הניתנ םע קמעה לש דלי"

,עובשב תועש םירשע בכר אוה .השעש רבד לכב חלצומ דימת

 .רשכומו קירבמ היה אוה  .וירבח לכל רוזעל ןמז אצמ ןיידעו

".ןושאר עיגי אוה ותומל םגש יתבשח אל ,ןושאר דימת היה ילש דליה

.היחי ונבלב חצנל ,רקי חא ,בוהא ןב" :ויבהוא ובתכ ותבצמ לע

.םיכאלמ לש ךויח םע ,דלי אוה םלועה רוביג"



:וירוה ורמא ותווצ לש םויסה סקטב

 הכורא הרשכה רחאלו לולסמה תפוקת לכב ,הזה עגרל עיגהל תיצר ךכ לכ ,ונלש ןורש"

 תדעצ אלש לולסמב ... .תעגה אלו תמלח .םחולה תכיס תא לבקל ידכ ,תיביסנטניאו

 המישמ ךמצע לע חקול התאש תעדי דוח עלקכ ךדיקפתב ... .ךרובע ונא ונדעצ ,התא

 לכב ךדיקפת תא תבהא .היינשה ותחפשמל ךפהש תווצל תוביוחמו הדבכ תוירחא ,השק

 ןורש .ונלוכל הוואג ןהש תויוכיא םע בוט םדאו בוהא חא ,אלפנ ןב תייה ... .ךירבא ח"מר

 ונל היהש המ לע החמשב תויחל דמלנ יכ םיווקמ ונא .דעל ונכותב היח ךתומד ,ונלש

".דוע היהי אל םלועלש המ לע באכב אלו .ךממוךתיא



 הברה ךכ לכב עגנו דחוימ היה ןורש" :ורפיס "זוגא" לולסמ םויס סקטב םימחולה וירבח

 עומשל הצורו תמאב ןיינעתמש הזכ ,יתימא רבח ,ןפוד אצוי דוח עלקו טוונ .תווצהמ םישנא

 אבא ... וילע רבע המו השע המ םירבחה תא ןכדעל בייחו רפסמ דימת .ימ םעו יתמו היה ךיא

 תאצל יל המל'– רמא ןורש ,החורא וזיאב הנוצק לע ורביד םהשכש ... רמא יסוי ולש

 םתיא םייסל רבכ םא .בצמ ןיא ?הז ירחא תווצה תא בוזעל זאו .לולסמ עבראו הנש ?םיניצקל

 םע דליה ,ךכ לכ ותוא ראתמש טפשמ '.תווצה םע תויהל רקיעה .תאצל זאו םינש שולש

 ... .יפוסניאה ךויחה

 :םיימעפ ותוא םייס ,םויה לולסמ םייסש ימ

".ןורש ליבשב תחא םעפ ,ומצע ליבשב תחא םעפ



 חלצומה חאה ,הרובחב ןטקה תייה" :חאכ ותוא ובהא ,ותיא ולדגש ,ץוביקב הצובקל וירבח

 ... תרחבומ הדיחיל ,ןבומכ ,תסייגתה ...תונב רקיעבו םידומיל ,אבצ ,טרופסב הז םא .רתויב

 קמעב טווינב הדיחיה איש תא תרבשש ונל תרפיסו םינפה לע קנע ךויח םע תאב ךיא

 תיבהמ אצוי אל םעפ ףא התא .ןבאו ליבש לכ וב ריכמו בהוא ךכ לכ התאש םוקמה ,לאערזי

 ותברקב תויהל םיצור םלוכש דלי ,הבהאבו םירבחב ףקומ דימת ,הללוס זוחא100 ילב

 ...!וניכז ונחנאו

 ,ינמיתה רשנה ,ידגאהוגנ'ג ,ונלש ינמית

 דימתו הבהאב אלמ היה תישע קרש רבד לכ

 .רתויב בוטה דצה לע

..ונליבשב הצרעהל אשומ תייה



ןורש לש ורכזל םיינפוא ץורמ



 תפוקתמ םינוטרסו תונומת וגצוה וב ,החפשמה ידי לע טרס ןכוה ןורש לשורכזל

יאבצה ותוריש דעו ותודלי

https://www.facebook.com/pg/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-
%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9F-

1532554303654902/videos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9F-1532554303654902/videos/?ref=page_internal



