




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ינמחנ )וקימ( םייח



תודלי

 .םילשורי ,ןנוג תנוכשב)18.8.1967(ז"כשת באב ג"י םויב דלונ םייח

.הנדו ילג ,םולשבאל חא

 תיגולונכט הללכמו ינויע ןוכיתבו "הדצמ" ידוסיה רפסה תיבב ךנחתה ,םילשוריב לדג םייח

.וירוגמו ותדלוה ריעב "קרמנד"

 בל םע רוחב ,ןוסח רוחב" היה יכ םייח לע הרפיס ,ןמיזנב תור ,ןוכיתב תילגנאה עוצקמל ותרומ

."השוע היה אוה ונממ יתשקיבש המ לכ .ותלוזל רזע דימתש ,בהז



ל"הצל סויגה

 .תיברקה הסדנהה ליחב תרישו ל"הצל םייח סייגתה1985 תנשב

.עבק תורישב הנש תריש .םיניצק סרוקו םיכ"מ סרוק רבע תורישה תרגסמב



יאבצה תורישה

 .יללכה ןוחטיבה תורישב דובעל םייח לחה1990 תנשב

 םירקוח םיזכר סרוק רבע ךשמהב .היירוב לע תיברעה הפשה תא שוכרל תנמ לע ןפלואב דמל אוה

.ןורמושו הדוהי םילשורי בחרמב זכרכ בצוהו

.וביל תבוהא ,ןראק תא השיאל םייח אשנ1991 תנשב



יאבצה תורישה

 ,סומע םוי-רדס ול היה" .קיודמה וקוסיע והמ ועדי שממ אל החפשמב יכ הרפיס ומיא

 רקיעב ,ותוא םיקיעזמ ויה ,בשייתמ היהש ךיא .21.00-ב רזוח היה .הלילה דע רקובהמ

 ץוחו ,םיברעה םע רשקב אוהש ונעדי ,םיחטשב אוהש ונעדי ...חותמה בצמה ללגב

."םולכ יתעדי אל הזמ



הליפנה דעומ

 ידי לע ףקתוה ,ןורמושו הדוהי ,םילשורי בחרמב זכרכ שמישש כ"בש שיא ,ינמחנ )וקימ(םייח ןגס

 תיבב תוחונמל אבוה אוה .ולפנב ששו םירשע ןב .)3.1.1993(ג"נשת תבטב 'י םויב לפנופ"תשמ

 .םילשורי ,לצרה רהב יאבצה ןימלעה

.תויחא יתשו חא ,םירוה ,השיא חינה



םידפסה

 :תובאוכו תושגרמ םילימב הביל בוהא םייח תא הדיפסה ,ותשיא ,ןראק

 לכ תא רוגאא םאש יתבשח םימעפלש 'ךתוא בהוא ינא' יל תרמא םימעפ הברה ךכ לכ ..."

 היהא אל זא םגו ייח ףוס דע םוי לכל דחא 'ךתוא בהוא ינא' יל היהי ,הז תא יל תרמאש םימעפה

 איהש הממ הנוש ךכ לכו הבולע ךכ לכ ,הרק ךכ לכ ,הנטק ךכ לכ ךתוא הסכמש ןבאה...רבואב

."ךתוא תבהוא ינא ,ילש וקימ ...הליכמ



םידפסה

:ול הדפסםייח לש ומיא

 .הרצ תעב אמיאל ארוקה ריש ...אמיא לע ריש ,שארב ריש יל ןגנתמ ,העש העש ,םוי םוי ..."

 אל יביל- וקימ ...ךייח לע תמחלנ ןהב תוילרוג תוקד רשע ןתואב הזה רישה תא יתעמש אל ינאו

."תוקד רשע ןתואב אמיא תויהל יתלדח ינא .םולכ יל אבינ



םידפסה

 םוקממ דבלב דחא בוחר קחרמב וררוגתה ךא ,ישיא ןפואב םייח תא וריכה אלש ,יסומע רואילו הידידי

 רשא תא בותכל ןוכנל ואצמ ,עשפמ םיפח םיחרזא ועגפיי אל ןעמל זועבו ץמואב וייח בירקה תע ותליפנ

 ךא ,רבודמ ימב ונעדי אל דוע הליחתב ...העידיה עמשל ונעזעוז ,לארשי תיב לכ ומכ ,ונא םג ..." :םביל לע

 יריסא ...ולעופו םדאל תישיא תוכייש ןמ ,הקומע תוהדזה ןמ ונשגרה ,ומסרפתה םיטרפהשכ ,תרחמל

 לכ ןעמלו ,וננעמל בירקה לכמ רקיה תאש םדאל ונתדות תא עיבהל םילוכי ונניאש לע םינוא ירסחו הדות

 ...םילוחה תיבל ונכרדב ונייה ינש םויב" :םייח תא חיצנהל םתטלחה תודוא לע ופיסוה םהו ."לארשי םע

 תובית ישאר .ןח הל אורקל ונטלחהו המשב םייח תא חיצנהל םיצור ונחנאש ונל היה רורב .ונתב תדלוהל

"...דחי םג המחנו םייח אטבמש םש ,ינמחנ םייח לש



םידפסה

 :םייח לש ותמצועו ותוישיא לע םישגרמ םירבד אשנ בחרמה שאר

 םיליגר ונחנא ...דחי ,םייח ,ךתיא תויהל םיליגר ונחנא ...ןימאהל ןאממ בלהו ,חותפה ךרבק דיל ,םייח ,ןאכ םידמוע ונחנא"

 ,האבה הרטמה רבעל םיצרמנ םידעצב ךתוא תוליבומ ךילגרו ,המידק יוטנ ןוסחה ךפוג ,המוק ףוקז דעוצ ,םייח ,ךתוא תוארל

 ,ךייחמ ,ךמצעב חוטב ,האנ ,רימת ,הובג ,םייח ,ךתוא תוארל םיליגר ונחנא .אבה ישוקה ינפ לומ לא ,האבה תודדומתהה תארקל

 תנגפה ...תימוי-םויה ונתמחלמב ךקלח תא ,תויטלחהבו תושיחנב לבא ,עגורבו םענב אלממו הכרעה עיבמ ,הדמע טקונ

 אלמל :ךיניע דגנל דחא רבדשכ םיישק חכונ םיידי תמרה אל ,דוי לש וצוק לע תרתיו אל ...תויתוכמס תנרקה ,בר ימצע ןוחטיב

 הכ ךתדובע לע ועדי ךתחפשמ ינב ...הליהת אלל ,הליה אלל ,םירותסמב ,לצב תישע הלא לכ תאו .התומלשב הרטמה תא

 טקשהו ןוחטיבה תגשהב ךקלח רובעב ,תישיא ,םייח ,ךל בייח אוה המכ דע עדוי וניא ,ולוכ ,לארשי םעש רמוחו לק ,טעמ

."יסחיה



החצנה

 .םילשוריב ומש לע ארקנה ירוביצ ןגב חצנומ םייח

 םינבל די תיבב ,תולילגב ןיעידומה תליהק יללחל יתכלממה החצנהה רתאב חצנומ אוה ןכ ומכ

 ובש "קרמנד" ןוכיתה רפסה תיבבו לארשי תוכרעמב ולפנש םינומטקה יללחל הטרדנאב ,םילשוריב

.דמל

 רד-ץיבוביל הרש לש התבתכ המסרופ2.8.2013-ה םויב ,םייח לש ותליפנ רחאל הנש םירשעכ

 ותוריש תרגסמב םייח לש ולעופו ודיקפת לע תרפסמה ,"י'גרנא" לש ינורטקלא ןויליגבו תבשפסומב

 תושוחת לעו ,וחור זועו וביל ץמוא לע ,ותליפנל ליבוהש עוריאה יטרפ לע ,יללכה ןוחטיבה תורישב

.ויחצור רורחש רבדב הטלחהה םע ןוגראב םידיקפת ילעבו החפשמה תושגרו






