




רכזל לושיב שגפמ

ל״ז ןולחכ םייח והילא באילא



תודלי
15/06/1992  ב"נשת ,ןוויס ד"יב ,תפצ ריעב דלונ .באילא

 :תויחאו םיחא העבש ולו ,החפשמב ישילש דלי ,ןולחכ דודו דבכוי לש םנב

.הינבורואלג ,םעונ ,הידוה ,יתא ,דרו ,ימולש

 תינייחא .דרו ותוחאמ תחאו ימולש ויחאמ םייתש :תוינייחא3 ול ודלונ וייחב

 .העבשה ךלהמב הדלונ ,הפיצ הל תפסונ

 תאו "יבצ חמצ" ידוסיה רפסה תיבב דמל אוה .תפצ ריעב ךנחתהו לדג באילא

 .וריעב ב"כל דית"ימא תבישיב השע ןוכיתה ידומיל



היהש דליה לע

.ןגלב הברה תושעל ול רשפאש הזכ ,ןטקו הזר ףוג היה ותודליב באילאל

 הסינ וליפאו ,םיהובג תומוקמל ספטל גהנ ,םירגתא שפיח ןמזה לכש בבוש דלי היה אוה

.הלבח לביק םעפ אלו ,הנוכשב תורדג ינימ לכ לש םיגרוס ךותב רובעל

 דימתו ןובנ דלי היה אוה .יניצר דואמ תויהל עדי םג באילא ,תונקתפרההו תובבושל ףסונ

 .וירוהל גנועו חור תחנ תושעל גאד ךכבו ,שכרש תועידיב ףתיש





היהש דליה לע

 המתוח תא העיבטה רשא ,"לותחה תטירש" תארקנה הרידנ הלחמב הלח באילא3 ליגב

 סחיב ,ותודדומתהב ןפוד תאצוי תורגב הארה אוה באכהו ישוקה לכ םע ךא ,ויחל לע תקלצב

.וליג ןב דליל

.םירוהה דוביכו הניתנה ךרע ויה םהינבמ םיטלובה רשאכ ,םיכרע ןומהב ןחינ וייחב באילא

 תושונא עצפנש ורבחל ותגאד אוה רתויב רכומה ךא ,םיבר םירופיס םנשי ונתניתנ לע

 תא רקבל ךלוה לכ םדוק היה אוה ,התיבה סיסבהמ רזח באילאשכ םעפ לכב .םיכרד תנואתב

 .ומולשל גאודו לאוש ,ותיבב רבחה



היהש דליה לע

.םירוהה דוביכ ךרע היה באילא לש רתויב הלענה ךרעהש םיעדוי וירכמ לכ

 אוה לכ םדוק ,המ רבד לע םתיא םיכסה אל רשאכו .עציב דימ באילא ,ושקיב םהש רבד לכ

.םמע החישב ותמכסה רסוח תא הלעמ היה ןכמ רחאל קרו ,עצבמ היה

 ואב וירבח רשאכ ,21-ה ותדלוה םויב אוה באילאל היהש םירוהה דוביכ לדוג לע רכומ רופיס

 הכירב לש הריפח תדובע עצמאב היהש אוהו ,ול גוגחל ידכ םירוהה תיבמ ותוא ףוסאל

 תא םייסל חילציש ידכ הרזעל וירבח תא סייג ךכו ,םייסיש דע רוצעל ןכומ היה אל ,הניגב

.ותדלוה םוי תא םתיא גוגחל תאצלו ןנכתש יפכ המישמה



ןיינע ימוחתו םיביבחת

.םיבר ןיינע ימוחת ויה באילאל

 בהא לדגשכו .המיחל יקחשמבו םיבורב קחשל ,םיריוצמ םיטרס תוארל בהא ותודליב

 אוה ,ףסונב .דועוםינורטקרט ילויט ,םיסוס לע הביכר :םירטסקאו ירוטומ טרופס דואמ

.םימייקמ ויהש יקוירק יברעב ףתתשהלו םירבח םע תולבל בהא

 דחא .הרזע טישוהלו קינעהל בהא דימת אוהו ,הדובעל תובוט םיידי ויה באילאל

 יעגרמ קופיס לבקלו ,םירחאל השע אוהש היישעו הניתנמ תונהל היה ולש םיביבחתה

.םינטקה רשואה





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 .םייפכ תודובעב קוסעלו רוציל בהא דואמו הישע שיא היה באילא

 ,םתיב ירוחאמ הכירב הנבו ,התשקב תא םישגהלו ומיא תא חמשל הצר ,ותומ ינפל

 ינפלש הנורחאה תבשה ,ותחפשמ םע הנורחאה תבשב ךונחל קיפסה התוא

 .המחלמה

 וז התייה יכ שיגרה דבעידב יכו הוולשו החמש לש השוחת התייה תבשה התואב

.הדירפה תביסמ



ל"הצל סויגה ינפל

 הבישיב וידומיל םויס םע ןכלו ,הרותה ידומילל באילא ךשמנ רענכו דליכ

 רוכבה ויחא תובקעב ,תולעמב רדסהה תבישיב םידומילל אצי ,תינוכיתה

 .ל"הצל וסויגל דע ,ימולש

 רדסה תבישיב דומלל ותטלחהב רכינ רשא ,םוצע ןוצר חוכ לעב היה באילא

 הז ןוצר חוכ יכ םירפסמ וירוה .וסייגתה וירבח לכש ףא לע וסויג תא תוחדל ךכבו

 רבד ,וינפב ודמעש תושק תומלידב עירכהש הז אוהו םיפסונ תומוקמב אטבתה

.וייח ךלהמב ותוא הווילש ישפנה וקזוח לע דמלמה



ל"הצל סויגה

 .ל"הצל באילא סייגתה02.08.2011 םויב

 .ש"מגנקזחאמ דיקפתב עבש ןוירש תביטח תרגסמב שומיח ליחב תריש אוה

 קרש תרפסמומא םויכ .אבצל וסויגל עגונב םג ךכו ויישקב ףתשל גהנ אל באילא

 ותושגרתהבו וינפ לע עיפוהש ישוקב סויגה םוימ ויתונומתב הניחבה רתוי רחואמ

.הלודגה



יאבצה תורישה

 ןכלו  תיתוגיהנמ תידוקיפ תלוכי לעב ןמאנו רוסמ לייחכ ומצע חיכוה יאבצה ותורישב

 םירחואמה םינחבמב לפנש אלא ,וידוקפ תוצלמה יפ לע םיניצק סרוקל האיציל דמעוה

.ותדיחיל רוזחל ץלאנו

 ךמותכ הקיטסיגול תקלחמל רבע ,ל"הצמ ורורחש ינפל םיישדוחכ ,רתוי רחואמ בלשב

  ,ץורח לייחכ הלגתנ , ותדובעב לייח השע  םש ," ןלוגמ רעס" ןוירשה תבצועב  המיחל

 לעו וירבח ידי לע ץרענ  ,ענטצמו ,ןשייב ,בהז ידי לעבו יארחא , לודג שאר , יתפכא ץימא

 .)ותליפנ רחאל וידוקפ יפמ ועמשנש םירבד( וידקפמ ידי





הליפנה דעומ

.)28.07.2014(ד"עשת באב 'א םויב "ןתיא קוצ" עצבמב לפנ באילא
.ןהכ ןרינ יארוט-ברו ןוטיב ןדימ ןומימ יארוט-בר ,הגירב ידע למס-בר ולפנותיא

 התרונ הנושארה שאה תקספהב .לוכשא תצעומב סוניכה יחטשב ויה ודודגו באילא
.םוקמב םתוא הגרהו וירבחבו וב העגפש הטקר
 ךא ,סוניכה יחטשב ורקבל אובל ושקיב וירוה ,המחלמה ךלהמב תוחישה תחאב
.ול השק היהת םהמ הדירפה יכ הנעטב בריס באילא

 אוה יכ רפיס החישב .ותחפשמ ינב לכ םע חחושל באילא קיפסה ותליפנ ינפל םוי
 אלש ךכמ האצותכ שחש סעכה תשוחתב ףתיש אוה .ול השקשו דואמ עגעגתמ
 .ברקב לפנש "יול איג" בוטה ורבח תייוולל תאצל ול ורשפא



הליפנה דעומ

 ,סעוכ אל רבכ אוה יכ רפיס ,ותומ ינפל תורופס תועש ,וירוה םע הנורחאה החישב
 רפתסה וליפא אוהש ףתיש אוה .וילשו םלש ,בוט שיגרמ אוה תעכ יכו חלוס אוהש
 תוירחא חקל וילע ,הדש תסנכה תיב תא רדסל באילא קיפסה ולא תועשב .חטשב
.תרוטקה םוטיפ דיגהלו ןיליפת חינהל ,עצבמה תליחתמ

 יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה אוה .ולפנב םייתשו םירשע ןב היה באילא
.תפצב

.ןושאר למס תגרדל באילא הלעוה ותליפנ ירחא
 'ה תא םייחה רורצב הרורצ יִנֹדא שפנהתיהו" :קוספה בותכ באילא לש ותבצמ לע
.)ט"כ קוספ ה"כ 'א לאומש( "עלָקה ףַכ ךותבהנֶעלַקיךיֶביֹא שפנ תאוךיקלא





החצנה

 ,ריעה שאר ,החפשמ ינב ,םירכמ ,ל"הצ ףותישב באילא לש ורכזל עסמ םייקתמ הנש ידימ

 םייתסמו באילא לש ותיב דיל תוצלוח תקולחב ליחתמ עסמה .'ירחא' תעונתו רעונ ינב

 ריעה שאר ,וירבח ,באילא לש םידקפמה ירבד ,הרות רבד ,תגצמ ללוכה שגרמ סקטב

 .ותחפשמו

 תרטמ .ברקל םיננוכתמ וליאכ םינפה תא םיעבוצו םינבא םיבחוס ,תוקנולא םיחקול עסמב

 .תדלומל ותבהא לעו באילא לש ויכרע לע ל"הצל סויגה ינפל עגר רעונה תא דמלל עסמה

 רעונה ינבל חוכו היצביטומ ןומה תתל ץראה תמדא לע ןילנרדא תאלמ הדיעצ לש ךרדבו

 .ישוקה ףא לע יברקל סייגתהל



החצנה

.ךרדה לכ ךרואל םירישבו םירפו'צ תלבקב הוולמו ,החמשבו היצביטומב ןייפואמ עסמה

 תואצרה תתל רפסה יתבל םינמזומ באילא לש וירוה ,ןורכיזה םוי ברעב הנש ידימ ,ףסונב

 וליאו בהאש םירבד ,וינייפאמ ,באילא לש ויפוא לע אוה האצרהה ןכות .תוגצמב תוולמה

 וילאש "חותפ תיב"כ רדגומ החפשמה תיב ןורכיזה םויב ,ןכ ומכ .ונממ דומלל ןתינ םיכרע

 רקיעבו םירש ,רבעה תויווחב םיפתשמ הז םויב .אבצהמ םיגיצנו וירכמ ,וירבח לכ םיעיגמ

.םירכוזו םירכזנ



החצנה

 ס"יבב דחא ,םירוהה םיררוגתמ הב הנוכשב דחא :שרדמ יתב ומקוה באילא לש ורכזל

.ומש לע תסנכ תיב שי ןאש תיבבו ןורימבשםא'צ לעפמב דחא ,תפצב "ת"ימא"

 .הרטפה רפסו ומש לע הרות ירפס ינש וסנכוה

 התרגסמבש "ןתיא קוצ-באילא ידסח" תארקנש ומש לע התומע תלהנמ החפשמה

 ,תפצב יוחמתה תיבב ותובדנתהב וכרד ךשמהכ ,תוכרצנ תוחפשמל ןוזמ ילס םיקלחמ

.ורכזל םישנל הרהט הווקמ חתפיהל דיתעה"זעבו

 טקיורפ ,םינימה תעברא תריכמל םינכוד תלהנמ התומעה תוכוסה גחל ךומסב ,ךכמ הרתי

."גורתא תרייס" ארקנה



החצנה

 תינייחאה תדיל תא גוגחלו התיבה בושל ותחטבה תובקעב באילא לש ורכזל בתכנש ריש

.דרו ותוחא םע הנורחאה ותחישבתליש

.הלעבו ירוחש דרו :םילימ ,הנימס בגוי :דוביע ,ףונס ןבוהנימס בגוי :ןחל /"בושתש תחטבה"

 לכ תא תפטע הבהאב ,םייח תחמש אלמ םדא תייה .םיפלוח אלש םיעוגעג ,ילא ,םיפיצמ תונורכיזה ,ילא

 רוביג ,םלועה לש רוביג .הרזחב בושת אל ךא ,בושת יכ תחטבה המחלמ לש רוביג ,םלועה לש רוביג .םיבבוסה

 ,ילש רוביג םדא לכ לש ובילב תעגנ .המדאב קומע ךא ,םישרושב ןאכ המשנב התא ,ןורכיזב טורח המחלמ לש

 ילא ...םלועה לש רוביג .םישדח םיפנע חימצמ תחמצ וב ץעה םיכשמנ ונייח באכה תורמל .םלועה לש רוביג

.םיפלוח אלש םיעוגעג ,באילא ,םיפיצמ תונורכיז






