




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז קרב ןנח



תודלי

 .הפיחב )18.8.1985( ה"משת לולאב 'א םויב דלונ .דודוילנ ןב

 .הרטעו ישיל ריעצ חא

 םינוקזה ןב ותויהב .ךנחתהו ןנח לדג םש ,דרעל החפשמה הרבע םייעובש ןב ותויהב

 ליגב ךא ,רדהנו קותמ ,הפי- היה הזכ יכ "עוצעצ" לאכ וילא וסחייתה החפשמב

 הז עוצעצ ,אמיא" :רמאו םערתה ,ךכ ותוא םינכמש עמשש םימעפה תחאב ,שולש

."דלי ינאו קחשמ



היהש דליה לע

 אוה .םירחא םידלי םע דדומתהל השקתה ןוכיתה דעו דואמ שיגר דלי היה ןנח

 ותסיפת לעו ויתונורקע לע רשפתה אל ךא הרתיה ותושיגר לשב ומצע לע סעכ

 תוהמ תא ותרדגהל ומיאתה רשא הלאכ קר ויה ,אופא ,וירבח .רבח גשומה תא

 הכזו ויכנחמו וירומ לע בוהא דלי היה קלח ןהב לטנש תורגסמה לכב .תורבחה

.םיחבשל





תורגבתהה ליג

 הפוריאב תועובש השולש ןב עסמל אציו ל"וחב לויטל עוסנל ןנח רחב הווצמה רב לגרל
 עסנ ,ןוכיתב וידומיל תעב ,2001 תנשב .תויווחו םימשר סומע רזח הז לויטמ .ותוחא םע
.הינמרגב המואת ריע םע םידימלת יפוליח תרגסמב תחלשמ ירבח םע

 וירבחל בישקהל עדי אוה ,תונמא תמגמב "דרע טרוא" ןוכיתה רפסה-תיבב דמל ןנח
 םג האטבתה ןנח לש ותונידע .ויתוצע תאו ותעד תא ולביק םה ,ותעתפהלו םהל ץעיילו

 םג ותובייחתה תא אלימ יהשלכ החטבה ןתנ רשאכ .תלוזה יפלכ יתפכאו יארחא ותויהב
 רפסה-תיבב תויתרבח תורגסמב בדנתה אוה .ונובשח לע אב רבדה היה םימעפל םא
.רוזעלו די טישוהל ןכומ היה דימת ;הבוח ךותמ אלו ךכמ הנהנ יכ תאז השעו



ןיינע ימוחתו םיביבחת

 .רייצל עדיו בהא ןנח ;ןיעל וטלב םוחתב ונורשיכו רויצל תקהבומה ותייטנ .תונמוא בהא ןנח

 םוחתב וידומיל תא קימעה ,ךשמהב .םינמא תכרדהב רויצל גוחב דמל ,'ו-'א תותיכב ,דליכ

.ןוכיתב תונמאה תמגמב הז

 רחאלו "פוה-פיה" דמל אוה .וינפל הלגנ שדח םלועו דוקירה תא ןנח הליג תורגבתהה ליגב

 ףא אוהו הז םוחתב חילצמו רשכומ אוהש ול ררבתה ותעתפהל ."הסלס" ידומילל רבע ןכמ

 תונמדזה לכ לצינ אוהו תילקיזומה ותבהא הרתונ "הסלס"ה .םירחא דמלל רוזעל שקבתה

.לסרודכו לגרודכ קחשל בהא ,ךכ לע ףסונ .דוקרל



ל"הצל סויגה ינפל

 .לספ םבור תאו ,םינווגמו םיבר ,םינוש םינומיז ןנח לביק סויגה דעומ ברקתהשכ

 רבע םיקדבמהו תולטמה ,םינחבמה לכ תא ;רשואמ היה סיט יקדבמל ןמוזשמ

 ךא השק התייה הבזכאה .ויניעב התלגתנש הטועפ היעב לשב לספנ ךא ,החלצהב

 רחבו םחול היהי אוהש טילחה ןנח .ותטילשב םניא םירבדה יכ המחנה האב הדצב

.וינפל ותוחאו ויחאכ ןוירשב



ל"הצל סויגה

188 "קרב" תביטחב בצוהו ל"הצל ןנח סייגתה2003 רבמבונ שדוח ףוסב

71 דודגב ,ןוירשה ליח לש



יאבצה תורישה

 תא ןייטצמכ םייסש רחאל .רישי ןומיזב ןמוז םהילאש םיסרוקב ףתתשה ותוריש ךרוא לכל

 סרוקל ךישמה ,)םיקנט ידקפמ( םיק"טמ סרוקל רבע )תונוריטב ישילשה בלשה(פ"מצה

 הבש הפוקתב .הריחב ךותמ םיימעפ השעש )ןוירש יניצק סרוק(ש"קקל םשמו םיניצק

 .םיעוציבה תמרב ויתותוא ןתנ רבדהו דואמ הלוח ויבא היה הנושארל סרוקה תא רבע

 ."ןכומ קיפסמ אל ןיידע ינאו ילש םיידיב ויהי םילייח לש םייח" :זא רמא ןנח

- תינשב סרוקה לע רוזחל ול רשפאמ היהש רבד- וחידהל וידקפממ שקיב ומצע תעד לע

 .וילייח לש םהייחל תוירחא ומצע לע תחקל לוכי וניאש קומינב

 .הרשוא החדהה תשקב



יאבצה תורישה

 עציב התואפ"מצב תווצ תכרדהל אצי ןנח ,םיניצקה סרוקמ ותשקבל חדוהש רחאל

 .23.2.2006 םויב החלצהב םייס ותואש ףסונש"קק סרוקל בש אוה .הבר החלצהב

 .תיעצבמ תוליעפל הזע רוזאל דודגה לכ םע דריו ןיצקכ ותגולפל רזח ןנח







 איהו החרפ םיינשה ןיב הבהאה .תונוריטה ךלהמב ןנח ריכה ,וני'ג תירוא ותגוז תב תא
 תובר תוינכת םהל ויה יכ הרפיס תירוא .דרעל ןופצהמ הירוגמ םוקמ תא ורובע הקיתעה
 וב ,רבעש ץיקה לע הצפנו דחיב היהנש ,ונלש ץיקה היהי הזש ונחטבה" :ץיקה תארקל
 קרו דחיב רוגל רובעל ,החירזה לומ קבחתהל ,םיל עוסנלוננכית .םיניצק סרוקב היה אוה
."הינשל דחא בוט תושעל

 וידעלב תויהל הל השק יכ ןנחל תירוא הרפיס זא ,תליאב םיינשה ויה ןורחאה ישילש םויב
התיא תויהל הל חיטבהו התבוטל אבצה תא בוזעל הל עיצה ףא אוה .ךכ לכ םיבר םימי
 םויה" .תירוא הרפיס ,"וידחי חצנל תויחלו שולש וא םייתנש ךותב ןתחתהל וננכת" .דימתל
 םואתפו ןופלטב ןימז היה אל ןנח .תיבה דיל דמוע לייח יתיארו םיינישה תאפרממ יתרזח
"ינממ אצי והשמ וליאכ ,בלב םוב יתלביק







הליפנה דעומ

 השימח .םולש םרכב רחא קנט תווצ תווצה ישנאו ןנח ופילחה ,22.6.2006 ,ישימח םויב

.הרזגה תא בוזעל ויה םירומא ,ןכמ רחאל םימי

 .תחאו םירשע ןב אוהו םולש םרכב ברקב ןנח לפנ )25.6.2006( ו"סשת ןוויסב ט"כ םויב

 תואמ הנומשכ לש קמועל הרהנמ ךרד םישומח םיניטסלפ הנומש לש חוכ רדח רקוב תונפל

 ,ןנח בשי ובש קנטה רבעל הרונש ליט .תוילוח שולשל לצפתהו לארשי חטש ךותל םירטמ

- קנטה גהנ גרהנ ומעו םוקמב גרהנ ןנח .קנטב השק העיגפל ומרג ,וקרזנש םינומיר ןכו

 .רקצולסלבפ ןושאר-למס



הליפנה דעומ

 הפקתמה ךלהמב .ףטחנ טילש דעלג יארוט-ברו קנטב ףסונ לייח עגפנ ץוציפה תעב

 דודג ילייח םע תוירי ברק ולהינ ,ל"הצ לש הדמע רבע לא םיפסונ םילבחמ רפסמ וענ

.םילייח השולש דוע ועצפנ ךכמ האצותכ .ןעטמ וליעפהו ירבדמה רויסה

 חא ,םירוה ריתוה .דרעב ןימלעה-תיבב תיאבצה הקלחב םימלוע תחונמל אבוה ןנח

.ןגס תגרדל הלעוה ותליפנ רחאל .תוחאו



םידפסה

 תבוט תא הנושארו שארב האר דימת ןנחש ורפיס םיידוקיפה םיסרוקל וירבחו וידקפמ
 היה אל ןנחש הגולפהמ םילייח .תכרעמה תבוט רשאמ רתוי בושח ול היה רבדהו וילייח
 ובתכש םיבתכמ םידיעמ ךכ לעו ,הרזעו דודיע ,תבשק ןזוא ולצא ואצמ רישיה םדקפמ
.ותחפשמל וניכהש םובלאב םילייחה

 שגפמל םירבד" תרתוכה תא אשנש קנט דקפמ ותויהב בתכש ףד אצמנ ןנח לש ונובזיעב
 ךרעכ םדאה לש ודובכ" :בתכ ךכו .ולש "ןימאמ ינא"ה ובו "תווצה םע ןושאר תורכיה
 ירבדכ .ותחפשמו וירבח ,וידקפמ ,וילייחל וירחא ריאשהש האווצהו תשרומה וז ."ןוילע
 וא תוגרד םע ,םהידעלב וא םידמ םע .לוכה עבנ ןאכמו "םדא ןב היה ןנח" ,ד"גמסה
.הלימה לש רתויב קומעה ןבומב "םדא ןב"- ןנח היה הזכ .ןהידעלב



 ןנח בתכש ךמסמ ךותמ
ולש תווצה םע החיתפ תחישל



החצנה

 ויחא ,)39( קרב ישיםסריפ לפנ ויחאש ירחא םינש שולש
 לע בתכ ותוא ,"21 טעמכ" רישה תא ,ל"ז ןנח ןגס לש
 ידי לע תילקיסומ קפוהו דבוע ,ןחלוה רישה .ויחא תליפנ
 ,איגש איג ןקחשהו רמזה ידי לע עצובמ אוהו ,סבור ינד
 ,"סוטפילקאה תשרוח"( אקסולג הריפוא תרמזה לש הנב
ש"חפמה לש תיאבצה הקהלה אצוי ומצעבו )"הוולש"
 .'96 יבצ תיב רגובו

https://www.youtube.com/watch?v=Fr6GzFbcN
to

https://www.youtube.com/watch?v=Fr6GzFbcNto


החצנה

 תימור-תינווי תוקבאיהב תיתנש תורחת
ל''ז קרב ןנח ןגס םש לע



החצנה

ןנח לש וייח לע רצק ןוטרס
https://www.youtube.com/watch?v=c1qWvBLaqbU

https://www.youtube.com/watch?v=c1qWvBLaqbU



