




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז יאלוזא יבוק



תודלי

.רומו ןילא ,יסוי ,יכדרמל חא ,ןועמשוןאיויו לש םנב

)9.8.1972( ב"לשת באב ט"כ םויב םילשוריב דלונ יבוק





יאבצה תורישה

 חלשנ םחולה לולסמ ירחא .ינלוג תביטחל ץבושו26.11.1990-ב ל"הצל סייגתה יבוק

 יבוק תריש הבוחה תוריש םויס רחאל .הביטחל בשו החלצהב ותוא םייס ,םיניצק סרוקל

 .םינש עברא עבקב

 בייחש דיקפת ,תעייסמה הגולפה תא םיקה אוה" :דיעה ,ודקפמ היהש ,ידד הנשמ-ףולא

 ,םיהדמ ןיצק ... תניוצמ הרוצב הז תא השע אוהו ,םישנא לש הנבה ,עוציב תלוכי ,תוגיהנמ

."םיהדמ םדא



יאבצה תורישה

 תונש עבש רחאל1997 תנשבו ,הגולפ דקפמ היה יבוק לש ןורחאה ודיקפת

.ןרס תגרדב ל"הצמ ררחתשה אוה עבקו רידס תוריש





רורחשה רחאל

 תדיחי תא םיקה הרטשמב וכרד תליחתב .הרטשמל יבוק סייגתה ורורחש םע

 מ"סיב דקפ תגרדב ןיצקכ ץבוש ךכ רחא ,קמעה לדגמב יחרזאה רמשמה

.םיקמעה בחרמ תרטשמ לש )תדחוימ רויס תדיחי(



רורחשה רחאל

 הלכלכל גוחב ןושאר ראותל דומלל יבוק לחה הרטשמב תורישל ליבקמב

 היה יבוק" :דיעה הרטשמב ודקפמ .לאערזי קמע תימדקאה הללכמב לוהינו

 הנטק יכה הערתה לכ ... 'םילערומה'מ היה אוה .הדובעב ולוכ לכ עקשומ

."םידומילה תא בזוע היה ,לבקמ היהש



 ,2002 תנש תליחתב היינשה הדאפיתניאב םילבחמ יעוגיפ לג תובקעב

 םהיניבו םיבר תוחוכ וסיוג ,הינתנב "קראפ" ןולמב רדסה לילב עוגיפה רחאלו

 "ןגמ תמוח" עצבמ תארקל ,29.3.2002-ב הנומש וצב שמח ר"יח תביטח

 תוליעפל הביטחה האצי רצק ןומיא רחאל .ןורמושו הדוהי יחטשב ךרענש

.תוממי הנומש ךשמב הישנא ומחל םש ,ןינ'גב תיעצבמ



 תורישמ רוטפ היה אוה הרטשמ ןיצק ותויהב ךא ,הביטחה יניצקמ היה יבוק

 שרדו הביטחה דקפמל רשקתה אוה סויגה תודוא ול עדונש עגרמ .םיאולימ

.רטוש ותויה לשב החדנ ךא ,ףרטצהל

 תושילשה ישנאמ רושיא לביק ,ותווצ םע סוניכה חטשב עיפוה ,רתיו אל אוה

 םוקמ היה אלו ,תינגרוא הדיחי ול התייה אל– השדח היעב הצצ זאו סייגתהל

 .ותוא ץבשל



 היואר תיתובדנתה חור תמאב ,רקי שיא התא יבוק' :ול יתרמא ..." :דיעמ הביטחה דקפמ

 הזבו ,ותוא יתיאר אל זאמ .'םיינגרוא םיניצק םיצור םישנא ,התיבה עס לבא .ןויצל

 :ול רמוא ינא .ןינ'גב ותוא האור ינא םימי העברא-השולש ירחא .ןיינעה םת יתניחבמ

 אל ינא תלדה ךרד יתוא תקרז ,בשוח התא המ ,ידיד' :יל רמוא '?הפ השוע התא המ ,יבוק'

 תוחוכה םע סנכנ ,הרזחב רזח תרחמל ,התיבה עסנ אוהש ררבתה '?ןולחה ךרד רוזחא

 ,תיתייעב הפיט התייהש הקלחמ ,ילש םידודגה דחא לש יוניפה תקלחמ לא רבחו המינפ

"...יתמזירכ דואמ שיא היה אוה .םהלש לילאה היהנ ,התוא הנב





הליפנה דעומ

 חוכ לע עמש אוה .ןינ'גב ברקב יבוק לפנ )9.4.2002( ב"סשת ןסינב ז"כ םוי רקובב

 ךא ,םיעגפנ ץלחל ולש ןיירושמה בכרב םשל עסנו םיטילפה הנחמ בלב םילבחמב לקתנש

.גרהנ ץוליחה ךלהמב

 .ולפונב30 ןב היה יבוק



 :ברקה ראותמ ,ןתיא קחצי ףולאה ,זכרמה דוקיפ ףולא קינעהש יתדיחי ש"לצב

 רבעל תוחוכה דחא תומדקתה ךות ,ןינ'גב םיטילפה הנחמב המיחל ךלהמב"

-השולש ולפנ חתפתהש ברקב .חוכה רבעל םינוויכ המכמ שא החתפנ ,תיב

 ,הלועפב עייסל עיגהש רחא חוכו ,לקתנש חוכה ילייח .םילייחו םידקפמ רשע

 םיעגפנה תורמל .םצוליחל דע ,ועגפנש םהירבח ץוליחל שפנ ףוריחב ומחלנ

 תוקבדה יכרע יוליג לע .םיטילפה הנחמ תעינכל דע ,םחליהל הגולפה הכישמה

 חבשל ןויצ תוא הגולפל קנעומ ,םימחולה תווחאו תוערה ,בלה ץמוא ,המישמב

".זכרמה דוקיפ ףולא םעטמ



םידפסה

 חונ אל דואמ היה" :רפיס ,יבוק תליפנ רחאל רצק ןמז מ"סיל עיגהש ,ןועמש דקפ-בר

 ,תרחא דקפתמ םישנאה ךותב והשמש תשגרה ,רבשנ והשמש תיאר .הדיחיל סנכיהל

 יבוק .וביבס םישנאה לע ןירקהש דקפמ ,למס היה יבוק .תרחא גהנתמו תרחא רבדמ

."םלועל ראשייו ראשנ הדיחיל יבוק לש רוביחה ... למס ראשנ



החצנה

 ,ול קנעוהש דוקיפה ףולא לש חבשל ןויצ תדועת יבוק לש ותחפשמ הלביק2002 ינוי שדוחב

 ץמוא ,תישיאה המגודה ,המיחלב דיקפת תלבקל תובדנתהה יכרע שומימ לע" :בתכנ הבו

 ףולאמ חבשל ןויצ תוא ךל קנעומ ךכ לע ,םימחולה תווחאו תוערה ,םיעוצפ ץוליחב בלה

."זכרמה דוקיפ

 ,תובדנתהה חור םע ,יבוק תא תנייפאמ גרהנ אוה הבש ךרדה" :יבוק לש וידקפממ דחא בתכ

"... םישנאל רוזעל ןוצרהו זועה םע



החצנה

 ינב תוחכונב יבוק רכזל ברע2012 תנש תליחתב ךרענ הרטשמ ידומילל זכרמב•

 תגולפמ םירבחו יבוק םע ודבעש ןופצ מ"סי ירטוש ,הרטשמה דוקיפ ,החפשמה

.קובסייפה תשרב דומעל ולעוה ןורכיזה ברעמ תונומת .תריש הב םיאולימה

 ,הלופעב ןמציו בוחרב םיקמע מ"סי סיסב ,תריש יבוק הב הרטשמה תדיחי סיסבב•

 ןג םקוה תסנכה תיב תיזחב ."בקעי להוא" :ומש לע ארקנש תסנכ תיב םקוה

 ריקב יבוק חצנומ ,הדיחיה לש יזכרמה ןיינבה ,ךומסה ןיינבב .יבוק םש לע חפוטמ

.ןיינבל הסינכב ץצח תבחרב הבצוה ורכזל הטרדנאה .הדיחיה ילפונל ןורכיזה



החצנה

 םשב הטרדנא המקוה אבס רפכבהמקישה בוחרב ירוביצ ןגב•

 .יבוק םהיניבו ןינ'גב םילפונה רשע-השולש רכזל "הרובג תועמד"

.אבס רפכ ןב ,הבח השנמ לפונה תחפשמ ידי לע המקוה הטרדנאה

 ל"ז יאלוזא יבוק לש ורכזל טרס•

https://www.youtube.com/watch?v=AYRZSiJTxm4

https://www.youtube.com/watch?v=AYRZSiJTxm4







