




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז חרפי לט



תודלי

. לקיימו לאינד ,יונ לש היחא ,םולשו הביבא לש םנב חרפי לט

 .ביבא לתב)18.3.1993(ג"נשת רדאב ה"כ םויב דלונ



היהש דליה לע

 לכל וכלה םה .םימואת גוז ומכ וגהנתה יונ ותוחאו אוה .טקש קונית היה לט

 אל יכ ,תחא הטימ וקלח וליפאו דחי ולכא ,םידגבה םתוא תא ושבל ,דחי םוקמ

 םיבר םינבומב םתוא וכפה הלודג הכ הברק לש תובר םינש .וזמ הז דרפיהל ולכי

.םיינשה ןיבמ םנפומהו ןשייבה חאה היה לט .דחא םדאל

 יפלכ דובכב גוהנלו רבדל דיפקה אוה .םירבחו הבהא ,החמש לש דלי היה לט

.םירבח םע תולבל בהאו וירוה



תורגבתהה ליג

 םייניבה תביטחב וידומיל תא ךישמהו זוע הוונ ידוסיה רפסה תיבב דמל לט

.הקיטלתא תמגמב 'ח ףיקמב ןוכיתהו

 ינב קיחב תולבלו קוחצל בהא אוה .טעומב קפתסהו עונצ רוחב היה דימת לט

 .םיבורקה וירבחו ותחפשמ



תורגבתהה ליג

 היה לט .םישנא וילא טנגממש גוסהמ גיהנמ ,יתרבח גיהנמל לט ךפה ותורגבתה םע

.םיבהוא קר רבצ ןכל ,ותחפשמלו וירבחל הבהאב שודג היה ובל ,יתימא רבח

.וייחב דוע םיבר םיחבשל הכז לט ךא ,ותכל רחאל םדא חבשל גוהנ

 תומישמה תא עצבל לדתשהו הרטמ רודח דלי היה לט ןוכיתהו םייניבה תביטחב רבכ

 לדתשה לט ,תויפיצה תא םאת אל גשיהה םא .רתויב הבוטה הרוצב וילע ולטוהש

.רתויב הבוטה הרוצב התוא עצבל ,ךפיהל ,המישמה עוציבמ חורבל אלו ורפשל



ןיינע ימוחתו םיביבחת

 ףאו ןגנל ותוא דמיל ויבא .הרטיגב הניגנ-ינשה םע דחא וקלחש ביבחת היה ויבאלו לטל

.ודמלו ונגנ םה דחיו תיסאלק הרטיג ול הנק

 היה אוה .הקיטלתא תמגמל לבקתהל הסינ ,'ח התיכב ,םייניבה תביטחל לט עיגה רשאכ

 בהאש ,השובמ ךיוחמ ,טקש דימלת הלגתה ןויאירב" .לבקתהו םידמעומ400 ךותמ דחא

 ,הדש רהוז ר"ד וילע בתכ ,"דואמ תוהובג תויביטינגוק תולוכי לעבו ,תינפוג תוליעפ

 אוה .ולש תפומה ירושיכ תא הארה ריעצ ליגב רבכ .ינפוגה ךוניחה יעדמל ולש הרומה

 .ותואירב לע רומשל דיפקהו תוכוראו תורצק תוצירב ןייטצה



ןיינע ימוחתו םיביבחת

."ריעצה יבכמה" רעונה תעונתל לט ףרטצה ,ותוחא יונ תובקעב

 תאז" :לט לש הלודגה ותמורת לע רפיס ןויצל ןושארב "ריעצה יבכמה" ףינס זכר ,ןהכ יש

 ליעפ אוה המכ ,תוליעפב ץוחנ אוה המכו לט הז ימ יתנבהש הנושארה םעפה התייה

 לעב ,ץורח ,עונצ רענב רבודמ יתנבה ןושארה שגפמהמ .ףינסב יתועמשמ דואמו

 ...תופיאש





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 םיכינח ךניחו ךירדה אוה ,רתויב הבוטה הרוצב ףינסב דקפתי לוכהש בושח היה לטל.."

 הצובקלו יל תיארה .םלשומה ךירדמה תייה" :בתכ ,ויכינחמ דחא ,רוצ ."ונממ םיריעצ

 ונבאש ,הברקהו תונויצ לע הברה ונתוא תדמיל .תונמדזה לכב ונתוא בהוא התא המכ

 רמוא התאש המב תנמאה תמאב יכ ,הלא םיכרעל היח תישיא המגוד תייהו םיכרע ךממ

 תסחייתה ,םייניעה הבוגבונתיא תרביד ךתיא ונייהשכ .םויה תוארל םילוכי םלוכ הז תאו

."ךכ לכ ךתוא ונצרעה ןכלו םיכינחכ אלו םירבחכ ונילא



ל"הצל סויגה ינפל

 םישדוח .גוז ינב ויהנ םה הרשע-עבש ינב ויהשכו העונ תא ריכה לט םייניבה תביטחב

 .לרוגה םהיניב דירפה ,לט לש ורורחש תאו תויגוז תונש עברא דחי וגגחש ינפל םידחא

.ומשגתי אלש תומולח .תיחרזא הסדנה דומלל ןכמ רחאלו ל"וחב לויטל סוטל םלח לט





ל"הצל סויגה

 .זוגא תדיחיל לט סייגתה2011 רבמבונב21-ב

 וגוז ןב ,תוגוזב םידבוע םיפלצ .דיקפתל רשכוהו "םדא" ןקתמב םיפלצ סרוקל אצי אוה

 .תווצב בטיה דקפתו רתאמ-הפוצכ שמיש לטו ,יריה לע הנוממ היה דיקפתל





יאבצה תורישה

 תוטקרה ירי תורבגתה םע ךא ,םולש םרכב תוליעפל הדיחיה הרבע2014 יאמ שדוחב

 .הזעל הסינכה תארקל םינומיאב לחהורחוציבושיל לט לש תווצה רבע ,לארשיל הזע תעוצרמ

 לש תיעקרק הסינכ הלחה םימי העשת רובעכו ,ריוואה ןמ תוצצפהב ילויב8-ב לחה עצבמה

 םות דע ועצובש תומישמ ,רורטה תורהנמבו יריה ידקומב לפטל ,הזע תעוצרל אבצ תודיחי

.טסוגוא שדוח ףוסב עצבמה

 ןגהל ךירצש רמא ותחפשמל החישב .ןופלטה תא לט הביכ ,הזעל הסינכה ינפל תוקד רפסמ

.אלמל בייח אוה ולש דיקפתה תאו הנידמה לע





הליפנה דעומ

 ברקב לט לפנ רקוב תונפל ךא ,הבושחה םתמישמב דומעל וחילצה תווצל וירבחו לט

 םהיניב ,םימחול רשע-העברא ועצפנו תווצל ורבח עצבמב גרהנותיא דחי .הייע'גסב

.שונא חרואב עצפנש "זוגא" דקפמ



הליפנה דעומ

 ד"עשת זומתב ג"כ םויב "ןתיא קוצ" עצבמב ברקב לפנ חרפי לט ןושאר-למס

 .ולפנב היה תחאו םירשע ןב .)21.7.2014(

ויׁשָרָׁשךַיו הנשושַּכ חַרפִי ,לארשיל לַּטַּכ היהֶא" :קוספה תא החפשמה הקקח ותבצמ לע

.)ו קוספ די עשוה( "ןונָבְלַּכ





םידפסה

 תביטח לש ןייטצמה עלקה היהש העבשה ךלהמב ותחפשמל ורפיס לט לש וירבח

 טעימ לט ,ללכבו .דוסב רמש ותועינצבש עדימ ,"זוגא" תדיחי לש ףלצהו "ינלוג"

 וירבחמ םהל ררבתה דבעידב .םגיאדי אלש ידכ ,אבצב ויתולועפב וירוה תא ףתשל

.ויכרד לכב ותוא הנייפא תועינצה .םייח תונכסמ תולועפב ףתתשה לטש



החצנה

 : םעונל ריש ןיחלהו בתכ לט20 ליגב

 תיבה תא הסכמ תיפרוע חורו ,ךיידי לא רוזחל יל תומרוג הלילה לש תונטקה תועשה"

 תובהלמ ףרשנ .עודי אלו ףלוח עוגעגמ יתוא וחצינ םימיה ,דבל הפ יתוא תראשה .תבזעש

 אלש הפיא תאו ךייניע תא הסכמ ,לוכהמ חכוש  ךיילא ץר רוכיש ומכ ינאו ךייניע לש טבמה

"...יחכשת לא יליבשב קר ייהת

 ותליפנ רחאל רישה תא ועציבש םירחאו לט לש ועוציבב "יתוא וחצינ םימיה" רישה"

https://www.youtube.com/watch?v=HuRS_iH_TY4

https://www.youtube.com/watch?v=HuRS_iH_TY4


החצנה

 איה וז עבט תקלח .עובלגה הלעמב ,"ךויחה הפצמ" תא םרכזל םיקה לבויו לט לש תווצה

.םינבה לש תובוטה םהינפ ומכ ,הבוטה ץראה לש םיהדמ ףונ םע טקשו תודחייתה לש הניפ

 החמש בוט אלמ ךויח ,לטויבוי לש םיסקמה םכויח רכזל "ךויחה הפצמ" ארקנ הפצמה

 םג םהינשל .תוכילה םעונ לש ךויח תופי םינפ רבסב םדא לכ לבקמש ךויח ,תוקרוב םייניעו

 בהז יושע ,בהז בל אוה בלהו בלה לכמ רוזעלו תמאב בישקהל האלפומה תלוכיה התייה

.רוהט



החצנה



החצנה

 לש לגרודכה תצובקל תרשפתמ יתלב הדהא חרפי לט חתיפ ,יאטרופס ותויהל ליבקמב

 דקפ ,ןכ ינפל דועו ,יאבצה ותוריש ךלהמב ול התייהש תונמדזה לכב .ביבא לת לעופה

.הצובקה יקחשמ תא

 יבכמ לומ יברדה ינפל שגרמ החצנה סקט א"ת לעופה הכרע2014 טסוגואב31-ב

 ףא וגרהנש ,הכרבל םנורכיז יבקעי דעלגוץנרמופ לאינד ,קרב ןתיא ,חרפי לטל ,א"ת

 ."ןתיא קוצ"ב םה



החצנה



החצנה

 לט רכזל טווינ- תפתושמ תרוסמב ולחה "ריעצה יבכמה" תעונת יכינחו "זוגא" ילייח

 דחאב רפיס לט לש ךינח היהש ,רוצ .הנורחאה הכרעמב הזעב לפנש ,ל"ז חרפי

."ותוא בוהאל אלש היה רשפא יא ,ותוא ונצרעה" :םיטווינה



החצנה

 לש ורכזל ,״זוגא״ תרייס ימחולו ילייחל תונמ יחולשמ םיפסוא ,גחה תרוסמכ ,הנש לכב

.ותדלוה םוי ןויצלו לט



החצנה

 ותחפשמ ,הקיסומ בהא לטש ןוויכמ

 תונורשיכ לש ברעב וחיצנהל הרחב

.ןויצל ןושאר ,וריעב ןרענש םיריעצ




