




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז חנ ןרוא



תודלי

 ץוביקב)13.4.1992(ב"נשת ןסינב 'י םויב דלונ ,לאגיו לכייר הוח לש םנב ,ןרוא
.לארהו המולא ,יאחויל חא ,החפשמב ישילש דלי .עובלג הלעמ



היהש דליה לע

 .תובבוש ןח תומוגו בל הבוש ךויח םע ,םייניע לוחכ ,ראות הפי דלי היה ןרוא
 ונייה יעבט ןפואבו ליגב םידומצ ונחנא" .ותוחאלו ויחֶאל עֵרו רבח היה תודלימ
 ,ןוימד יקחשמ ץוחב ונקחיש" .היתונורכיזמ ותוחא המולא הפתיש ",דמח-דמצ
 ךשמבו םיירהצה רחא םיקחשמב וננמז תא ונרבעהו בשומב םיינפוא לע ונבכר

 ,יינפל תדלוה םוי שי ךל םא :ןיבהל ונחלצה אל ןגב ונייהשכ ... .תומלש תותבש
 ינא לבא ,ןושאר תדלונ התאש הירואית ונחתיפ זא ?ךממ הלודג ינא ךיא זא
".רהמ דואמ יתלדג



היהש דליה לע

 עדיו םכש הטיה אוה .ליעפו אלמ ףתוש ,ויבאוומיא לש םנימי די ןרוא היה תיבב
.ץוהיג וא הסיבכ ,תוינק ,ןוניג ,העיבצ :הניגבו תיבב הלטמ לכ עצבל

 ךשמהבו איבל ץוביקב ידוסיה רפסה תיבב דמל ,ןליא הדשב וילע הרבע ותודלי
.היעשוהב



תורגבתהה ליג

 .הירבט "טרוא" תינוכיתה הבישיב ןרוא ךישמה ןוכיתב וידומיל תא
 ."םצֹע" תיאבצ םדקה הניכמב יאבצה תורישה תארקל קזחתהל רחב וידומיל םויס םע
 'ב הנש תרגסמב תפסונ םידומיל תפוקתל הניכמב ךישמהל רחב הניכמב הנש רחאל
.2012 ץרמ שדוחב ל"הצל וסויגל דע



ל"הצל סויגה

 ,ינלוג תביטח לש13 דודגל סייגתה ןרוא
 ידקפמ סרוק החלצהב םייס ןרוא .יברק לייחכ
 .'ב הגולפ דקפמכ דודגל ךישמהו תותכ





יאבצה תורישה

 הרזע לש לדומ ,דקפמו ץרענ םחול היה ןרוא
 .םידקפמו וילייחל ,םירחאל
 ויה ולגרש דידי םע הקנולא אשנ ינפוגה וחוכב
 תא עצבל ושקתהש םירבחל רזע דימתו ,םירובש
 תא םייסל םירחאל רוזעל ידכ הרזחב ץרו ,עסמה
 ול שיש ועדי טעמ קר ,ןנולתה אל אוה .סרוקה
 ... םיילגרה יתשב ץמאמ ירבש



הליפנה דעומ

 השיש םע דחיהיעא'גסב תוברקה ךלהמב ד"עשת זומתב 'בכ-בהתיכ דקפמכ גרהנ ןרוא
 .והש ובש ש"מגנה עגפנ וב עוריאב םיפסונ ינלוג ימחול
.ותומב22 ןב היה ןרוא



םידפסה

 ... יתמשנ תייה תדלונש זאמ"  ,ומא הבתכ" ,ילש ןרוא"
 יתלביק ינא ... םישנא ידי לע בוהאו בהוא ,ךייחמ ,ןידע ,שיגר
 .ךלש תוהזה תא בצעמו ,לדג ךתוא תוארל ... הנתמ
 ידכ ,בלה תושגרל בישקהלו ךמצע ךותל לכתסהל תדמל התא
 דימת ... היתובקעב תכללו ,ךלש תימינפה תמאה תא אוצמל
 אוב ..ךל הכחמ ינאו ... ךלוה התא ןאל תאב הפיאמ תרכז
 ךויחה םע יל תתל תלוכי קרש יפכ ףטוע ,קזח קוביח יל ןתיתו
".ךלש םייניעב ץונצנהו





םידפסה

 דימתו ישוק עיבה אל םלועמש קזח רוחב .בהז בל לעב דחוימ םדא לע םירפסמ וירבח
 הצע וא הניתנ ,היישע תרזעב דחא לכל רזע ,םירחא ןעמל לעפ .ותוא םיבבוסל רזע
 לע םיימעפ בושחל ילב םירחאל ליאשהו רסמ אוה ,יחרכה הזש שיגרה רשאכ .הבוט
 .ול קוקז היהש ימל ופסכ תא קליחו ,וידגב לע ,ולש ישיאה דויצה
 ,תע לכב ךומתל ,בישקהל גהנ אוה .םליבשב םש תויהלו וירבח םע תולבל בהא ןרוא
 .קומעו יתימא יכה םוקמהמ תדדועמה תומדה  תויהלו

 ואשנש תובחרהו תוקזחה םייפתכה ללגב Jemus”(Bubalus)“ הנוכ ןרוא ,ותוריעצב
.ךרוצה תעב דויצו םירבח



החצנה

 םידימצ ואצוה ,ףסכה תא סייגל תנמ לע .היעשוהב ןרוא הפצמ םקוה ןרוא לש ורכזל•
.םלועה יבחרב םידימצה םע םילייטמ םיבר םישנאו "ןרוא הפצמ" המסיסה םע
.ורכזל םימ רודכ רינרוט םיקה ותווצו םימ ולופ ןקחש היה ןרוא•
 ןרוא לש תונומת ףסוא ןוטרס•

https://www.youtube.com/watch?v=o4cW1S4uG-E&t=2
 וייחמ םישנא םע םימה רודכ תצובקל ןרוא לש וירבח ידי לע וכרענש תונויאר•

https://www.youtube.com/watch?v=CIOOl2XLHng

https://www.youtube.com/watch?v=o4cW1S4uG-E&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=CIOOl2XLHng


החצנה




