




רכזל לושיב שגפמ

ל׳׳זגיוצנירג יבא



תודלי

 באב ד"כ םויב ,"ןורשה" םילוח תיבב ,הווקת חתפב דלונ )יבא( םהרבא

 .)11.8.1993(ג"נשת

.ובס םש לע ארקנ אוה .לבנע לש םואתה היחא ,ןועדגו הודח לש םנב לש םנב



היהש דליה לע

 חתפב ךנחתהו לדג אוה .וירוה ורפיס ,ןרקסו דואמ םכח ,קיחצמ ,בבוש דלי היה יבא

 לע ינוריעה ןוכיתבושישר םש לע םייניב תביטחב ,ריעב ידוסי רפס תיבב דמל ,הווקת

.ריאמ הדלוג םש





תורגבתהה ליג

.הבהאו םירבח ףקומ לדג יבא
,יתריציו עיקשמ ,בוט םדא היהש וילע םירפסמ וירבח
.הלודג תוימיטפואב לעו בשח דימת רשא

 דע הבוהאה וגוז תבל התייהש ימ תא ןוכיתב ריכה אוה םידומילה םויס תארקל
.רטלוו ירולמ ,ותליפנ





ןיינע ימוחתו םיביבחת

.הרטיגב ןגנל יעוצקמ ןפואב דומלל לחה ןוכיתה תפוקתב
 ,תיבב התייהש הנשי הרטיג לע דמל הליחת
 ."המזירפ" תקהלב סב ןגנל היה ףאו תילמשח הרטיגל רבע ךשמהב
 קור"– תואמצעה םויב ןויצל ןושארב יזכרמה עפומב עיפוהל הכז הקהלה םע דחי

."תואמצע

."הווקת חתפ לעופה" לגרודכה תצובק תא דהאו ,לגרודכ רקיעב ,טרופס בהא יבא





ל"הצל סויגה ינפל

 םויסב .יברק תורישל סייגתיש רורב ול היהו ,ץראה תבהא יכרע לע ךנחתה ריעצ ליגמ
 ,הצרש יפכ םילגר ליח תביטח ,ל"חנה תביטחל ץובישה םע סויגה וצ ותיבל עיגה ב"י
.דואמ שגרתהו ךכ לע חמש יבאו



ל"הצל סויגה

.ל"חנה תביטחב931 "םחש" דודגל עיגהו23.11.2011 ךיראתב ל''הצל סייגתה יבא

 תכיס תא לביק זאו ןורבחב לולסמ תגולפו םדקתמ ןומיא ,תונוריט לש ךרפמ לולסמ רבע אוה
 םייס ותוא ,םיפלצ סרוקל חלשנ תורישה ךלהמב .תיעצבמה ,הקיתווה הגולפל הלעו דודגה
 .החלצהב



יאבצה תורישה

 ודוקפת לע תונייטצה תוא ,ןורש ףולא-ןגס,דודגה דקפממ לביק יבא ותוריש ךשמהב

 ינשל הנומ2014 תליחתבו ןושאר למס תגרדל הלעוה אוה תורישה ךלהמב .הגולפב

 .)יתגולפ למס בר(פ"סרה לשונגסו ,הגולפה דקפמ ןגס לש ורשק– םיכרעומ םידיקפת

.הבר החלצהבו תויתריציב םתוא עציבו םהב עיקשה ,וידיקפתמ הנהנ יבא





הליפנה דעומ

.)2014.7.25( ד"עשת זומתב ח"כ םויב "ןתיא קוצ" עצבמב ברקב לפנ יבא

 הלעפ ,ל"חנה תביטח לש "םחש" דודג לש תיעצבמההגולפה ,ןתיא קוצ עצבמ ךלהמב
 הגולפה הלקתנןונאח תיבב ברקב ,25.7.2014 ד"עשת זומתב ח"כב .הזע תעוצר ןופצב
 רהימו יריהו ץפנה תולוק תא עמש םוקמ ותואב ההשש יבא .סאמחה דצמ םימחולב
 לא ץר אוה ,סוסיה אללו הדבכ שא תחת תאז לכ ,םיעוצפה ץוליחב עייסלו םוקמל עיגהל
 תוקבד יבא הארה ,וישעמב.םוקמב גרהנו יבא עגפנ ינשה ץוליחה ןויסינב.שאה ךות
.ודיקפת תא עצבלו םוחלל תונוכנו םימחול תוער ,הרטמה רואל המישמב

.הווקת חתפ ,הלוגסב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה אוה



םידפסה

 ילש בלהש השיגרמ ינא הככו ןבלו קיר ףד לומ תבשוי ינא .ךלהש ינממ יצח ,םואתה יחא
 םייתש יבא יל וארק םירבח .םימואת .םיינש ונייה דימת .דבל יתוא תראשהו תכלה .עגרכ
 תשגרתה ךכ לכו ל"חנל סייגתהל תיצר ךכ לכ .ךב האג ךכ לכ יתייה .םייתש לבנע ךלו

 .ילש תורישב הנממ קלח יתייה ינא םג ,רבד לש ופוסב .הקוריה הביטחל ךלתש תעדישכ
 םיליחתמ ויה םישנא,2011 רבמבונמ יבא לש תוחא ינאש תרמוא יתייהש םעפ לכב
 םינומיאו םיווק ,םינש שולש טעמכ הככ תקזחה .םלוכ לע בוהא תייה ךכ לכ .שגרתהל
 לייחכ אלמ תוריש םילשמ התאש ךב יתיאגתה .תיבב ךל םיכחמש ונחנאו תוטעמ תואיציו

 םירמוא םיטרסב דימת ... ךתוא םיכירעמ ךביבס םלוכ המכו השק הזש המכ יתעדי .יברק
 דימתש ךל החיטבמו ךל בוט וישכעש השיגרמ ינא .ינשה תא דחא םישיגרמ םימואתש
 לע חונ .ךתוא םיבהוא ונחנא". ךתוא חכשי אל ןאכ דחא ףאו בלב ונלוכ םע ראשית
 םולשב ךבכשמ



םידפסה

 ןויצ ותליפנ ירחא ול קנעוה ,תוערו תוירחא ,ןוחצינל הריתחו המישמב תוקבד הארהש לע
:דוקיפה ףולא לש חבשל
 ,גיוצנירג )םהרבא( יבא ןושאר למס אלימ הבש ,'םחש' דודג לש תיעצבמה הגולפה ..."
 ךותב ךרד ץורפל ידכ המיחל יעצמא ִ◌תוריל התחנוה ,הגולפה דקפמ ןגס לש רשק דיקפת
 דחא םחול ,םיקנט דגנ ליט חוכה לא הרונ ,המיחלה יעצמא יריל תונכהה ךלהמב .בוחר
 לא ססר ינומיר וכלשוהו םיעלקמ שא החתפנ ןכמ רחאל דימ .ועצפנ םירחא םיינשו גרהנ

 ,הגולפה דקפמ ןגס ,ודקפמ םע ,יבא ןושאר למס ההש ,תע התואב .םימחולה ראש
 תוחוכבו ףסונ םחול האר עוריאה תדוקנל ועיגהב .םוקמל עיגהל רהימו ...ךומס הנבמב
 בושל רהימ אוה ...םילבחמה שא תחת לוכהו םיעוצפה תא תונפל ולחה םה םיפתושמ
 אוה ,ףסונ עוצפ תונפל הסינ הב ,היינשה םעפב .םיפסונ םיעוצפל עייסל ידכ ברקה הדשל
הזע תעוצר ןיבל לארשי תנידמ ןיב הדירפמה ןוחטיבה רדג לא ועיגהב ויעצפמ רטפנו עגפנ



החצנה

 תונותיע תובתכ ,תונומת םובלא ,וייח רופיס ובו ,יבא רכזל טנרטניא רתא המיקה החפשמה
 .והוריכה אל ללכש םיבר םגו םירבח םיבתוכש םירבד ,ורכזל םירבדו ויתודוא ומסרופש
 עוציב ,הסט ודוד עוציבב רמש ימענ הבתכש "הרטיג ינא" רישה עמשומ רתאל הסינכב
 / הרטיג ינא" :רישה ךותמ .יבא לש ותבצמ לע וטרחנ םג רישהמ םילימ .יבא לע בוהא היהש
.הדות / רמוא ינאו /ילע ןגינש ימ לכ / תא רכוז ינא / הדוהתה תביתבו / ילוא ץע םעפ יתייה

.יבא לש ורכזל טנרטניא רתא
http://www.avigrintzvaig.co.il/

http://www.avigrintzvaig.co.il/




החצנה

:םירפסמ הקלחמהמ יבא לש םימיהדמה םירבחה

 ונחנא המ תארקל ונעדי ךכ לכ אל בוט לחנחאבב הקלחמה לכ ונבשי הסינכה ינפל הליל
 ךלוה ימ ונניב םירמהמ ונחנאש בצמל ונעגה םיקוחצו הבוט הריווא לע רומשל וניסינ םיכלוה
 תוניצרב רבדל ונלחתה הז ירחא הריוואהו םיקוחצה ליבשב וטנ היה הזש ןבומכ ןושאר תומל
 החקלש ריוואב ״החטבה״ לש גוס ,ורכזל עוקעק םישוע םלוכ לפונש ימש ונמצעל ונרמאו

.המחלמה ירחא יניצר םוקמ
.םיעגעגתמו םיבהוא ..דימתלונתיא התא .חצנל ונלש חא ךליבשב הז ,יבא זא





החצנה
 תוכיס םירכומ ,םיפוצה לש ןומירופ
 תוסנכהה לכ- םינושאר טבש לש
.הטרדנאל המורת

ןתיא קוצ יללח לש םרכזל הרות רפס תסנכה




