




רכזל לושיב שגפמ

ל"זןמלקוטש דעלג



תודלי

.ריאיו ןדרי ,ןרילאל חאו ,הכימו לחר לש ינשה םנב אוה דעלג

 .ןדריה תעקבבש תיתיג בשומב)6.9.1980(ס"שת לולאב ה"כ םויב דלונ

 עיבצהל גהנ דעלגו ,ןדריה רבעב דעלגה ירה היה ותודלי תיבמ ףונה

 תיתיג תא החפשמה הבזע עבש ןב היהשכ ."ינא ירה הנה" רמולו םהילע

 ךנחתהו לדג דעלג .לאערזי קמעבש 'תרְמִת' יתליהקה בושייל הרבעו

.ללהנב ןוכיתב וידומיל תא םייסו תרמתב





ל"הצל סויגה

 תא םייס אוה .ןרילא ,ויחא תובקעב ןוירשב תרישו1998 רבמבונב ל"הצל סייגתה דעלג

.םיניצק סרוקל תורישי ןמוז ופוסבש קנט ידקפמ סרוקל ףרטצהו ןוירשה לולסמ

 ןכו תובר םימעפ טווינל םיפתוש ונייה" :וילע בתכ1ד''הבב הרשכהה סרוקמ תווצל ורבח

 התיה ןיגפה אוהש החמשהו הוולשהו ,יביסנטניא יד ,ימוימוי סיסב לע ויה םיסחיה .האלה

 וא רשע דועב שוגפא םא םגש םדא הזש יתשגרה ... תיאבצה תרגסמל תינייפוא אל

 ימצע תא אצומ ינא .קומעו קזח םתוח ריאשה דעלג .םיהז וראשיי םיסחיה ,הנש םירשע

" .דחי ונרשש םירישלו ןשייבה וכויחל עגעגתמ



יאבצה תורישה

 ,םחול תויהל היה ומולחש ןוויכ ךא ,1 ד"הבב הכרדהב ךישמהל רחבנ אוה סרוקה ףוסב

 םיראשנו םירחבנ רתויב םיבוטהש ול רהבוהש רחאל קר .הז וצובישמ עוגפ שח אוה

.שדחה ץובישה םע םילשה ,הכרדהל





רורחשה רחאל

 .הקירמא םורדבו הדנקב לייטל עסנ דבעש רחאלו ןגס תגרדב ל"הצמ שרפ דעלג

 .םלוע הארו ליידכ לע-לאב דובעל לחה ךשמהב

 ןגנלו רוזחל ויבא תא םג ענכשו רתנספ לע ןגנל דמל וייחל הנורחאה הנשב

 .ןגינ אל ןהב םינש םישולש ירחא ,הרצוצחב

 איצוה ויבא ,תיבב רתנספה דיל ובשי וירוהו דעלג ,הקירמא םורדב לויטהמ ובוש םע

 עובש .ריש רחא ריש ,ןגינו רתנספל שגינ ,תושגרב אלמתה דעלג .ןגינו הרצוצחה תא

.וב ןגנל קיפסה אל םלועמ ךא רתנספ הנק דעלג ותומ ינפל





רורחשה רחאל

 ותוהש ךלהמב .הטיסרבינואב היסא חרזמ ידומילו הלכלכ דומלל ליחתהל ןנכת דעלג

 .ןונבלב וירבחל ףרטצהלו דימ רוזחל טילחהו ,םיאולימ וצ לביק אוה קרוי וינב

 ,םייניצר םה" .ץראל רזחו שקעתה אוה ךא ,םדקומ עיגהל אל וב וקחד ודקפמו וירוה

 לש ויבא םתוא ראית ,"הז דצל הז םידבועו המישמה תא םיניבמ ,היצביטומ ילעב

 לובגב תריש ,ןדרי ,ריעצה ויחאו ,םיאולימל אוה ףא סיוג ,ןרילא ,רוכבה ויחא .דעלג

.ןוירשה ליחב ויה םתשולש ,רידסה תורישב םירצמ





הליפנה דעומ

 לע הפיחש,ולש קנטה רשאכ ןונבל םורדב ברקב דעלג גרהנ2006 טסוגואב9-ב

 גפס ןכמ רחאל דימו דצ ןעטממ עגפנ ,םיקנטל תושדח תודמע וללסש םידבכ םילכ

 .ט"נ ליט

-בר ולפנומיע .תווצה ישנא לכ וגרהנ קנטב התייהש תשומחתהו ליטה ץוציפמ

.ןמדלוג םעונ למס-ברו בגש דורמנ למס-בר ,ןהכ רינ למס



הליפנה דעומ

 .םיחא השולשו םירוה וירחא ריתוה .ולפנב ששו םירשע ןב היה דעלג

 ןרס תגרדל הלעוהו ללהנב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב תוחונמל אבוה אוה

 .ותומ רחאל

 בהא דימתש דליה" :וירישמ תוטטוצמ תורוש יתש החפשמה הטרח הבצמה לע

."...לוכה תא ןתונ תתל עדויש ימ יכ"ו "...ותוא ובהא םלוכו



םידפסה

 ןלוגב )הגולפ ,הקלחמ ,תווצ(פ"מצב ילש מ"מ היה דעלג" :ול דפס ,ודוקפ ,ץג חתפי

 בל בוט םע תוגירח תומרב ישונא היה אוה .יתצרעהש םיהדמ םדא היה אוה .75 דודגב

 הנווכב .תונטק יכה תומרל דע םילייחה לכל גאד ,לאשו דימת בשחתה .ונממ עקבש

 הילא דומצ דובעלו םתוא שבגל הצר יכ הקלחמה לש 'םישק'ה םישנאה תא רחב

...דואמ ךכב חילצהו



םידפסה

 .תועמשמה תא ,םוקמה תא ,ףונה תא יח אוה- הרידנ הרוצב הנידמה תא בהא אוה..."

 עימטהל חילצהו ,תומוקמלו םישנאל ,ץמואלו ברק תשרומל דואמ רבוחמ ,בהלנ ינויצ

 דימת .תורשפ אלל ההובג תויעוצקמ שרדו ןדפק היה ,הריתס אלל ,דגנמ .םלוכב תאז

 .הובג לרומ םעו בוט יכה רשוכב ,םיצר יכה ,םיעגופ יכה- םיבוט יכה היהנש הצר

"."םינפה לע ךוסנ ךויח היה דימת דעלגל



םידפסה

 רבח םירכוז .םכשה לע החיפטהו יפוסניאה ךויחה תא םיריכזמו םירכוז דעלג לש וירבח
 תובידנ עפוש ,דלי ומכ בהלתמ ,םימתו טושפ ,תעדל דימת הצור ,יתפכא ,ןרקס ,רוסמ
 ויניעב רחא וא הז רבחב טיבמ היהשכ .הלימ לכל בושק לבא ,טעמ רזופמ ,בל בוטו

 תוכוראה תוחישל םיעגעגתמ וירבח .וליבשב םש היהי דימת דעלגש ורבח עדי ,תובוטה
 םירופיסב תולבותמ ,םיאשונ הברה ךכ לכ לע םימוסחמ אלל תוחיש לש תועש.ותיא
 .םהילע עדי אוה קרש
 תא ףוסאנ ,ןגנל ךישמנ ונחנא .ןגנל ךישמהל םיחרכומ רתימ עקופשכש םירמוא ,דעלג"
.וירבח ובתכ ,"תרחא רבכ היהת הניגנמה ,הניגנמה לבא .םירבשה



החצנה

 תונורכיז ול םיבתוכ ויבוהא וב דעלג לש ורכזל טנרטניא רתא
http://www.forgilad.co.il תובשחמו

http://www.forgilad.co.il/


החצנה

 דעלג לש ויריש רפס תא רואל איצוהו ךרע ץנלג ןנור ורבח .םיריש בתכ דעלג
 ."טקשב יתכלה"
 / תונלבסה לע הדותו הנתמהה לע החילס" :"ןמז ןיא" אוה רפסב ןושארה רישה
 ןמזה / ןמז ןיא / wait a moment please הנטק ןתמה / השקבב עגר קר הכח
 קידצהל ךירצש / החרט וז רקובב םוקל םליבשבש / םישנא לש האצמה אוה
 האנהב לכתסמ ינאו / ןמז ןיא וישכעמ זא / .םירפסמ לש םישנא / יהשלכ הרוצב
 יתציקימ יתוא ריעי והשימש דע / םישפיט לש םלוע / םירהממ לש םלוע לע
."ןמז ןיא ,זוזל ךירצ ,אוב / :רמאיו



החצנה

 :"תועש המכ דוע" וריש ךותמ
 דוע / םישיבכה תא סורהנ ,םיחתותב םיערנ / לובגה תא הצחנ תועש המכ דוע"
 המכ דוע //תוכסמ'ת דירונ ,תולובגה תא הצחנ / הטימה לע ללותשנ םימי המכ
 םימי המכ דוע / ונינפל ביואה ,ונבילב טהלו הקושת / םיבחרמב רהדנ תועש
 המכ ורבע // םילכה תא רובשנ ,םירבח לע בושחנ אל / ללותשנ ,עיזנ ,קעצנ

 תוינשה / תולרוג ןאכ ץורחי ימ ,ןושאר ץחלי ימ / תוינש המכ קר ורתונ ,תועש
 לכתסת / הטימה לע ללותשהל ,התיבה רוזחי ימ / תוקתשמ תובשחמה ,תורצענ
 םימי המכ דוע // הלודג האנש ,הלודג הקושת / התא וא ינא קר הז ,םייניעב יל
 דע יתעגה ךיא / םיטרפה תא ףושחל ,םירקמה לע רבדל / רוחאל טרסה תא ץירא
."תועש המכ דועב / המדאב קומע היהיש דחא לעו / הטימה לע ללותשהל ךיילא



החצנה

 .דעלג לש ורכזל םלוצש םיקלח ינש לעב ידועית טרס אוה- "תועש המכ דוע"

1 קלח
https://www.youtube.com/watch?v=HggFqeKLmFY&t=170s

2 קלח
https://www.youtube.com/watch?v=QfGuX04tENU

https://www.youtube.com/watch?v=HggFqeKLmFY&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=QfGuX04tENU


החצנה

 וב ידוסיה רפסה תיב הנבמב "דעלג" תסנכ תיב דעלג לש ורכזל םקוה תרמתב
 ןיינמכ םיינועבצ םיעוביר26 תב החצנה תניפ הנשי תסנכה תיבב .דמל אוה
.וירישמ םיעטק ודי בתכב םיעבטומ הילע דעלג לש ויתונש



החצנה

 תויווחו םישגפמ וקלחש םישנאמ םיבר םיבתכמ החפשמה הלביק ותומ רחאל
דעלג םע תונוש




