




רכזל לושיב שגפמ

ל״זןשוש ירמוע



תודלי

.ןויצלןושארב)24.9.1990(א"נשתירשתב'וםויבדלונ.רשאוהוקתלשםנב

.רומוקיציאלחא

.החמשוקוחצלשתיב,חראתהלובהאםלוכובשתיבבןויצלןושארבלדגירמוע

ןייטצהש,ץראךרדםעדימלתהיהוןויצלןושארב"הבגנ"רפסהתיבבדמלירמוע

םתוחריאשהוולםירקיהתודליהירבחתאשכרםָש.םירומהבוהאהיהוויגשיהב

.וירכמלכלעדוהאובוהא,ןמאנובוטרבחהיהירמוע.םבילב



היהש דליה לע

תחנוורוירוה."וקימ"ותואהניכויבא.ילשםייחושוריפש,"םֶרמוע"ולהארקומיא

חונהויפואב,וֵלשועוגרדלי,קותמהוןכייחהםדליבםיאגויהו;ותמכחמוויפוימ,וירושיכמ

.ותואםיבבוסהתאףחסומסקבו

רשיגףא,גאודודבכמ,בידנ,הבוטהמשנלעבשפנליצא,ץרענןייחאודכנהיהירמוע

וירוהותיאוצעייתהריעצהוליגתורמלו,"יתיבהגולוכיספה"היהאוה.תיבהינבןיברשיפו

תחמש,דחוימהויפואתוכזבתיבהבלתאובוארויחאוםה.ותעדבובשחתהוםוחתלכב

בהאאלותונידע,תועינצבגהנאוה.ולשהרידנההניתנהתלוכיוויכרע,ולשםייחה

.םילימבתוברהלילבמו,וינפלעךויחיצחםעהוונעבוטקשבןייפאתה.טלבתהל



תורגבתהה ליג

–התיבהאבצהמרזוחהיהשכו,דלוקושבותואתונקלהיהרשפא,דלוקושבהאותודלימ

.יתוכיאדלוקושםיליכמהםינדעמינימו,פרק,דלוקושירודכולוכיח

תוטשלכלעקוחצמדחיבםיעקפתמויהםלוכ,ולשםידודהינבםעעונלוקלךלהםיתעל

ואאתבסואבסתיבבםישגפנויהםיגחבותויתחפשמהתושפוחב.הגהםהמוהשימש

םעו(הזבהזתורחתהלונהנםה.םילויטב,םירמיצב,םיצוביקב–שפונהתומוקמב

.םינושםילולעפהבעצבלוהכירבב)םהירוה



ןיינע ימוחתו םיביבחת

אירבםייחחרואלערמשאוה.תויפלתליונב,יטלתאףוגהנבמהיהירמועל
ויעוציב.הרופאקלהנותנהתייההלודגהותבהאו,לגרודכבליעפהיה,יביטרופסו

.ומעפנויאורלכו,םימלשומויההרופאקב

,שדחהתיבהןוגראבעייסירמוע.הנביןגלןשושתחפשמהרבע2004תנשב
תיבהתיזחבםיגדתכירבהנבולשבהזהידיב,םיצעהתעיטנב,הלוגרפהתיינבב
ירמועוםילחוז,םיבלכולדגתיבב.תויחדואמבהא,ותיבינבלככ.ויחאםעדחיב
דחוימרוביחהיהומצעול.תודחוימהכורעתינוילודיג–ויבאלשוביבחתבךמת
.יאבצהותורישםותבהירנירטוידומיללתונפלבשחוירוהםעדחי.םיבלכל



ל"הצל סויגה ינפל

 לק ול היה ןאכ םג .הנבי ןגב "ןיבר טרוא" רפסה תיבב דימ בלתשהו 'ט התיכל הלע ירמוע

 דע .וב ורזענו והובהא םירומה .ויתוחלצהו ויתולוכי לע ךרעומ דימלת היה אוהו ,םידומילב

 היה אוה" .םיה ףוחב שגפיהל בהא םתיא ,םישדח םירבח לש בהוא לגעמ ול רצי הרהמ

 דבל רדתסהל עדי אוה" ,ומיא הוקת הרפיס ",ריעצ ליגמ רבכ ,וליגל תיסחי דואמ רגוב

 היה .הז תא ונל היה אל ,תורגבתהה ליג לש תויעבב לקתנ אל אוה .דבל תויעב רותפלו

 א"י התיכ םויסבו ,רפסה תיבל עיגהל ושרדנ אלו טעמכ וירוה ."רבד לכב וילע ךומסל רשפא

 לביקו םיינוכיתה וידומיל תא םייס ירמוע .םידומילב ויגשיה לע תונייטצה תדועת ירמוע לביק

.םיהובגו םיאנ םיגשיה םע תורגבה תדועת



ל"הצל סויגה

 תיבבו םימחול ויה וידוד .יברקל סייגתי ירמוע םויה אובבש םיחוטב ויה החפשמה ינב לכ

 אוה" .וכרד תא ךישמהל ךרוצ שיגרה ירמועו "יתעבג"ב תריש ובס ;אבצ ירופיס ועמשנ

 סייגתה2008 רבמבונב27-ב ,ןכאו .ויבא רפיס ",היצביטומ רודחו לערומ ךכ לכ היה

.ותביטחל הבהאב ותוא םיבבוסה תא קיבדה דימו "יתעבג" תביטחל םחולכ ירמוע



יאבצה תורישה

 תולוכי וב והיז וידקפמו ,םימחול לולסמ החלצהב םייסש ןייטצמ לייח היה ירמוע

.)תותיכ ידקפמ( םיכ"מ סרוקב רחב ירמוע ךא ,הנוצקל וילע וצילמהו םיהובג םינותנו

 לש "רבצ" דודגב2009 רבמבונ רוזחמ יסייגתמ לש התיכ דקפמכ בצוה סרוקה םותב

 תא הווילו ולוכ לכ תא ןתנש ,בושק דקפמ היהו ,ירמוע תריש םייתנשכ .הביטחה

 אב אוה" ,הוקת הרמא ",כ"ממ רתוי הברה היה אוה" .םימחולה לולסמ ףוס דע וילייח

 וילא הכשמ ירמוע לש המחה השיגה ."תרבחמ דואמ תומד ,בא לש ,הגאד לש םוקממ

.ותיא ץעייתהלו וילא תונפל ופידעהש ,תורחא תותיכמ םיכינח





הליפנה דעומ

 לש ןרק רהב"יתעבג"לש םינוריטה סיסבב ךרענש ,יריב ןומיאו יתקלחמ ליגרת ךלהמ

 ירמוע ,דעיה שוביכו םיגוליד ןמזב ,םירצמ-לארשי לובג לע ,"איגש" תיזכרמה הביטחה

 הדוקפ– "גלדמ דחא" קעצו םילייחה תרוש ךותמ דמענ אוה .ןושאר רעתסה דקפמה

 גרהנ ירמוע .דחא טעמל ,תוריל וקיספה םלוכ .גוליד ךשמהו ירי תקספה תנמסמה

 ןב ,)3.6.2010(ע"שת ןוויסב א"כ םויב תיעצבמ תוליעפב לפנו ,ובגב רודכ תעיגפמ

 ,םירוה וירחא ריתוה .הנבי ןגב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה .ולפנב היה םירשע

.ותומ רחאל ןושאר-למס תגרדל הלעוה אוה .תוחאו חא



םידפסה

 קר ,ילש רקי רבח ,ילש םואת ,ילש ירמוע" :ותוחא ,רומ ול הבתכ ,ותומ רחאל

 בלב ךכ לכ תבאוכ ןאכ ךניא רבכ התאש העידיהו ךדובכל בותכל לש הבשחמה

 םיקוחצו החידב לכ ,ךרד הרומל יל תייה ייחב יתישעש דעצו דעצ לכב .ףרוׂשש דע

."רתוי הפ םניא ךלשו ילש קר םייטרפ



םידפסה

 ,ךיוחמ .החפשמל ךל תויהל הלודג תוכז .הגונעו האלפנ השוחת וז התייהךתיא םוי לכ ..." :ול ודפס וירוה

 בהוא ,םולש רחוש .התא דחוימ המכ עדוי ךריכהש ימ לכ ,תוכילה םיענו בידא ,ימיטפוא ,בוהאו םיסקמ

 ךתרות תא תשרשהו ךתשרומ תא תרדחה ,םתחוורלו םמולשל ,ךילייחל תגאד ךכ לכ ...ץראה

 תא בהא ירמוע ...ךרדה תא ךירחא םיאבל תסליפ .ןוחטיבבו ץמואב ,דחפ ילב המידק תעספ ...םתמשנב

 ויתורטמ ...הוואג תררועמ הרוצב םתוא יחו ,םייחה תא בהא רתוי ךא ,םעה תאו לגדה תא ,הנידמה

 לש םייח תונש םירשעכב ...דחא-דחא 'םיציפש' ואצי וילייח ,חיטבהו רזחש ומכ ,וגשוה התיכ דקפמכ

"...רתוי בוט דיתעל תופצלו רבעה תוקיתמ תא רוכזל ,חולסלו תתל ,בוהאל ונתוא תדמיל ,החמשו רשוא



םידפסה

 לכ ..." :טלקוהוילאתוקי ילמ ידי לע ןחלוהש "ירמועל ריש" תא בתכ ויחא קיציא

 אל תוגספ ריוואו / םיכרד קבא תפאש / ...הברה ךכ לכ תקפסה ,ריעצ ךכ

 // .לוכה לע בוהא ,חלצומ רוחב / תונבה ביבח ,רקי רצוא / .םושנל תקפסה

 / םינשה םע חבתשמ בוט ןיי ומכ התאו / .םיקותמ תונורכיז םובלאבש תונומתה

 רומשל תיצר ,םלוכ לע רוא תכפש / .םוקמ לכב רוזעל תבהא ,הברה ךכ לכ תתנ

."רוביג תמאב התא ,ירמוע // ,רבח ,די ןתונ ,ןגמ / .םוקמ לכב



םידפסה

 :תורישל ויער ול ובתכ ,ירמוע לש ורכזל שדקוהש )2009 "רבצ" לולסמ ףוס( רוזחמה רפס חתפב

 דדומתהל רשפאש םישק יכה םיעגרה דחא תא הגולפכ וניווח ,םדקתמה ןומיאה ףוס ינפל םייעובש"

 דחוימ םדא היה ירמוע .םיהדמ םדאו בוט רבח ,המגודל דקפמ ונדביא ...םדא ינבכו םילייחכ םתיא

 וליפא ,ומצעמ תתלו ךישמהל תויגרנא םע דימת ,םינפה לע ךויח םע היה דימתש םדא .ובהא םלוכש

 דימת עדיש םדא .הבוח אלו תוחילשו תוכז היה ל"הצב תורישה ורובעש םדא .שיתמ יכה ןומיאה ירחא

 ,לודג חא לש גוס םג היה ירמוע דקפמה ,וילייח רובע .האלה ךישמהל ןברדלו ךומתל ,ךדיצל דומעל

 דומלל ,ותיא קוחצל רשפאש דקפמ .וילע ךומסל רשפאש והשימ ,הרצ לכב וילא תונפל רשפאש והשימ

 ונל התייה ,ירמוע .דיקפתב הנומאו םיכרע רדישש דקפמ .ךליבשב םש היהי דימת אוהש תעדלו ונממ

"...ךמצעמ תתנש המ לע הדות .תייהש המ לע הדות ...ךדיצל תרשל תוכזה



םידפסה

 יולתלכה יכ ונלוכל הארה ןשוש ירמוע" :בתכ ,ירשוב רורד ,הגולפה דקפמ ןגס

 לש רואכ .ותוא רוכזנ הככו הגולפה לע רוא ךפש דימת ירמוע ...וחורבו םדאנבב

".ירמוע יכרדב תכללו בוהאל ,רוכזל ךישמנ ...הגולפה



החצנה

 עוריאה תא ראתמה םילהנ ןוטרס ,רתוי רחואמ ,קפוה םינומיאה תנואת תובקעב

.םימוד םירקממ ענמיהל ןתינ ךיא ריבסמו

 לע ותתיכל ארק ,רמושה תווחב כ"מ ,ורבחו .ירמוע םש לע דודג ארקנ "םיפוצ"ב

 ול ובתכ ובו ,"ןשוש ירמוע ר"מס לש ורכזל" ,קובסייפ ףד וחתפ וירבח .ומש

 ,תונומת ולעה ;וריכהל וכז אלש םישנא םגו וירבח ,הנבי ןג יבשותמ םיפלא

.ורכזל ובתכנש םירישו םינוטרס



החצנה

.םתואהטילקהוירמועלעםירישינשהבתכ,ירמועלשרוזחמתב,תלכת

.ירמועלעטרסוניכה"ןיברטרוא"בב"יהתיכמתרושקתהתמגמידימלת

םיקהלתננכתמאיהו,הנביןגבתסנכהתיבלםירודיסותחפשמהמרת,ורכזל
.ומשלעתסנכתיב




