




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז טייח ינד



 .ותחפשמ תא הב םיקהו הלופע ריעב לדג ,23.10.1975-ב דלונ ינד

 .ילטו ןור לש םהיחאו יטומו עבש תב וירוהל ןב

 .תבו םינב ינש ,םידלי3- םהלו תיפוחל אשינ ינד

.לאערזי קמעב ץוליחה תדיחי דקפמכ שמיש תואבכה ךרעמב ןורחאה ודיקפתב



 .הלופע טרוא ןוכיתב םייסו שורב תביטחב ,באז תיב ידוסיה ס"היבב דמל ינד

.153 תדחוימ הדיחיב ריוואה ליחב תריש אבצב

.םירבח ןומהב ףקומו חמש ,יטגרנא רענ היה ינד

 ח"מר לכב יאבכ ,ןעוצקמ היה ינד .הלופעב יוביכ תנחתב םינש13 תרש אוה

.הדקפמל היהו קמעב םידחוימ םיצוליחל הדיחיה תא םיקה אוה ,וירבא

.תוחילש הב הארו ותדובע תא בהא אוה





 ץוליח יעצבמב ףתתשהש רחאל םסרפתהו הלופע וריעב תרכומ תומד היה ינד

.לאערזי הלצההו ץוליחה תדיחי לע דקיפו םיקה ףאו םיזעונ



 ביני ותדוד ןבל שידקה ותוא ,"ץלחמה" ,הבוגמ ץוליח לע יעוצקמ רפס רביח ינד

.ןונבלב ברקב לפנשימואר





הליפנה דעומ

 תפירש החקלתה ,)2.12.2010( א"עשת הכונח 'א ,ולסכב ה"כ ישימח םויב

 תודלותב הלודגה התייה "למרכה ןוסא" הנוכמה הפירשה .למרכה רהב רעי

 המרג ,םשג אלל םישדוח ירחא שבויו תויחרזמ תוחור לש בוליש .הנידמה

 ףלא25 התליכ ,םימי העברא הכשמנ הפירשה .תוריהמב טשפתהל הפירשל

 .לארשי תנידמב עריאש רתויב לודגה עבטה ןוסאל הכפהו רעי לש םנוד



הליפנה דעומ

 ופסנ ,ןומד אלכ יוניפ תעב ,ןושארה הפירשה םויב .םהיתבמ ונופ םיבשות יפלא

 אלכה רבעל רהוסה יתב תוריש לש םירעוצ ליבוהש סובוטוא רשאכ םישנא44

 השולשו םיאבכ השולש ,סובוטואה גהנ ,םירעוצ37 ופסנ ןוסאב .שאב הלע

.םיריכב הרטשמ יניצק

.ףקיה בחר ימואלניב עויסב התבוכ הפירשה

הרובגה רוטיע ול קנעוה ינד לש ותולהנתה לע



הליפנה דעומ

 לש יוביכה תווצב םחלנ ינד ןוסאה ןמזב .ותומב35 ןב ,18.12.2010-ב רטפנ ינד

 שאה לע טלתשהל קעזוה תווצה .ןביר דעלא בדנתמה רענהוביידנמס ירוא

 .הפירשה לש תונושארה תועשב ןומד אלכל ךרדב היהש סובוטואב הזחאש

 ,השק בצמב םילוחה תיבל עיגה ינד .םיאבכב םג וזחא וללותשהש תובהלה

.בר ןשע ףאשש ירחא ופוגמ םיבר םיזוחאב תושק תויווכמ לבוס אוהשכ



הליפנה דעומ

 .םילוחה תיבב וייח לע טייח ינד קבאנ םימי רשע השיש ךשמב

 תיפוח .הנוירהל יעישתה שדוחב איהשכ ,ותייער ,תיפוח ודצל הדמע תעה לכ

.הדלי םימי רפסמ רחאלו הנורחאה וכרדב ינד תא התוויל





םידפסה

למרכה ןוסאל םינש9 תאלמב ,ל"ז טייח ינד למס בר ,היחאל תבתוכ ריקי ןב ילט

 תא יתלחתה ךכ- " ..רבע ןושלב ךילע בותכל החילצמ אל ינא ןיידעו תורוש9 יתקחמ רבכ"

.למרכה ןוסא רחאל ונייח ונתשה וב םויב ךלש רבקה לעמ ילש דפסהה

.רבד ותוא ראשנלכה לעופב לבא זאמ הנתשה הברה ךכ לכ– כ"חא םינש9 םויה

.רשוא לש םינטק םיעגר לומ לא– באכ ותוא

.תרכה אלש ךתב ,הלא לש הקוחצ לומ לא– תועמד ןתוא



םידפסה

 לע םילדגש םיטוטאז4 דועב אלמתהש ,םירוהה לש תיבה לומ לא– תונקיר התוא..."

.ךתרובג רופיס

.קזחו ךיתח35 ןב תראשנ ,התאו םירטפנ םירגובמ– םידלונ םידלי

: ךתומ תא תאצמ וב םויל דעו תדלונ וב םויהמ ךתוא הוולמשהרפיסה וז עשת

.9 = ירטמיגה םוכסה ,ןוושחב ח"יב תדלונ וב םויה

.9 = ירטמיגה םוכסה ,עבש תב ,ונלשאמאל רוכב ןב

.9 הרפסה תא תאשונ הצלוח םע לגרודכ ןקחשל תשפחתה ,םירופב דליכ



םידפסה

9 =03.03.03 ב ,תיפוח ,ךביל תריחבל ךיאושינ םוי..."

.9הרפיסה הילע רוברב תריס לע םידליה םע תמלטצה ,ךתומ ינפל םישדוח 'סמ ,דנל רפוסב

.9 קמע- התיה ךתומ לא ךתוא החקלש תיאבכה

.9 'סמ רדח היה ךביל םדנ םרט םימי16 תבכש וב ם"במרב רדחה

.םינכ9היכונחב ,הכונח גח היה ןוסאה הרק וב רוראה גחה

.9 = ירטמיגה םוכסה ,הלא ,רוחבל תקפסה דועש ,ךתומ רחאל הדלונש ךתב לש המש תא



םידפסה

 " ..רבע ןושלב ךילע בותכל החילצמ אל ינא ןיידעו תורוש9 יתקחמ רבכ"

..םינש9 ינפל ךלש רבקה לעמ ילש דפסהה תא יתלחתה רומאכ ךכ

ץועיה תשיגפ ףוסב םואתפו השדח החוקל דרשמב ילצא הבשי ,םייעובש ינפל

 לכב ץועייב יתייה רבכו ,השיגפל יתאבש ינפל לגוג ךילע יתישע" יל הרמא איה

 יתוא ןיינע אל ללכבו תא ימ לש תוחא יתיליג לבא םוחתב םילודגה םידרשמה

 .ולש הרובגה רופיס לעו ךיחא לע אורקל יתלחתה זא ,ךילע ארקל



םידפסה

 .ריכמ אל אוהש םישנא ליצהל ידכ שאל סנכנ אוה ךיאו ,היה אוה ימ יתנבה..."

 ךוניח ותוא תא םתלביקו תיב ותואב םתלדגו ותוחא תא םאש ימצעל יתרמא

 הדיחיה תא יכ ,ךילהתב הכירצ ינאש עוצקמה תשא תאש קפס יל ןיא ,םיכרעו

"ךיחא השעש ומכ קוידב-יתוא ליצהל ידכ שאל יסנכיתש



םידפסה

 םע םיבשוח תצק יתישע ,האמחמהו האוושהה לדוגמ יתשגרתהש ירחא זא..."

.ינממ םלשו בידנ ,עונצ ,םכח רתוי תייה .ךממ עבר אל ינאש יתנבהו ימצע

 אלו– המכח רתוי תויהל ימצע לע תדבוע טלחהב ינא תכלהש זאמש בל יתמש

.תמלשומ אלו המלש תויהלו הרומתב לבקל תופצל ילב קינעהלו עינצהל ,תקדוצ

 לכ הנומתה-ילש לזאפבו .םלשומ היהי אל םלועל– הרסח הכיתח םע לזאפ יכ

 עקרהמ קלח ,םימשב תאצמנ םימעפל ,התאש הרסחה הכיתחהו .הנתשמ ןמזה

.הנומתה לש "ינויח אל"ה



םידפסה

 תואיצמה תא הריכזמו תעצופ ,בלהרוזיאב ,ףוגה עצמאב קוידב איה םימעפלו..."

 המ לכו9 הרפסלו יל המ- ימצע תא יתלאשו .תכלהש זאמ הרורב אל הרתונש

 ילש םשהו ,ינד לש הנטקה ותוחא ינא ,ילט יל םיארוק זא ? ךרובע תגציימ איהש

 חקול ילוא– ןמזה לכ יתיא התאש םינמיס יל חולשל ךישמת .9 = 'ט תואב ליחתמ

.ךתוא האור ,םתוא האור ףוסב ינא לבא ,ןמז יל

,הינש לכ ,םוי לכ– ךילא תעגעגתמו תבהוא

".ילט ,םינש9 רבכ



החצנה

.הלופע וריעב םידליה ינגב דמלייש ,םידלי רפס ידי-לע חצנוי ינד יכ טלחוה2011 תנשב

 סנכב רשיב ,לאערזי תואבכל םירע דוגיא ר"ויכ םג ןהיכ רשא ,ץבקלא יבא ,הייריעה שאר

 ,"רוביגה יאבכה ינד" םשב םידלי רפס- טייח לש ורכז תחצנהל דחוימ טקיורפ לע דחוימ

.הלופע ידלי לש םירויא וולי טסקטה תא .ןגמ לגיס תרפוסה ידי לע בתכייש

.ותחפשמ ינבו וירבח לש םהיפמ ,ובל ץמואו ותרובג ,טייח לש וייח רופיס תא ראתי רפסה





החצנה

 תב ,ינד לשומיא .ינוריעה קראפב ינד לש ורכזל סופיט ריק ךנחנ ,תועמד יוורו שגרמ סקטב

 ."וישכע ךייחמ ינדש החוטב ינא" :הכינחה דמעמב הרמא עבש

."תמייקו היח ינד לש חורה ,םשגתה םולחה" :ץבקלא יבא ריעה שאר

 ונרבעש עסמהו תונורחאה םינשה תשמח ךלהמב ":תועמדמ קונח לוקב םאנ ץבקלא

 ,הרקיה טייח תחפשמ .הזה שגרמה עגרה ליבשב קר ולו םיווש ויה םינורחאה םישדוחב

 םדאל ןורכיז אוהש ריק .שדחמ סופיטה ריק תא חותפל האג ינא ,יביל לכב םכתא בהוא ינא

."הרובג לש תשרומ ריתוהש םיהדמ





החצנה

ל"ז טייח ינד ל"סר ש"ע-הלופעב יאבכה תיב



החצנה

 הפירשב םיפסנה תא חיצנמ רשגה ."44-ה רשג" תטרדנא המקוה למרכה ןוסא רחאל

 הנבומה ןורכיז חולב םיפסנה44 תומש םיעיפומ רשגהלע .22.5.2014 ךיראתב ךנחנו

.ופסנ וב םוקמה ןויצכ םיצע יעזגכ




