




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז גרפ גומלא



תודלי

 ,ףסויו רמת לש םנב .)19.10.1993( ד"נשת ןוושחב 'ה םויב עבש ראבב דלונ גומלא
.הידוהל רגוב חאו ןוליא ,דעלג ,ביבא לש ריעצ חא ,וירוהל יעיבר דלי

 .תוקיתמ אלמ טועפ ;םיכורא םיסירו תולודג םייניע לעב ,ראות הפי קונית היה גומלא
 .תבל וירוה תגרע תא ריגסהו ורעיש ךרא ,יצחו םייתנש ול ואלמש דע
.ותוחא הידוה הדלונ שמח ןב היהשכ
.ילגומו יתומ ,קתומ :ויה ולש הביחה תומש

 "םע יביתנ" יתד-יתכלממ ידוסיה רפסה תיבב ,עבש ראבב ךנחתהו לדג גומלא
."ת"ימא" ףיקמ תבישי לש םייניבה תביטחבו



היהש דליה לע

 תא םיתעל ןקית הטוהרה ותפשבו ,בר עדיו תואיקב ןיגפה םידליה ןגב רבכ
.היה ןובנו םכח דלי ,תירבעב תננגה לש היתואיגש

 גהנ תבש תארקל .תותובעב רבוחמ היה ומיא ימתל ,החפשמ שיא היה גומלא
 דביכ ;הברקו הבהא יסחי םקר ויחא םע .תיבה תודובעב עייסלו םיחרפ הל איבהל
 קחשל בהא דחוימב ,הנטקה ותוחא לע הבהאו םוח ףיערהו םירגובה ויחא תא
.להת ותינייחא םע



תורגבתהה ליג

 ,םירומה .וריעב ריוואה ליח לש "ינכטה" רפסה תיבב גומלא םייס ןוכיתה ידומיל תא
.הרובחה לשו התיכה לש ןקיחצמה ,יטגרנאה דליה תא ובהא םירבחהו םיכירדמה
 .טלובו ידוחיי היה אוה
 ;ריבכמל סדנוק ישעמ איצמה ,בבושו ץרמנ דימלת היהש תרפסמ ,הבכשה תזכר ,הויז

 תאצל חילצה ללועש לולעת לכמ יכ םידיעמ וירבח .םלוכ ותוא ובהא וניח תוכזב ךא
.ךויחו החיפט ,הצירק תוכזב ,עגפ ילב

 .שנעיהל לולע אוהש העידיב תולובגה תא חתמו םעפ אל ןכתסה גומלאש רפיס ויבא
 אוה ,תאז םע .םיחוכיו ילבו הנבהב שנועה תא לביק ,השעש השעמ לע ספתנ םא
.ללכה ןמ אצוי עונכש רשוכב ןחינ



תורגבתהה ליג

 וליג ינב םירבח ילגעמ ןיב רבחמ ריצ שמישו ,תורבחבו םירבחב ףקומ היה ריעצ ליגמ
 .ותברק תא ושקיבו ונממ ועפשוה םהו ,םיבר םיריעצ וילא טנגִמ אוה .ונממ םירגובו

 .רוזעלו ץעייל ,בישקהל עדיש םושמ ,םהל הרקש שדח רבד לכב ותוא ופתיש וירבח
 קיספה ,םיימעפ בושחל ילב .ולש עונפואב הלקת לע ותוא לאש רבח םימיה דחאב
 ההת רחא רבח .ופסכמ םליש וליפאו הלקתה ןוקיתל הנפתה ,ויקוסיע לכ תא גומלא
".יל בוט– ול בוט" :הנע גומלאו ,תאז השע עודמ





ל"הצל סויגה

 .2012 סרמב8 ,ב"עשת םירופב ריוואה ליחל סייגתה גומלא

.ריוואה ליח לש ינכטה ךרעמב ץבושו הפיחב "ינכטה" סיסבב תונוריט םייס אוה



יאבצה תורישה

 דיקפ ,ןורחאה ודיקפתב ."םירצח" סיסבב "םישיטפה"69 תסייטב תריש גומלא
 אוה .סוטמה לש םילכה תקידב לע הנוממ היה ,)יעקרק-תת ריד(9 ק"תדב םילכ
 ,הבר תוירחאב ,תיעצבמ תוליעפ תוברל ,תפטושה תוליעפל וז תינכט הכימת עציב
 סיסבלו ק"תדל וירבחו ,רבד לכב יבויחה תא שיגדהל דיפקה .תויעוצקמבו תוריסמב
.היעב לכ רתפו םהינפ לע םג ךויח הלעה ,ולש םייחה תחמש תוכזבש םירפסמ

 םירמ אב תייה רקוב לכ" :"ק"תדה לש רצואה" ותוא הניכ ,תורישל ורבח ףסא
"!רצוא תייה ,חוכ ונל ןתונו תוזיבשהמ םלוכ תא איצומ ... .חורה בצמ תא םלוכל



הליפנה דעומ

 .םוי םירשעו םייתנש ל"הצב תריש גומלא
 עונפואה תא הנקש ירחא םימי העברא.סיסבל וילע בוכרל ןנכתו ,עונפואל ףסכ ךסח אוה
 .םירבח םע יוליבל ותיבמ אצי ,)28.3.2014( ד"עשת 'ב רדאב ו"כ ישיש ליל תוצחב ,ףסכנה
 םודא דוד ןגמ תווצ .עבש ראבמ האיציב הנוח תיאשמב גומלא שגנתה עונפואה לע ובכורב
.ותומ תא עובקל ץלאנ ךא ,האייחה תולועפ וב עציב ,םוקמל קעזוה

 .ותוריש תעב לפנ גרפ גומלא
 .עבש ראבב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה אוה .ולפנב היה יצחו םינש םירשע ןב
.תוחאו םיחא השולש ,םירוה ריתוה
.למס תגרדל ותליפנ ירחא הלעוה אוה





םידפסה

 םימשבה תוחוחינ .יתוא וקביחש םיידיל תעגעגתמ" ,ומיא הרמא ",ישארב דהדהמ ךלוק"
".יבילב הרעפנ הלודג םוהת .ךירחא םיכורא םילבוש וריאשה ךתוא ופטעש

 ,םירבח לש םיבר םילגעמ תרביח ,םירבחה גוחבו החפשמב דואמ דוהא תייה" :ול דפס ויבא
 תחמש .תורבחה קוריפ ידכ דע קומע ךודכד םהל המרג ךתומלעיה .ךוותה דומע םהל תייה
 .תולובג הצוח הדהאו תורבח לגעמ ךביבס ורצי ךלש תלוזה תבהאו תוימיטפואה ,םייחה
 יתייה .םיברה ךירשקו ךירושיכ לשב דחוימב בר רזעל יל תייה םינוקזה ןבכ.קנע ללח תראשה
 .הדירפ לש קוביח אל ,יחצנו קזח קוביח ךתוא קבחל ,רוחאל לגלגה תא טעמ ריזחהל הצור
 תושעל עדוי התאש ומכ ןגרפמ קוביח– אמיא תא דחוימב ,קזח קבחמ תייה התא םג חטבו

 .)הרתי תואמצע ףא םיתעל( תואמצעו ימצע ןוחטיבב תנחינ ךירוענ רחשמ .בוט יכה
".תאז בייח גומ-לא ךמשש הארנכ ,יזויציבמא תויהל ךממ ענמ אל דחפה



םידפסה

 קוחצה ירבדב ,ךליגל תיסחי ךלש המכחה ירבדב רכזנ ינא" :רפיס ביבא ויחא
-לא' םשה לש םישוריפהמ דחא.והומכ יתיאר אלש ךלש בלה ץמואב ,ךלש םיקיחצמה
".יל רבחתה דואמ הז ,ץמוא הז 'גומ

 דעו םינטק לש תורדסמ ,היזיוולטב ךתיא תופצל יתבהא" :ויחא גומלאל בתכ דעלג
 לכ ונקחיש דחיבו םילהוא ךתיא םיקהל יתבהא .םיצורמו ןשקא רקיעב ,םיטרסל
 .לוכה לע ךתיא ץעייתהלו ץעייל יתחמש ... .םיחאה
 רובעכ ונמלשה לבא ,םימעפ המכ ונבר וליפאו דואמ ךילע יתסעכש םיעגר םג ויה
 תא תבתינ ,היעב לכמ תאצל תעדי ,המכח הברה םע םיסקמ רבגל תכפה ... .תוינש
".ךנוצרכ ךלש םייחה



םידפסה

 הנבה הליגש םושמ היעב וא הלאש לכב וילא ונפ םה ;וביל בוט לע םירפסמ וירבח
 ,בגה ירוחאמ םירחא לע רביד אל םלועמ .תונכב בישהו ךמת ,םיבר םימוחתב תואיקבו

 דדועל עדי גומלא .בל בחורב קינעהו םלוכ לש רבח היה .םולש ןיכשהל הסינ דימת
.םוקמ לכל ותוא הווילו וינפמ שמ אל םלועמ ןרוקה וכויח .םישק םיבצמב וליפא ,חמשלו

 ךילע ךומסל ,ךב בהאתהל ונלוכל המרג ךתוא הפטעש המזירכה" :רפסמ ורבח רימא
 רואה תדוקנ ,ונתיאמ דחא לכ לש תיטרפה שמשה תייה ... .ךתרבחב דימת תוצרלו

 ,הקיחצמה הרעהה ,הנוכנה הצעה תא תתל עדוי דימת ,רתויב םיכושחה םיעגרב
".רוהט בלמ האבש תאזה הכימתב ,הבוטה השגרהה



םידפסה

 .ללפתהל ץרו ןטק והשמ לכא ,ןיליפת חינה רקוב ידמש םירפסמ תסייטל םירבחה
 םה ",רבד רסחי אל דחא ףאלש גאדי ,רקוב תוחוראב קנפיש ,ונתוא קיחציש ימ ןיא"
 ךרדב ,התא קרו התא דימת ,םילכסותמו םיצוחל ,םיינבצע ונייה המכ הנשמ אל" .ורמא
.ונינפ לע ךויח תולעהל תעדי ,ךלש תדחוימה
 היה אוה .םירבחו החפשמ ,םייוליב ,הדובע ,אבצ ןיב בלשל עדי ,ץורח רוחב היה גומלא
 רשת קינעהל שקעתה הדעסמבוםיקקזנל הקדצ ןתנ תובר תויונמדזהב ,דסח לש שיא
."םירצלמל בידנ



םידפסה

 םירבחהו התיכה ידימלת ברקב בוהאו יתורבח רענ היה גומלא" :רמא ,ליג ,הבכשה זכר
 .בוט םהל היהיש ידכ לוכה השעו םהל גאד דימת ,וינפל וירבח תא םש דימת אוה .ולש
 גומלא .םישנא תרבחב הארנ דימתו ותוא ובהא םלוכ .ולש לע דומעל עדיו ןשקע היה אוה
 ידכו לויטב היהי המ קוידב תעדל ידכ םייתנשה םילויטה ינפל םיזכרה םע תבשל שקעתה
 דימתו ףצחתה אל םלועמ .לוכמ רתוי ותוא הניינע הרבחה תחוור .ונהיי םלוכש גואדל
 םג ,בוחרב וליפא ;ולש םולשה רקיעב היה גומלא תא דחייש המ ... .וינפ לע ךויח הארנ
 הלעמל ףאש גומלא .ךמולשב שורדל ידכ ךילא דע עיגמ היה ,ךתוא הארו קוחר היה םא
".םהב ץמאתהש תומוקמב חילצהו



םידפסה

 לש וידקפמ" :ץנג ןימינב ףולא-בר יללכה הטמה שאר בתכ ,םירוהל םימוחנתה בתכמב
 המישמ לכ עוציבל ההובג תוביוחמו ודיקפתל תוריסמ ןיגפה יכ ,םירפסמ גומלא
 אלמ ,יתורבח םדא ,עייסלו רוזעל הברהש ,תמא לש רבחכ ראות גומלא .וילע הלטוהש
 היה ,דועו הלא לכ לשב .רבד לכב יבויחה דצה תא תוארל ליכשהש ,םייח תחמשו ץרמ
".ותוא םיבבוסה לע בוהאו ךרעומ



םידפסה

 שחו ,ודיקפת תועמשמ תא בטיה ןיבה גומלא" :שיגדה ,תסייטה דקפמ ,דדוע ףולא-ןגס
 שכר ותוריש ךלהמב .ךייתשה וילא ק"תדהמ האציש החיג לכ יפלכ ההובג תוביוחמ
 ךויחה .עייסלו רוזעל הברה םהל ,הל הצוחמ ןהו תסייטב ןה ,םירבחו םירכמ גוח גומלא
 שממל הקיפסה אלש ,הריעצ המשנ לע ודיעה תובוטה ויניעו טקשה טבמה ,בבושה
 יבוטמ דחאב םעפה עגפ םיכרדה תונואת עגנ .ףטחב העדגנו הל ןופצה דיתעה תא
".ונישנא



החצנה

 .ןוכיתב תרושקת ידומיל תרגסמב ,"ךל וכחי דימת" ,ורכזל טרס הקיפה ותוחא הידוה

 ,תונטייקב ,'א התיכב .םייחב דעצ לכב יתוא תיווילו יילע תרמש דימת ,לודגה יחא"

 יתצרעה דימת ,יוקיחל לדומ יליבשב תייה .ילש תודליב לודג קלח תייה .םילביטספב

 תיב ותוא אל רבכ תיבה .ילש חא התאש הזב יתיאגתהו ךילע יתרביד דימת ,ךתוא

 םע טבמה ,ילש שארב דימת ךלש קוחצה ,לוקה ...ךלש רואהו החמשה ילב ,ךידעלב

".ייחב יתועמשמ ךכ לכ קלח ,ירובע תייהש המ לע הדות ...תובוטה םייניעה
https://www.youtube.com/watch?v=bzNhBUlMc9E&list=PL88EucKXaG_zPgv9O5ODZ4RPkpc9umdxE&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=bzNhBUlMc9E&list=PL88EucKXaG_zPgv9O5ODZ4RPkpc9umdxE&index=2


החצנה

 העטנ וילא ךומסבו ותחצנהל דעלג גומלא לש וירבח ומיקה הנואתה םוקמב
.תיז יצע ינש החפשמה

.תובוחרב ,ללפתהל גהונ אוה ובש תסנכה תיבב ורכזל תכורפ שידקה ןוליא ויחא




