




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז בוט ןמיס הליש



תודלי

.ןורמושבש םיפוצ בושייב1994 תנשב דלונ הליש
 .הירורב ידעו תיבהז םתור ,יחיבא רמתיא ,ביני ,םתוי- םיחא השיש ךותמ ישילש דלי

 ."וסיס"ו "לולש" ,"ילוליש" ותוא תונכל ובהא םלוכ
 "אביקע ינב" רעונה תעונתב ליעפ היה 'ג התיכמ .עמשוממו םנפומ דלי היה הליש

.ךירדהל לחה 'ט התיכבו
 לכ תולוק ילוקב םיריש ,תבשה ןחלושב םיקוחצ" ,ימיטפואו חמשכ ותוא ורידגה םלוכ
 ."וביבסש ימ לכלו החפשמלו םירבחל תפרוטמ הגאד ,ןמזה
 ."םלוע תוכילה" תבישיב דמל ןוכיתבו ,ןורמוש ינרקב "יאקרב" רפסה תיבב דמל הליש
 ךשמל ,ןוכיתה ידומיל תא םייסש רחאל "ןורבח יבש" ההובגה הבישיב דומלל רבע
 .םינש שולש



היהש דליה לע

 .תיבב עגורה ןמיס היה אוהו םייח תחמש ול התייה .ןשייבו ןכייח היה הליש
 תולכתסהב הנייפאתה ולש תוימיטפואהו ,האלמה סוכה יצח תא דימת האר אוה
 .בצמו םדא לכ לע תיבויח
 ,חמשה ,"ןצילה" דודה היה אוה .וינייחא תשולשו ויחא םע הלועמ רשקב היה הליש

 וניב ןוימדה לשב "אבא" ותוא הניכ ,ויחא ןב ,יאורלא .החמשב םינייחאה לע רמשו
 הלימה היהת וזש הצר ,"הליש" הלימה לע בושו בושותיא רזח הליש ןכלו ,ויבא ןיבל
 .ולש הנושארה
 ובס תא םדוק רקבל עיגמ היה ,סיסבהמ וא הבישיהמ תושפוחמ התיבה רזחשכ
 .התיבה רזחש ינפל ותבסו



היהש דליה לע

 ןחלושב םיקוחצ הז ,תוימיטפואה איש הז ,החמש הז ,םייח הז הליש" :וילע רפיס ביני ויחא
 ילוקב םיריש הז ,םוי לכ םירופיס הז ,םייחב םיישק םע תודדומתהל הארשה הז ,תבשה
 ."ךביבסש ימ לכל– החפשמלו םירבחל תפרוטמ הגאד הז ,ןמזה לכ תולוק

 ,שבוכ ךויח ול היה" :רפיס ,םינש שולש ךשמב הליש דמל הב ,"ןורבח יבש" ,הבישיה בר
 עדי .םלוכל חור תחנ השעו םישנא בהא .לארשי ץרא לש תוריפהמ- תועינצ ,הוונע ,תוקיתמ
."םישנאה ןיב רבחל
 ינלבוסו לבקמ היה ,תוחפ םילבוקמ הבישי ינב םע אקווד תבשל בהאש ורפיס הבישיל וירבח
.זכרמה אוהש השגרה ןתנ אלו ולש טקשב וירבח תא גיהנה .ונממ הנושל םג ,םדא לכל





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 םיכרצ םע םידליל תועייסמה תותומעב דוחייב ,ןומה בדנתהו רוזעל בהא הליש
 ."הוולש"ו "ןורמוש ןושפונ" ,"אפרמל הרזע" ,"דליל החמש" ,"ן"ליא"- םידחוימ

 ותורגבבו הובג רענ היה אוה .טרופסה היה הליש לש םיטלובה ויביבחתמ דחא
 תוציר ץר ,לגרודכ קחיש ,"ןורמושה תוגיל"ב לסרודכ קחיש אוה .1.90-ל עיגה
 תא דהאו תומחלמ ילבו הבוט חורב קחשל בהא אוה .תולוקשמ םירהו תוכורא
.לסרודכב "ביבא לת יבכמ" תצובק

.םילויטו עבט בהאו ,תירבעו תיזעול ,תיחרזמ הקיזומל ןיזאהל הנהנ הליש ,ןכ ומכ



ל"הצל סויגה

 .ינלוגל ותוא הפחד החפשמהש תורמל ,יתעבג תביטחב ץבוש ל"הצל וסויג תעב

 תגולפב ץבוש ףוסבלו ,רשפאש בוט יכה השעי עיגי וילאש םוקמ לכבש עידוה הליש

 .ינלוג תביטח לש )ר"סלפ( רויסה

 .בל ץמוא חיכומו תומלשל רתוחה ,תפומל לייחכ ותוא רידגה ודקפמ

 שבגמה םרוגה דימת היהו לרומה תא םירמ ,תורימשב וירבח תא ףילחמ היה הליש

 הליש ,רחא וא הז דקפמ לע וסעכ םימחולהשכ ."והילא תווצ"ב םירבחה ןיב דחאמהו

.בצמבו דקפמבש בוטה תא אוצמל עדיו םעיגרהל תונוכנה םילימב שמתשה



יאבצה תורישה

ראשיש וויק וידקפמש תורמל ,דוקיפל דעוימ היהו יתגולפ ןייטצמ תדועת לביק הליש

 תונייטצהה תודועת תא תולתל בריס תועינצ ךותמ .ולש המרה המורתה תוכזב תווצב

.יתרקויהר"סלפב תרשמ אוהש רפיס אלו ולש

 דימת המל" :םלוכל רמאו םק הליש ,השקה הנואתה ינפל ,הנורחאה תווצה תחישב

 ינשל דחא דיגנ וישכע ואוב ,םיתמ םהש ירחא םישנא לע םיבוט םירבד םירמוא ונחנא

."םהב םיבוטה םירבדה תא



יקאילצכ ןחבוא הליש הנואתה ינפל םישדוח העברא

 לכ ןטולג לוכאל אל היעב יל ןיא" :הל רמא אוהש תרפסמ ומא

."הכונח לש תוינגפוסה דע לבא ןמזה

 בוהאה לכאמה והז תוינגפוסו 'גניפסש דחא רותב עודי היה הליש

.'גניפסה לע רתיוו אל אוה הכונחה גח עיגהשכו וילע





הליפנה דעומ

 הדיחיב ראשיהל טילחה ךא ,התיבה רורחש לביק הליש13.2.2018-ה ךיראתב

 ףלחמל תינופצ תינלטק הנואת העריא ברע תונפל .תאצל רחא םחולל רשפאלו

– םוקמב וגרהנ םימחול ינש .הדיחיה לש בכר ילכ השולשל תיאשמ ןיב זוע ינצינ

 .הליש םהב ,ועצפנ הרשעו ,ןאיבוקעי )ירב( רב ןושאר למסוופסט וטש ןושאר למס

 חחוש ףא ויבאו ביצי הארנ ובצמ .רמושה לתב "אביש" םילוחה תיבל להבוה הליש

 ופוגו ובצמ רדרדיה םימי המכ רובעכ ךא ,םילחישכ לסרודכ וקחשיש חיטבהוומיע

.השקה העיצפב דוע דמע אל



הליפנה דעומ

 .)19.2.2018(ח"עשת רדאב 'ד םויב ודיקפת יולימ תעב לפנ בוט ןמיס הליש למס

.ותליפנ ירחא ןושאר למס תגרדל הלעוה הליש .ולפונב היה שולשו םירשע ןב

 ויתולעמ הלגי ויתונורסח ריכמה קר .ינלוגר"סלפ םחול" :ויבהוא וקקח ותבצמ לע

.הליש לש דיינה ןופלטב סוטטסה היהו קוק ברל סחוימ הז טפשמ ."ותלוז לש



החצנה

 לש שיא הליש" :ויבא רמא ךכ לעו ,םדא ינב השישב ולתשוה הליש לש וירביא•
".םייח ליצה ותומבו וייחב .תובדנתהו הניתנ
 תיבה" ,םידחוימ םיכרצ םע םידליל תינודעומ תמקהב וחיצנהל ורחב ותחפשמ ינב•

."הליש לש
.ינלוג תמוצב "ינלוג" תביטח לש החצנהה רתאב חצנוה הליש•
 ץע תומדב יתונמוא גצימב הליש חצנוה רמושה לתב "אביש" םילוחה תיבב•

 .בל םרות לש םש קקחנ הלע לכ לעו ,בלבלמ
 ינש רכזלו ורכזל הטרדנא ותווצ םיקה "ינלוג"ר"סלפ לש םינומיאה חטשל הסינכב•

.הנואת התואב וגרהנש םיפסונה םימחולה
בוט ןמיס הליש לש ורכזל טרסב הייפצל•

https://www.youtube.com/watch?v=BB1XdO5H1JU


החצנה

 לשב אלא האווצכ אל– ויתובקעב "ינלוג"ר"סלפל סייגתהל רחב ,הליש לש ויחא ,רמתיא•
 תלעופ החפשמהו ,ורכזל ריש בתכ םג חאה .הדיחיה לע רפיס הלישש םירופיסל ותכישמ
.וניחלהל
 רועיש םיפוצ בושייב "אביקע ינב" תעונת יכינח ומייק ותליפנל הנושארה הנשב תבש ידמ•

.ותמשנ יוליעל
הליש לשורכזל קובסייפה דומע•
 :ןורמוש תירוזאה הצעומה תוסחב הכורעת לאיראב הגצוה2019 יאמ שדוחב•

 .ןורמושהמ םיללח רשע-הנומש רכזל םהיתוריציו םינמוא רשע-הנומש
 הליש לתמ וחקלנש םינבא שש םליצו בוט ןמיס תחפשמל רבח גרבנירג ךורב םלצה
 וירביא תשש תא תולמסמ םינבאהש ריבסה רצויה .קלוד רנ ודילו ,חרק שוג ךותבהמודקה
.הלתשהל ומרתנש הליש לש

https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F-%D7%98%D7%95%D7%91-401259290496284/



