




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ירואי תימע



תודלי

 ולסכב ז"י םויב םילשוריב דלונ .רחשו ל"ז תנע לש רוכבה םנב
 .ודעוםענל רוכב חא)30.11.1993( ד"נשת
 ךישמהו "היבחר" ידוסיה רפסה תיבב דמל אוה .םילשורי זכרמב לדג תימע
 םילדנסב ,תולקב תימע רבע ןוכיתה תא .תירבעה היסנמיגב ןוכית ידומילל
 אל אוה םידומילב .תועוצקמה לכל תחא תרבחמ םעו ףרוחב םג םירצק םייסנכמו

 גשומ ,ויבא ירבדכ ,רידגה 'י התיכבש ךכ ידכ דע ועיגה םירבדהו ,הברה עיקשה
 לסרודכה ,םיינפואה ,הצירה תרחבנב תייה אל םא" :הגלמ דימלת ,ריעב שדח
 ."רחא רפס תיב ךל שפחל ךירצ היה הייחשהו



היהש דליה לע

 שוח לעב ,םנפומו טקש רענ היה– ויבהוא יפב יתימע ואשותימע ,שוקתימע ,תימע
 םינשה םע .תימינפ הוולשו ימצע ןוחטיב ותביבסל ןירקה דימתש ,חבושמ יניצ רומוה
 .ויתולוכיבו ויתועידיב ץיוושה אל םעפ ףא ךא ,םינווגמ םימוחתב בר עדי שכר



היהש דליה לע

 אל וירוה לבא ,ה'רבחה ליבשב רקיעב עיגה רפסה תיבלו ,דומלל בהא אל םנמא תימע

 םילשהו םירפס ארק ,ךירצש ומכ ותוא דמל והשמב ןיינעתה תמאבשכש םושמ ,וגאד

 םיידיב ומצע תא חקל ,א"י התיכב רפסה תיבמ קרזנ טעמכש ירחא ,ךכו .עדיה תא

 בתכ ,"רזומ תצק לולסמ תישע" .האנ תורגב תדועת םע החלצהב םידומילה תא םייסו

 היפרגואיג םע רבגומ ך"נתל תרבע ןכמ רחאל ,רבגומ הקיטמתמו הקיזיפ" ,רחש באה

 .והשמ דיספתש ונבשח אלו הזב ונמחלנ אל לבא ,רזומ לולסמ .םוליצו תונמא ףוסבלו

."ישוקו רסוח לכ לע רבגתת רגתאמ והשמ דומלל הצרתשכש ונעדי



תורגבתהה ליג

 .ןנוגמו רגוב חא היה אוה ותוחאו ויחאלו ,וירוה םע םיניוצמ םיסחי ויה תימעל

 תימעו ,היתורבחלו הריעצה ותוחאל וקיצהש הרק ,הביטחב היה אוהשכ ,םעפ

 ,ךכ רחא ףזננ אוה םנמא )!תומילא ילב( בצמב ולפיטו ועיגהש ,וירבח תא ןגרא

.הכלהכ לעפש ומיכסה םלוכ ךא





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 ןגנל ,ורדחב דבל תויהל םג בהא ךא ,םירבח םע תולבל תימע בהא יאנפה תועשב

 ןגנל דמל ךשמהב ,םירדוסמ םירועיש המכב ןגנל דמל ךרדה תליחתב .הרטיג לע

 ןדיבא ףסא תא רקיעב בהא אוה .הקיזומל הבשקה תועצמאב וא טנרטניאהמ

 הלוזה ול וארקו וצפישו ורדיס םהש טלקמב הליב םיבוטה וירבח םע .יאנב דוהאו

 ,םיקחוצו םינגנמ ,תועש ובשי םה הלוזב .םישעור םיבאפ ובהא אל םה ,םהלש

...שערה לע וריעה םינכשש דע



ןיינע ימוחתו םיביבחת

 טושפ וא ,וינפוא לע דיינתה םוקמ לכל .טרופסב קוסעל תימע הברה ריעצ ליגמ
 טרופס םוחת לכב .ןיוצמ התוא ריכהו וריע םילשורי יקלח לכב לייט ךכו ,הצירב
 ץורל רקיעב דימתה אוה .ןייטצה– םיינפוא ,לסרודכ ,ודו'ג ,הייחש :וב קסעש

 לחה ןוכיתה ףוס תארקל .םילועמ ויה הצירב ויגשיהו ,םיינפוא לע בוכרלו
 ללכ ךרדב :ןמזה לכ סמוע לידגהו םיכורא םיקחרמל ץר– אבצה תארקל ןמאתהל
 טומו תולוקשמ םע תיבב ןמאתמ היה הצירה ירחא .בגה לע לוח יקש םע ץר
.החיתמ



ל"הצל סויגה

 תמדקתמ הרשכה םייס תימע .ל"הצל תימע סייגתה20.3.2012 םויב
 ירחא .םידקפמ סרוקל לולסמה ףוסב אציו ןייטצמ ךינחכ תיברק הסדנהב
 חלשנ תוגיהנמ תלוכי לעבו יעוצקמ ,יניצרכ ומצע חיכוה הבש הפוקת
 יכה ןפואב וילייח לע דקפל ידכ ונוצרמ ותוא בזע ךא ,םיניצק סרוקל תימע
 ,"בהל" דודגב דקפמכ ץבוש אוה .התיכ דקפמ רותב רשפאש רישי

 .רהוד תגולפב



יאבצה תורישה

 יכה תומישמה תא לביק ,תורישה תא בהא ,אבצב עיקשה תימע
 ויתומישמל רבעמ .בטיה ןתוא אלימ דימתו תוינעבות יכהו תושק
 ,בצמ לכב וילע וכמס וידקפמ .וירבחל רוזעל ידכ היגרנאו ןמז הניפ
 ,תימע לש ותויעוצקמב וריכה דודגב .ותוא וכירעהו ובהא וידוקפו

."םלשומה" ול וארקו ןירקהש הוולשבו ויתולוכיב



יאבצה תורישה

 ינפב דמע םלמסש הקיתווה הקלחמה לש םימחולה ושקיב הגולפב הפוקת רחאל
 ןמז רובעכו ,ויפלכ םתכרעה לשב םהלש הקלחמב דקפמ תויהל רובעי תימעש ,רורחש
 תימע ךישמה אבצב םג .וז הקלחמ לש למסה תויהל רבע תימעו הרק ךכ ןכא רצק
 הכז ףאו טווינו תוצירב ןייטצה םינומיאבו ,ץורל דיפקה תושפוחב .טרופסב קוסעל
.הלילצ סרוק תליאב רבע ותליפנ ינפל רצק ןמז .תיתביטח טווינ תצירב ןושאר םוקמב

:וילייחמ דחא םע טבלתסמ תימע
http://amityeori.org.il/wp-

content/uploads/2017/03/%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%
D7%9D.mp4

http://amityeori.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D.mp4


יאבצה תורישה

.ןתיא קוצ עצבמ לחה ,2014 ינוי שדוחב
 יתעבג לש יתביטח ברק תווצ תחת התישארמ המיחלב הפתתשה תימע לש ותדיחי
 םיריצ תחיתפ ,םינעטמ לורטנ ,ןתדמשהו תורהנמ יוליג ללוכ ,תובר תומישמ העציבו
.וניתוחוכ לע םיליט ירילו תיפצתל סאמח תא ושמישש ולאכ וא ,םידושח םינבמ ץוציפו





הליפנה דעומ

 .)25.7.2014( ד"עשת זומתב ח"כ ישיש םויב "ןתיא קוצ" עצבמב ברקב לפנ תימע

 לדגמו דגסמה( םימה לדגמ תא ץצופל המישמ הלביק הקלחמה צ”החא ישיש םויב

 ונקתוה ’םימתה‘ םימה לדגמ גג לע .)ןתיא קוצ ילמסמ דחאל ןכמ רחאל וכפה םימה

 תווצה רשאכ .זוע לחנ ץוביק לע תורישיותפציתש סאמחה לש הליל תייאר יעצמא

 שיש רשקה תשרמ וניבהו ,הגולפה רוזאמ תוירי ועמש םה לדגמה שארב םקמתה

 .וניתוחוכ ןיב םיעגפנו תולקתה



הליפנה דעומ

 תשרה.החלצה אלל ךא עויס שרדנ םאה ןיבהלו הגולפה םע רשק רוציל הסינ מ”מה

 תא ףוגאל ,לדגמהמ תדרל טילחה מ”מה .םינוכדעו תודוקפ ,םיחווידב הסומע התיה

 רשק ,תוכרעיה ידכ ךות .הגולפל עייסלו ביבסמ תולקתיהה תדוקנל עיגהלו הטמסה

 .2 ’סמכ ותוא ףילחה תימעו קשנב רוצעמ ול שיש עידוה מ”מה



הליפנה דעומ

 .תולקתיהה רוזא תא ףגאלו )הניפ( גיזל עיגהל הרטמב הטמסב ענ ,לדגמהמ דרי תווצה
 שא יפוליח וליחתה .ךומס תיב ןולחמ שא תכמ ףטח אוה גיזל עיגה תווצהשכ
 הטמסל ןולחהמ וצפק םילבחמה .םילבחמה רבעל קרזו ןומיר ףלש תימע םכלהמבש

 )ינשה דצהמ תימע לשהיילוחהו דחא דצמ פ”מה( גיזה תוניפ יתשמ שאה תכממו
.ךומסה תיבל הטמסה תא רובעלו ץופקל חילצה ישילשה לבחמה .םילבחמ ינש וגרהנ
 עיתפה תיבה ךותל חרבש לבחמה .תונגראתה ךרוצל הניפהמ קחרתה מ”מה תווצ
 ועויסב .םוקמב גרהנש תימעבו טטומתהו עגפנש מ”מב עגפו שאב חתפ ,דצהמ םתוא
 לע םג לגעמ רגסנ ,תוינש רפסמ ךות ותמזוימ עוריאה רוזאל עיגהש שוחנ פ"מ קנט לש
 חכה תא הליקתהש הנושארה שאה תכממ .עוריאה םייתסה ךכבו ןורחאה לבחמה
.ףסונ ןיצק עצפנו ל"זדנליוב איג ןושאר למס םג גרהנ ,תימע ץלחנ ותרזעלש



הליפנה דעומ

 יאבצה ןימלעה תיבב םימלוע תחונמל אבוה אוה .ולפנב תחאו םירשע ןב היה תימע
.חאו תוחא ,םירוה ריתוה .םילשורי ,לצרה רהב
."רוזחל לכותש ידכ הטסת לא .רוא קלדנ קוחרמ" :ויבהוא ובתכ תימע לש ותבצמ לע



םידפסה

 קורזת ,התיבה סנכיתש םיכחמו םיעגעגתמ ונחנא וישכע" :הבתכ ,תימע לש ומא
 םיעגעגתמ .הרטיגב ןגנתו הפסה לע ערתשת ,קיתה תא ךילשת ,'ההההא' הזיא
 ,קותמה ,ינשייבה ךויחל םיעגעגתמ ,תחלקתהשכ פוטפלהמ תעקובה הקיזומל
 קר לבקל תמכסהש ,תופוטחה תוקישנלו םיקוביחל םיעגעגתמ .בלה הבושו בוטה
 ,אמיא' :תוינוקלה ןופלטה תוחישל םיעגעגתמ ,אבצהמ תבש וא אבצל תעסנ רשאכ
 באכ םישחו .המיסקמה ךתוישיאל םיעגעגתמ ,ללכבו .'תוארתהל ,רדסב לוכה ,אבא
...ךתומד תא םולחנ קר ,דוע ךתוא הארנ אלש העידיה חכונל ארונ



םידפסה

 םלועל ומילשי אל הזה רסוחה תא .ונתאמ קלח תויהל םיכפוהש תונורכיזה תאו..."
 תורדוח יכה םייניעה םעו רוהט בל םע ,םיהדמ ךכ לכ תייה ...קחרמה אלו ןמזה אל
 .ךינפל סורפ היה םלועבש בוטה לכ .תחאו דחא לכ סיממ היהש ךויחו ,תוניבמו
."חיצנהלו רוכזל ,עגעגתהל אוה תעכ ונל רתונש לכ .םדקומ ךכ לכ תכלה– םוקמבו

 :תימע לע תרפסמ החפשמה
https://www.youtube.com/watch?v=Dg6iImwkEHc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Dg6iImwkEHc&feature=youtu.be


םידפסה

 ןז ,דחוימ והשמ תייה .ךתוא ראתל רשפא יא" :רפיס ,תימע לש בוטה ורבח ,יגח
 בור לש תויוטשב תקסעתה אל .בוטו יתימא תייה לבא .דחיב לוכה ,רזומ ףוע ,רידנ
 המישמל ,תוחילש וזיאל ונילא אבש ,ךאלמ ללכב תייה ילוא .םיליגרה םישנאה
."המגוד תווהל ,גהנתהל ךירצ ךיא םדא ינב דמלל– הבושח
 חיכוה אוה םינשה םע .םירבח םע ךכ רחאו ותחפשמ םע ,לייטל דואמ בהא תימע
 הליבטל וא קינקיפל ,םיל– םילויטה תא ןגרא דימתו ,ןוגרא תלוכי לעבכ ומצע תא
.ןייעמב



החצנה

:הלודגה ותבהא היה רשא ,טרופסב תורושק ןבור ,םיכרד רפסמב חצנוה תימע
 ינבל המצעה תינכת המיקה )ולפונ רחאל םייתנשמ תוחפ הרטפנש( תימע לש ומא
 ךרע םהל ןתייש ןפואב 'תימע לש ךרדב םיכישממ' םילשוריב תירבעה היסנמיגב רעונ
 תיבב ,םידומילב( םינוש םיבצמב תודדומתהל םילכ םהל הנקיו םתוא קזחי ,םייחל ףסומ
 הוותה ומצע תימעש םינכתהו םייחה ךרד יפ לע הבתכנ תינכותה .)םירבחה לומו

 לע התבוע איהו תינכותה תא המזי תניע .תדחוימה ותוישיא בוצעבו טרופסב וקוסיעב
 םע ףותישב ,הנושארה הרושהמ םיישיא םינמאמו טרופס ינמאמו עוצקמ ישנא ידי

 ןומיא תללוכ )’ט תבכשמ לחה( תיתנש-ודה תינכותה .םילשוריב תירבעה היסנמיגה
 תדחוימ תוליעפ תמייקתמ תועובש השולשב םעפ .ףערודכו המיחל ,תויונמאה יפנעב
 ,ישוק ,תוכנ לע רבגתהל םייוכיסה לכ דגנכ וחילצהש םיאטרופס ידי לע תרבעומש
.דועו רבשמ



החצנה



החצנה

 תושר ףותישב2014 רבמבונב הברעב הנבנש םיינפוא תביכרל ליבשב חצנוה תימע
האומ תוקיתעל הרצק תבריח ןיב ,"םיינפואל לארשי ליבש" תתומעו םינגהו עבטה
 ליבשה תא םילשמ ןורחאה עטקה .)םימשבה ךרד לע ,הברעבש רפוצ בשומל תיברעמ(
 .הגולפל וירבחו וירבח ,תימע לש ותחפשמ ופתתשה ותיינבבו תליאל ןומר הפצמ ןיב
 וירוה ורפיס ,"וכרוא לכל 'לארשי ליבש' תא השעי ררחתשי אוהשכש רמא דימת תימע"
 ונבשח ןכלו ,םיינפואב דיינתהוםינולתאירטב ףתתשה תימע" .ליבשה תכונח סקטב
."ונלו ול םיאתת וז החצנהש



החצנה



החצנה

 .הצירה היה וב קסע תימעש רתויב יתועמשמה טרופסה
 הצר תימעשכ .ריעה יבחרב םוקמל םוקממ עיגהל יעצמאכ הצירב שמתשה תימע
 .ץרו טרופס ידגב שבול היה ,ותוא זיגרה והשימשכ .ץרו טרופס ילענ לעונ היה ,עגריהל
םינייוצמ םיגשיהל עיגה אוהו תימע לש םיקוסיעהמ יתועמשמ קלחל הכפה הצירה
 הצירל ותבהא תא חיצנהל החפשמה הטילחה ותליפנ רחאל .םיכורא םיקחרמל הצירב
 םויב חומשלו םייחה תויכשמה תא שיגדהל ידכב רבמבונ ףוסב לחש ותדלוה םויב אקווד
.היבחרבש תירבעה היסנמיגל לצרה רהמ םיעובק םילולסמב םייקתמ ץורמה .ותדלוה



החצנה



החצנה

הנורחאה הרהנמה ןוטרס
ןתיא קוצ עצבמב הצצופש




