




רכזל לושיב שגפמ

יול )ףסוי( יסוי ןרס



תודלי

ה"לשת לולאב א"כב ,28.8.1975ךיראתב,םילשוריב דלונ יסוי

.ינורו תימולשל חא ,יול דודו תנע לש רוכבה םנב

 תביטחל ךישמהו דלאס רפכבש ידוסיה רפסה תיבב וידומיל תא לחה יסוי

 תיבב דמלו ןלוגל ותחפשמ םע רבע ןוכיתה תונשב .הילצרהב "ארויג די" םייניבה

.ןירצקבש "ןלוג יפונ" ןוכיתה רפסה



היהש דליה לע

 בחר ןווגמ לע עדי םהב אצמו םירפס תאירקמ הנהנ אוה .םכחו רקוח ,ןרקס היה יסוי דליכ

 וילע היה לוכיש המ לכ תא יסוי ארק ,ותוא ןיינעש םוחת אצמשכ .םיאשונו םימוחת לש

 המ לכ תא עדיו םוחתה לש אלמ יוצימל עיגהש דע תוניחבו תודידמ ,םייוסינ ךרע ףאו

 .תעדל היה לוכיש

 הסנמו םתלועפ ןפוא תא רקוח ,םירישכמו םיצפח לש הבכרהבו קוריפב הסנתמ היה יסוי

.ומצעב םתוא ןקתל

 הצור אוה המ בר קוידב עדוי היה ,השקב שקיבשכו קויד תלוכי וב החתיפ יסוי לש ותונרקס

.הנווכה המלו



היהש דליה לע

.אפורכ ויבא לש ותדובע תובקעב הריד ירבעמ בקע רפס יתב רפסמ יסוי רבע דליכ

.םיניינעבו קלח שיגרהלו םיבוט םירבח שוכרל חילצה ,יסוי ףרטצה וילא רפס תיב לכב

 ומצעב דמלנה רמוחה תא דמולו תיבב יסוי ראשנ היה רפסה תיבל תכלל הצראלשכ

.החלצהב

.םייחל הבהאבו תויחב אלמ ,בבוש דלי היה יסוי





תורגבתהה ליג

 קסע אוה .םומעש לש עגרב ותוא אוצמל היה רידנו ,היישעו ןיינע אלמ יסוי היה רענכ

 בהא יסוי .ולש הקיזומה דויצ תאו תיבב םירבד ביכרהו הנב ,דמל ,וירבח םע דחי הקיזומב

 .ףסכ ךסחו חיוורה ןהב תודובע יסוי אצמ םישפוחב .לסרודכ קחישו ץר ,החש אוה-טרופס

 ישפוחה ןמזה תא תולבל ידכ תרנכל דע עסונ היה ,הילצרהב רג היה דועשכ ,עובש יפוסב

.גיידב ולש

 .וירוענו ותיב תא ףיקהש ביהרמה עבטב תולבלו םהב לייטל הברהו ןלוגה יפונ תא בהא יסוי



תורגבתהה ליג

 התייה הימיכו הקיזיפ ומכ תועוצקמ ותסיפתו ,דחו קירבמ חומ לעבכ יסוי הלגתה םידומילב

.םהב ןייטצהל ףאו םירעפ םילשהל תולקב חילצה אוה ,הטושפו הריהמ

 תוירחא חקל םג ךירצ היהשכו תובבושה יישעמב ףתתשה ,םלוכ לש רבח יסוי היה ,התיכב

 .וירחא התיכל וירבח תא ליבוהו וישעמ לע

 האגתה אל םלועמ אוה ,םיבר םירבדב רשכומ היהו םימוחת ןווגמב ןייטצה יסויש ףא לע

.םייניעה הבוגב הטושפ תוחכונו רשוי לע רמש דימתו וירבח ינפב

 ישונא יסוי היה ,תאז םע דחי .תובבושב גהונו הטתשמ ,חמש היהו םייחה תא בהא יסוי

.בוט היהי וביבס םישנאלש בושח ול היהו שיגרו





ל"הצל סויגה ינפל

.תיברק הדיחיב םוחלל הרטמל ול םש יסוי

 תאז השעו ,ךכב עקשומ היהו וסויג תארקל תוצירבוםינומיאב בר ןמז עיקשה אוה

.ול תינייפואה תוניצרב



יאבצה תורישה

 תוחוכב ךכל עיגהו םחלנ ,שוביג רבעש רחאל ,ל"כטמ תרייס תדיחיל ל"הצל סייגתה יסוי-סויג

 תורשפאה ול הנתינ לולסמב ותונייטצה רואלו תרייסה תא יסוי בזע הדיחיב הנש רחאל .ומצע

.תויברק תודיחיב םילייח לע דקפלו םיניצק סרוק רובעל רחב יסויו ,ךשמה תויורשפאב רוחבל

 עיקשהל רחב התוא השפוח יסויל הנתינ םיניצקה סרוק תליחתל תרייסב ותוריש םויס ןיב

.ןלוגב ,הדוהי ינבב הנקש תיב ץופישבו הינבב

 אוהש ךות ,ודבל חבטמה תא ץפישו הסינכ רעשו הלוגרפ הנב ,הניגב םיחרפו אשד לתש יסוי

.הדובעה תא ומצע תא דמלמו דמול



יאבצה תורישה

 םויסב .תונייטצהב ותוא םייס הנש יצח רחאלו םיניצקה סרוקל ףרטצה יסוי-םיניצק סרוק

 םולש ,ומיא לש ויחא ,ודוד תריש הב תרייסה התוא ,זוגא תרייסב ,ותשקב יפ לע ,יסוי בצוה

 .רופיכ םוי תמחלמ םויסב ןומרחב גרהנ רשא ,לטיבא

 המיחלב דוקיפל רבע ןכמ רחאלו ,וכרד תליחתב םינוריט לע דקיפ יסוי-זוגא תרייסב דקפמ

.ןונבלב

 רסח טסינויצקפרפו תוהובג תולוכיו םירושיכ לעב דקפמ היהש םירפסמ יסוי לש וילייח

 תונכומ תאו דויצה תוניקת תא םימעפ רפסמ קודבל ןונבלל הסינכ לכ ינפל גאד יסוי-הנקת

 .המישמל םילייחה



יאבצה תורישה

 רבדל דיפקה אוה .יסאלקה דקפמה פיטואירטס תא ץפנמה דקפמכ וילייח ידי לע ראות יסוי

 המגוד הנושארבו שארב תווהל גאדו םייניעה הבוגב םהילא רביד ,וילייח לא טקשבו דובכב

 ןוויכ טקשבו ןומאו ןוחטיב וילייחל ןירקה יסוי .תנייטצמ תוגהנתהו תולהנתהל ומצעב תישיא

.רתויב בוטה לא הפיאשלו תומדקתהל םתוא

 שארב ,םולכ םהל רסחי אלש ידכ ,ךירצ היהש ימלו המל ולוכ תא דימת ןתנ יסוי ,דקפמכ

 .ומצעל ןכמ רחאלו םלוכל גאד הנושארבו





הליפנה דעומ

 תוליעפל זוגא חוכ אצי ,הלילב02:00 העשב ,1996 רבמצדב24- ה ,ישילש םויב

 רבע חוכה ,תוליעפה םויס םע .ושארב ךלה– חוכה דקפמ היהש ,יסוי .ןונבלב תיעצבמ

 התייה העשה .המצע בר ןעטמ ץצופתה םשו לארשי לובגמ מ"ק3- כ הבכרמ רפכב

 הלעוה ולפונ רחאל .ולפונב היה תחאו םירשע ןב .םוקמב גרהנ יסוי .םיירהצב13.00

.ןרס תגרדל יסוי



םידפסה

 םירפסמו ,ותחפשמ לא וייחב םהב עגנ יסויש םישנא עיגהל םיכישממ ולפונ רחאל םינש

 רשא םידקפמ םקלח םילייח םקלח םירבח םקלח .םהילע יסוי לש הלודגה ותעפשה לע

 םהו ,םהמ דחאו דחא לכ לע ומתוח תא יסוי ריאשה ,ריעצה וליג ףא לע .ומיע ותריש

 תא ךנחל ףאו ונממ וגפסש םיכרעה יפ לע םהייח תא תויחל םירחוב םה ךיא םיראתמ

 .ולא רואל םהידלי



םידפסה

 המוד ,םידומצ ונלדג ,יצחו הנשב ינממ לודג היה יסוי" :תרפסמ תימולש ,יסוי לש ותוחא

 ונעדיו ןומה ונפתש ,ונלשמ הפשו םימכסומ םידוק ונל ויה ,שפנ ירבח ונייה .םימואתל

 תבצעמ יכה תומדל היהש רבחה ,רבגה ,חאה ,םדאה םע לודגל יתיכז .וז לע הזלכה )טעמכ(

 םייחה תא ייח ,חמש ,יפיכ ,יתודלי ,בבוש ,לודגה יחא היה אוה ירובע .ייחב הארשה תררועמו

 יסוי .םייח יאלמו םיישפוחו םיבוט תודלי תונורכיז םהותיא ילש תונורכיזה .םתוא בהואו

 ונחנא .ונרובע חוכ הווהמ וביבס םישנא לע תובר עיפשה יכ העידיהו בלב יתיא ךלוה

 םיכרעה רואל ,החפשמכ ונלש הלודגה הבהאה ךותמ האלה ךישמהל םירחוב החפשמכ

 ."ונממ ונל ריאשה יסויש



םידפסה

 ול ויהו הקיזומ בהא אוה ,םכחו חלצומ ,רשכומ דואמ היה יסוי" :תרפסמ ינור יסוי לש ותוחא

 רזועש חאה היה אוה ירובע .ןומה השעו עדי ,תיבב יטננימוד היה יסוי .םיבר םירבח

 הרשה אוהו ,וילע ךומסל רשפא היה דימת .ץועייו הנווכה ןתונו שפנה יניינעב ,םידומילב

 הפיאשלו תוריחבל לדומ ירובע היה אוהו אלמ ימינפ םלוע היה יסויל .ןוחטיב תשוחת הברה

 ."תוניוצמל



החצנה

 די לע םולשל הפצמב ,תרנכה לומ לא ןלוגה יפונב החצנה תניפ המקוה יסוי רכזל

.ורופיסו יסוי לע עומשל םירקבמה םילוכי הבו ,בורח רפכ

 אלו םייחב הריחב ךותמ לעפ יסוי" :ויכרע ךרד וחיצנהל תשקבמ ,תנע ,יסוי לש ומיא

 לע הצרש םירבדה תא השעו לעפ ,דחפ אלל תויחל לדתשה אוה .לרוגב הנומא ךותמ

 ומצע תא קיידו לעפ יסוי .השעש המ לכב םומיסקמה תא תושעל דיפקהו ויכרע יפ

 לש תואיצמה תא רצוי אוה היישעבש הנבה ךותמ ומצע םע םלש היהו וכרד תאו

 ."הבהאו החמש ,הווקת הכותל סינכמ אוהשכ ומצע






