


רכזל לושיב שגפמ

ל"ז איקוק ןור



תודלי

 ו"כ םויב ,"ךדל בגשמ" םילוחה תיבב ,םילשוריב דלונ קחצי ןור .זעובו הנבל לש םנב

 לע אוה ,קחצי ,ינשה ומש .יונו רוד ,ינש לש ריעצ חא .)23.3.1998( ח"נשת רדאב

דלונש ינפל םינש שמח רטפנש ובס םש

 דואמ בהא דימת ןור" ,וירוה ורפיס ,םילזאפבו וגלב קחשל בהא ,ינתעדו חמש דלי ,ןור"

 התייה אלש תרגוב תוגהנתה ומצעל לגיסו םילודג םיחא תרבחב לדג ןור .םידלי תרבח

"דלי לככ תוטתשהלו קחשל ,ללותשהל בהא תאז םע דחי ,וליג ינבל תינייפוא



תודלי

 םידלי חתפמש ןג ,הילד ןג ,יטרפ ןגל טועפה ןור ךלה2000 תנשב .םילשוריב לדג ןור

 ןג״ הבוח-םורט ןגל רבע םשמ .תילגנא ידומילב לחה םש רבכ .תונרקסו תויתריצי ,תואמצעל

םילשוריב ןוסלנצכ בוחרב תיבה תברקב הבוח ןגלו ״םידרווה



תודלי

 .םילשוריב יקסניטוב'ז בוחרב "הכרב אשיי" תסנכה תיבב הווצמ רב גגח ןור30.3.2011-ב

 יממ רשואמ תויהל אלא ,ינא ימ תעדל קר אל ,יל םתרזעש ירוהל הדות״ :ןור רמא ומואנב

 ויהי םהייחש ,םכרדב וחילציש ,ילע ועיפשהוינוכירדה ,ידיצל ודמעשיתויחאלו יחאל ... ינאש

 דלונש לבוי לש ודוד ,דודל הנושארל ןור היה2012 ץיקב "רשואו הבהא ,םוח ,םיכויחב םיאלמ

יאתינ הלעבלו ינש ותוחאל



היהש דליה לע

2013-בש רחאל ,ביבא לתב "שדח ןוכית"ל ךישמה ןור םילשוריב הביטחב וידומילמ

 ידומיל תא דחוימב בהא ןור .ריעב והילא ןילרב בוחרב רוגל הרבע החפשמה

 יאמצע ןפואב דמל אוה .בשחמ יקחשמב ותבהאו ונמז תא עיקשה ןכו היפרגואיגה

 םשב ביבא לתב םייוליבל היצקילפא רידא בורקה ורבח םע תנכתו םזי ףאו תונכת

“Night Party”. 



היהש דליה לע

 םיסרוק דומלל ןנכת ןכא אוהו ,םיבשחמ שיא היהי ןורש וירבח וילע ובתכ ׳ב התיכב רבכ

 רוחב היה ןור לוכמ רתוי בהאש ,תויצקילפא חותיפו בשחמ םוחתב תוקסעתהב ותוא ומדקיש

 ךירצ םדא' :ויפב רוגשה טפשמהו ,ויוניכ היה 'בהז בל'" :וירוה ובתכ .לוכה לע בוהאו עונצ

 ןור ."וייח תיצמת יהוז ,'םייקהמ תונהילו )...םייח ךרד ,תופיאש ,יפוא( ומצע תא רידגהל תעדל

 ראית .םלוכב ךומתלו רוזעל בהאו בישקהלו ליכהל עדי דימת ךא ,ךירצשכ קיחצמ תויהל עדי

 ."ןתנוהיו דוד ומכ ,רבח דועל קוקז יתייה אלו חאל יל היהש רבחה״ :רידא ורבח



היהש דליה לע

 קוחצ לש חוטב םוקמ יל תקפיס ,רשוא רוקמ ,רוהט דלי״:בתכ ןצינ

 דימת .קינתוטשו יתימא יכה תויהל יתלוכי ךתיא .קרפתהל תורשפאו

."היצביטומ יל תתנו םישק םימיב רוא ןרק תייה ,םירבד ךממ יתדמל

 העונצה ותוישיא תודוא םימיהדמ םירופיס הנבל אמאל םיעיגמ םויה דע

.בל בחורבו בלה לכמ קינעהל העדיש, ןור לש



תורגבתהה ליג

 ינא התוא םיליכאמש הבוב ומכ , אילפהל קותמ תייה קונית רותב" :  תרפסמ ותוחא יונ

 תרכוז ינא…םלוע הז המ ןיבהל ןרקס תייה התאו קונית הז המ ןיבהל תינרקס יתייה

 ונייה, רודו התא ינא, אבא םע רקיעב, םילשוריב םחול תיבל תותבשב םיכלוה ונייהש

 התייהש הרובד לע תכרד תחא םעפ .םינקתמבו ץוחב תואשדמב ,הכירבב םיללותשמ

 ינאשכ תאז תמועל . ידימ רתוי תננולתהש יל רוכז אל לבא ךל באכו תיכב . אשדה ךותב

 המכ הז לע יתבשח , תובר ויה תונולתהו תוקעצה תומכו הרובד לע יתכרד20 תב יתייה

"השק םירבד חקול אלש ןטק דלי , תייה רוביג



תורגבתהה ליג

 אוה .בשחמ יקחשמב ותבהאו ונמז תא עיקשה ןכו היפרגואיגה ידומיל תא דחוימב בהא ןור

 לתב םייוליבל היצקילפא רידא בורקה ורבח םע תנכתו םזי ףאו תונכת יאמצע ןפואב דמל

”Night Party“ םשב ביבא

 תבהא .םישדח םירציפ יל הארהו תומדקתהב יתוא ןכדעל גאד דימת " :  רפסמ ויחא רוד

 רצוקב התכיח , וז המרופטלפל היצקילפא תינב ןכל לפא לש םירצומה תא טרפבו היגלונכט

"… לפא  לש םייתנשה לש םיעוריאל חור



תורגבתהה ליג

 :לוכאל בהאו ,סואה תקיזומלו תיוושכע תילארשי הקיזומל ןיזאהל בהא ןור

 ,הציפ ,רגרובמה ,םילצינש ,הינזל ,הטטב ילויבר ,זנולוב ,הרוצ לכב הטספ

 ליעפ היה ןור ריעצ ליגמ ,ףסונב .הליפ קייטס םגו זרוא םע טלס ,הבוק קרמ

 תצובקב ,םילשורי ר"תיב לש םידליה תוצובקב קחיש :טרופסב דואמ

 .סינט יטרפ ןפואב דמל רחואמ רתויו רפסה תיבב לסרודכה

.ררחתשהל ךתוא תופחוס קרש תויגרנא םע, רשואמ, חמש דלי היה ןור





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 לגרודכ םיקחשמ . דחיב וניליב ינומכ קוידב לגרודכ קחשל תבהא ": רפסמ ויחא רוד

 תדמל התאו רודכה םע םילודג לש םיליגרת תושעל ךתוא יתדמיל . תיבב םגו ץוחב

 תוישפוחב ונקחשו תיבב התיה אל אמאשכ םימעפל . םימכחותמ םיכלהמ תוריהמב

 "תוידוס לע הרימשו םיחא תירבל ןמז היה הזש ןבומכ , קזנ ונישע

 תיבב תצר .ןמרדייפס, ה'גנינה יבצ, םירוביג תויומד ומכ דחיב םינטק םירבד ונבהא

.ךלש ןומיקופה רודכמ ו'צקיפ ףלוש וא שיבכע ירוק "הרוי" התאשכ

.רתוי הבוט, תרפושמ הסריג התאש יתעדי לבא , ךב ימצע תא יתיאר םינשה ךרואל



ל"הצל סויגה ינפל

 תויתחפשמ תויווח ורצייש םילויט ינשל אצי ןור ל"הצל סויגהו וידומיל םות תארקל

 לכ2016 רבוטקואבו ,ץיוושב יקס לויטל החפשמב םירבגה ואצי2016 סרמב .תויתועמשמ

.תירבה תוצראב שדוח תב השפוחל העסנ החפשמה

 התאש שארב יל היה ןמזה לכ . ונניב בריק דואמ תירבה תוצראל לויטה": תרפסמ ותוחא יונ

 דחיב תועש יבג לע תועש ונעסנ . אבצהמ ררחתשתשכ היהי ףיכ הזיא יתבשחו דלי דוע

.םיבהלתמ םיחמש ,םידקור ,םיינרע, םימודר, וטואב



ל"הצל סויגה ינפל

 םג ונקלח םיתיעל . םינקתמה לכ תא ונילע ורגסש םיסאבתמ דנלינסידב ונתוא תרכוז

 התא יכ םינידסה לע חורמ דלוקוש םע ימצע תא יתאצמ תחא םעפו הטימ התוא תא

".. הלילב םיקתממ תשנשנ

 ינבו םידודה םע דחי ןויצל ןושארב יטיס רזיילב סויג תביסמ ךורעל הטילחה החפשמה

.םידודה

 םדקומ ךתוא תוולל םיעיגמ ונלוכ22.11.16ב סייגתמ התא " : תרפסמ ותוחא ינש

 ךל םיפפונמ, סובוטואל ךתוא םיוולמ…ךרות עיגה, םישגרתמו םיאלפתמ, רקובב

.ער לכמ ךילע ןגיו לאה ךתוא רומשיש םיללפתמו םולשל



ל"הצל סויגה

 דודגב תונוריטל בגה לע לימרת םע, רמושה לתל ךתוא וניוויל תסייגתה " : תרפסמ אמא

.ל"חנ

 .הב תחכונ תויהל הלוכי יניאש תיאמצע ךרדל אצוי התאש ,תלדג ךכ לכש ןידע םילכעמ אל

 , ךמצע תושרב ירמגל התא לבא תוינופלט תוחישו םינורסימ לש קודה רשק שיש ןבומכ

"תובשחמו םייוניש ןומה םע ךכרדב דדומתמ



ל"הצל סויגה

 וניוויל . אבצל ךלש סויגה םוי עיגה ידימ רהמ רהמ " :תרפסמ ותוחא יונ

 ךל יתגאד ובש עגרה היה הז . סובוטואה לע תילע וב ןורחאה עגרה דע ךתוא

 .האיבל ומכ ךילע הננוגו ךתוא הפטע אמא הכ דע .הנושארה םעפב תמאב

".. ךמצע לע רומשל ךירצ התאו לודג דלי רבכ התא , והזש יתנבה הזה םויבו



יאבצה תורישה

 תונוריט רבע אוה .932 דודג ,ל"חנה תביטחב בצוהו אבצל סייגתה ןור22.11.2016 םויב

 דיקפת תא לבקל ותוא וליבוה םיבוטה ויצבקמו יריב ותלוכי הכלהמב ,םחול לש הרשכהו

 רבכ .עלק תויהל .םחול תויהל תונוצרו תופיאש םע ריעצ רוחב" :הינב ודקפמ רפיס .עלקה

 ךשמב ןייטצמה הרויה ראותב קיזחה אוה .ןורשיכ שי ןורלש רורב היה ןושארה חווטמב

 דקפמ גהנכ ,הגולפה תדקפמל לגס רבחכ ףרטצה ןור2017 טסוגואב ."העילקה תועובש

 םיבר םירבח שכרו ,יארוט-בר תגרדל םדקתה וכלהמב ,תורישהמ הנהנ אוה .הגולפה

.םיבורקו



הליפנה דעומ

 רוזחל םידקה אוה םוי ותואב .)30.11.2017( ח"עשת ולסכב ג"י םויב ינלבח עוגיפב לפנ ןור

 .ןורבח תרזגב םיבושיי תחטבא רובגתל וירבח לא ףרטצהל ידכ השפוחמ

 יאודב ידי לע ןיכס תוריקדב חצרנ אוה ,דרעב תיזכרמ רכיכב העסהל ןיתמהשכ ,21:26 העשב

.הפייסכ תרוזפ בשות ילארשי

 וספתנ ,םייניטסלפ םיריסא רורחש ךרוצל ותוא ףוטחלו לייח םידרהל וננכת רשא ,ויחאו חצורה

.ל״הצו הרטשמ ,כ״בש לש ףתושמ ץמאמ ירחא םיימוי רובעכ

.ולפנב הרשע-עשת ןב היה ןור



הליפנה דעומ

 וירחא ריתוה .ביבא לת ,לואש תיירקב יאבצה ןימלעה תיבב םימלוע תחונמל אבוה אוה

.חאו תויחא יתש ,םירוה

למס תגרדל ןור הלעוה ותליפנ ירחא

 ידא סיטרכ שי ונלש החפשמה לכל" .ויניע תוינרק תא םורתל המיכסה ןור לש ותחפשמ

 רעצה דצל קוחצו החמש ותומב ונל הוויצ ,ומשכ ןור" ,ויבא רמא ,"ןוילע ךרע איה םייח תלצהו

"ונתוא ווליש באכהו



םידפסה

 דחא דועו קוביח הצר דימתש ןתיאו קזח רבגו בהואו םח דלי ,שיגרו ןידע ,םוסק דלי ,יבוהא

 תא םמחל יתיסינ ,בושו בוש יתקביחו ךל יתקשנשכ םויה״ ,ןור לש ומא ,הנבל הדפס ,״אמאמ

 תוקדב יכ ,תוקתושו תוקודה ךיתפש ,תואולכ תומוצע ךיניע ,תפייע .ךילע יתנכרו ךפוג

 םיכאלמ ,ינב ךכרדל ךל .ךב קיזחהל יתחלצה אל ,אמאמ דחא דועו קוביח תיצרשכ ,תונורחאה

"ךיהולא תועורזב קובח ךכרדל ךל .ךינפ תא ולבקי



םידפסה

 ךנוח םגו ,הרבחב ןהו החפשמב ןה ,םדבכלו םדא ינב בוהאל ךנוח ונלש ןור״ :דפס זעוב באה

 ישימח םויב ןדשח קיפסמ היה אל ןור יכ יל הארנ .םירז יפלכ דחוימב ,'והדשחו והדבכ'ל

 באוכה דמעמב ארוק ינא ...היחרזאו הנידמה יביוא םילפש םישנא ידי לע חצרנ ובש ,הלילב

 תוחפו ינשל דחאה םיינלבס רתוי תויהל םימרזהו תותדה לכמ םיחרזאה ללכל הזה

"םנובשח לע אלו םירחאה םע דחי תויהל עיגהל ףאשת הצובק לכש ,םייתרוקיב



םידפסה

 הרובקה ןורא דיל דומעאש ןימאה ימ ,ונלוכ לשו ילש ןטקה חאה״ :ןורמ הדרפנ יונ תוחאה

 תננחתמ ינא .בר ןמז דוע לכעא אלו תלכעמ אל ינאש הדירפ .םולשל ךממ דרפאו ךלש

 יילא ךייחמ ךתוא תניימדמו הקספה אלל ךילע תבשוח ינא .הזה טויסהמ יתוא וריעיש

 ,םיחא העברא אל רבכ ונחנא .ראשית חצנל ךכו דלי תייה דימת .הבהאב יתוא ףטועו

םידובא השולש ונראשנ



םידפסה

 בוטה ןטקה חאה ,ילש בוהא ןור״ :ירטה רבקה לעמ רמא ,ןור לש לודגה ויחא ,רוד

 ןויליכב ול הכיח תיבה לכש קונית ןור .םירזגל ערקנ בלהו אושנמ לודג באכה .םלועב

 ,םייניע לוכת הפיפי קונית .חא יל שיש יל ורמאשכ תושגרתהה תא רכוז ינאו ,םייניע

 ידכ ישימח םויב ךדיצל יתייה אלש יל חלס .וידחי עשעתשהל וניברהש רוא הברמו ןרקס

לוכה םיחצנמ ונייה דחי .ער לכ ךילעמ ףודהלו יפוגב ךילע ןגהל



םידפסה

 יתכפה םינש הרשע-עברא ךל ואלמשכ״ :קונח לוקב הרמא ,החפשמב הרוכבה ,ינש

 םסק ,חקיפו בבוש ,שיגרו עונצ ,םכח רבגל ךפהש םסק התא .ךב הכז ילבוי ,דודל ךתוא

 ,הנורחאה ךכרדב ךתוא הוולמ ינא םויה .ונלש הפיפי קונית ראשיי דימתש רבג לש

 ונילע רומש .רתוי בוט םוקמל ךרדב התאש ענכשל הסנמו ךתמשנ תא תררחשמ

 .הזה ןוסאה םע דדומתהל חוכ ונל חלשו ונפייעש ךדילש םיכאלמל ריבסת ,הלעמלמ

״תונורחאה ךיתומישנב ךתוא ונקביח אלש ונל חלס
.



םידפסה

 םינומיאה סיסב דקפמ ,ןטקה ךיסנה ול ארקש סינוקא ריפוא רשה ןורל ודפס דוע

יול ריבד שדח ןוכיתמ ןור לש וכנחמו ,ןוסלנצכ באוי הביטחה לש

 ןור לש רבח ,לואש .תויתרבחה תותשרב םימוסרפב ונממ ודרפנ ןור לש וירבח

 ןוצרה ןיב הריתסה ,לפש חצר ןיבל ךכ לכ רוהט םדא ןיב הריתסה" :בתכ ,ל"חנהמ

 ,העווזה לדוג תא קועצל ןוצרה ןיב הריתסה ,ךתוא ריזחי אל םולכש הנבהל המקנל

 לגוסמ אל חומהש הריתסה ,ולגרהכ ךישממש םלועה ראש ןיבל ,ועמשי םלוכש

״וניאש םדאל ,היהש םדא ןיב לכעל



םידפסה

 תרבדמ ינאש ןימאהל רשפא יא .ילש בוט יכה דידיה תייה" :ןור לש הרבח ,ריפס הבתכ

 תולוחכה םייניעה םע דליל .ךל אקווד הרק הז .הפ אל רבכ התאש ,רבע ןושלב ךילע

 תיפוסניאה םייחה תחמש .שדחמ םעפ לכ יתסמנ רשיו ןהילע תלכתסמ יתייהש תולודגה

 תרזע דימת ... בהז בל ןבומכו םינפהמ ךל דרי אל םעפ ףאש שבוכ ךויח ,ךל התייהש

 .קו'צנור ךל אורקל רתוי לכוא אלש הנימאמ אל ינא .ךירצ היה אלש וליפא די תתנו ונלוכל

 תונטקה תועשל דע תושעל ונבהאש תוקומע שפנ תוחיש ויהי אל ,םיקוחצ רתוי ויהי אל

 תעדוי ינא .תראשנו תייה רוביג .ל"הצב תופי יכה םייניעה םע ןודליה תייה .הלילה לש

”הלעמלמ יילע רומשתש



החצנה

תונוש םיכרדב חצנומ ןור

 לש לגרודכה ידהוא ;ביבא לת ףוחב ודובכל ץורמ וכרע אבצל וירבח העבשה רחאל רצק ןמז

 ףא ר״תיב תלהנה .םתצובק יקחשמב םיטלשב ןור תא ודביכ םילשורי ר״תיבו ביבא לת יבכמ

 רפסה יתב לש לסרודכה תופילא רמגב ;ידט ןוידטצאב קנעה יכסמב ןור לש תונומת הנירקה

 תקנעה סקטבו םיטלשב חצנוה אוה ,ןור דמל ובש "שדח ןוכית" תופתתשהב ,םינוכיתה

ףתכה לע רוחש טרס ודנע םינקחשהו ,תוילדמה



החצנה

 תלהנמה לש שדוחמ דוביעב ,שריה תירונו רונמ דוהא ובתכש "דלונ הפי ןב"– עבש ראבב תולהקמ
 ,דרעב תינוריעה היירפסב ןור לש ורכזל ןויע ברע ךרענ21.1.2018-ב ;ןור לש ורכזל- קיבוקסומ הנלי

 ,וטבמ ןוויכ יפל החימצ לע הצריה םיפתתשמהמ דחא לכ :"בוט םיחימצמ" ןמיסב דמעש ברע
.ורבחל םדא ןיב ןוגרפ תוכזבו םישק םירקמ ירחא החימצ

 תיבב תסנכה תיבל ןור תמשנ יוליעל הרות רפס סנכוה ,ל"וחמ הרות ירפס תאלעה טקיורפ תרגסמב

 שולש המרת החפשמה ;םייתדו םיינוליח םידמול ובש ידוחיי רפס תיב ,ןג תמרב "דחי אשוא״ רפס

 תחפשמ ;דרע ףינסב הלצה דוחיא ןוגראל םייתשו א"קז ןוגראל תחא ,ןור םש לע האייחה תוכרע

 ,םילשוריבש "םייפכ עיגי" תסנכה תיבב םישנה תרזע ץופיש תא ןור רכזל המרת תבחרומה איקוק

 ובס איקוק קחצי םש לע ארקנש תסנכ תיב



החצנה

 וקילדה החפשמהו דרע יבשות ,ןור תליפנ ירחא םימי רשע-םינש ,ח"עשת הכונחה גחב

 רכיכב וכרענ ,טבשב ו״טב ,יצחו שדוחכ רובעכ ;חצרנ אוה הב רכיכב הכונח לש ןושאר רנ

 החפשמ ינב ,םירבח לש םיפי’ג לויט ךרענ ;םולש תושוע םישנ ןוגרא תמזויב תועיטנ

 רישה תא השידקה דרע ידלי תלהקמ ;הריפצ תכירבל דרעב רכיכהמ דרע יבשותו

סנכב ןושארה



החצנה

 הנבנ רשא תסנכה תיבב ובצויש הליפת ןחלושו ןורכיז חול ןור רכזל המרת איקוק תחפשמ

 ןנכותמ לאומש תעבגב שרדמ תיבב ;ימהרבא לקספ ןחנצהו מ״מיה םחול םש לע הווקת חתפב

 ,םילשוריב "דלאס הטיירנה" רפסה תיבב ;זעוב באה לש רבח תמורת ,ןור םש לע דומיל םלוא

 דומילב ,םכרד יפל םידלי םדקל ותרטמש רדח ,״אלמה רדחה״ דומיל רדח ןנכותמ ,דמל ןור ובש

התיכב דומילל יפולח

״ינא אוה הזה דליה״ ארקייש ,ןור לש וייח תורוק רפס הניכמ החפשמה



החצנה

 לספה .ןור לש ותחצנהל ריעב לספ ןיכהל בדנתה ,לאילמג קיציא ,דרעמ תכתמה ןמוא
 .ןור םשהמ תואכ בצועמ םהמ דחא לכ ,םילספס השולשו תכתממ הייכונחמ בכרומ
 תא למסמ אוהו ט"עשת הכונחב דרעב חתפיהל ןנכותמה טפשוהי קראפב בצוי לספה
 לש ןוצרהו הכונח לש ןושאר רנ תקלדה ,ריעב חצרה רחאל דימ הרצונש תרוסמה
םייחל רוא סינכהל החפשמהו םיבשותה

תוננכותמ תופסונ תוחצנה




