




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ןהכ ןתנ



תודלי

 באב 'ד םויב עבש ראבב דלונ ןתנ .ןועמש דודו רומיל לש רוכבה םנב

.הירואו ןוריל ,יתיא ,רדהל רוכב חא .)15.7.1991(א"נשת

 רנ" תבישיל ךישמה ,"ןולובז ביתנ" ינרותה רפסה תיבב דמל אוה .ןיעידומ ריעב לדג ןתנ

 וידומיל םותב .ןלוגה תמרב ןשבה ינולאב תינוכיתה הבישיל םשמו םיאנומשחב "דימת

 תיאבצ-םדק תינרות הניכמ ,"עשילא" תניכמב םידומילל ךישמה תינוכיתה הבישיב

.שימלח-ףוצ הוונ בושיב תנכושה



היהש דליה לע

 .רתויבולהבושחו הבוהא התייה ןתנ לש החפשמה

.תדחואמו תשבוגמ היהת דימתש גאדו ויפב הרוגש דימת התייה ותחפשמ

 .ןפוד תאצוי תורגבו םירגתא םע תודדומתה תלוכי ,שפנ תומוצעת ןתנ הליג ריעצ ליגמ

 לכבכ ,וז תוליעפבו ,אביקע ינב רעונה תעונתב דואמ ליעפ היה אוה םידומילל רבעמ

 .תטלוב תוגיהנמ תלוכיו תונתלעפ ,תונרקס רצי וב תוהזל היה ןתינ ,קסע וב םוחת

 תּוערה תונוכת םג ךכ ,דואמ ןתנ תא ןייפא וינפ לע ךוסנ היה דימתש שבוכה ךויחה

.ןיגפהש תורבחהו



היהש דליה לע

 .םירחא םישנאל רזע דימתש יתפכא ,בוהאו בהוא ,ךמות םדא היה ןתנ
 המכ ,רתויב הבוטה הרוצב ותוא ראתמ "םכילע רתוומ אלו םכל רתוומ אל " :טפשמה
- םירבשמ םע דדומתהל םילגוסמ םהש וניביו םמצע תוחוכב וחילצי םישנאש הצר אוה
.ובילל םירקיל דחוימב ,רשיה ךרדל םתוא ףחדו םהל רתיוו אל אוה

.האלמה סוכה יצח לע קר דימת לכתסהו וייחב חמש היה ןתנ
 םדאה תבהא ,תונויצ ,תויגשה ,הרטמב תוקבד ,הניתנ ויה ןתנ לש ויכרעו וייח ךרד
.ל"הצב יתועמשמ תורישו ץראהו
 תבהאו םדאה תבהא ,ולש המזירכה תוכזב שכר םתוא םירבחב ףקומ היה דימת ןתנ
.בחר בל םע םיניינעה זכרמב דימת ,שבוכה ךויחה ,םייחה





 .בהוא גוזל ויה םיינשהו זוליא לט תא ןתנ ריכה ותוריש תליחתל ךומס

 ,תורבח תונש עבראכ ירחא ,2014 תנשב

.ה"עשת ירשתב ה"כ19.10.2014 םויל העבקנ הנותחהו אשניהל וטילחה





ל"הצל סויגה

 .ל"הצל ןתנ סייגתה28.11.2010 םויב

 ,עבקה שיא ויבא תובקעב ,טילחהו הרטמ ומצעל ביצה ןוכיתב היהשכ רבכ

 .היה ךכ ןכאו ,401 הביטחב46 דודגב ,ןוירשה ליחב תרשיש

 )ק"טמ( קנט דקפמכ תריש ,םידקפמ סרוק רבע ,טסיקנטכ תרישןתנ

.םיניצק סרוקל חלשנו



יאבצה תורישה

 ןופזש סיסבב םינוריט תקלחמ דקפמכ תריש ,םיניצקה סרוק תא םייסשמ

 םייס הפוקתה ךלהמבשכ ,םיקנט תקלחמ דקפמכ דודגל ןתנ בש ןכמ רחאלו

 יעוצקמ ןיצקכ טלב ןתנ .הדיחיב עבק תורישל ךישמהו הבוחה תוריש תא

 ידכ יטרפה וסיכמ איצוהש הרק ףאו םוחת לכב וילייחל גאדש דקפמ ,רוסמו

.וילייחל רוזעל



יאבצה תורישה

 .הזע רוזאב סאמחה דגנ "ןתיא קוצ" עצבמל לארשי האצי2014 ינוי שדוחב

 קנט חירצב אוה רשאכ ,הזע תעוצרל סנכיהל הנושארה התייה ןתנ ןגס דוקיפב הקלחמה

.תומוצע םייניעב וילע וכמס ןתנ לש וידקפמ יכ דיעמש המ– ןושארה הבכרמה

 ,תיעצבמ תוליעפב םיקוסע ונייה הזעל הסינכה ינפל" :ןתנ לש ודקפמ ,דהוא ףולא-ןגס רפיס

 םתס אל .עגורו ךויח ,היצביטומ םע לוכה השע אוה .םידקפמה לומ ןוחטיב הרשה דימת ןתנו

 רדגה תא ךתחש אוה ולש קנטה .הזעל הצירפב דודגה תא ליבויש ןושארה קנטל וב יתרחב

."ןונאח תיב דיל



יאבצה תורישה

 חושמ ןהכש יפכ( וילייח תא סניכ ןתנ" ,ןתנ לש וירוה ורפיס ,"ברקל האיציה ינפל"

 היצביטומ םהב רידחה ,םחור תא קזיח ,)הווצמ תמחלמל האיצי םרטב השוע המחלמ

 תיבה לע הנגה– םתמישמ לש התקדצב הנומאו םתלוכיב ןוחטיב םהב ךסנ ,תונויצו

 ."לארשי תנידמ יחרזא לעו

 השיגפל ,טסיקנט אוה ףאש ןתנ לש ויחא ,יתיא הכז הזעל הסינכה ינפל םיימוי

.סוניכה יחטשב ויחא םע תשגרמ



יאבצה תורישה

 ךרע תא חנז אל ךא ,תיעצבמ תויעוצקמו תידוקיפ תוגיהנמ ןתנ ןיגפה תוברקה ךלהמב

 ,ולש קנטל ץוחמ הפצנ ןתנש עריא ךכ .ימצע ןוכיס ידכ ךות םג ,תלוזל עויסהו תורבחה

 לייחל לכוא איבהל ידכ אצי טושפ אוהש דודגה דקפמל ררבתה רתוי רחואמ קרו

 הרוה ןתנ גרהנש ינפל תוקד המכ ,רחא הרקמב .תורהנמ שופיחב רופחדה תא ליעפהש

 דקפמה עלקמ תא לעפת ומצע אוה ליבקמבו ,"ורהזיה ,ףלצ" ולש םיקנטה ידקפמל

.םויאה תא לסחל ידכ ץוחבמ קנטה לע עובקש





הליפנה דעומ

 אוה .)22.7.2014(ד"עשת זומתב ה"כ םויב "ןתיא קוצ" עצבמב ברקב לפנ ןתנ
.קנטב דקפמה ףדמב ךרחה ךרד וב עגפש ,ףלצ ירימ גרהנ

 דעוימה ךיראתה ינפל םישדוח השולש קוידב ,ולפנב שולשו םירשע ןב היה ןתנ
 .לט םע ותנותחל

.ןיעידומב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב תוחונמל אבוה אוה
.הסוראו םיחא ינשו תויחא יתש ,םירוה ריתוה
.ןרס תגרדל ןתנ הלעוה ותליפנ ירחא



םידפסה

 לוכ םדוק אוה דקפמש אוה שיגדה ןתנש ןושארה רבדה" :ןתנ לש לייח ,רינ רפיס
 .ךרטצתו הצרתש רבד לכבו תע לכב ךליבשב םש היהי ,ךל רוזעי דימתש םדא ,רבח
 תא .'רשפא יא' הזכ רבד ןיא- רמולכ ,תויתמישמ הז ןתנל בושח היהש ינשה רבדה
.רבדב ץפח התא המכ דע איה הלאשה ,גישהל רשפא לוכה





החצנה

 דצל ,החצנהה תויוליעפ לכ תא זכרמ "ןתנ רוא" תתומע לש קובסייפה דומע•
.םירבחו החפשמ ינב םיבתוכו ובתכש ןתנל עוגעגו ןורכיז ירבדו תועדוה

לתוכב הרות רפס תסנכה•
 הזע ףטועיבושיב ורכזל תיתובדנתה הישעב–46 דודג•
 ןולובז ביתנ ס"היבב תישגר המצעה רדח תמקה•
"םיווש ןב ןושאר"2015 ןויע םוי– "ןתנ רוא" תתומע•






