




רכזל לושיב שגפמ

ל"זןיקצמ תירוד



תודלי

.אבס רפכב1981 תנשב ,ב"משת ןוושחב 'גב הדלונ תירוד

.ןחו ןור ,ןולאל תוחא ,ןועמשוהבולל תב

 .אבס רפכב הכנחתהו הלדג תירוד

 ,הלש ךויחה תא .םידומילב תנייטצמו בל-תבוט ,םינפ תריאמ ,תינכייח הרענ

 .תורומה םג תורכוז ,היאור לכ בל הבש רשא

-תביטחל הכישמה ,ןודרוג .ד.א םש-לע ידוסיה רפסה-תיבב הדמל תירוד

.'אריפש טרוא' ןוכיתה רפסה-תיבב המייסו ןולא לאגי םש-לע םייניבה



התייהש הדליה לע

 .ןויקינו רדס תבהוא םג ךא ,הבבוש הרענל הבשחנ תירוד

 החפשמ ,םידומיל ןיב בלשל דציכ רתויב הבוטה הרוצב העדיו הצורח התייה הידומילב

 וללה םירבדה ינש תא העציבו ,םייחה תולטמ ןיבל תואנה ןיב בלשל העדי איה .םירבחו

.רתויב בוטה דצה לע

 .הנבהו בוט ןוצר ןומה התליגו התיכה ידימלתמ תוטלובהמ התייה ,ןוכיתה תפוקתב

 רתויש המכ םישגהל דואמ הלודג היציבמאו דיתעל תופיאש ןומה ויה תירודל

.היתופיאשמ



תורגבתהה ליג

 הקסעש הרבחב דובעל הלחה הידומיל םויסבו קוויש תמגמב ןוכיתה תא המייס תירוד

 .םילוכרמלו םינכודל םינוש םירצומ קווישב

 .ןודנולב ףיכ לש םימי הרשעל הבוטה התרבח םע העסנ החיוורהש ףסכב

 תויחאכ ויה היתורבחו איה .םיקטוקסידב םידוקירו םילויט ,םייוליבו הרבח הבהא תירוד

.שפנבו בלב





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 םהיתויעבל הבושק התייה הנזוא .הקוצמב ריעצ רעונל םיכירדמ סרוק המייס תירוד

 .התלוכי לככ םהל רוזעל התסינ איהו

 ושקתהש םידימלתל הרזע איהו השפנב העובט התייה ללכה ןעמל הדובעה

.תיבה ירועיש תנכהבו םידומילב

 לכ ירחאו סרוקה םויס רחאל .רעונה ינבו םידליל הרזעהמ בר קופיס היה תירודל

.תלוזל הניתנ לש ךויח ,הינפ לע קופיס לש ךויח התלעה תירוד ,םידליה םע שגפמ



ל"הצל סויגה

 .לובגה רמשמב תרשל הבדנתהו2000ראורבפ שדוח ףוסב ל"הצל הסייגתה תירוד

 .חיפר רבעמב לובג תירקבכ הבצוה םיאתמ סרוק הרבעש רחאל

 הבר הכרעהל התכזו הדובעל היתורבחו הירבח םע םינמאנ תורבח ירשק הרשק איה

.לובגל רבעמש םיאניתשלפהמ םג





הליפנה דעומ

 ,סיסבל ץוחמ םיכרד-תנואתב תירוד הגרהנ ,דיקפתב הנש יצחכ רחאל

 .דבלב19 תב התויהב

 .אבס רפכב יאבצה ןימלעה-תיבב םימלוע תחונמל האבוה איה

.תוחאו םיחא ינש ,םירוה הירחא הריאשה



 :התומ רחאל ,תירוד לש היבא ,ןועמש בתכש םיבתכמ



 :התומ רחאל ,תירוד לש הנטקה התוחא ,ןח הבתכש םיבתכמ







םידפסה

 ןמ תאצוי הרוצב הדיקפת תא האלימ תירוד יכ החפשמל הבתכ ,תירוד לש תדקפמה ,תאיל

.תכייחמו תקחוצ דימת ,היתורבחל המגוד התייהו ללכה

 יכ תולגלו ךריכהל יתקפסה דחי ונדבעש הרצקה הפוקתב" :בתכ ,הלש תרמשמה שאר ,דוד

 תרטוש תייה ...רתויב בוטה דצה לע הדיקפת תא תאלממה תיארחאו הנובנ תרטוש תא

 ".יפוד אללו תעמשוממ ,תפומל



םידפסה

 ךויח .יל ויהש תודחוימה תודימלתה תחאכ תירוד תא רוכזא דימת" :הבתכ יליל התרומ

 בחרה ךויחב יכ ,תרפסמ הדרו הרומה ."חילצהל ןוצר ןומה ןומהו הינפמ דרי אלש םיסקמ

.הירומו הירבח בל תא תירוד השכר הלש בלה בוטבו

 הרענל הלדגש ,הדומח הדליל הלדגש ,הייפיפי תקונית התייה םעפ" :הבתכ תנסא התרבח

 ,יתיא הקחצו ,יתוא הריכה איה ךרדבו ...המיסקמ השיא תויהל העיגה אל...ש ,הייפיפי

 ומכ ,תכייחמ ןיידע תאש הווקמ ינא ...התוא תבהוא ינאו ,התוא יתבהא ינאו .יתוא הבהאו

".ךלש הרבח תויהל יל תתנש הדות .דימת



םידפסה

 המשנה לא ,םוחרהו ןמחרה הללא םשב" :בתכ חיפר רבעמב תיאניתשלפה הרטשמה דקפמ

 הייח ופלחש תוחאה לא .םיכאלמה הביבסו ריוואב תפחרמ ,םימשל התלעש הרוהטה

 םישקבמ ונחנא .הייחבו התדובעב הרוסמ התיהש תאזלו ,םישנאה תבהאו דסח תדובעב

".הללא תרזעב .הילע ןגיו םחרי ,םיענה ןדעה ןגב התוא םישיש הללאמ

 דימת ,תינכייחו הטקש ,הנידע ,תיעוצקמ דואמ דואמ תירקב תייה ,תירוד" :ח"תמסה ,ימֿע

".תובהוא ןלוכ ךתוא ןכל...תינקחצו החמש





החצנה

ןאכ וצחלתירודל ובתכש םיפסונ םיבתכמ תאירקל

ןאכ וצחל תירוד לש הרכזל סקטב הייפצל

http://kfar-saba.gal-ed.co.il/Web/He/WarsVictims/GalleryNofel/Default.aspx?ID=35692&connect=20106
https://www.facebook.com/watch/?v=2405551322862904



