




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז רשיפ דעלג



תודלי

 תוער ,לבנע- םיחא3 דעלגל .1982 רבמטפסב29- ב ןנחו הוודח םירוהל דלונ ,דעלג
.היעשוהב הרג רשיפ תחפשמ .יגחו

 לצינ דעלג .םייח תנכסב היהו השק תקלדמ לבס אוה יצחו שדוח ןב היה דעלג רשאכ
.וייח תא ליצהש החמומ םידלי אפור לש לופיט תוכזב





היהש דליה לע

.ותוא םיבבוסה לכ לש םביל תא הבשש ,בבוש קונית היה דעלג
 בטיה םירכוז וירוהו ,איבל ץוביקב ירוזאה יתדה רפסה תיבב וידומיל תא לחה אוה
 םעו ,דרחו להובמ הארמ- סובוטואל וכרדב ותוא ווילש םיברועמה תושגרה תא
 .דואמ יופיצו שגרנ תאז

 .תושיגר הכ ויהש תולוחכה ויניע תאו בוטה ,םימתה וטבמ תא םירכוז םירומה
 ,ןידע דליל ךפה דעלג .תונתשהלו חתפתהל הלחה דעלג לש ותוישיא ,הגרדהב
 הליבו ביבחת ובלב אצמ רודכה תא הליגש םויהמ .רבד שקיב אלש עונצו שיגר
 .לסרודכ יקחשמו םינומיאב יונפה ונמז בור תא



היהש דליה לע

 דואמ רושק היה אוה .ותביבס לע עיפשהלו םירחאל ומצעמ תתל בהא דעלג
.החמשב תיבב רזעו ותחפשמל
 בורק היה אוה תוער ותוחא רובעו ,יוקיחל לדומ היה אוה ,ריעצה ויחא ,יגח רובע
." רדסב היהי לכה"ש גאד דימת דעלג .רשפאה לככ



תורגבתהה ליג

 ,תישארב תשרפב הקסעש הווצמה רב תשרדב דעלג זכרתה ,תווצמה ליגל עיגהשכ
 שיגרמ ינא הווצמל סנכנ ינאשכ" :ולש וייחל יארקמה רופיסב הרקש המ ןיב רשקו

 תולגל ,תוידוסיב הז תא רובעל איה ילש הרטמה .הבוגל ספטל ליחתמ ינא וליאכ
 הווקמ ינא .ינפב וגצויש תונושה תומישמה םע דדומתהלו ימצע לע םישדח םירבד
".רגתאה יתעציבש ךרדהמ קופיסב רהה שארל עיגהל ללפתמו



תורגבתהה ליג

 רצי אוה עיגה וילא םוקמ לכבו ,םיקזח םייתרבח םירשק דעלג רצי וייח ךלהמב
 .תויתימא תויורבח
 .)לוכאלו( רקבל אובל רשפא דימתש ועדי םלוכו ,וירבח לכל חותפ היה לדג וב תיבה
 ורידגה וירבח תוטש ישעממ ותוענמיהבו ,תיארחאו תיניצר תוגהנתה לעב היה ,רענכ
 ."ונילעמ םידעצ המכ" היהש ימכ ותוא



תורגבתהה ליג

 ,ללפתהלו ןיליפת חינהל ןמזה תא אצמ אוה ,דחא ףא לע ומצע תא הפכ אל דעלג
 םירמאמל ופסונ הלאו ,ובתכנ ויתובשחמ .תיבב רוקיב לכמ תוחוכ בואשל הסינו

 תועיבצהמ ותדילס לע תובר בתכ דעלג .תורבוחב ופסאנו וידומיל ךלהמב בתכש
.תמאו תורבח ,רשוי ,קדצ רחא שופיח ,ףויזהו



ל"הצל סויגה ינפל

 וא דימ סייגתהל םא- ודיתע יבגל תובר דעלג טבלתה ,ןוכיתה ידומיל תא םייסשכ
 .ישיא קוזיחו הרות דומילל ףסונ ןמז תחקל
 תיאבצ םדקה תינכתל ףרטצהל טילחה אוה ,תוקימעמ תוקידבו תויוטבלתה רחאל
 ותוריש דע יצחו הנש דמלי אוהש התייה התועמשמש ,תשק בשומב "הדוהי תשק"
 .יאבצה



ל"הצל סויגה ינפל

 .הלדג ותוישיא םגו ותנומאב קזחתה דעלג ,ןלוגה ימורמב ,םש
 .תודחוימה ויתונוכתב םש ומצעל הנק דעלג" :רמא ,תיאבצ םדקה תינכותה רבח ,לייא
 .תלוזה תבהאו םייח תחמש ,הוונע ,תוטשפ ויה דעלג לש רתויב תוטלובה תונוכתה
 ןעמל דבע םג אלא ומצע ןעמל דבע קר אל דעלג ,ןכאו" !הברה תושעל עדי אוה לבא
 :ורמאו ומקש םינושארה ןיב היה דעלג ,בדנתמל םיקוקז ויהש םעפ לכב ... ":רוביצה
 וא בדנתיש ימ ןיא יכ הרירב רסוח ללגב אל הזש היה הזה" ינא"ב דחוימה רבדה '!ינא'
 ".וינפ לע קומס ךויח םע רקיעבו ,הרוהטו הקומע תימינפ הקושת ךותמ אלא ,רוזעי





ל"הצל סויגה

.2002 ץרמ שדוחב ל"הצל סייגתה דעלג
 לש50 דודגל ףרטצהו תיתוכיא הדיחיב יאבצה ותוריש תא עצבל שקיב אוה
.םחול רותבל"חנה תביטח
 ךא ,תיתרבח המישמל תאצל היה לוכי דעלג תיאבצ םדקה הניכמה תרגסמב
 .תוחנה אלל אלמ תוריש תרשל- הפיצרה תיאבצה ךרדב רחב



יאבצה תורישה

 .ןכומ שיגרה וב עגרל דע םידקפמה סרוקל ותביזע תא תוחדל ךישמה דעלג
 רוזחל שקיב דעלג ,םינוריט רישכהלו ךישמהל שקבתהו ולולסמ תא םייסשכ
.דוקיפה םוקמב המחולה ךרדב ךישמהלו םידודגל





הליפנה דעומ

 .םייתשו םירשע ליגב ,2004 רבמטפסב30 ,תוכוסב הזע תעוצר ןופצב ברקב גרהנ דעלג
 תימורד סאמח לש םילבחמ ינש ורבע ,דבכה לפרעל תחתמ ,רקוב תונפל שולש תוביבסב
 תא דעלג ההיז םשמ םירטמ המכ .וילא הסינכה רבעל ומדקתהו יחרזמ ףגא ועציב ,בצומל
 ףסונ לייחו זחאמה דקפמ .ותוא גרהו שאב ורבעל חתפ ,זחאמה רעשב םילבחמה דחא
 תדמע רבעל ןעטמ ףיעהש ,ינשה לבחמה תא והיזו רמושה רבעל וצרו יריה תא ועמש
 .שאה יפוליח ךלהמב גרהנ דעלג .ותוא וגרהו לבחמה רבעל ורעתסה םילייחה ,הרימשה
.שונא חרואב םהמ דחא ,ועצפנ םיפסונ םילייח השולש





םידפסה

 .וירבח ייח תא הליצהו בצומל םילבחמה תרידח תא וענמ הריהמה ותלועפו דעלג לש ותגהנה
 ,יאורה רופיסב רבודמש יתנבה רבכ ןושארה ריקחתהמ ..." :ךכ לע בתכ ל"חנה תביטח דקפמ
 ונשיש וירבח ראש תא השעמל ליצה ,ךימסו לפרועמ הלילב הרימשה תדמע לע רמשש ,דעלגו

 תוביסנב רתוי הקימעמ תוננובתה ךא ,ונממ הפוצמה תא השע אוה הרואכל .זחאמה ךותב
 תורוד םיכנחמ ונאש םיכרעה הלא ?הלא לכ המ-,תושיחנ ,בל ץמוא ,תויעוצקמ הלגמ
.םימחולו םידקפמ
 ,רוביג ייניעב אוה דעלג ,גרהש לבחמה דגנ להינש רצקה ברקל וללה םיכרעה תא סינכה דעלג
" .חבשל יואר היהי הזו וירבחל םייח ןתנ דעלג ותומב ... ל"הצב םילייחל תפומ תומד



החצנה

.ורכזל תרבוח תא החפשמה המסרפ ותליפנל הנשה םוי תארקל
 ךילהת תא םיוולמה דעלג לש וייח רופיס תא תורפסמה תובר תונומת הליכמ תרבוחה

.ורתונש תונורכיזהו ותוחתפתה ,ותחימצ



החצנה

היעשוהב תסנכ תיבב בצוהו ומש לע בתכנש הרות רפסב חצנוה דעלג



החצנה

 דועו תורהנ ,תונייעמ ,םיעפושו םיקורי םיקמע ללוכה ףונב יתליהק לויט- דעלג םע ךרדב



החצנה

:םינוטרס המכ וקפוה דעלג לש ורכזל

 דעלג לש וייח-22 ץורע
https://www.youtube.com/watch?v=myq7sa1sjRw

החצנה
https://www.youtube.com/watch?v=PwfMOmpsocI

 דעלג דובכל שרדמה תיב תחיתפמ םינוטרסו תונומת
https://www.youtube.com/watch?v=NjRjN9W-jX8&t=117s

https://www.youtube.com/watch?v=myq7sa1sjRw
https://www.youtube.com/watch?v=PwfMOmpsocI
https://www.youtube.com/watch?v=NjRjN9W-jX8&t=117s



