




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ץרפ לאירוא



תודלי

 .יניסבש הריפואב1976 תנשב דלונ לאירוא
 .רזעילאו םירמל רוכב ןב
.לא-תבוףסילא ,יחיבא ,סדה ,זרילא ודלונ וירחא
 ,עבטל ותבהא תא קני וז הפוקתמו ,םיהו רבדמה יבחרמ לש יארפה ףונב לדג לאירוא
 .םילו םילויטל
 באז תעבגב ררוגתהל החפשמה הרבע ,םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח םע ,1982תנשב
 .םוקמב וידומיל תא לחה לאירואו םילשוריל הכומסה



היהש דליה לע

.םילשוריב תומר תנוכשב יתד-יתכלממ רפס-תיבב דומלל רבע 'ד התיכב
 הנומא ךותמ עבנ השעש דעצ לכ ,ולש תיטסילאידיאה תוישיאה הטלב דליכ דוע
 לש םתובישח תא ריבסה ולש הווצמ רבה תשרדב .םעו ץרא ,הרות ןיב בולישב
 לעש ,לארשי תרות– ותחפשממ שריו תורודה ןיב ורבעש תודוסיה תשולש
 ,לארשי םעו;םיברה וילויטב םעט היפונמו דלונ הבש ,לארשי ץרא ;ךנחתה היכרב
 .וילא ךייתשהל האג היהש



תורגבתהה ליג

 עייסו תומר תנוכשבו באז תעבגב אביקע ינב יפינסב ךירדה ,הליהקב ליעפ היה דימת לאירוא
.םעונ יכרד תסנכה תיב לוהינב
 תיאבצ-םדקה הללכמב דמל ןוכיתה םויס דע 'ט התיכמו םילשוריב רעונה תיירקל ךישמה
.’ןויצע רוא' הטמו דוקיפל
 רוא'ב וידומיל תפוקתב ןכאו ,תיאבצ היימינפב דומלל ונוצר תא לאירוא עיבה ריעצ ליגמ דוע
.אבצב דקפמ ותויה תארקל וכרד תא לחה םשו ,תיאבצהו תינחורה ותוישיא הבצוע 'ןויצע

 םיטווינב קסעו ץראב הברה לייט אוה .לולצל בהאו םיה תא בהא ,עבטב לייטל בהא לאירוא
.ץראה תרכהב רעונ ינב תכרדהבו



ל"הצל סויגה

 ךא ,"ותוא ולביק אל הלחתהב" :תרפסמ םירמ ומא .ינלוגל סייגתהל םחלנ לאירוא
 .חבט רותב תרייסל ותוא ולביקש דע תותלד לע קפדתהלמ ודעב רצע אל רבדה
 ויחא תא האורו ןולחה ךרד לכתסמ היה- םיישדוח ךשמב חבט היה אוה
 דקפמל ךלה חבטמה דקפמ דחא םוי .'היהא ינא םש' ,רמואו םינמאתמ םימחולה
."'תרייסל ותוא חק ,יניצר דליה' ול רמאו תרייסה
 ףא לולסמה ךלהמבו ,םחולה לולסמ תאו שוביגה תא החלצהב רבע לאירוא
25 לש קחרמ ואמג םה– םמש לע טווינב איש םושרל ,תווצל רבח םע ,חילצה
.יצחו תועש עבראמ תוחפב מ”ק





יאבצה תורישה

 רשוכמ דואמ ומשרתהש םירפסמ סרוקל וירבח .םיניצק סרוקל חלשנ לאירוא
 ץראה ךרדו הבהאהמו ,םירבחל רוזעל ותונוכנמ ,ןתנש תישיאה המגודהמ ,ותוגיהנמ
 .ויתוכילה לכ תא ונייפאש

 ונחנא ,ךנחל ונרחבנ ,םיניצק תויהל ונרחבנ ידכב אל“ :לאירוא רמא ,סרוקה םויסב
”…הצרנ אל וא הצרנ םא תאזה הנידמה תא הנשנ ,ךכל םייואר



יאבצה תורישה

 .’ינלוג‘ תביטח לש51 דודגב רויסה תקלחמ לע דקיפ לאירוא
 המרב ןה ,רתוי םיבוט תויהל וילייח לע עיפשהל ותלוכיב שיש ןימאה אוה
 לע וילייח םע רבדמ היה השפוחל האיצי לכ ינפל .תישונאה המרב ןהו תיעוצקמה
 ,ךרוצ ךכב היהשכ ,גאד ףאו תוישיאה םהיתויעב תא ריכה ,ץרא ךרדו תונלבוס
.ףסכ ךוסחל ולכויש ידכ השפוחב ןמזב וילייחל הדובע רדסל
 תירקב תינוכיתה הבישיה ידימלת תא דמילו יונפה ונמזמ םרת ,ותוריש תרגסמב
.ולוכ ל”הצ לשו ’ינלוג‘ תביטח לש ברקה תשרומ תא עברא
 םוקמב התכז1998ץיקבו ,דודגב תנייטצמה הקלחמל התייה לאירוא לש הקלחמה
 .יתביטח ןחובב ןושארה
 בהא תורישב ויתויווח תא .ןונבלל ולע םשמו ,ןורבחב וקב ותריש וילייחו לאירוא
.ותיבב רמשש ,םיבר ואדיו ימוליצב חיצנהל



הליפנה דעומ

.םייתשו– םירשע ןב ותויהב ןונבלב ברקב לפנ לאירוא
   .לצרה– רהב תוחונמל אבוה אוה
 .תויחא יתשו םיחא השולש ,םירוה וירחא ריתוה אוה
 .ןגס תגרדל הלעוה ותומב





םידפסה

 .לודג דקפמ חמוצ םהמש םירמוח םתוא לכ וצרוק ךב" :ול דפס ,באוי ןרס ,לאירוא לש ודקפמ
 עונל ןוחטיב תשוחת םימחולל הנתנש תיעוצקמ המר התוא תא ,הזה 'ירחא'ה תא ךב היה
 התוא ךב התיה .תומישמל םתוא חולשל םידקפמה ונלו ,םישק יכה םיבצמב םג ךירחא
".'םייקמ האנ שרוד האנ' ןקת לעלכהשכ ,תישע תשקיבש המ לכ .תישיאה המגודה



םידפסה

 ,רתוול אל ,ךישמהל תרמא םעפ לכ ,לאירוא ,התא" :בתכ ,זרילא ,לאירוא לש ויחא
 ,השק ,הנוכנ וזה ךרדהש תנמאה ...בוט יכה תויהל ,דימת עיקשהל ,רתוי בוט תויהל
 תעקשה דימת ,לכה תברקה דימת .םייחה ריחמ תא .ריחמ הילע םימלשמ םימעפלו

 יכה ,םיכורד יכה ,םינכומ יכה ויהיש תגאד ךלש םילייחל םג .רבד לכב ,לכה ךפוגמ שממ
 תרוצב ,רוכזנ ךתוא הככ- םיחיטבמו םיבוצע ,םיבאוכ ...ןוחטיב םהילע תירשה ,םיבוט
".םייחה יטרפ לכל בהוא סחיו םייח ךרד אלא ,תונומת לש תונורכיז אל ,וזה םייחה



םידפסה

 ךכ לכ הז 'ךלמ' יוניכה תא ךל ונקבדהשכ" :רפיס ,ןוני ,היימינפל ורבח
 לכ םדוק גואדלו סחייתהל עדיש ונימב דחוימ םדא ןב תייה יכ ,ךל םיאתה
-רחאו םלוכ םדוק' היה ךתוא החנהש וקה .ומצעל ךכ-רחאו ותוא םיבבוסל
".תוירחא לכלו המישמ לכל ןושאר תייה ,ינש דצמ .'ינא ךכ





החצנה

 :ותומ ינפל בתכ לאירואש םירבד•

https://www.namer.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90

%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%96%D7%9C/

ץרפ לאירוא לש ורכז תחצנהל 'לאירוא תשרומ' תתומע•

https://www.namer.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%96%D7%9C/


החצנה

:ץרפ לאירוא לש ורכזל תסנכ יתב תמקה

oםוקמל הרות רפס תסנכהו ,לאירוא םש לע באז תעבגב תסנכה-תיב 

oהנומצעב תיאבצ-םדקה הניכמב תסנכה-תיבל הרות רפס תסנכה

oינלוג' תרייס סיסבב 'לאירוא תורוא' תסנכה-תיב תמקה'

oףיטק שוגבש וילש בושייב תסנכ-תיב תמקה



החצנה

 לע תאז .ןורימ רה תרומשבש הגספה ליבשב םקוממה 'ןונבלה' רופצמ תמקה•
 וארקת- והשמ יל הרקי םא" :ותומ ינפל םייעובש ,ויחאל לאירוא לש וירבד יפ
".ימש לע רופצמ

 דילש הדנק קראפב ,הלועמ טוונ היהש ,לאירוא םש לע תיתנש טווינ תציר•
 םיצוקה לולכמ לכ םע" :לאירוא בתכש טפשמ אוה הצירל וטומה .ןורטל
 ולא לבא ,רטמ לע רטמ לש הגורע םיקהל רשפא ףוגל יל וסנכנש םיחמצהו
".לארשי ץרא יצוק ולא ,םיצוק םתס אל
 ,םירמ תנתונש תואצרהה לעפמ אוה םיבושחה םייכוניחה םילעפמה דחא•

 תרבוחב .תוגיהנמה אשונב רעונ ינבו םיניצק ,םילייחל ,לאירוא לש ומא
ובתכש םיבתכמ וסנוכ 'הוונעהו זועה' תארקנש



החצנה

 :יחיבא תיב וניכהש לאירוא לש ורכזל ןוטרס
https://www.youtube.com/watch?v=UbEvFHe8UFo

:11 ןאכ ,ץרפ לאירואו זרילא לש םרכזל ןוטרס
https://www.youtube.com/watch?v=CqcDFVpzI2Y

:ץרפ לאירוא לש ורכזל ןוטרס
https://www.facebook.com/watch/?v=2362524667191584

https://www.youtube.com/watch?v=UbEvFHe8UFo
https://www.youtube.com/watch?v=CqcDFVpzI2Y
https://www.facebook.com/watch/?v=2362524667191584



