




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז שודק ןהכ רואמ



תודלי

 .ןויצל ןושארב1989 תנשב דלונ רואמ
.ןדיעו ילחרל חא ,)ןימינב( ינב אבאו )רתסא( יתאאמאל ןב
.קודה רשקב וירבחלו ותחפשמל רבוחמ היהו היגרנא אלמ ,ןקתפרה ,בוהא םדא היה רואמ

 ןווגמב ןיגפה םתוא המזויו תונלבוס ,הוונע לש םיכרע לעב "הדילמ גיהנמ" היה רואמ
.וייח ךלהמב תויוליעפ



היהש דליה לע

 תבהא ,הוונע ותוגהנתהב םליג .תואקתפרה בהואו בבוש ,היגרנא אלמ היה רואמ
 חור ,החמשב ותוא םיבבוסה תא "קיבדהל" גהנ רואמ .םייח תחמשו םדא
.וירבחו ותחפשמ רובע לוכה תושעל ןושארה דימת היהו המזויו תובדנתה

 לכל "טרופס ימי"ו םישגפמ ןגראל חמש .קודה רשקב ותחפשמל רושק היה רואמ
 "טרופס ידגב" שובלל ותחפשמ ינב לכ תא רואמ ןברדמ היה תבש ימיב .החפשמה
 תצובקל ותדהאב ךישמה לגרודכל ותבהא תא .םייתחפשמ לגרודכ יקחשמל תאצלו

.ביבא לת "הדוהי ינב" לגרודכה



תורגבתהה ליג

 יבאשמ לוהינ" תמגמב דומלל רחבו אוה .ןויצל ןושארב רפסה תיבב דמל רואמ
.החלצהב וידומיל תא םייסו "שונא
.טבשב ריעצ זכרמכ ףאו ךירדמו ךינחכ "םיפוצה" תעונתב הליב ונמז בור תא
 הנוכשה יבשות תא בלשל ותרטמשא"בשטקייורפ תא ומצעב םיקהו םזי ףא רואמ
.החלצה לחנשטקייורפ ,טבשב הרידסה תוליעפב היפויתא יאצוי

 "הדוהי ינב" תצובק לש לודג דהוא היהו לגרודכ רקיעבו טרופס בבוח היה ףסונב
 בבוש ,היגרנא אלמ היה רואמ .םהלש קחשמ ףא ספספל םיכסה אל ,ביבא לתב
.םייח תחמשו םדא תבהא ,הוונע ותוגהנתהב םליג .תואקתפרה בהואו

 דימת היהו המזויו תובדנתה חור ,החמשב ותוא םיבבוסה תא "קיבדהל" גהנ רואמ
.וירבחו ותחפשמ רובע לוכה תושעל ןושארה





ןיינע ימוחתו םיביבחת

."םיפוצה" תעונתב תיתרבח תוליעפב רואמ עיקשה יונפה ונמז בור תא
 לע טבשה תוליעפמ דרפנ יתלב קלחכ היפויתא יאצוי הנוכשה יבשות בולישל לעפ ךירדמכ
 ותדובע תרעב .אשונה תבוטל םיילכלכ םיבאשמ סויגו םירוהה עונכש ,םיכינח סויג ידי

.תוליעפה תנש לכ ךרואל הוויל םתוא םיכינח20 לש הצובק רואמ סייג השקה
 תבהא ומכ ויכרע תיינקה ךות םיכירדמה סרוק תארקל ויכינח תא ןיכה רגוב ךירדמכ
 תפחוסה ותוליעפב ךשמו טבשה לש ריעצה זכרמל הנומ ךשמהב .הוונעו תונלבוס ,םדאה
.יארחא היה םהילע םיכינחהו םיכירדמה לכ תא



ל"הצל סויגה

 יאנכט סרוקל חלשנ תונוריטה רחאלו ,רשקה ליחל רואמ סייגתה2008 תנשב
.ןיפירצבש7 ד"הבבו הפיחב "ינכט"ה רפסה תיבב רשק
 הזע תדגוא לש תינופצה הביטחה תדקפמב רשק יאנכט דיקפתב ץבוש רואמ
 .זוע לחנ סיסבב
 הביטח ןייטצמ ,ד"גמ ןייטצמכ הרקוה תודועתל הכזו ודיקפתב ןייטצה רואמ
.דוקיפה ףולא ןייטצמו

 דקפממ תונייטצה תדועת רואמל הקנעוה תחאו םישישה תואמצעה םויב
.דוקיפה לש הקינורטקלאהו רשקה



יאבצה תורישה

 ,הגולפב רשקה תקלחמ דקפמכ ןהכל רואמ רחבנ יאבצה ותורישב יצחו הנש רחאל
 רואמ לש וידקפמ .עוצקמב םינש רפסמ לש קתו לעב דגנ כ"דב ןהכמ ותוא דיקפת
.רפתשהו ךלה קר הגולפה בצמ ויונימ עגרמש ודיעה
 תארקל רשקה תוכרעמ ןוקיתב ליעפ קלח רואמ חקל "הקוצי תרפוע" עצבמ ךלהמב
.תויעצבמ תויוליעפ
 םויב הנידמה אישנ םעטמ ןייטצמ לייח ראותה תלבקל וילע ץילמה רואמ לש ודקפמ
.לארשי תנידמ לש םייתשו םישישה תואמצעה
.תאז עדי אל רואמ





הליפנה דעומ

.סיסבה ןוויכל ןויצל ןושארב ותיבמ רואמ אצי17.1.2010-ה ןושאר םויב
.םתוא ףוסאל עיגהש סיסבהמ בכר לע הלע וירבחמ םיינש םע דחי

 תינוכמו ידגנה ביתנל גהנה הטס ,232 שיבכ לע ,"םיער" סיסבל דעס תמוצ ןיב
 תפסונ תלייחו רואמ .בכרה דצב הבר המצועב השגנתה לוממ ביתנהמ העיגהש
.ועצפנ םיפסונ םדא ינב השימח .םוקמב וגרהנ

 .)17.1.2010(ע"שת טבשב 'ב םויב ודיקפת יולימ תעב לפנ רואמ
 .ולפנב היה יצחו םירשע ןב
 .ןויצל ןושארב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה אוה



םידפסה

 תא רכוז ינאו תדלונ הנש תחאו םירשע ינפל ..." :ןדיע ויחא ול דפס ותומל הנש תואלמב
 הלדגש המואת שפנ יתלביק .תויהל הלוכיש הלודג יכה הנתמה תא יתלביק ...הזה םויה
 .לוכב המוד היה ונלש םייחה לולסמ םתס אל ,יחא וניניב היה ןוימד המכ ...דחי יתיא
 תוחישה ...דחיב ונרבע תויווח המכו ,ונישעש הריחב לכב ינשה לע דחא דואמ ונעפשה
 קלחו חקול תייהש תוצעהו ...'םיפוצ'ה ,'ינוס'ב םייפוסניאה םיקחשמה ,הלילה עצמאב
 ףתושמה ןואכידה ,תופתושמה תוחוראה ,תומוקמ ינימ לכל םיפמרטה .סומינב לטבמ תייה
 םיקחשמל םג יתוא רורגל חילצמ תייהש ךיאו .דספה דוע ירחא דליפמולבב8 רעשב
 ...רתויב םיחינזה



םידפסה

 םויל םוימ קזח רתוי תויהל ךפוה רשקהש שיגרהל יתלחתה ללכב הנורחאה הפוקתב ..."
 לע ,ךיתודימ לע הנורחאה הנשב ונרבידו ורביד המכ ...ךתיא ןמזל יתיכיח .הזמ יתינהנו

 וזה ךרדהוונתיא ךישממ התא ,ירואמ .תייה םדא הזיאו בבותסמ התא םתיא םיכרעה
 םתא םג וחקיידבוכמ םכמ שקבמ ינאו ,השעמ לכבו הבשחמ לכב ,עגר לכב יתיא תיוותהש
 ךירעי רואמש חוטב ינא ,רחא והשימ ןעמל בוט השעמ םוי לכב ושע .התוא וצמאו וכרד תא
."וכרד התייה תאזכ .הז תא





םידפסה

 םגו 'ו התיכב ךינח רותב םג ,ייחמ קלח תייה ,רואמ" : הבתכ "םיפוצ"המ ןמחנ הלייא

 םע ךתואםיבבוסה לכ לע תעפשה ריעצה ךליג תורמל .ינימי דיו ריעצ זכרמ רותב

"...ךתוא ונייפא ךכ לכש תובדנתהה חורו תוריסמה ,תורגבה ,תוירחאה



החצנה

 שודק-ןהכ תחפשמ תא םחנל ועיגה "הדוהי ינב" תצובק לש עבשומ דהוא ותויהב
 .םינקחשהמ קלחו םידהואה יגיצנ
.רואמ לש ורכזל היימוד תקדב "הדוהי ינב" תצובק לש קחשמה חתפנ30.1.2010-ב



החצנה

 ורכזל לגרודכ רינרוט
רואמ לש



החצנה

רואמ לש ורכזלקובסייפה דומע•
https://www.facebook.com/groups/255032325501/

 ורכזל החפשמה ידי לע םקוהש רתא•
http://maorcohen.ad-olam.co.il/Default.aspx

הדוהי ינב תצובק ידי לע םקוהש דומע•
http://wiki.byfans.co.il/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9B%D7

%94%D7%9F_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://www.youtube.com/watch?v=nAJntJsPLsE-רואמ לש ורכזל בתכנש ריש•

https://www.facebook.com/groups/255032325501/
http://maorcohen.ad-olam.co.il/Default.aspx
http://wiki.byfans.co.il/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://www.youtube.com/watch?v=nAJntJsPLsE



