




רכזללושיבשגפמ

ל''זלגנלק )אחו׳ג( יאחוי



תודלי

.לגנלק ךורב ףסויו הכלמל ,םילשוריב1989 תנשב דלונ יאחוי

.ללה ישו םירמ ריש ,רימאו רימת םימואתה ,רואילא לש חא ,השיש ןיבמ וירוהל ינש דלי

 ףסכ חיוורהל ידכ דובעל לחה 'ו התיכב רבכו תובש ןולאב ידוסיה רפסה תיבב דמל יאחוי

.יאמצע תויהלו





היהשדליהלע

 היה אוה ,וילאמ ןבומכ רבד םוש לביק אל יאחוי .תודלימ ןרקס ,בוהאו בוט דלי היה יאחוי

 ךרוב יאחוי .דבוע אוה ךיא ןיבהל ידכ םימרוגל קרפמ היה לביקש עוצעצ לכו ינכט דואמ

.ןקתל םג עדי קריפש המ לכו בהז ידיב



תורגבתההליג

 ,ונמז בטימ תא עיקשה אל םנמא םידומילבו ,תרפאב "תובאה ךרד" ןוכיתל ךישמה יאחוי

.זאמ ווילש םיבוטה וירבח תא םש ריכה ךא ,וירוה ירבדכ

.ומצע תא ךכ גיצמ היה םימעפלו "אחו'ג" יוניכה וב קבד ריעצ ליגמ

 ועדי דימת .ןירקהש המצועהו ןוחטיבהמ ,ונממ ועפשוה ויחא לכו וירוה תא דביכו בהא אוה

.ןיינע לכב וילע ךומסל ולכויש

 דחא ףא תחכש אלו םינטקה םירבדל בל םישל תעדי דימת" :רפיס ,יאחוי לש ןטקה חאה ,יש

."ךלש תראופמה ךרדב



ןיינעימוחתוםיביבחת

 םע ,טנגממ ךויח ,הלודג המשנ םע שיא ,םישנאו הרבח לש שיאכ ותוריעצמ טלב יאחוי

 עדי םהמ דחא לכלש םיבר םיבורק םירבח רבצ םינשה םעו ,תימינפ המצוע עפש אוה .ןח

 .הבר הבריק לש השוחתו ישיא סחי תתל דימת

 .אבצלו ןוחטיבל םירושקש םירפס רקיעבו ,אורקל הברה יאחוי יאנפה תועשב

 לכ לע חחושל בהא אוה ,דועו דוע תעדל הצריש המרג תודלימ ותוא התווילש תונרקסה

 םע שגפיהל דואמ בהא םג יאחוי .וילאמ ןבומכ רבד לביק אלו ןיבהל בהא ,םלועבש אשונ

.יקוירק תריש יברעל םירבח



ל"הצלסויגה

 יתעבג תביטחב תרשל לחהו ל"הצל סייגתה אוה .רענכ דוע תויאבצלו אבצל רבוחמ היה יאחוי

 םחל ותרגסמב ,תותיכ ידקפמ סרוקל חלשנ2009 תליחתבו ויתולוכיב הרהמב טלב .םחולכ

.םורדב "הקוצי תרפוע" עצבמב

 ,התיכ דקפמכש וילע ורפיס וידקפמו התיכ דקפמכ ותוריש תא יאחוי לחה סרוקה םויסב

 .תושיגרב וידקפמ תא ףחסו וילייח תא גיהנה אוה ידוקיפ דיקפתב םינושארה וישדוח תעבראב

".תולודגל דעוימ בהזה ידיו בהזה בל לעב רענהש לכל רורב היה"

."חצנל הז אבצהו יאחויש םתחנ זא" החפשמה ינב ירבדכו ,םיניצק סרוקל יאחוי ךישמה םשמ



יאבצהתורישה

 ובתכ ,תונוריט לולסמ ףוסב ,2010 סרמ שדוחב .ןיצקכ םינוריט תקלחמ דקפמכ לחה יאחוי

:וילייח יאחויל

 ...יתפכאו יעוצקמ דקפמ וניליגךתיא תורישה ךרואל ...קושל ונסנכנח"אבל ונעגהשכ"

 אל ...העיז תכפשו בלהמ תתנ ,ונילא תכייחש רוכזנ ...ונייטצהו הצקל ונתוא תכשמ ,תנמאה

."היחלמא טסוו לע זבזבל ףסכ ןומהו לזרבמ םיילגרה ,ןידעה ףוצרפה םע מ"מה ,ךתוא חכשנ



יאבצהתורישה

 ינא הרוחא לכתסמ ינאשכ םויה .ילש הקלחמ" :לולסמה תא ומייסש וילייחל םכיס יאחויו

 תא ורכזתש יל בושח ...ןימאמ אל ינאו םדקתמ ןומיא ונמייס ךיאו תונוריט ונלחתה ךיא האור

 זוחא לש תויתפכאה רסוחו תוטמתשהה ,תויעבה לכ םע .הפ ונלוכ המשלש הרטמ התוא

 תכללו רתוי םכמצעמ תתל ,םכמצע תוכזב קרו ךא ,םתא םתטלחה ונלש םעהמ ידמ לודג

 ינא הז לע .ןופאלפב הכוב הרבחהש תורמלו באוכש תורמל ,השקש תורמל .םימחול תויהל

"!םכמ דחאו דחא לכל עידצמ



יאבצהתורישה

 .הגולפה דקפמ ןגסל הנמתה םשו )תומגרמה תקלחמ( תעייסמה הגולפל ךישמה יאחוי

2013 ראוני שדוחב .ןרס תגרדל םדקתה ותוריש ךלהמבו ,הדיחיב עבק תורישל ךישמה אוה

 הגולפכ ליבוהש הגולפה הרחבנ הנשכ רובעכו ,תוגולפ ידקפמ סרוק תונייטצהב יאחוי םייס

.דודגב תנייטצמה

 תונייטצה תודועת לביק תורישה ךלהמב .תוהובגה ויתולוכיב ותוריש לכ ךרואל טלב יאחוי

 .לארשי תנידמל ששו םישיש תאלמב ,תואמצעה םויב ל"כטמרה ןייטצמ תוא ןהבו

 וארש ודיעה הלאו תילכלכו תישיא היעב לכב םהל רזע ,שרדנל רבעמ וילייחל גאד דימת אוה

.בא תומד שממ וב



יאבצהתורישה

 התוא ריכה אוה .ילט ,הרופיצ הילט תא השיאל אשנ אוה ,הגולפ דקפמ ןגס היה יאחוישכ

 .הלודג הבהא םהיניב החרפ זאמו םירבחל ויה םה2009 תליחתב  .ורבח לש תוחאכ ןוכיתב

 רקוב תוחוראב ,תונולמב תולבל ובהא םה .םילשוריל םורדמ ,הליג רהב ורג גוזה ינב

 .ל"וחבו ץראב ,םיבר םילויטב רקיעבו תויטנמור

 השוחת ןתנו לוכה קיפסהל הצר ,םירבח םעו ותחפשמ םע תולבל לצינ יאחוי היונפ העש לכ

...ותוא ריעהל דואמ השק היה זאש– ןשיש תועשה דבלמ תאז .ןמז זבזבל רוסאש



יאבצהתורישה

 .רונילא תבה הדלונ2014 תנש תליחתב

 .ותייערל ןעשמ דימת שמישש ימ ,החפשמב עיקשמ ,גאודו ךמות באו לעב היה יאחוי

 ודיקפתש רורב היה ילטל ךא ,החפשמה ןעמל אבצה תא בוזעל בשח אוה ותב הדלונשכ

 .תאז וניבי םהידלי םגשו ,ךשמיהל הכירצש תוחילש אוה ל"הצב





יאבצהתורישה

 הז דיקפתב .ףסכנ ול דיקפתה ,יתעבגב רבצ דודגב תעייסמה הגולפה דקפמל הנומ יאחוי

 קוצ" עצבמבו ,ןויצע שוגב םיפוטחה םירענה רחא שופיחה ,"םיחא ובוש" עצבמב ףתתשה

 .הזעב "ןתיא

 ינא היצביטומ תויעבב .םכילע הפחא ינא תיעצבמ תועט לע" :וילייחל רמא עצבמל הסינכב

 ועמש הגולפה ילייח לכו ,"םכילע ןגא אל ינא קשנה רהוטו רסומ תויעב לע !לבא .לפטא

 .ךומסל ימ לע שיש םעדויב ,וירחא וכלהו

.םולשב התיבה וילייח לכ תא ריזחהש לע דואמ האגתה עצבמה םויסב







הליפנהדעומ

 ,תידודגה בכרה ילכ תרייש לע ט"נ ליט ירימ ,בד רה תודרומב תיעצבמ תוליעפב לפנ יאחוי

 .)28.1.2015(ה"עשת טבשב 'ח םויב

.ינינ םייח רוד ןושאר למס לפנותיא

 רהב יאבצה ןימלעה תיבב םימלוע תחונמל אבוה אוה .ולפנב שמחו םירשע ןב היה יאחוי

 ,םירוה ,לפנש ינפל דחא םוי הנש תדלוה םוי גגח הל ,תבו הרה השיא ריתוה .םילשורי ,לצרה

.באיל ,היינשה םתב תא ותייער הדלי יאחוי תליפנ ירחא הנש יצחכ .םיחא העבראו תוחא



םידפסה

 תאזה הקיפדהמ יתדחפ המכ עדוי 'ה קר .ילש בוהא דלי יאחוי" :יאחוי הנבל הדפס הכלמ םאה

 דלימ םידרפנ ךיא ,ילש בוהא ... םיכפהתמ ךלש םייחה ובש עגרה ... העיגה איהו ,תלדב

 המ לע הלעמלמ רומשת השקבב .ישונא אל הז ?דלימ םידרפנ ללכב ךיא ?הזכש םיהדמ

."אמא .ךתוא תבהוא .הליחמו החילס ,ילש םייח .ונל ראשנש



םידפסה

 יפ לע תלעפו ,הרובגו הנומא רודח תכלה דימת" :ול דפס ,יאחוי לש ודקפמ ,יבוק ףולא-ןגס

 רבכ שגרומ ךנורסח ... דודגב דקפמו םחולכ ךתרשכהמו תיבמ תכנוח םהילעש םיכרעה

 תוליעפה תארקל תונכה תעצבמ ולא םיעגרב שממ ךלש תעייסמה הגולפהשכ ,וישכע

 םירגתא םע דדומתהל םתוא תכניח התא .םיקזח םה יכ עד .בורקב רבכ האבה תיעצבמה

 דימת ומכו ,ךל םיביוחמ םיראשנ םידקפמהו םימחולה .השק בצמהשכ םג המידק ךישמהלו

."האבה המישמב ודמעי ךלש חורב



םידפסה

 .המזירכו חוכ םע תועינצו טקש בלשל תעדי" :רפיס יאחוי לש רבח תימע

 לכל סיממו שבוכ היה דחא ךויחו ,םדה תא םישנא האמל איפקמ היה ךלש סעוכ דחא טבמ

 םדא ןבל ותוא םיכפוהו םייחל והשימל םיסנכנש הלאה םישנאה גוסמ התא ... בלה תא דחא

 תא השוע דימתש הז תויהל .התא תויהל טושפ ,הז ליבשב ץמאתהל ךירצ תייה אלו .בוט רתוי

 דימתו בוטב רחוב דימתו ,קדוצ אלו קדוצ המ ,ער וא בוט המ עדוי דימתש ,הנוכנ יכה הריחבה

לכ.ךלש רבח תויהל לק אל לבא ,םעפ ףא הז תא ךל יתרמא אלש בשוח ינא ... קדצב רחוב

."שארל יל הצפק רתוומ תייה אל התאש הז לע הבשחמ ,ימצעל יתרתיו תצקש םעפ



החצנה

 ירבדכ ,רפסה .וריכהש יאחוי לע ובתכ םיבר וב ,ןורכיז רפס קפוה יאחוי תליפנל הנש תאלמב

."םימיה ףוקנב קפרתהל ונלו ,אבאמ ןורכיז באילו רונילאל הווהי" ,החפשמה

 תיבל ךומס ,ךנחנ ןכ ומכ ."יאחוי יביתנ" תסנכה תיב םקוה ,יאחוי לדג וב ,רזעלא בושייב

.ארזע רשאו ונרומ לאונמע ,לגנלק יאחוי לש םמש לע רופצמ ,בושייב החפשמה

 רשא ,ינינ םייח רודולגנלק יאחוי רכזל ,"רודו יאחוי רופצמ" ילתפנ ירהב ךנחנ23.9.2016-ב

.םיינשה לש םתליפנ םוקמ לעו לילגה ףונ לע ףיקשמו ל"קק ףותישב םקוה



החצנה

 ."המידק ףוע" תתומע תא ורכזל ומיקה יאחוי לש ויבהוא

 ךרדה לכ ךרואל יאחוי ןימאה םהב םיכרעה תא ךישמהלו תויחהל ,םדקל התומעה תרטמ

 ינבלו םילייחל הרזע ידי לע יאחוי דעצ הב תמאהו דסחה ךרדב תכלל ,תיתחפשמהו תיאבצה

  .רעונ

 תורכזא לע תועדוהו םינוטרס ,תונומת םג םיללוכ התומעה לשקובסייפה ףדו התומעה רתא

 י"עו רגנ ימע י"ע ,לגנלק רינ ודוד ןב י"ע– ורכזל ובתכנש םיריש השולש ןכו ,יאחוי לשתוחצנהו

.ןוליש ויזו יול ריאי



החצנה

:"המידק ףוע" יאחוי רכזל התומעה לש רתא

 :ל"זלגנלק אחו'ג יאחוי רכזלקובסייפה דומע

:ורכיזל ריש בתכ  ל״ז יאחוי לש ודקפמ היהש ןוליש ויז ןרס

https://uf-kadima.org.il/

https://www.facebook.com/%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99
-%D7%92%D7%95%D7%97%D7%90-
%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%92%D7%9C-%D7%96%D7%9C-
779616062121526/

https://www.youtube.com/watch?v=S1Z2s5fFcRo

https://uf-kadima.org.il/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%97%D7%90-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%92%D7%9C-%D7%96%D7%9C-779616062121526/
https://www.youtube.com/watch?v=S1Z2s5fFcRo



