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, הזעב תרישש  ויחא  תא  רקבל  עיגהשכ  "ג  בתנב רצענ  ןב 28  דוד 
תרישש הדבועה  אל  םגו  וינונחת  ורזע  אל  .תורישמ  טמתשהש  קומינב 
.םירחא תואבצב  תוריש  וילע  רסוא  ינקירמאה  קוחה  ךכיפלו  סניראמב ,

ררחוש תעכ 
10:04  , 22.10.14 םסרופ  : לטנמולב יתיא 

שדוחב .אבצב  תוריש  תבוחמ  דוד  סניראמה  םחול  תא  ררחשל  "ל  הצב וטילחה  אלכב 4  םיישדוח  רחאל 
תעוצרב םחלש  ויחא  תא  רקבל  עיגה  רשאכ  ןוירוג , ןב  הפועתה  למנב  ינקירמאה  ריעצה  רצענ  טסוגוא 

.רידס תורישמ  תוטמתשה  הביסה : .הזע 

ורזע אל  םינונחתה  .םיחאה  ינש 
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ותחפשמו דוד 

 
, וירוה תדירפ  בקע  תנשב 2005 , ןב 10 . היהשכ  ותחפשמ  םע  לארשיל  הלעו  הינמרגב  דלונ  ןב ה-28  דוד 

ךשמהב .ומא  םע  ררוגתהל  תירבה  תוצראל  רבע  ןכמ  רחאלו  הינמרגב  ויבא  םע  ררוגתהל  רבע  אוה 
.ינקירמאה םיתחנה  ליחב  תריש 

, הזע תעוצרב  ומחלש  "ר  יחה תודיחימ  תחאב  תרישש  ןטקה  ויחא  תא  רקבל  עיגהשכ  טסוגוא  שדוחב 
תוטילקרפל וינונחת  לכ  .תוטמתשה  ןיגב  "ח  צמ ירטוש  "ג  בתנב ותוא  ורצע  ןתיא ," קוצ   " עצבמ תרגסמב 

וטילחה עובשה  .הלילשב  ונענ  רנודרק , ינורו  הילדוא  ןידה  יכרוע  וירוגנס , ושיגהש  תושקבהו  תיאבצה 
.ןיפירצב אלכב 4  חירבו  גרוס  ירוחאמ  םיישדוחמ  רתוי  ירחא  תורישמ , ותוא  רוטפל  ףוסבל  אבצב 

רמא אלכב ," ןמז  הברה  ךכ  לכ  תויהל  ךירצ  יתייהש  בשוח  אל  ינא  לבא  ךירצש  ומכ  הדקפת  תכרעמה  "
םיטמתשמל דוגינב  "ל ." הצב תורישה  ומכ  יתועמשמו  בושח  סניראמב  תורישה  . " ynet םע החישב  דוד 

תרשל "ב  הראב קוחה  יפ  לע  רסאנ  ינקירמאה  םיתחנה  ליחב  םיאולימב  תרשמ  ןיידעש  דוד  לע  םירחא ,
.רחא  רז  אבצב 

םיכירצ ויה  תירבה , תוצראב  םגו  לארשיב  םג  החפשמו  הלופכ , תוחרזא  יל  שיש  ללגב  : " ףיסוה אוה 
בשוי יתייה  אל  םא  םג  היטרקוריבה  תא  רותפל  ונלוכי  , " וירבדל .רמא  תעד ," לוקיש  ליעפהלו  שמגתהל 

שוכר תוריבע  ןיגב  םירוצע  םע  אתב  יתבשי  .דימ  בצייתמ  יתייה  יל  םיארוק  ויהש  םעפ  לכבש  ןבומכ  .אלכב 
תיאבצה תוטילקרפהמ  םיטילקרפה  טפשמה  ךלהמב   " .רמא ירובע ," יטמוארט  היה  הז  טלחהבו  םימסו 
אבצה לע  סעכ  יל  ןיא  .תושימג  םהל  רשפאמ  אל  קוחה  לבא  םירעטצמ , םהש  יל  ורמאו  םיידי  יל  וצחל 

". תונקתה תא  תונשל  הז  תושעל  ךירצש  המ  תכרעמהו ,

.וייח  תא  הב  תונבל  תוסנלו  ץראב  ראשיהל  תעכ  ןווכתמ  "ל  הצמ רוטפה  תדועת  תא  לביקש  דוד 

לש תוינידמה  יפל  : " הריבסמ רנודרק  הילדוא  "ד  וע ורגיהש ? םילארשיל  סחיב  "ל  הצ לש  תוינידמה  המ 
ילבמ םידרוי , וירוה  םא  םג  ץראה , תא  בוזעל  לוכי  אל  ליגמ 16  לחה  ןוחטיב  תורישל  דמעומ  "ל , הצ

אלש ימ  .םירגהמ  ןב  דמעמל  השקב  וא  רוטפ  הייחד , תשקבב  אבצה  תויושר  לומ  לא  וניינע  תא  רידסהל 
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סויג יכילהב  לחה  רבכש  ימ  יפלכ  תאש  רתיב  ןוכנ  רבדהו  קירע , בשחנ  ץראהמ  דרויו  ודמעמ  תא  רידסמ 
". ןושאר וצל  עיגהו 

דמעומ היה  רבכש  רחאלו  םירוהה  תדירפ  תובקעב  רומאכ  ליגב 18  ויבא  ידי  לע  לארשימ  חקלנ  דוד 
גצמ וינפב  גיצה  באה  : " רנודרק "ד  וע .ותביזע  םרט  ודמעמ  תא  רידסהל  וילע  היה  ןכל  ןוחטיב , תורישל 

.לארשיב תרשל  אל  לוכי  אוה  תינמרג  תוחרזא  ול  שיש  ללגבשו  אבצה  לומ  ןיינעה  תא  רדיס  אוהש  אווש ,
סניראמל ." הזוחב  לובכ  רבכ  היהשכ  קר  תועטה  לדוג  תא  ןיבה  אוה  .תואסיכה  ןיב  לפנ  דוד 
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	לוחם המארינס שוחרר מכלא 4 לאחר חודשיים
	דוד בן 28 נעצר בנתב"ג כשהגיע לבקר את אחיו ששירת בעזה, בנימוק שהשתמט משירות. לא עזרו תחנוניו וגם לא העובדה ששירת במארינס, ולפיכך החוק האמריקני אוסר עליו שירות בצבאות אחרים. כעת שוחרר


