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ול חיטבה  ויבא  .וירוה  ישוריג  רחאל  תנשב 2005  הינמרגל  בזע  דוד 
.יאבצ אלכל  חלשנ  אוה  רוקיבל  תחנשכ  ךא  רדוס , "ל  הצ לומ  אשונהש 

"ל: הצ תומוטא ." ןאכ  תוכרעמה  לכ  .אלכל  יתסנכנו  בדנתהל  יתעגה  "
" ולש סויגה  תבוחל  עדומ  היה  אוה  "

09:20  , 13.08.14 םסרופ  : לטנמולב יתיא 
הפועתה למנב  שדוחה  תליחתב  תחנשכ  ךא  תירבה , תוצרא  אבצ  לש  םיתחנה  ליח  סניראמב , תריש  דוד 
הרטשמה ידי  לע  רצענש  רחאל  אלכב 4  ההוש  אוה  יצחו  עובשמ  רתוי  רבכ  הזל : הפיצ  אל  אוה  ןוירוג , ןב 

.ל " הצמ תוטמתשה  ןיגב  תיאבצה 

, וירוה ישוריג  בקע  תנשב 2005 , ןב 10 . היהשכ  ותחפשמ  םע  לארשיל  הלעו  הינמרגב  דלונ  ןב 28 , דוד ,
זאמ תריש  רומאכו  תירבה  תוצראב  ררוגתהל  רבע  ןכמ  רחאלו  הינמרגב  ויבא  םע  ררוגתהל  רבע  אוה 

תורישה אשונש  חיטבה  ויבא  יכ  ינקירמאה  ריעצה  ןעט  ופיב  יאבצה  ןידה  תיבב  ןוידב  .םיתחנה  ליחב 
םייסו תוילדמ  לביקש  רחאל  למס  תגרדב  ינקירמאה  םיתחנה  ליחמ  ררחוש  הנורחאל  .לפוט  ולש  יאבצה 
עצבמל וצב 8  וסיוגש  וירבחבו  הזעב  רידס  רודישב  תרשמש  ריעצה  ויחאב  ךומתל  עיגהו  הרקוהב  תוריש 

תוכרעמה לכ  .אלכל  יתוא  וסינכהו  בדנתהל  יתעגה   " .חירבו גרוס  ירוחאמ  אוה  וישכע  . " ןתיא קוצ  "
.ןוידב רבעשל  לייחה  רמא  תומוטא ,"
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( החפשמה תובידאב  םוליצ   ) דוד .סניראמב  םיאולימ  תוריש  תחת  ןיידע 
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U.S. Marine Corps photo by Sgt. Donell D. Bryant, Combat Camera, SOI-E/Released םוליצ :

רכומ וניא  םלועב , הלודגה  ונתרבח  איהש  תירבה , תוצראב  יאבצ  תוריש  אקוודש  תעדה  לע  הלעי  אל  "
דוד .םיבותכ  םימכסה  ךירצ  אל  םירבח  ןיב   " .רנודרק ינורו  הילדוא  ריעצה  לש  וניד  יכרוע  ורמא  לארשיב ,"

ידוהי טוירטפ  ותויהב  תירשפא  ךרד  לכב  תילרומ  ךומתל  ידכו  הזעב  עצבמה  ללגב  דחוימב  הצרא  עיגה 
". ובלל הרקי  לארשי  תנידמש 

ךא "ל , כטמרה תכשללו  תירבה  תוצרא  תורירגש  ץוחה , רש  הלשממה , שאר  תכשלל  םג  ונפ  וניד  יכרוע 
תובקעב ףוסבל  ררחוש  אוה  ךא  הביס , התואמ  ינקירמא  לייח  רצענ  רבעבש  ןייצל  שי  .הנעמ  ולביק  םרט 

"ג בתנב הרצענש  תב 30 , הדנק  תיחרזא  קילרוג , הנאי  לש  הרקמה  םג  רוכז  .תיטמולפיד  תוברעתה 
לעופב רסאמ  ישדוח  השולשל  הנודינ  איה  .םינש  ךשמב 13  הטמתשהש  הנעטב  ץראב  רוקיבל  העיגהשכ 

.ררחשל התרוה  יאביברב , הנרוא  הפולאה  "א , כא תשארש  דע  םימי  תוצרל 45  הקיפסהו 
.

ביוחמ אוהו  סניראמב  םינש  עברא  תריש  דוד  יכ  םויה  הרפיס  הירקב  ןוידב  הפתתשהש  םיתחנה  ליח  תגיצנ 
.רחא אבצב  תרשל  לוכי  אל  אוה  ןכלהמבש  תופסונ , םינש  עברא  ךשמל  םיאולימ  תורישל 

העיבתה לעש  ידוחיי , הרקמב  רבודמ   " יכ גרבנירג  רחש  ןרס  - בר טפושה  עבק  ומייקתהש  םינוידה  דחאב 
רוצע ןיידע  דוד  טפושה , ירבד  תורמל  הז ." הרקמב  טקניהל  םייוארה  םייטפשמה  םיכילהה  םהמ  לוקשל 

.יברקה ונויסינמ  םורתלו  "ל  הצב בדנתהל  תונוכנ  עיבהש  תורמל 

הנענ יאבצה  ןידה  תיב  זאמ 2005 . סויגמ  תוטמתשהל  דשחב  רצענ  דוד  : " הבוגתב רסמנ  "ל  הצ רבודמ 
היה "ל  נה יכ  דשחה  סוסיב  רחאל  םושיא , בתכ  תשגה  םשל  םויב  ורצעמ  תא  ךיראהל  העיבתה  תשקבל 

יכו רצעמב  וריאשהל  הליע  שי  יכ  עבקנ  ףסונב  .ץראה  תא  ותביזע  תעב  "ל  הצל וסויג  תבוחל  עדומ 
". הז בלשב  עירכמ  לקשמ  ןיא  תירבה  תוצרא  אבצב  תרשמ  אוהש  הדבועל 
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	מהמארינס לכלא 4: "באתי לתמוך באחי"
	דוד עזב לגרמניה בשנת 2005 לאחר גירושי הוריו. אביו הבטיח לו שהנושא מול צה"ל סודר, אך כשנחת לביקור הוא נשלח לכלא צבאי. "הגעתי להתנדב ונכנסתי לכלא. כל המערכות כאן אטומות". צה"ל: "הוא היה מודע לחובת הגיוס שלו"


