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    טנק של צה"ל באזור בית לחםתמונת השער:
                           מול מחנה הפליטים אל-עזה

                                                        27.10.01         

                מגנוס ג'והנסטון, רוייטרסצילום:

 9891 תנשב םקוהש יאמצע םדא תויוכז ןוגרא אוה םלצב
 ןאיבהלו םיחטשב םדאה תויוכז תורפה תא דעתל הרטמב
 םיססובמ םלצב יאצממ .בחרה רוביצהו תוינידמה יעבוק תעידיל
 ,םיימשר תורוקמ לע ןכו םייאמצע םיריקחתו חטש תדובע לע
 םייניטסלפ ,םיילארשי םדא תויוכז ינוגרא ינותנו תונותע
.םיימואלניבו
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 :A יחטשל ל"הצ תוחוכ לש הסינכב םיקסועה תוח"וד השולש דחי םיכורכ הז ץבוקב

 המכ ךשמנ עוריאה .10.5.6-ב אלא'ג תיב הרייעל ל"הצ תוחוכ לש הנושארה הסינכה חותינב קסוע - 10.5.6 ,אלא'ג תיב
 םייניטסלפה ןוחטיבה ינונגנמ ישנא ברקמ .21 תב הדליו שמח ןב דלי םהב ,םיניטסלפ םיחרזא השימח ועצפנ ןכלהמב ,תועש
 ינונגנמ ישנאו ל"הצ ילייח לש םהיתולועפ תא ןחוב ח"ודה .לק עצפנ דחא ל"הצ לייח .ועצפנ השישו דחא ח"תפ שיא גרהנ
 .יראטינמוהה ימואלניבה טפשמה תוארוה יפל ןתויקוח תאו עוריאה ךלהמב םייניטסלפה ןוחטיבה

 רפכל וסנכנ ל"הצ תוחוכ .10.01.42-ב הללאמר זוחמבש אמיר תיב רפכב ל"הצ תלועפב קסוע - 10.01.42 ,אמיר תיב
 ךלהמב .יבאז םעבחרב תושקנתהה עוציבב םידושחה הלא תא דחוימבו ,לארשי דגנ תולועפ עוציבב םידושח רוצעל הרטמב
 ח"ודה .חרזא םהמ דחא ,םיניטסלפ השיש ועצפנו םייניטסלפה ןוחטיבה ינונגנמל םיכיישה םיניטסלפ השימח וגרהנ הלועפה
 תסירהו יאופר לופיט בוכיע ,יקוח יתלב ירי ללוכ ,הלועפה ךלהמב רפכב ל"הצ עציבש םדאה תויוכז תורפהמ קלח רקוס
 .םיתב

10.01.82 ,םחל תיב  ךלהמב .10.01.91-ב ל"הצ תוחוכ וסנכנ וילא ,םחל תיב רוזאב ל"הצ תלועפב קסוע - 10.01.91 - 
 יריה תויקוח תניחבב דקמתמ ח"ודה .םיחרזא ויה םכותמ 11 ,ל"הצ לש ירימ םיניטסלפ 51 וגרהנ רוזאב ל"הצ תייהש
 המכ לש םתומ תוביסנ לש רואית אבומ ח"ודה תרגסמב .ויתואצותו םחל תיב רוזאב םתייהש ךלהמב ל"הצ ילייח לש
 .םילייחה ירימ האצותכ שוכרל םרגנש קזנה לשו םיחרזאהמ
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ןייל לאקזחי :הביתכו רקחמ

דייז אהוסו הנ'גאחמ ןאלסר  :חטש תדובע
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 תיבב־ 10.5.6ה רקובב שחרתהש עוריאב קסוע הז ח"וד
 םוסחמה לע ח"תפ ישנא לש יריב לחה עוריאה .אלא'ג
 ,06 שיבכ( םחל תיב ףקוע שיבכ לע אצמנה ילארשיה
 ל"הצ ילייח ורי הבוגתב .)"תורהנמה שיבכ" םג הנוכמה
 הנושארל ,ושלפו םיקנטבו לק קשנב אלא'ג תיב לע
 .תיניטסלפה תושרה תטילשבש A חטש ךותל ,הז רוזאב
 ויה אלש םיניטסלפ םיחרזא השימח ועצפנ עוריאה ךלהמב
 .21 תב הדליו שמח ןב דלי םהב ,המיחלב םיברועמ

 השישו גרהנ דחא ח"תפ שיא ,םישומחה םיניטסלפה ברקמ
 תיניטסלפה תושרה לש ןוחטיבה ינונגנמל םיכיישה םישנא
.לק עצפנ ל"הצ ילייחמ דחא .ועצפנ

 תולשלתשה תא ,ןתינה לככ ,רזחשל איה ח"ודה לש ותרטמ
 תושרהו לארשי םאה ןוחבלו םוי ותואב םיעוריאה
 יראטינמוהה טפשמה יללכל םאתהב ולעפ תיניטסלפה
 .הלאכ םיבצמ לע םילחה יגהנימה ימואלניבה
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 יברעמה הדיצב תנכושה ,אלא'ג תיב תיניטסלפה הרייעה
 אצקא-לא תדאפיתניא הצרפ זאמ הכפה ,םחל תיב לש
 ךלהמב .םידדצה ןיב תומילאה תויושגנתהה ידקוממ דחאל
 ןוגראמ ללכ ךרדב - םישומח םיניטסלפ ,ולא תויושגנתה
 םיהובגה םירוזאב םיבשותה יתב ןיב םימקמתמ - ח"תפה
 לש םיבשותה יתב רבעל לק קשנמ םירויו הרייעה לש
 ךותב םילשורי תיריע םוחתב תנכושה ,הליג תולחנתהה
 הנפומ אלא'ג תיבמ יריה .7691-ב לארשיל חפוסש חטשה
 ,תורהנמה שיבכב תועסונה תוילארשי תוינוכמ רבעל םג
 ןכו ,ןורבחלו ןויצע שוגב תויולחנתהל םילשורימ ליבומה
 ךומסב הז שיבכ לע אצמנה ל"הצ לש םוסחמה רבעל
 םתונשיה תובקעב .אלא'ג תיב לש יברעמ-םורדה הצקל
 ל"הצ ביצה הדאפיתניאה תליחת זאמ הלאכ ירי יעוריא לש
 הרטמב ,אלא'ג תיבל הנופה םוסחמה דצל ןוטב תוריק
.יריה ינפמ םילייחה לע ןגהל

 םיעלקמ תועצמאב ל"הצ ילייח םירוי הז יריל הבוגתב
 םימעפ המכ .אלא'ג תיב לש םינוש םירוזא רבעל םיקנטו
 ,הדיאע םיטילפה הנחמ לעו םחל תיב לע םג ל"הצ ילייח ורי

 יריב םג ל"הצ ביגה םיימעפ תוחפלו ,אלא'ג תיבב םילבוגה
.ברק יקוסממ

 שיבכ רבעלו הליג רבעל םיניטסלפ לש יריהמ האצותכ
 עוריאה םוי דעו הדאפיתניאה תליחת זאמ גרהנ תורהנמה
 .תורהנמה שיבכב עסנש תעב דחא ילארשי חרזא )10.5.6(

 ;םילארשי םיחרזא 21 וז הפוקת ךלהמב ועצפנ ,ףסונב
 רטושו תורהנמה שיבכ לע םוסחמב עצפנ ל"הצ לייח
 אלא'ג תיב ןיב קחרמהו תויה .הליגב השק עצפנ ב"גמ
 קזנה ,רטמוליקכ אוה הליגב הילא םיבורקה םיניינבל
 םצמוצמ ללכ ךרדב היה הבור ירודכמ םינבמל םרגנש
 םירודכה לש העיגפה ינמיסבו םיצפונמ תונולחב םכתסהו
 .םיינוציחה תוריקה לע

 אלא'ג תיבב וגרהנ ל"הצ תוחוכ לש תוזגפההמ האצותכ
 תיב לע ל"הצ לש תוזגפהה .ועצפנ 04-כו םיחרזא השולש
 ,םינבמו םיתב 005-כל תונוש תומרב םיקזנ ובסה אלא'ג

 בור 1.הסירהל םידעוימו םירוגמל םינכוסמל וכפה םקלחש
 םימקוממה הלאכו הליג לע תורישי םיפיקשמה הרייעה יתב
 .םהירייד ידי-לע ושטננ ,תורהנמה שיבכ דצלש סכרה לע
 דועב םחל תיב לש םיימינפה םירוזאב תוריד ורכש םקלח
.ל"וחב ררוגתהל ורבע םירחא



ג'אלא.  בית עיריית ידי-על לבצלם נמסרו ברכוש הפגיעה על   הנתונים .1
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 ומקמתה ,00:70 העשה תוביבסב ,10.5.6 ,ןושאר םויב
 םוסחמה ןיב תאצמנה העבג לע םישומח ח"תפ ישנא השיש
 תימורדה הסינכב יניטסלפה ימואלה ןוחטיבה ןונגנמ לש
 שאב וחתפ םה .ימוק-אתילט רפסה תיב ןיבל אלא'ג תיבל
 לעו תורהנמה שיבכב ל"הצ םוסחמב םיבצומה םילייחה לע
 תיב ותוא לומ םירטמ המכ ל"הצ םיקהש תיפצתה לדגמ
 םולצתב הז ח"ודב םירכזומה תומוקמה ןומיס ואר( רפס
 ישנא ןיב ,םלצבל עיגהש עדימ יפל .)רוזאה לש ריוואה
 .41 ןב דלי היה ל"הצ םוסחמ לע שאב וחתפש ח"תפה
 םיחרזא יתב לע אלא'ג תיבמ ירי היה אל רקוב ותואב
.הליגב םילארשי

 הבוגתב ורי ל"הצ םוסחמל ךומסב םיבצומ ויהש םיקנט
 תוגולפ יתש ושלפ ןכמ רחאלו העבגה רבעל םיזגפ המכ
 A חטש ךותל - לובגה רמשממו םינחנצה תביטחמ -
 ךומס לפנ םיזגפה דחא 2.רפסה תיב ןוויכל ורעתסהו
 םוקמב גרהנ אוהו ,54 ןב ,תאייבע דמחומ ,ח"תפ שיאל
 לע םילייחה וטלתשה הליחת .ושארב ועגפש םיסיסרמ
 רבעל המורד ומדקתה םשמו רפסה תיב ירוחאמש תיבה

 תיבה ירוחאמ ורפחתהו םייתניב וגוסנש ,ח"תפה ישנא
 ופרטצה A חטשל םילייחה תסינכ םע .יריה תדמעל ךומסה
 לש ןוחטיבה ינונגנממ םישנא תורשע ח"תפה ישנא לא
 ברק חתפתה םילייחה ןיבל םניבו ,תיניטסלפה תושרה
 .תוירי

 תועבגה תחא תא םיקנטב ל"הצ זיגפה השילפה ךלהמב
 תעבג" םיבשותה ידי-לע הנוכמה ןאכסיא-לא תנוכשב
 תורמל השענ הז ירי .הנוכשה יתבמ קלח ןכו "ראבוכ
 תנוכשל ךומס ,החרזמ םירטמ 003-כ התיה ברקה תריזש
            ראית  יניטסלפה ימואלה ןוחטיבה ישנאמ דחא  .אחוד-א

:עוריאה תוחתפתה תא םלצבל ותודעב

 םילארשי םילייח ינשב ונחבה 51:80 העשה תוביבסב
 םילייח המכ םהירוחאמו ונרבעל תילגר וברקתהש
 ונמקמתה .תגסל ונטלחה םתוא וניארשכ .םיפסונ
 ןוויכל ונלש םוסחמהמ םירטמ 05-כ לש קחרמב
 םינבאו רפע תומרע ירוחאמ ונרפחתה ,אחוד-א תנוכש
 הלחתהב .םיילארשיה תוחוכה ןוויכל תוריל ונלחתהו



.10.5.7 ,ץראה ,"אלא'ג תיבב יא חטשל תועש 7 ךשמל רדח ל"הצ חכ"  .2
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 ירחא לבא ,ימואלה ןוחטיבהמ םירטוש השולש ונייה
 ישנא ונילא ופרטצה םילארשיה תסינכ לע ונחווידש
 ישנא םע דחי ,ונלוכ .לכסמה ןוחטיבה ישנאו 71 חוכ
 יריב ונפתתשה ,עוריאה תישארמ םוקמב ויהש םיזנתה
 וניסינו A חטשל ושלפש םיילארשיה תוחוכה ןוויכל
.םתומדקתה תא עונמל

 לאמשמ רוזאה תא זיגפהל וליחתה םיקנטה וז העשב
 םיתבה רוזא תאו "ראבוכ תעבג" תא :ונלש םוסחמל
 הפוקתב םירוי םיזנתה ישנא .ןאכסיא-לא תנוכש הצקב
 ,ילארשיה בצומה ןוויכל "ראבוכ תעבג"מ הנורחאה
 תועשב יכ הכישחה תועשב רקיעב השענ הז יריש אלא
 .םתוא תוהזל םילוכי ילארשיה בצומב םילייחה םויה
3."ראבוכ תעבג"מ ירי היה אל רקוב ותואב לבא

 םוסחמה לע הפיקשמה ,ןאכסיא-לא תנוכש יבשות בור
 םהיתב תא םינורחאה םישדוחה ךלהמב ושטנ ,ילארשיה
 ח"תפה ישנא ןיב יריה יעוריא לש ההובגה תורידתה לשב
 וכישמה תודחא תוחפשמ ,תאז םע .םוסחמב ל"הצ ילייחל
 לעו "ראבוכ תעבג" לע םיקנטה תזגפהב .הנוכשב ררוגתהל
 השימח השק הרוצב ועגפנ 10.5.6-ב ןאכסיא-לא תנוכש
 דחא לעב ,הללאטע םרכא 4.םיסלכואמ ןיידע ויהש ,םיתב
:םלצבל ותודע תא רסמ ,וללה םיתבה

 לכ .21-ו עשת ,עברא ינב ,םידלי השולש יל שי
 הזה שדחה תיבה תיינבב ועקשוה וניתונוכסחו וניפסכ
 העשב .זגפוה אוהש ינפל םוי קוידב רוגל ונרבע וילא
 יתלכתסה ,יתררועתה .ירי תולוק יתעמש רקובב 03:70
 םוסחמה תא ורבעש םילארשי םילייחב יתנחבהו ןולחב
 שא יפוליח יתיארו A חטשל המינפ וסנכנו יניטסלפה
.םיניטסלפ םימחול ןיבל םניב

 תמוקל הנוילעה המוקהמ יתשאו יידלי תא יתדרוה
 שאה יפוליח .םינבא רונת ירוחאמ ונרתתסהו עקרקה
 םיקזח ץפנ תולוק ונעמש ןכמ רחאל .העש עברכ וכשמנ
 םירטמ השולשכ לפנ זגפה .זגפ הזש ןולחה ךרד יתיארו

 תונשל יתטלחה זאו ולפי םיזגפ דועש יתדחפ .תיבהמ
 העשהמ .תוגרדמל תחתמ לא םידליה םע תדרלו םוקמ
 תוגרדמל תחתמ ונראשנ 03:90 העשה דעו 00:80
 רופסל ונלחתה םגו שא לש תולוק ונעמש ןמזה לכו

 .ךומס ולפנש םיזגפ 41 ורפס םידליה .םיזגפה תא
 יתדחפ לבא םיתורישל תכלל הצר עבראה ןב ינב
 .םייסנכמב ויכרצ תא השע אוה ןכל ,ותוא תולעהל

 דחפל ונלחתה תיבה תיזחב ועגפ םיזגפ השולשש ירחא
 יריב הנטק הגופה ונלצינ ןכלו טטומתי תיבה לכש

 ,יחא לש ותיבל רובעלו תיבהמ תוריהמב תאצל ידכ
 ונילעש הנקסמל ונעגה ינאו יחא .ילש תיבל ךומסה
 םש יכ ךומסה ידאווה ןוויכל תוריהמב תיבהמ תאצל
 ואיבהש םיפסונ םיבשות ועיגה ידאוול .חוטב רתוי

 שחרתמה לע ףיקשהל יתכשמה .םהיתושנו םהידלי תא
 שדחה תיבה םע הרוק המ תעדל יתיצר יכ ידאווהמ
 ,תיבה לש םיפערב זגפ עגפ 00:11 העשה תוביבסב .ילש
.שאב ולע הנוילעה המוקהו גגה לכו

 םיחותפה םיחטשהמ םירוי םימעפ הברהש ןוכנ הז
 ,הרקמ לכב .ורי אל םוי ותואב לבא ,יתיבל םיכומסה
 ןיב ,ילש תיבה ךותמ םישומח םישנא ורי אל םעפ ףא
 תדוקנ ןיבל וניניב םידירפמ םיתב הברה יכ ראשה
5.תילארשיה תיפצתה

 םיתבה םיאצמנ וב רוזאה לע םג םיקנט יזגפ הרי ל"הצ
 ושטנ אל וז הנוכש יבשות .אחוד-א תנוכש לש םינושארה
 זיזע ןאוור .תופיפצב תסלכואמ ןיידע איהו םהיתב תא
 סיסרמ הינפב העצפנ ,21 תב ,הנוכשה תבשות ,הרהאווז

 ,הרהאווז דמח ילע המטאפ ,הדליה לש המא .זגפ לש
:התעיצפ תוביסנ תא הראית

 יידלי תשולש ואצי רקובב 51:70 העשה תוביבסב
 ישארה שיבכה לע אצמנה רפסה תיבל םכרדב תיבהמ
 עשתה ןב קראט ,21-ה תב ןאוור :םחל תיבל ליבומה
 איהש אנר :םידלי ינש דוע יל שי .הנומשה ןב זופחמו

 העשב ךרעב .יצחו הנש תב איהש הינארו עברא תב
 וליחתה העש עברכ רחאלו ירי תולוק יתעמש 03:70
 .םירוגמה רוזאל בורק םיזגפ לופיל

 יידלי ינש םע יתרתתסה רשאכ ,03:01 העשב ךרעב
 תא ןולחל דעבמ יתיאר ,תיבה לש ימינפ רדחב םינטקה
 םירתתסמו רפסה תיבמ םיבש םילודגה יידלי תשולש
      תקחורמו תיאלקח המדאב תאצמנה המוח ירוחאמ
 םיזגפה ירי .םידחופמ ויהו וכב םה .תיבהמ םירטמ 02-כ
 יתטלחה .תיבל עיגהל ולכי אל םהו ומוציעב ןיידע היה
 יתזחא .םהילא עיגהל יתחלצהו ימצעב םתוא איבהל
 ,תילאמשה ידיב זופחמ תאו תינמיה ידיב קראט תא
 .זגפ תקירש ונעמש םואתפ .יינפל תדעוצ ןאוור דועב
 םירטמ 001-כ לש קחרמב ,רפעה ךרד לע ץצופתה זגפה
 יתטבה .דואמ קזח הקעצ ןאוורו ,ונדמע וב םוקמהמ
 םד .תינמיה הניע לעמ העצפנ איה יכ יתיארו הרבעל
 קועזל יתלחתהו התוא יתמרה .עצפה םוקממ תתש
 .םה ףא וקעצו וכב זופחמו קראט .הרזעל

.םלצבב רומש דעה לש ומש .10.5.61-ב דייז אהוסו הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .3
.הללאטעו רמינ ,רורס ובא ,א'גרע-לא ,סאווק תוחפשמה לש םתיב ריוואה םולצתב ואר .4
.10.5.8-ב דייז אהוסו הנ'גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .5
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 ימואלה ןוחטיבה ישנא ונילא ועיגה תוקד המכ רחאל
 ישארה שיבכב דמעש סנלובמאל ןאוור תא ואיבהו

 יתלשממה םילוחה תיבל ונתוא עיסהש ,הנוכשל הסינכב
 תא ורצע םש ןוימה רדחל הסנכוה איה .אלא'ג תיב לש
 ימינפ םד ףטש תריצעל תופורת תלבקמ איה תעכ .םדה
6.תינמיה הניעב

 תיב לש רחא רוזאל םג הנפוה ל"הצ לש םיקנטה ירי
 הכותמ תומיוסמ תודוקנמ רשא ,רדאס-א תנוכש ,אלא'ג
 ק"תמה לעו תורהנמה שיבכ לע םעפ ידמ םירוי םיניטסלפ
 םהיתויודעמ .הליג רה תולחנתהה הצקב אצמנה ילארשיה
 ירי עצבתה אל רקוב ותואב יכ הלוע הנוכשה יבשות לש
 תיב לש הז רוזא יבשות בור .תוילארשי תורטמ ןתוא לע
 דחא תליפנמ האצותכ .םהיתבב ררוגתהל םיכישממ אלא'ג
 שמח ןב ,םאנ'ר ובא אנח םסאב אלוקינ השק עצפנ םיזגפה
 ובא אנח םסאב ,דליה לש ויבא .ותיב תברקב דמעש ,יצחו
:שחרתהש תא ראת ,םאנ'ר

 ןיבל וניב הדירפמה העבג תודרומ לע אצמנ ונלש תיבה
 םירטמ 000,1-כ אוה שיבכל קחרמה .ףקועה שיבכה
 םישדוחב .ךוותב םיאצמנ םיבר םיתבו יריווא וקב
 םיבר םיתב .הנוכשב ירי יפוליח הברה ויה םינורחאה
 רבעב םימעפ המכ .ונלש תיבה אל לבא ,םירודכמ ועגפנ
 ,ונילעמש העבגהמ םירוי םישומח םיניטסלפ יתיאר
 לבא .שיבכה ןוויכל ,תיבהמ םירטמ 002-כ לש קחרמב
 ףא התיה אלו ועיפוה אל םה )10.5.6( עוריאה םויב
.הכומסה העבגהמ היירי

 יריה תולוקמ רקובב 03:70 העשב ונררועתה םוי ותואב
 .ןאכסיא-לא תנוכשמו ףקועה שיבכה ןוויכמ ועמשנש
 .חוטבו קחורמ ונלש םוקמהש ונבשח יכ ונלהבנ אל
 ךומסה שיבכל דרי אוה ררועתה אלוקינ ינבש רחאל
 םיבר םידלי .הנוכשה ידלי םע קחשל ידכ ונתיבל
 ודבע הבאשמו ןוטב לברעמ יכ םוקמב ופסאתה
 יתשא 02:80 העשה תוביבסב .ןכש לש גג תקיציב
 תחורא לכאיש ידכ אלוקינ תא איבהל תיבהמ האצי

 תיבהמ םירטמ העבש-השימח קחרמב ויה םה .רקוב
 .תחרוצ יתשא תאו זע ץפנ לוק יתעמש םואתפ זאו
 ודי .עקרקה לע עורש אלוקינ תא יתיארו הצוחה יתצר
 הרביח רוע תכיתח קרו ודיל תחנומ התייה תילאמשה
 .וחרצו וכב םוקמב ויהש םידליה .ףתכה ןיבל הניב
 תיב לש יתלשממה םילוחה תיבל אלוקינ תא ונחקל
 סנלובמאב רבעוהו ינושאר לופיט לביק אוה .אלא'ג
 ורמא םיאפורה .םילשוריב דסאקומ-לא םילוחה תיבל
7.ךומנ דיה תא תוחאל וחילציש יוכיסהש

 תיבל ושלפש ל"הצ ילייח ןיב חתפתהש ברקה ךלהמב
 ורי ,םייניטסלפה ןוחטיבה ינונגנממ םישנא ןיבל אלא'ג
 ,תיחרזא הנגהל זכרמה לש םיסנלובמא ינשב ל"הצ ילייח
 רוזאל וברקתהש ,םודאה רהסה ידי-לע שרדנכ םינמוסמה
 רוזאל עיגה ןושארה סנלובמאה .םיעוצפ תונפל תנמ-לע
 ,ל"הצ ילייח ידי-לע הרונו 03:90 העשה תוביבסב ברקה
 שבוחה .שאה יפוליח ךלהמב ,תנווכמ הרוצב םא רורב אל
 ותואמ האצותכ ושארב עגפנש ,החיאבס ןסח רסאנ איחי
:םלצבל ותודע תא רסמ ,ירי

 םירטמ 05-כ רפע ךרדב סנלובמאה תא ונרצע
 ונרבעל החתפנ עתפל .ימואלה ןוחטיבה םוסחממ
 םילייחה ידי-לע םירטמ 05-כ לש קחרממ שא
 ךותב וניהשש ןמזב ,יאבצה בצומהמ ודעצש םילארשיה
 ימדקה ןולחה ךרד רדחש דחא רודכ יתיאר .סנלובמאה
 סנלובמאהמ ץפק יזא'גח דמחא גהנה .גהנה בשומ דצמ
 ינא .ירסמ-לא דמחא שבוחה םג השע ךכו ,הצוחה
 וראווצב עגפנש עוצפ ידיל יתיארו סנלובמאהמ יתדרי

 הקנולאה לע ותוא יתבשוה ,ותוא יתקזחה .סיסרמ
 יתיסינ .שבוחה בשומב ולומ יתבשיו סנלובמאה ךותב
 רדח השיבחה ןמזב .וראווצמ םרזש םדה תא רוצעל
 ,ישאר תא טרשו סנלובמאה לש ינמיה דצהמ רודכ
 םע הליגר הבישי לש בצמב יתייה ול .םמדל ליחתהש
 סח ,ישארל רדוח היה רודכה ,הלעמל םרומ שארה
8.הלילחו

 .03:01 העשה תוביבסב עוריאה תריזל עיגה רחא סנלובמא
 ילייח יכ הלוע ,רעאש-א הראשב ינאר ,גהנה לש ותודעמ
:הנווכב ,הארנה לככ ,סנלובמאה לע ורי ל"הצ

 תונפל ידכ ןאכסיא-לא תנוכשל עיגהל האירק יתלביק
 דקומהמ .םיפסונ םיעוצפ םנשי םאה קודבלו גורה
 ןוויכל וריי אל ויפל םילארשיה םע םואית שיש יל ורסמ
 .יוניפה ןמזב סנלובמאה

 יתלקתנ ימואלה ןוחטיבה לש םוסחמל יתברקתהשכ
 היילעב שיבכב יתעסנ ינא  .ילארשיה אבצה לש פי'גב
 ינאו ידיל רצענ פי'גה .הדיריב היה יאבצה פי'גהו
 רמשמ ילייח ינש .תוימואתפב סנלובמאה תא יתרצע
 .ונילא תורישי םקשנ תא ונוויכו ונממ ודרי לובגה
 הצוחה יתצפקו דיה םלב תא תוריהמב יתמרה ינא
 ןמזב קוידב .ידיל בשיש רז ובא דמחא יתימע םע
 תושמשה .סנלובמאה ןוויכל קזח ירי חתפנ הציפקה
 םוקימה .סנלובמאה חפב ועגפ םיבר םירודכו ורבשנ

 תאצוי שאה תא תוארל יל רשפיא אל עגר ותואב ילש

.10.5.51-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .6
.העטקנ ןכא ונב די יכ םלצבל באה רסמ רתוי רחואמ םייעובש .10.5.8-ב דייז אהוסו הנ'גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .7
.10.5.8-ב דייז אהוסו הנ'גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .8
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 םתוא ידי-לע ונדגנ ןכ ינפל היינש ונווכש םיבורהמ
 ,םהלש םוקימהו שערה יפל ,תאז תורמל .ב"גמ ירטוש
 הז דבלמ תרחא תורשפא יתעד לע הלעמ אל ינא
 יתשגרה אל ןמז ותואב .ונילע וריש םה םילייח םתואש
 תיבב ,רתוי רחואמ .הציפקה ןמזב ילגרב יתעצפנש
9.הרבשנ ילש לגרהש יל ורמא ,םילוחה

 ,עוריאה תליחת רחאל תועש עבשכ ,00:41 העשה תארקל
 לש A חטשב ושפתנש םיתבה ןורחא תא ל"הצ ילייח וניפ
01.תורהנמה שיבכב םתדמעל ורזחו אלא'ג תיב

.10.5.8-ב דייז אהוסו הנ'גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .9
01. y- ten, 10.5.6, )www . teny . oc . li(.
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 המכ תיניטסלפה תושרהו לארשי ורפה עוריאה ךלהמב
 ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב תויזכרמה תוארוההמ
 םרגנה קזנה תא ןתינה לככ םצמצל תודעוימה ,יגהנימה
 ןורקיע תא הרפה לארשי .הביא ישעמ ןמזב םיחרזאל
 םיחרזאל םימחול ןיב הנחבהה ןורקיע תא ,תוילנויצרופורפה
 .םייאופר םיתווצבו םיסנלובמאב עוגפל רוסיאה תאו

 ךותמ ירי עונמל התבוח תא הרפה תיניטסלפה תושרה
 התבוח תא ןכו וילא ךומסב וא םיחרזא םיררוגתמ וב רוזא
.הביאה ישעמב םידלי לש תופתתשה עונמל


 ןה רשאכ םג ,תופקתה עצבל רוסא יכ עבוק הז ןורקיע
 םרגיהל לולעש קזנה םא ,ימיטיגל דעי דגנכ תונווכמ
 יאבצה ןורתיל סחיב םזגומ אוה םיחרזאל ןהמ האצותכ
 עבונה ,ןורקיעה לש ותובכרומ 11.הפקתה התואמ יופצה
 ןורתי" תמועל "םזגומ קזנ"ל בשחיי המ עובקל ישוקהמ
 םאה תיעמשמ דח הערכה םיתיעל תענומ ,"הפוצמ יאבצ
 יכ רורב .תוילנויצרופורפה תשירדב הדמע תמיוסמ הלועפ
 םירטוז םיניצקמ וא םילייחמ תופצל השק םיבר םירקמב
 תלפונ ךכל תוירחאה .תמא ןמזב הלאכ םילוקיש לוקשל
 תולועפ רושיא וא ןונכת תעב םיהובגה םיגרדה לע רקיעב
 עגונב םהידוקפל תויללכה תויחנהה ןתמ תעבו תויאבצ
 21.םינוש םיבצמב תורתומה תובוגתל

 תוביסנב ,אלא'ג תיבב A חטשל שולפל הטלחהה םצע םאה
 ןחבמב הדמע 10.5.6-ב טלחוה הילע תנוכתמבו ורצונש
 ?תוילנויצרופורפה תאוושמ

 התיה A חטשל סנכיהל הארוהה לש תידיימה תועמשמה
 יפ הלודג םייח תנכס לש בצמל ל"הצ ילייח לש םתסנכה
 ותבוגת לע ל"הצ רזח וליא םהל תפקשנ התיהש וזמ המכ
 .תנגוממה הדמעה ךותמ שא בישה הב ,םימדוק םירקמב
 לש יריב קר אל ולקתיי םישלופה םילייחה יכ תופצל היה ןתינ

 ןוחטיבה ישנא לש יריב םג ,תוחפה לכל ,אלא ח"תפה ישנא
 הנכסה .ךומסה םוסחמה תא םישייאמה יניטסלפה ימואלה
 תלעפה ,תופצל היה ןתינש יפכ ,הררג םילייחל הפקשנש

 םירעתסמה םילייחה לע תופחל הרטמב םיפסונ םיעצמא
 םיזגפ ירי תמגוד ,םישומחה םיניטסלפהמ שאל םיפושחהו

 .םיקנטמ

 וקלחב( סלכואמו יונב חטשב ללוחתה עוריאה לכו תויה
 תא הפשח A חטשל סנכיהל הטלחהה םצע ,)תופיפצב
 תנוכשבו ןאכסיא-לא תנוכשב םיררוגתמה םיחרזאה
 .דחוימב הלודג העיגפ תנכסל אחוד-א

 הכ יאבצ ןורתיל תופצל ןתינ היה ורצונש תוביסנב םאה
 ?םייח תנכסב םיבר םיחרזא תדמעה קידציש יתועמשמ
 התיה אל םוי ותואב םוסחמב םילייחל הפקשנש הנכסה
 םישדוחה ךלהמב תובר םימעפ םהל הפקשנש וזמ הנוש
 ימואלה ןוחטיבה ישנאמ דחא לש ותודע יפל .םינורחאה
 ילארשיה םוסחמה לע םירוי ח"תפ ישנא ,יניטסלפה
 תדאפיתניא תליחת זאמ ,עצוממב עובשב םימעפ שולש
 ישנא ורי ןאכ ןודנה עוריאל םדקש הלילב םג 31.אצקא-לא
 ל"הצ ילייח רבעל "ראבוכ תעבג"מ םוסחמה לע ח"תפה
 עוריאה םייתסה תוקד שולשכ וכשמנש ירי יפוליח רחאלו
 זאמ ,םוקמב ומקוהש ןוטבה תוריקל תודוה 41.םיעגפנ אלל
 יריה יפוליחב דחא לייח קר עצפנ הדאפיתניאה תליחת
  .הז םוסחמב

 ,ןכש יריה תקספהל םורגל הליחתכלמ הדעונ אל השילפה
 התיה אל ,רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה רש לש וירבד יפל
 ןפואב םהב קיזחהלו אלא'ג תיבמ םיקלח שובכל הנווכ לכ
 ל"הצ ילייח תגיסנ רחאל תועש 84-מ תוחפ ,ןכאו 51.עובק
 םוסחמה רבעל ןאכסיא-לא תנוכשמ יריה שדוח ,A חטשמ
61.ולומש לדגמהו ילארשיה

 םיצוחנה םילכה תא ןיא ,םדא תויוכז ןוגראכ ,םלצבל
 ואיבהש םייאבצה  םילוקישה לולכמ תא ןוחבל תנמ-לע
 ןודנה הרקמב יכ הארנ ,תאז םע .וז הלועפ לע הטלחהל
 תלבק תעב ןובשחב חקלנ אל תוילאנויצרופורפה ןורקע
 תואצותמ רוריבב רכינה רבד ,השילפה לע הטלחהה
 ןוכיסו םיחרזא השימח לש םתעיצפ דחא דצמ :הלועפה
 םוסחמה רבעל יריה תושדחתה ינש דצמו ,תואמ לש םהייח
.הלועפה םות רחאל רצק ןמז

.7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפה לש )ב()2(75-ו )ב()5(15 םיפיעסב יוטיב לביק יגהנימה טפשמה לש הז ןורקיע .11
21. stirF  nevohslaK  , stniartsnoC  no  eht  gnigaW  fo  raW ( aveneG  , CRCI  , 7891  ,) pp  . 201-89   
.3 םיילוש תרעה ואר .31
.םש .41
.10.5.7 ,ץראה  ,"אלא'ג תיבב יא חטשל תועש 7 ךשמל רדח ל"הצ חכ" .51
61. 10.5.8 , y- ten .
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 ןיבל תורחא תוימיטיגל תורטמו םימחול ןיב הנחבהה תבוח
 ינשה טוחכ תרבוע ,המיחלב קלח םילטונ םניאש םיחרזא
 הפקתה .ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה תוארוה לכב
 הניאש הפקתה ,ראשה ןיב ,היהת הז יאנתב תדמוע הניאש
 תועצמאב תעצבתמה וזכ וא יפיצפס יאבצ דעי דגנכ תנווכמ
 םימחול ןיב הנחבהה ךרוצל םייד םיקיודמ םניאש קשנ ילכ
 רשאכ 71.םייחרזא םינבמו םיחרזא ןיבל םייאבצ םידעיו

 ,םייאבצ םיכרצל םג שמשמ יחרזא ןקתמ םאה קפס םייק
  יחרזא שומישב אצמנה ןקתמ לאכ וילא סחייתהל שי

81.דבלב

 עוריאה ךלהמב יכ ל"הצ רבוד רסמ םלצב תיינפל הבוגתב
 םידקומה רבעל תקיודמ שא ובישה ל"הצ תוחוכ" ןאכ ןודנה
 םלצב ךרעש הקידבה ,ךכל דוגינב 91."שאה החתפנ םהמ
 רפה ל"הצ יכ דבכ ששח הלעמו הנוש הנומת לע העיבצמ
 .תוירקיע םיכרד יתשב הנחבהה ןורקיע תא

 ורצונש תוביסנב םיקנטב שומישל תעגונ הנושארה ךרדה
 םתויקוח תלאש יכ ריהבהל בושח .אלא'ג תיבב םוי ותואב
 ןפואב םירוסאה הלא דבלמ( םהינימל המיחל יעצמא לש
 קזנב דחוימבו ,םילעפומ םה ןהב תוביסנב היולת )שרופמ
 וניה קנט .םינוש םיבצמב םיחרזאל בסהל םילולע הלאש
 000,3 דע לש חווטמ לעפומ אוהשכ רתויב קיודמ היירי ילכ
 דגנכ ןכש לכ אל ,קנט לש לדוגב םיטקייבוא דגנכ םירטמ
 רוקמ קיודמ ןפואב תוהזל בר ישוק ונשי ,תאז םע .םיתב
 ,הלעמו םירטמ 005,1 לש קחרממ לק קשנמ הרונה שא
 ץחלב בשחתהבו ,הלא םיאנתב .העונתב םג םיתיעל אצמנה
 ותואש םייוכיסה ,וירבח לע תופחל ודיקפתש לייח ןותנ וב
 תועט לש "הריחמ" .םיהובג יריה רוקמ יוהיזב העטי לייח
 רבודמ רשאכ המכ יפ הובג אוה םיחרזא ייח לש םיחנומב
 )זגפה גוסל רשק אלל( רטמילימ 021-ו 501 רטוקב זגפב
 .)רטמילימ 9-ו 26.7 ,65.5( לק קשנמ יריב תועט תמועל

 תורזגה תחאב הנורחאל תרישש ןוירשה ליחב םיאולימ ןיצק
 התרגסמבש המישמ ותוריש ךלהמב עציב ,תיברעמה הדגב
 .סלכואמ רוזא רבעל םיקנטמ םיזגפ יריב שומיש השענ
:היעבה תא השיחממ ותודע

 הפיקשמה העבגב ד"גמה םע יתייה הלועפה ךלהמב
 תשולשמ םיחוויד ןמזה לכ לביק ד"גמה .יריה תריז לע
 תורוקמ לש לוכיבכ יוהיז לע םוקמב ויהש םיקנטה

 .תורוקמ םתוא רבעל תוריל השקב ךות ,םמוקימו שא
 םירקמבו ,חווידה תונוכנ תא קדב ד"גמה םירקמה לכב
 אלש הרוה ןכלו יוהיזב תועטב רבודמ יכ אצמ םיבר
 לש ותוירחאל תודוה וכסחנ םיגורה הברה .תוריל
02.ד"גמה

 םרכא לש םתודע רקיעבו ,ליעל ואבוהש תויודעה חכונל
 יכ שרופמב תונייצמה ,םאנ'ר ובא םסאב לשו הללאטע
 הארנ ,םהילא דומצב וא םתיב ךותמ ירי עצבתה אל
 תועטב והוזש םיתב רבעל ורונ םיזגפ המכ תוחפל יכ
 ךותמ לק קשנמ ירי יוהיזב תויועט ,רומאכ .שא תורוקמכ
 ירי ,ןכל .תוחיכשו תויופצ ןה הלאכ םיקחרממו יונב חטש
 אלל הפקתה רדגב אוה הלאכ תוביסנב םיקנטמ םיזגפה
 תורטמ ןיב ןיחבהל ידכב ויד קיודמ וניא אוה ןכש הנחבה
 .םייחרזא םינבמו םיחרזא ןיבל תוימיטיגל

 ינריקחת וכרעש רויסהמ .ףסונ ןפואב רפוה הנחבהה ןורקיע
 לש םיקנטה יכ הלוע אלא'ג תיבב וזגפוהש םירתאב םלצב
 תנוכשבש "ראבוכ תעבג" רבעל םיזגפ תורשע ורי ל"הצ
 ,תאז .רדאס-א תנוכשב תועבגה תחא רבעלו ןאכסיא-לא
 ינשמ תוירי םוי ותואב ורונ אל הייארה ידע יפ לעש תורמל
 .וללה תומוקמה

 ,"ץראה" ןותיעב םסרפתהש חווידל הז אצממ רשקל ןתינ
 תדגואב םיניצקל ךירדתב ,זפומ לואש ל"כטמרה רמא ויפל
 תולפונש המגרמ תוצצפ ירי לכ לעש עבוק להונה" יכ ,הזע
 רבעל םיקנט יזגפ תוריל שי ,םיילארשי םיבושיי ךותב
 ןה הלא תורטמ ,להונה יפ לע .שארמ ועבקנש תורטמ
12.)ונלש השגדהה( "ירי תורוקמכ םיהוזמה םינבמ

:ליעל טטוצש ןוירשה ןיצק לש ותודעמ הלוע המוד הנומת

 וב ךורדת ט"חמסה ונל ריבעה תורישה תליחת םע
 ללכ ךרדב םהמש תומוקמה םהמ ,ראשה ןיב ,ןייצ אוה
 ונילע תחתפנ םאש רמא אוה .םיניטסלפה ונילע םירוי

 אוהש תורמל .תומוקמ םתואמ הזש חינהל ריבס שא
 םילייח הברהש דואמ ןכתיי ,שרופמב תאז רמא אל
 ונמוסש םירתאל שא בישהל ךירצ הרקמ לכב יכ וניבה
22.ט"חמסה ידי-לע

 זיגפה הניגב הביסה יכ ששחה תא םילעמ הלא םירבד
 הצוענ תיחרזא הייסולכוא בלב תואצמנה תודוקנ ל"הצ
 ןהמ ורי רבעבש רחאל שארמ ונמוס הלא תורטמש ךכב
 הארנה לככש תורמל התשענ הזגפהה .םישומח םיניטסלפ

.)4(15 ףיעס ,7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפה .71
.)3( 25 ףיעס ,םש .81
.10.5.92-המ ,בגש תרפא ןרס-בר ,ל"הצ רבודב עויס רודמ שארמ םלצבל בתכמ .91
.םלצבב רומש לייחה לש ומש .10.5.02-ב ןייל לאקזחי ידי-לע התבגנ תודעה .02
 תומל םרגש יריב :זפומ"( "םירוגס םייאבצ םימורופב םירמאנש םירבדל סחייתמ ונניא" אוהש הרימאב קפתסהו םירבדה תא שיחכהל אלש רחב ל"הצ רבוד .12
.)10.5.01 ,ץראה ,"רתי חוכ לעפוה ו'גח ןמיא תקוניתה
.02 םיילוש תרעה ואר .22
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 הווהמ הזכ ירי .תומוקמ םתואמ ירי עצבתה אל םוי ותואב
 ימיטיגל דעי דגנכ ןווכ אל אוה ןכש הנחבה אלל הפקתה
 אל התונוכנש ,תמדקומ החנה לע ססובמ היהו יפיצפס
.תיעטומכ התלגתה דבעידבו עוריאה ךלהמב הקדבנ



 םהב לופיטבו םיעוצפ יוניפב םיקסועה םייאופר םיתווצ
 תדחוימ הנגהל םיאכז ,וז הרטמל םישמשמה םיסנלובמאו

 רוסאש דבלב וז אל :ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב
 תא עצבל םהל עייסל הבוח הלח אלא ןווכמב םהב עוגפל
32.תאז תורשפאמ תוביסנהש לככ ,םתמישמ

 ינש לע ל"הצ ילייח ורי אלא'ג תיבל השילפה ךלהמב
 שרדנכ ונמוסש ,תיחרזא הנגהל זכרמה לש םיסנלובמא
 דחאב .עוריאה םוקמל ועיגהש ,םודאה רהסה ידי-לע
 דגנכ ןווכמ היה יריה םאה תואדווב עובקל ןתינ אל םירקמה
 תויודעהמ .שאה יפוליחל עלקנ אוה אמש וא סנלובמאה
 ל"הצ ילייח לש יריה יכ הלוע ינשה הרקמל עגונב ובגנש
 הרפה הווהמ הזכ ירי .ירקמ אלו ןווכמ ,הארנה לככ ,היה
.יראטינמוהה טפשמה לש הטוב



 ןיוצש םיחרזאל םימחול ןיב הנחבהה לע יללכה ןורקיעהמ
 וא םיחרזא יתב ךותמ תופקתה לע רוסיאה רזגנ ,ליעל
 ,"םייח םיניגמ"כ םיחרזאב שומיש וא ,םהילא ךומסב
 היופצה הבוגתה ךלהמב םיחרזאב העיגפ ךוסחל הרטמב
42.ינשה דצהמ

 שיבכב ל"הצ ילייח לע עוריאה םויב ורי רשא ח"תפה ישנא
 ,ןאכסיא-לא תנוכשב העבג לע םקמתהל ורחב תורהנמה
 םהב םיתבמ דבלב םירטמ תורשע לש קחרמב תאצמנה
 ןפואב וכייתשה אל םנמא םירויה םתוא .םיחרזא םיררוגתמ

 תלטומ תושרה לע םלוא ,תיניטסלפה תושרל ילמרופ
 ,הזכ ירי עונמל ידכב התלוכיבש לככ תושעל תוירחאה
 .ל"הצ תבוגתל ךומסב םיאצמנה םיחרזאה תא ףשוחה
 ונממ םוקמה ןכש הז הרקמב דחוימב תטלוב וז תוירחא
 םירטמ 001-כ לש קחרמב אצמנ ח"תפה ישנא ורי

 תושרה לש ימואלה ןוחטיבה ןונגנמ לש םוסחממ דבלב
 הדוה הז ןונגנמ לש וישנאמ דחא ,ךכל רבעמ .תיניטסלפה
 עצבתמ הזכ ירי יכ )ליעל תודע ואר( םלצבל ותודעב
 בצומ אוה וב םוסחמל םיכומסה םירוזאהמ יתרגש ןפואב
 .ןוחטיבה ןונגנמ ישנא לש םתעידיבו

 יריה תא קיספהל ידכ םהשלכ םידעצ תטיקנמ התוענמיהב
 התבוח תא תיניטסלפה תושרה הרפה ,םיחרזא יתבל ךומס
 םלוא .המיחלב קלח םילטונ םניאש םיחרזאה לע ןגהל
 תאזכ הרפה ,יראטינמוהה טפשמה יפלש שיגדהל בושח
 עצבתמ ונממ רוזאל סחייתהל ל"הצל רתיה הקינעמ הניא
52.ימיטיגל יאבצ דעי הווהמה תחא השקמ  לאכ יריה


 םידדצה לע רסוא ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה
 םימחולה תוחוכל 51 ליגל תחתמ םידלי ףרצל םימחולה
 תנמ-לע םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל םתוא בייחמו
 ישעמב קלח ולטיי אל הז ליגל תחתמ םידליש חיטבהל
 םדאה תויוכז ינוגרא לש םתדמע יכ ,ןייצל שי 62.הביאה
 רוסאל יוארה ןמש תסרוג ,םלצב םללכבו ,םלועה יבחרב
 תחתמ םיניטק לש הביאה ישעמב םתופתתשה תא
.81 ליגל

 ח"תפה ישנא ןיב יכ הלוע םלצב ידיל עיגהש עדימ ךותמ
 דלי םג היה םוסחמב ל"הצ ילייח לע וריש םישומחה
 וענמ אל תיניטסלפה תושרה ישנאש הדבועה .41 ןב
 ,הנכסה רוזאמ ותוא ואיצוה אלו יריב ותופתתשה תא
 יראטינמוהה טפשמה לש הטוב הרפה המצעלשכ הווהמ
.ימואלניבה

 םיפיעס ,7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפהו ,12-ו 02 םיפיעס ,9491 תנשמ המחלמ ןמזב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמא .32
.12-ו 51 ,21
.)7( 15 ףיעס ,7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפה .42
  .)8( 15 ףיעס ,םש .52
.דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאב 83 ףיעס ןכו )2( 77 ףיעס ,םש .62
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 יכ הלעמ אלא'ג תיבב 10.5.6-ב שחרתהש עוריאה תניחב
 רשא יאבצ חוכב יקוח יתלב שומיש וכלהמב השע ל"הצ
 תקפסמ הנחבה רדעה ,תוילנויצרופורפ רסוחב ןייפאתה
 ופתתשה אלש םיחרזא ןיבל המיחלב קלח לטנש ימ ןיב
 םרג הז חוכב שומיש .סנלובמא תווצב תנווכמ העיגפו הב
 ינש םכותמ ,עשפמ םיפח םיחרזא השימח לש םתעיצפל
 תיניטסלפה תושרה .םירחא תואמ לש םהייח ןוכיסלו ,םידלי
 ךומסב ירי תעינמב התוברעתה יא לע תוירחאב תאשונ
 .םיחרזא יתבל

 הנפומו קדצומ אוה רשאכ םג ,יאבצ חוכב שומיש לכ טעמכ
 ףא לע .םיחרזא לש םייח ןכסל לולע ,תוימיטיגל תורטמל
 תא רסוא וניא ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה ,תאז

 לע תולבגה ליטמ אלא ,ומצעלשכ יאבצ חוכב שומישה
 קזנה תא ,ןתינש המכ דע ,םצמצל הרטמב וב שומישה
 םיסרטניאה תא תורתוס ןניא ויתוארוה .םיחרזאל םרגנה
 תולועפה חווט ןכש םימחולה םידדצה לש םייאבצה
 יתימא "יאבצ ךרוצ" םייקתמ דוע לכ רתויב בחר תורתומה
 תעפשומ הניא יראטינמוהה טפשמה תלוחת .ןתוא קידצמה
 םהמ דחא לכ תמשאמ וא םימחולה םידדצה תקדצמ
 תויהל הלוכי הניא ןדבכל הבוחה ןכלו ,תומיעה תליחתב
 תושרהו לארשי לש םתוגהנתה ,תאז תורמל .קפסב תלטומ
 םיללכב רורב לוזלז לע העיבצמ יחכונה עוריאב תיניטסלפה
 .הלא

:לארשי תלשממל ארוק םלצב הז ח"וד יאצממ חכונל

 םהייח תא תונכסמה תויאבצ תולועפ רושיאמ ענמיהל
 יאבצ ךרוצ םייקתמ םא אלא עשפמ םיפח םיחרזא לש
.לקשמ דבכ

 רבעל יטמוטוא ןפואב עצבתמה ירי לש גוס לכ רוסאל
.שארמ ועבקנש תורטמ

 םישורדה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ל"הצל תורוהל
 והוז תורטמהש ילבמ וריי אל וילייחש תנמ לע
.תואדווב

 הרטמב םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל ל"הצל תורוהל
 יתווצו םיסנלובמא רבעל ורי אל םילייח יכ חיטבהל
.האופר

:תיניטסלפה תושרל ארוק םלצב

 עונמל תנמ לע םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל
 םיחרזא לש םהיתב ךותמ תוריל םישומח םיניטסלפמ
.םהילא ךומסב וא

 םידלימ עונמל תנמ לע םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל
 .המיחלה תולועפב ףתתשהל 81 ליגל תחתמ
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.)םחל תיב( םילשורי ימושיי רקחמל ןוכמה :ריואה םוליצ רוקמ

ארקמ
 םאנ'ר ובא תחפשמ לש התיב  .1
 ילארשיה רושיקהו םואיתה דרשמ  .2
 ימוק אתילט רפסה תיב  .3
 ל"הצ לש חוקיפ לדגימ  .4
 ל"הצ לש םוסחמ  .5
 הרהאווז תחפשמ לש התיב  .6
 10.5.6-ב ח"תפה ישנא ורי הנממ העבגה  .7
יניטסלפה ימואלה ןוחטיבה ןונגנמ לש םוסחמה  .8
 הללאטע תחפשמ לש התיב  .9
ראבוכ תעבג  .01
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ןייטש לעי :הביתכו רקחמ

הנ'גאחמ ןאלסר :חטש תדובע

ןמרדיינש ןנור ,יאדוד ןור ,ינגד ןירוק :עדימ זוכיר
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 000,4-כ םיררוגתמ הללאמר זוחמבש אמיר תיב רפכב
 לש האלמ הטילשל ןותנה ,A חטשב אצמנ רפכה .םיבשות
 .תיניטסלפה תושרה

 רפכה לא וסנכנ ,00:20 העשה תוביבסב ,10.01.42-ב
 לע .םיקוסמו םיקנט יווילב ,ל"הצ לש םילודג םיילגר תוחוכ
 .םהיתבמ תאצל רפכה יבשות לע רסאנו רצוע לטוה רפכה
 ילייח ידי-לע עצבתה ,םיקוסממ ירי ללוכ ,יביסאמ ירי
 השימח וגרהנ ךכמ האצותכ .רפכל םתסינכ םע דימ ל"הצ
 תושרה לש ןוחטיבה ינונגנמל םיכייתשמה םיניטסלפ
 .חרזא םהמ דחא ,השיש ועצפנו תיניטסלפה

 םבור ,רפכהמ םיבשות 55 הריקחל ובכוע הלילה ךלהמב
 קלחב .םרצעל הצר אבצהש םיניטסלפ לש החפשמ יבורק
 ורוה ןכמ רחאלו ,וירייד לכ תיבהמ ואצוה םירקמהמ
 דועב םתיבל רוזחל םישישקלו םידליל ,םישנל םילייחה
 הרצקב ורקחנ םה רצעמה ךלהמב .רצעמל וחקלנ םירבגה
 םה ןמזה ראשבו םילייחה ושפיח םתוא םתחפשמ ינב תודוא
 םירוצעה בור .תוסוכמ םהיניעו תורושק םהידישכ וניתמה
 יבשותמ 11 .תורחואמה הלילה תועשב תרחמל וררחוש
 .רצעמב ורתונ אמיר תיב

 ,רפכהמ תגסל ל"הצ תוחוכ ולחה םירהצה רחא תועשב
 םהב םיתב השולש סורהל ידכ ןכמ רחאל ורזח םקלח ךא
 העיגפב םידושחה םיניטסלפ ,לארשי תנעטל ,םיררוגתמ
 תושקנתהב תוברועמב םידושחה הלאכ םהב ,םילארשיב
 .יבאז םעבחר רשב

 רסמ ,הלועפה לע דקיפש ,ןלוג ריאי מ"לא ,ל"חנה ט"חמ
 ברימ תא סופתל" התיה הלועפה תרטמש תונותיעל ךורדתב
 הרטמה תרדגה 1."רפכב םיהושש םיעגפמהו םילבחמה
 תלועפל אמיר תיבב ל"הצ תלועפ תא תכפוה וזכ הרוצב

 הלועפמ הנושב תאז ,םידושח רצעמ ךרוצל המוזי רוטיש
 .תוחוכ ינש ןיב ברק להנתמ הב תיאבצ

 רוצעל םאובב ,ל"הצ תוחוכ ולקתיי םהב םירקמ ויהי ,םנמא
 ולוחיו ןכתיי הזכ הרקמבו יניטסלפה דצהמ יריב ,םידושח
 ריקחתמ ,תאז םע .המיחל יבצמב םיקסועה ,םירחא םיללכ
 דצמ יריהו אמיר תיבב בצמה היה הז אל יכ הלוע םלצב
 לש הז רואית .רצקו טעומ ,ללכב םא ,היה םיניטסלפה
 ןלוג מ"לאו ל"הצ רבוד יכ הדבועהמ םג הלוע םיעוריאה
 םישומח םיניטסלפ לש יריל םהירבדב וסחייתה אל טעמכ
 י"ע טעומ ירי עצוב" יכ ןייצ ףא ןלוג מ"לא .רפכב
 ירי עצבתה םהב םירקמב ,רבעב יכ ןייצל בושח 2."וניתוחוכ
 ויתועדוהב ל"הצ רבוד תאז ןייצ ,םיניטסלפ םימרוג ידי-לע
 .הבחרהב

 אמיר תיבב ל"הצ תלועפ רקיע רשאכ ,הלא םירבד חכונל
 ,תוליגר רוטיש תולועפב רמולכ ,םירצעמ עוציבב הדקמתה
 םיללכה יפל רפכב ל"הצ לש הלועפה תויקוח תא ןוחבל שי

 .םלועה יבחרבו לארשיב הרטשמ תוחוכ לע םילחה

 אמיר תיבב ל"הצ תלועפ תא וגיצה םיימשר םימרוג
 עגונבו הלועפה דגנ ולעוהש תונעט ףקותב וחדו החלצהכ
 םכיס ןלוג מ"לא .הכלהמב ועצובש םדא תויוכז תורפהל
 עצבמב ולעפ תוחוכה לכה ךסב" יכ ורמואב הלועפה תא
 תיבמ ל"הצ תוחוכ תאיצי רחאל ,תאז םע 3."הבוט הרוצב
 ךלהמב ושחרתהש םיעוריאה יבגל ריקחת םלצב ךרע אמיר
 הלועפה יכ הלוע םלצב הבגש תויודעהמו רפכב ל"הצ תלועפ
 הז ח"וד .םדאה תויוכז תורפה לש הכורא הרושב התוול
 בוכיע ,יקוח יתלב ירי ללוכ ,הלא תורפהמ קלחב קסוע
 .השינע יעצמאכ םיתב תסירהו יאופר לופיט



www 'ר ל"הצ רבוד תועדוהל .10.01.42 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה 'ר .10.01.42 םוימ ,ל"חנה דקפמ ,ןלוג ריאי מ"לא לש ךורדת .1 . fdi . li.    
.םש .2
םש .3
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:םיניטסלפ השימח וגרהנ אמיר תיבב ל"הצ תלועפ ךלהמב
 ינב תווארק בשות ,22 ןב ,יוואוויז-א יטעומ-לא דבע  .1
 ימואלה ןוחטיבב רטוש ,הללאמר זוחמבש דייז 
יניטסלפה 

 רטוש ,הזע ריעה בשות ,62 ןב ,יבר'רומ-לא םסאק  .2
תיניטסלפה הרטשמב 

 זוחמבש הנאס'ר ריד בשות ,02 ןב ,יתו'ררב למאכ  .3
 יניטסלפה ימואלה ןוחטיבב רטוש ,הללאמר 

 ,םכש תפנבש הקרוב רפכה בשות ,92 ןב ,ו'גח סירח  .4
יניטסלפה ימואלה ןוחטיבב רטוש 

 ,הזע תעוצרבש היהל תיב בשות ,42 ןב ,רקס קיפר  .5
תיניטסלפה הרטשמב רטוש 

 ימואלה ןוחטיבהמ םירטוש העברא ועצפנ ןכ ומכ
 חרזאו ,רמושה-לת םילוחה-תיבל ורבעוהש ,יניטסלפה
 .הללאמרב יתלשממה םילוחה-תיבל ורבעוהש רטושו

 ךורדתב רסמ ,הלועפה לע דקיפש ל"חנה ט"חמ ,ןלוג מ"לא
 לכל סחייתהל םיכירצ ונחנא ,רפכל םיסנכנ ונחנאשכ" יכ
 וחתפש הלאכ רבעל וא םישומח רבעל ירי ונעציב .שומח
 4."שאב ונרבעל

 םיגיאדמ "םישומח רבעל ירי"ל עגונב ןלוג מ"לא ירבד
 הגוהנ התיהש יפכ ל"הצ תוינידממ הייטס לע םיעיבצמו
 תטלחומ תומלעתה לע העיבצמ וזכ הארוה .םויה דע
 בטיה עדומ אבצה .םיחטשב םויה תמייקה תואיצמהמ
 ןעטנ אל םלועמו םישומח םיניטסלפ םירטוש לש םמויקל
 הז םעטמ .ןוחטיבה תוחוכ ישנא ייח תא םינכסמ םלוכש
 ,תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמ ,ל"הצ ענמנ קוידב
 םישומח םיניטסלפב ירי הריתמה תפרוג הארוה איצוהלמ
 תליחת זאמ ל"הצ לש וז תוינידמב בשחתהב .םידמ ישבול
 אל םימוסחמב םיבצומה םיניטסלפ םירטוש ,הדאפיתניאה
 .ל"הצ רובע הרטמ ווהי םהש תופצל ולכי

 טפשמה יפ-לע תיקוח יתלב איה וזכ הארוה ,וזמ הרתי
 ,קשנב שומישל עגונב םיימואלניבה םיללכהו ילארשיה
 חוכב שמתשהל קוחה תפיכא לע םינוממל רתומ םהיפל
 םג .תידיימו תישממ םייח תנכס לש הרקמב קר ינלטק
 תוביסנה יפל תשרדנה הדימב קר חוכ ליעפהל שי ,זא

 תא ריסהל וחילצה אל תוחפ םירומח םיעצמא רשאכ קרו
5.הנכסה

 ל"הצ ילייח ורי םהב םירקמ ינש יבגל תויודע הבג םלצב
 ירי הרונ ןושארה הרקמב .אמיר תיבב םתוהש ךלהמב
 םוסחמהמ וחרבש םירטוש השולש רבעל קוסממ יביסאמ
 םיינש .ךומס םיתיז עטמ ךותל אמיר תיבל הסינכב בצומה
 ל"הצ ילייח ורי ינשה הרקמב .עצפנ ישילשהו וגרהנ םהמ
 ,קשנ ואשנ אלו םישומח ויה אלש םיניטסלפ ינש רבעל
 יכ ןלוג מ"לא לש וירבדל דוגינב תאז .םהב ועגפ אל ךא
 םיניטסלפ רבעל וא םישומח םיניטסלפ רבעל קר עצוב ירי

 .םילייחה לע שאב וחתפש

 ,24 ןב ,דמחא ילע ןאמילוס ףסוי דומחמ לש ותודע
 זוחמבש קיד-א רפכ בשות ,םידלי ינשל באו יושנ
 בצומ ,יניטסלפה ימואלה ןוחטיבב רטוש ,תיפלס
6:אמיר תיבל הסינכה םוסחמב

 ינא .01 ןב ינשהו 21 ןב דחאה ,םידלי ינשל באו יושנ ינא"
 עיגהל םיישקהו רגסהו רוצמה ללגב .קיד-א רפכב ררוגתמ
 ,רתוי בורק םוקמב יתוא וביצה ,רפכל רוזחלו הללאמרל
 B רוזיא ןיב לובגה לע אצמנה ,אמיר תיב רפכב םוסחמ
 ,שדוחב ח"ש 002,1-ל העיגמ תישדוחה יתרוכשמ .A-ל
.יתחפשמ תא סנרפמ ינא הזה םוכסהמו

 םוסחמב םירטוש הנומשל העבש ןיב ונחנא ללכ ךרדב
 םיינשש אוה ונלצא להונה .הרימשב םיקלחתמ ונחנאו
 םיקלחמ ונחנא ךכו ןושיל םיכלוה ראשהו רומשל םיראשנ

 האיציהו הסינכה לע חקפל אוה ונדיקפת .וניניב םויה תא
 זוחמבש הקרוב רפכמ סירח אוה םוסחמה דקפמ .רפכהמ
 דיחיה אוה .תוארוהה תא ונל ןתונ ללכ ךרדב אוהו םכש
 תוארוהה תא לבקמ אוה ובו ,רשק רישכמ ול שיש וניניב
 חוודמ אוהו ,םיפופכ ונא הילא ,ןיע רפכב הדקפמהמ
 אל הארוה ונלביק .םוסחמב םירוקש םיעוריא לע םשל
 ןושילו רזפתהל אלא ,םוקמב אצמנה ןאוורקה ךותב ןושיל
 רבעל םירוי םילארשיה םימעפל יכ ,ךומסה םיתיזה עטמב
 תוילארשי תוינוכמ לע םירוי םיניטסלפש רחאל םוסחמה
 .ףקועה שיבכב



 .םש .4
:ראשה ןיב ,'ר הז אשונב .5

edoC  fo  tcudnoC  rof  waL  tnemecrofnE  slaic fO  , detpodA  yb  lareneG  ylbmessA  noituloseR  43 / 961  fo  rebmeceD  9791  ; cisaB  selpicnirP  no  eht  esU  fo  ecroF 
dna  smraeriF  yb  waL  tnemecrofnE  slaic fO  , detpodA  yb  eht  hthgiE  detinU  snoitaN  ssergnoC  no  eht  noitneverP  fo  emirC  dna  eht  tnemtaerT  fo  sredneffO 

anavaH  , abuC  , 72  tsuguA  ot  7 rebmetpeS  0991
 .71-52 'מע ,2991 יאמ ,םיחטשב תודחוימה תודיחיה תוליעפ ,םלצב 'ר חכב שומישל עגונב ימואלניבהו ילארשיה טפשמה אשונב טוריפל
.10.01.13-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .6
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 .םוסחמל יתרזחו יתשפוח תא יתמייס ,10.01.32 ,ישילש םויב
 רומשל ירות היה אל העש התואב .00:61 העשב םשל יתעגה
 טקש היה רוזאה .00:22 העשה דע ונחחושו ונבשי ונלוכו

 לע ונל ועידוה אל םג .תוזגפה ויה אלו ירי היה אל ,דואמ
 ודבע רפכהמ םיבשות הברה .םילארשיה לש תדחוימ תוננוכ
 ונקלחתה 00:22 העשב .םיבורקה םיעטמב םיתיזה קיסמב
 ליחתהל ךירצ יתייה ינא .םירטוש הנומש ונייה .תורמשמל
 דחא קרש קיפסמ םויב .00:60 העשב דבל ילש תרמשמב
 םויה תועשב רע ראשנ ללכ ךרדב ,דקפמה ,סירח יכ רומשי
 .םוסחמב רמושש ימל רזוע אוהו

 .םיתיזה עטמב ונרזפתה ונחנאו םוסחמל וכלה ידאשו ןאניס
 וניניב קחרמה .ןושיל ךלהו םוקמ אצמ ונתיאמ דחא לכ
 יתשגרה םואתפ .רע ראשנ סירח .םירטמ 51-כ ,רצק היה
 ובא" יל ארוקו להובמ אוהשכ ודיב יתוא ףחוד למאכש
 אל זא דע ."אבצה ,אבצה ,ררועתת ,יידוע ובא ,יידוע
 ןאניס ןוויכל שגינ למאכו הלהבב יתמק .ירי תולוק יתעמש
 יתיארו יתלכתסה .תוירי לש לוק יתעמש זאו ותוא ריעהל
 ויהש יילענ תא יתחקל .הפצרה לע לפנו עגפנ למאכש
 דירפמה ליבשל רהמ יתצפקו ילש קשנה תאו הטימל ךומסב
 יתאבחתה .ונשי ובש םיתיזה עטמ ןיבל םינכשה יתב ןיב
 יתלחתה .ליבשה ןיבל עטמה ןיב הדירפמה הסרטה ירוחאמ
 אבצהש יתשחינ .דואמ ורבג יריה תולוק .יילענ תא לוענל
 םוסחמהמ אלו דובאע רפכ ןוויכמ םיתיזה עטמ ךרד עיגה
 .שימלח דיל ,ישארה שיבכה לע אצמנה ילארשיה יאבצה

 ול רוזעל יל ארוק סירח תא יתעמש יילענ תא יתלענש ןמזב
 ותיא יתלבוהו ולש ןוויכל יתצר .ךומסה תיבל עוצפ ליבוהל
 םיכומסה םיתבה דחא ךותל הנהאווש ףרשא עוצפה תא
 ,םוסחמהמ םירטמ 03-כ אצמנו ףסוי םשב םדאל ךיישה
 ונסנכנשכ .יטעומ-לא דבע היה ונתיא .ישארה שיבכה לע
 הרק המ ונעדי אל .01:20 תוביבסב התייה העשה תיבל
 םג יתעדי אל .םיתיזה עטמב ונשיש םירחאה םירטושל
 ילומ לפנו הרונו יתוא ריעהש למאכ לש ולרוגב הלע המ
 רשקה רישכמב חוודל ליחתה סירח .ןאניס לש ותטימ דיל
 תיבב אצמנש עוצפה לע םהל רפיסו הדקפמל ותושרבש
 לש שער ונעמש וללה םיעגרב .סנלובמא ונימזיש שקיבו
 ךרד ועיגה םה .םוסחמה ןוויכל וברקתהש םידבכ םילכ
 .רפכה ךותל שימלח תולחנתהה ןוויכמ ,ישארה שיבכה

 .רפכב רצוע לע תיברעב העדוה לוקמרב ונעמש זא
 04-ל 03 ןיב יתיארו ונאצמנ ובש תיבה ןולחמ יתלכתסה
 ללגב .םוקמל םיברקתמ םיש"מגנו םיניירושמ ללוכ ,םילכ
 ריאשהלו םוקמהמ חורבל ונטלחה םידמבו םישומח ונייהש
 םהש ונחנהו הדקפמל ונעדוה רבכ יכ תיבה ךותב עוצפה תא
 יטעומ-לא דבעו סירח םע יתצפק .םוקמל סנלובמא ונימזי

 ונלחתה .םיתיזה עטמ ןוויכל תיבה לש ירוחאה ןולחהמ
 םשמו ידאווה ןוויכל םיתיזה יעטמ ןיב הריהמ הכילה תכלל
 םע ונייה ונתשולש .רוחאמ אמיר תיב רפכל עיגהל ונווכתה

 אוה ונתיאמ דחא לכ ןיב קחרמהשכ ונכלהו ונלש קשנה
 ינאו ןימי דצב ויה יטעומ-לא דבעו סירח .םירטמ השימחכ
 לכמ ירי היהו יריה תולוק ורבג הזה ןמזב .לאמש דצב יתייה
 .רפכה זכרמבו אמיר תיבל הסינכב םינוויכה

 סירח לבא דואמ יתדחפ .םירטמ 006-ל 005 ןיב ונכלה
 קוסמ לש לוק עומשל יתלחתה .דחפל אל ונל רמאו ונב ךמת
 דבעו סירח םגו הלעמל לכתסהל יתזעה אל .ונילעמ גחש
 הכילהב תכלל ךישמנש רמא סירח .ולכתסה אל יטעומ-לא
 קוסמהו ךשוח היה יכ ונילא בל ומישי אלש ידכ הליגר
 ןוויכל תוריל ליחתה קוסמה םואתפ .םוקמה תא ריאה אל
 עטמב םישנא דוע ויה אל .דואמ יביסאמו ךשוממ ירי ,ונלש
 לע יתלפנו תילאמשה ילגרב יתעגפנש יתשגרה .ונידבלמ
 הארנכ .םילפונ יטעומ-לא דבעו סירח םגש יתיאר .עקרקה
 יתשגרה קר ,הרכהה תא יתדביא אל .דחי ונתשולש ונעגפנש
 .ונלש ןוויכל תוריל ךישמה קוסמה .ילגרב םיזע םיבאכ
 םירטמ הרשעכ לש קחרמב ולפנ יטעומ-לא דבעו סירח
 .סירחמ ילא בורק רתוי טעמ היה יטעומ-לא דבעו ,ינממ
 םילייחהש יתיצר יכ לוק יתעמשה אל םיבאכה תורמל
 .ונרבעל תוריל וקיספיו םיתמ רבכ ונחנאש ובשחי קוסמב
 בזע קוסמה ןכמ רחאל .תוקד 02-כ ךשמנ קוסמהמ יריה
 ףאש ,ירי לש תולוק עומשל ונכשמה לבא םוקמה תא
 .ורבגתה

 םג ארק אוה .רדסב ינאש ול יתרמאו ימשב ארק סירח
 הלאו ,רדסב אוהש ול רמא אוה םגו יטעומ-לא דבע רבעל
 רבכ העשהש בשוח ינא .ונפלחהש תודיחיה םילימה ויה
 םוקל לוכי אל ינאש יתשגרה הזה עגרב .00:30 ירחא התייה
 .עקרקה לע םיעורש וראשנ יטעומ-לא דבעו סירח םגו
 .קחרמל ילש קשנה תא יתקרזו וזה הגופהה תא יתלצינ

 עמשמל קר יתררועתה יכ הרכהה תא יתדביאש בשוח ינא
 זא .םיכומסה םירפכב םידגסמהמ רקובה תליפתל האירקה
 ןיזאומה תאירק יכ 02:40 תוביבסב איה העשהש יתעדי
 .וזה העשב איה רקובה תליפתל

 לוקב רחרחמ יטעומ-לא דבע תא יתעמש יתררועתהשכ
 סירח תא יתעמש .ותמשנ תא איצומ אוהש יתשגרהו קזח
 אוה ךכ רחא .תומל םיכלוה ונחנאש רשקה רישכמב ארוק
 יכ הפ יתיצפ אל ינא .טקש היה רשקה רישכמב םגו קתש
 ןוויכל וריי םיקוסמהש דחפ ךותמ תמ ימצע תא יתישע
 אל לבא םיקוסמ תולוק יתעמש ןמזה לכ .תפסונ םעפ ונלש
 ".םתוא יתיאר

 ררועתהו תינשב ותרכה תא דמחא דומחמ דביא הזה בלשב
 םילייח ועיגה תוקד רשעכ רחאל .00:70 העשה תוביבסב קר
 םירחאה םירטושה ינשש ןיחבה זא ,םוקל ול ורוהו םוקמל
 םשמ ,שימלח תולחנתהל םילייחה ידי-לע חקלנ אוה .וגרהנ
7.הללאמרב םילוחה-תיבל 00:61 העשה תוביבסב הנופ

.דמחא דומחמב יאופרה לופיטה בוכיע יבגל ךשמהב 'ר .7
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 רתומ היפל תפרוגה הארוהה תואצות תא שיחממ הז הרקמ
 תא ןכסמ וניא םא םג ,שומח יניטסלפ לכב תוריל םילייחל
 הלועפה ךלהמב" ,ל"הצ רבוד יפל .ןוחטיבה תוחוכ ישנא
 המכ רשא ,םישומח םיאניתשלפ םירשעכ תואדווב והוז

 עצוב םיקוסממ ירי .ל"הצ תוחוכ רבעל שאב וחתפ םהמ
 יכ ,םיאניתשלפל תמדקומה העדוהה תורמל .00:20 העשב
 רפסמ וחתפ ,תודגנתה תולגל אלו תודמעב ראשיהל םהילע
 שאב הייריעה תיבב ויהש םישומח םיאניתשלפ םירטוש
8."םיעגפנ ויה אל ל"הצל .ל"הצ תוחוכ רבעל

 ורי אל םוסחמב םירטושה תימשרה הסריגה יפל םגש ןאכמ
 הנוכנ םא ,וזמ הרתי .םהייח תא ונכיס אלו ל"הצ ילייח רבעל
 הארתה הנתינ םיניטסלפה םירטושל יכ ל"הצ רבוד תסריג
 השחכוהש הסריג ,םהיתודמעב ראשיהל ושקבתה םהו
 ירה 9,םלצבל תויודע ורסמש םיניטסלפהמ המכ ידי-לע
 םישומח םיניטסלפ םירטוש אוצמל תופצל ל"הצ לע היהש
 רבעל ל"הצ ילייח ורי ,תאז תורמל .םוסחמב םתדמעב
 עטמ ךותל וטלמנש םירטושב תוריל וכישמהו םוסחמה
 .תוקד 02-כ ךשמב ,םיתיזה

 ,44 ןב ,יתו'ררב-לא דומחמ רהאט ינאה לש ותודע
 רטוש ,אמיר תיב בשות ,םידלי השולשל באו יושנ
01:יניטסלפה ימואלה ןוחטיבב

 אמיר תיבב ימואלה ןוחטיבה לש הדקפמב דבוע ינא"
 יתרצענ אל ,שקובמ יתייה אל םיחטשל יתרזחש זאמו
 םילארשי תוחוכ רבעל ירי יעוריאב יתפתתשה אל םלועמו

 .םילחנתמ וא

 ינאו יתחפשמ ,02:20 העשב ,10.01.42 ,יעיבר םויב
 .םיימשב וגחש םיקוסמו ירי לש םיזע תולוק לשב ונררועתה
 ינאשכ הטמל יתדריו ידדצ רדחל יידליו יתשא תא יתרבעה
 יטמוטוא בוקינ'צלק גוסמ הבור ימע יתחקל .המ'גיפב שובל
 עגרב .ימואלה ןוחטיבב תרשמ ינאש זאמ יתושרב אצמנש
 םילייח תורשעב יתנחבה תיבה לש הסינכה תלדמ יתאציש
 לש ירוחאה וקלחל יתבנגתה .שיבכה לע םיסורפ םילארשי

 העבגה לע אצמנש םיתיזה עטמ ןוויכל יתחרב םשמו תיבה
 עגפא וא רצעיאש ששחמ יתיבל רוזחל יתדחפ .הכומסה
 רפכהש יתבשחש קזח הכ היה יריה .ילארשיה אבצה ירימ
.ברחיי ולוכ

 גח קוסמ ןמזה לכ .םיתיזה עטמ ךותב ,העבגה לע דבל יתייה
 דחאל תחתמ ןבא רדג ירוחאמ יתרתתסה ינאו םוקמה לעמ
 םיקזבה יתיאר .הרייו יב ןיחבי קוסמהש ששחמ םיצעה

 ןוויכ הזיאל תוהזל יתלוכי אל ךא קוסמהמ ואציש ירי לש
 יריה תולוק .םיפסונ םיקוסמ ינש וגח םיימשב .הרוי אוה
 הלעי המו רפכב שחרתמ המ יתעדי אלו יתדחפ .ורבגתה
 ויהש םידגבב יתושרב היהש קשנה תא יתפטע .ילרוגב
 .תובורקה תוסארטה תחאב ותוא יתאבחהו םוקמב םיקורז
 ןוויכל וא ימואלה ןוחטיבה םוסחמ ןוויכל תדרל יתיסינ

 תוחכונהו יריה ללגב יתלוכי אל לבא ,הרטשמה תנחת
.אבצה לש תיביסאמה

 ןוויכל רוזחל יתטלחהו יריה קספ 00:60 העשה תוביבסב
 .העבגה לע דבל יתייה הלילה לכ ךשמבש רחאל רפכה
 ,יתחפשמ בורק לש תיבל יתסנכנו רפכה יתאפל יתדרי

 ההשש יתו'ררב-לא רהאמ םשב רוחב .יתחנו םימ יתיתש
 םישנא רצועו רפכב תיב לכל סנכנ אבצהש יל רמא תיבב
 .אבחתהל ידכ לוממ העבגל תינש חורבל ונטלחה .םיבר
 רפכ ןוויכל תכלל ונטלחה זאו העשכ תיזה יצע תחת ונייה
 .אמיר תיבל תינופצ מ"ק השולשכ אצמנה ןיע

001-כ לש קחרמבש וניארו רטמוליק יצח ךרעב ונכלה
 ונחרב .םילייח 21-31 לש ילגר חוכ שי ונתאמ םירטמ
 וריו הסונמה ןמזב ונב וניחבה םילייחה .העבגה תיתחתל
 יצחכ רובעכו תוסרטה תחא ירוחאמ ונאבחתה .ונרבעל
 ולחהו ונתוא ורתיכ םה .םילייחב אלמתה רוזאה לכ העש
 םירטמ הרשעכ ודמע םה .ונבשיש ןמזב ונשאר לעמ תוריל
 ירחא .03:80 תוביבסב התייה העשה .ועגפ אל ךא ונתאמ
 םיידי םירהלו דומעל ונל ורוה םילייחה ,תוקד יתש לש ירי
 .ונישע ךכו

 םע הפצרה לע ונתוא וביכשה ,ונילא וברקתה םילייח המכ
 שופיח וכרע םה .ונילגר תאו ונידי תא ורשקו הטמ םינפה
 הוולמ היה שופיחה .בגה לע ונתוא וכפהו ףוגה לכ לע
 לעו םוקמב ונתוחכונ רשפל ונתוא ולאש םה .תוטיעבב
 םיקיזאה תא ודירוה םילייחה ןכמ רחאל .םיישיאה וניטרפ
 .רפכה ןוויכל תכלל לכונש תנמ לע דחי ונינש תא ורשקו

 .בוקעי 'גאח לש סורהה ותיבל ונתוא וליבוהו ונב וטעב םה
 ,ותיבב רצענש בוקעי ליאו םע דחי ,ונתוא וליבוה םשמ
 אבצה לש הדקפמ תויהל הכפה הייריעה .הייריעה ןוויכל
 .ילארשיה

 םילובכ ,הייריעה תוגרדמ לע ונדמע תועש המכ ךשמב
 קש חנוה ונישאר לעו םיידיבו םיילגרב קיטסלפ יקיזאב
 ,שימלח תולחנתהל ש"מגנב ונרבעוה ןכמ רחאל .ןיחצמ
 םהל יתרמא .דבוע ינא המבו יתוהזל יתוא ולאש םש
 םעו לובכ יתראשנ .יניטסלפה ימואלה ןוחטיבב דבוע ינאש
 .ללכב יתוא ורקח אל הלא תולאשל רבעמ .ישארל קשה
."ישימח םוי לש תומדקומה רקובה תועשב יתררחוש

.10.01.82 ,ץראה ,"אמיר תיב לע ברקה" .8
 דבע לש ותודעו )10.01.13-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ( הללאמרב יחרזאה ק"תמב םירבעמה תקלחמ להנמ ,יתו'ררב-לא רמאס לש ותודע לשמל .9
.)10.01.62-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ( אמיר תיב תייריע שאר ,יוואמיר-א םירכ-לא
.10.01.92-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .01
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 אלש ,יתו'ררב-לא רהאמבו יתו'ררב-לא ינאהב יריה
 תוארוהל עגונב הגיאדמ תוינידמ לע עיבצמ ,םישומח ויה
 רבעל ירי .שיא עגפנ אל הז הרקמב םא םג ,שאב החיתפה
 תוחוכ ישנא תא איהש הרוצ לכב םינכסמ םניאש םישנא

 השעייש ילבמו הרהזא לכ םהל ןתניתש ילבמ ,ןוחטיבה
 הרפה הווהמ ,תוחפ םירומח םיעצמאב םרצעל ןויסינ לכ
 וגצוהש יפכ ל"הצ לש שאב החיתפה תוארוה לש הרומח
 .ימואלניבה טפשמה יללכ לשו ןלוג מ"לא ידי-לע
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 לש תורשפא לכ ל"הצ ענמ אמיר תיבב ל"הצ תלועפ ךלהמב
 תסינכ לע רסא ל"הצ .תועש המכ ךשמב םיעוצפב לופיט
 אפורמ ענמ ,אמיר תיבל םודאה רהסה לש םיסנלובמא
 םייוניפ תא רשפיא אלו םיעוצפב לפטל רפכה ךותב היהש
 רחאל תועש שמחמ הלעמל קר .איהש ךרד לכב םילוח יתבל
 םיעוצפל קינעהל םייאבצ םיאפורל ל"הצ רשפיא ,ועצפנש
 .םהל שורד היהש לופיטה תא

 ךלהמב דוע םיניטסלפ םימרוג ידי-לע התלעוה וז הנעט
 ידי-לע תופיקתב התחדנ ךא אמיר תיבב ל"הצ לש ותוהש
:ל"הצ רבוד תנעטל .םיימשרה םימרוגה

 לע רפכה לע רצוע לטוה ,אמיר תיבב הטישפה ךלהמב
 לשב .ןוחטיבב לועפל ל"הצ תוחוכל רשפאל תנמ
 רהס"ה יתווצ לש םרבעמ הליחת רשפאתה אל ךכ
 חטשב ולפוט םיניטסלפה םיעוצפה םלוא ,"םודאה
 ,םיימוקמ םיאפור ידי לעו ל"הצ תוחוכ י"ע תוריסמב
 יאופר לופיט תלבקל םבצמל םאתהב ונופ םקלחו

 יתווצ וסנכוה ,רשפאתהשכ דימ .לארשיב םילוח תיבב
 11.םיעוצפב ולפיטו ,רפכל "םודאה רהס"ה

:תומוד תונעט הלעה ןלוג מ"לא
 יתבמ דחאל םתוא וניניפ ,השק םיעוצפב ונלפיט ונחנא
 תעינמ רבדב ועמשנש תונעטה .ץראב םיבוטה םילוחה
 בלצל ונתנ אלש הביסה .תוירקש םיניתשלפב לופיט
 המיחל בצמ ללגב התיה סנכיהל םודאה רהסלו םודאה
 רחאל קר .םהישנאב עוגפל וניצר אל .חטשב היהש
 ולביק םיאניתשלפה .סנכיהל םהל ונתנ יריה םויס
21.ל"הצ ילייח םילבקמש יפכ רתויב בוט יאופר לופיט

 ידי-לע ולפוט םיעוצפהמ קלח םנמא יכ הלוע םלצב ריקחתמ
 הלעמל קר םהל ןתינ הז לופיט םלוא ,םייאבצ םיאפור
 ,יוואמיר-א םסאב ר"ד .םהב העיגפה רחאל תועש שמחמ
 רדח לע יארחאהו יניטסלפה תואירבה דרשמב ןוימה להנמ
 תיבב ררוגתמה ,הללאמרב יתלשממה םילוחה-תיבב ןוימה
 םילייחה ךא םיעוצפל עיגהל הלילה ךלהמב הסינ ,אמיר
 המכ ןופלטב חחוש אוה הלילה ךלהמב .ונממ תאז וענמ
 דציכ םתוא ךירדהו םיעוצפ ויה םתיבבש םישנאה םע םימעפ
 לפטל תנמ-לע םתיבל עיגה אל יאבצ אפור ףא .םהב לפטל
 .אבצל ורסמנ םהיתומשו םמוקימש תורמל ,םיעוצפב



 .10.01.42 םוימ םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמ .11
.1 'סמ הרעה 'ר .10.01.42 םוימ ,ןלוג ריאי מ"לא ,ל"חנה ט"חמ לש ךורדת .21
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 הסינכה םוסחמב בצומה רטוש ,דמחא דומחמ ,ךכמ רומח
 תסינכ םע דימ עצפנ ,ליעל תאבומ ותודעש אמיר תיבל
 םירטוש ינש םע דחי םוסחמהמ חרב רשאכ רפכל ל"הצ
 רצענ אוה 00:70 העשב .עוריא ותואב וגרהנש ,םיפסונ
 קר .תועש שמחכ ךשמב עוצפ בכשש רחאל םילייח ידי-לע
 אוה ,00:31 העשה תוביבסב ,ורצעמ רחאל תועש ששכ
 הנופ םרטב ופלח תופסונ תועש שולשו יאופר לופיט לביק
.םילוחה-תיבל

 םיילארשי םימרוגש תורמל השענ יאופרה לופיטה בוכיע
 רפכב םיבכושה םיעוצפ לש םאצמיהל בטיה םיעדומ ויה
 רטיפל עידוה םודאה בלצה .ףוחד יאופר לופיטל םיקוקזו
 לע לטוהש רוסיאה לע ,יחרזאה להנימה רבוד ,רנרל
 אשונה תא רידסהל חיטבה אוהו ,םיסנלובמא לש הסינכ
 ,יניטסלפה יחרזאה ק"תמה ישנא םג .םתסינכ תא םאתלו

 תוחטבה ולביק ,ילארשיה ק"תמה ישנא םע רשקב ויהש
 ,יתו'ררב רמאס לש ותודע יפל .סנכהל ושרוי םיסנלובמאש
 חחוש אוה ,הללאמרב יחרזאה ק"תמב הקלחמ להנמ
 דקפמה םע םימעפ רשעמ הלעמל 03:20 העשהמ לחה
 תומש תא םהל רסמו ילארשיה ק"תמה לש דקפמה ןגסו

 עייסל םהיתוחטבה תורמל ךא ,םמוקימ תאו םיעוצפה
 דחא ףא 31.הרסאנ ןיידע רפכל םיסנלובמאה תסינכ
 רשפאל ךרוצ ןיאש ,בלש םושב ,ןייצ אל הלא םימרוגמ
 םילפטמ םייאבצ םיאפור ןכש םיסנלובמאה תסינכ תא
 םהיצמאמ בטימ תא םישוע םהש וחיטבה םלוכו םיעוצפב
 .יאופר לופיט ןתמ רשפאל ידכ

 באו יושנ ,34 ןב ,יוואמיר-א םסאב ר"ד לש ותודע
 דרשמב ןוימה להנמ ,אמיר תיב בשות ,םידלי ינשל
 תיבב ןוימה רדח לע יארחאהו יניטסלפה תואירבה
 41:הללאמרב יתלשממה םילוחה

 תדרל יל ורמאו הטמלמ יל וארק 51:20 העשב קוידב"
 לע ץוחב אצמנ אוהו בכרב עיגהש עוצפ שי יכ האפרמל
 .יריה תולוק תא יתעמשש רחאל תוקד שמח היה הז .שיבכה
 עוצפ םידמב יניטסלפ יתיארו יתאצי .רצחל רהמ יתדרי

 אצוי םדש יתנחבה .וראבוס תינוכמ לש ירוחאה בשומב
 .תילאמשה ןתומב םירודכ ינשמ עצפנ אוהש יתיארו ויפמ
 יתרבידו הרכהב היה אוה .העיגפה םוקמב םד תתש אוה
 םירטוש השיש דוע םע היה אוהש יל רמא אוה .ותיא
 עיגהל בייח אוהש רורב יל היה .ועגפנ םלוכו םוסחמב
 ותוא ריבעהל םעט ןיאשו ףוחד ןפואב םילוחה-תיבל
 ךירצ היה אוה .וב לפטל דויצה תא םש יל ןיא יכ האפרמל
 יתשאמ יתשקיב .וייח תא ליצהל תנמ לע ףוחד חותינ רובעל
 דקומל רצחהמ יתגייחו יטוחלאה ןופלטה תא יל דירותש

 תוריהמב סנלובמא וחלשיש םהמ יתשקיב .םודאה רהסה
 אמיר תיבב .השק בצמב עוצפ שי יכ הבורק יכה הדוקנהמ
 ורמא םה .סנלובמא ןיאו םודאה רהסה לש הנחת ןיא
 תאצמנש ,תיפלסב הנחתהמ סנלובמא דימ וחלשיש יל
.רפכהמ מ"ק 21-כ לש קחרמב

 ,עוצפה תא איבהש תינוכמה לעב ,ןייסוח ףראעמ יתשקיב
 ידכ ךרדב סנלובמאה תא שוגפלו עוצפה םע דימ תאצל
 סנלובמאה יכ ןיע רפכ ךרד עסייש ול יתרבסה .ןמזב ךוסחל
 ובצמ לבא ,תע התואב הרכהב היה עוצפה .תיפלסמ עיגמ
 דחא ףא ןמז ותואב .םד הברה דבאל ליחתה אוהו השק היה
 ונעמש לבא ,רפכה ךותב אצמנ אבצהש עדי אל ונתאמ
 יתלשממה םילוחה-תיבל יתרשקתה .ןמזה לכ ךומס ירי

 עיגהל רומאש עוצפה בצמ לע םהל יתעדוהו הללאמרב
 .חותינה רדח תא וניכיש יתשקיבו םהילא

 ועידוה .יאופרה דויצה תא ןיכהל יתלחתהו האפרמל יתסנכנ
 םה .רפכל הסינכב תיב דיל חנומש עוצפ שיש ןופלטב יל
 תלדמ יתאצי .םשל תאצל יתטלחהו םוקמה תא וראית
 תא ונוויכ םה .שיבכב םילייח הברה יתיאר זאו ,הסינכה
 .דואמ יתדחפו יתלהבנ .רוצעל ירבעל וקעצו ילא םקשנ
 תוריהמב יידי תא יתמרהו ידיב היהש קיתה תא יתחנה
 הנישה ידגבב דוע יתייה .אפור ינאש םהל יתרמאו הלעמל
 תיברעב יל הרוה םהמ דחא .יב וריי םהש דואמ יתדחפ .ילש
 המכ יתנחבה אל .תיבה ךותל דימ סנכיהל ילארשי אטבמב
 םע םידמב םלוכ ,תורשע ויה םה לבא ,םש ויה קוידב םילייח
 דעור יפוג לכשכ רצחה ךותל דימ יתסנכנ .שארה לע תודסק
.דחפמ

 יתחלשש עוצפהש אדוול הללאמרב םילוחה תיבל יתרשקתה
 עיגה אל עוצפ ףא וישכע דעש יל ורסמ םה לבא ,עיגה םשל
 .םהילא

 םיעוצפ לע םיחוויד םע ןופלט תוחיש ילא עיגהל וליחתה
 םיעוצפ לע ורפיס םישנא ינש .רפכב םיתבב םיאצמנש
 עצבל דציכ ןופלטב םתוא יתכרדה .תיבב םלצא םיאצמנש
 ןכיהו םיעוצפה תומש תא יל ורסמ םה .ינושאר לופיט
 םהמ יתשקיבו תיפלס ק"תמ םע רשק יתרצי .םיאצמנ םה
 תא םהל ורסמיש ,םיעוצפה ינש לע םילארשיל ועידויש
 ודיגישו םיאצמנ םה םהב ןופלטה ירפסמ תאו םהיתומש
 תשגל ונתיאמ םיענומ םהש ללגב םהב לפטל םילארשיל
 תא ריבעהל םודאה רהסהמ םג יתשקיב .םהב לפטלו

  .םודאה בלצל העדוהה

 םהב םיאצמנש םיתבל רשקתהל יל ועידוה תיפלס ק"תממ
 םהב לפטל עיגמ ילארשי תווצש םהל עידוהלו םיעוצפה ינש
 ןמזה לכו ךורד יתראשנ .03:30 התייה העשה .ודחפי אלשו

 .10.01.13-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .31
.10.01.62-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .41
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 ינשל רבכ ועיגה םיילארשיה םייאופרה םיתווצה םא יתקדב
 םיעיגמ אל םילארשיהש ורסמ תומוקמה ינשמ .םיתבה
 דציכ םתוא יתכרדה .םד הברה םידבאמ םיעוצפה ינששו
.םדה ןדבוא תא םצמצל ידכ םיעצפה תא שובחל

 תא ורסמ םהש דיימח ובא ר"ד יל עידוה 51:70 העשב קר
 םתיא דחישו ילא ורשקתיש ידכ םילארשיל ילש ןופלטה
 רשקתה תוקד רשע ירחא .םיעוצפה בצמ תא קודבל אצא
 אוה .ילארשי דקפמ אוהש רמאש ,ןאודר םשב םדא ילא
 יל עידוה אוה .יזורד אוהש רעשמ ינאו תיברעב רביד
 ופרטציו יתוא וחקי זאו תוקד שמח ךותב ילא ועיגי םהש
 רשע ירחאו רצחב יתיכיח .שובל רבכ יתייה .םיעוצפל ילא
 יתאצי .לוקמרב ימשב ארקו יאבצ פי'גב ןאודר עיגה תוקד
 דחי .רוחאמ םיבשוי םילייח ינש פי'גב יתיאר זאו רצחהמ
 הרטשמ תוינוכמ יתש ,יאבצ סנלובמא םג ועיגה פי'גה םע
 אלמ היה שיבכהו הריישב ודמע םלוכ .םילייח םע תיאשמו

 ילש תינוכמב עוסנל יל תתל ןאודרמ יתשקיב .םילייחב
 םהינפל יתעסנ .יפלכ דואמ סמונמ היה אוה .םיכסה אוהו
 רפכב םישיבכה יכ םהילא דואמ בורק תויהל יתדפקהו

 .םילייח ויה הניפ לכב .םילארשי אבצ תוחוכב םיאלמ ויה
 תואמ ויהש ךירעמ ינא רפכה תואטמסב יתיארש המ יפל
 ."םילייח

 םייאבצה םיאפורה .םילייחה םע דחי עסנ יוואמיר-א ר"ד
 ןטבב םירודכ ינשמ עגפנ םהמ דחא ,םיעוצפ ינשב ולפיט
 ןטבב םירודכ ינשמ עגפנ ינשה ,הרכה רסח היהו ןתומבו
 תולחנתהל יאבצה סנלובמאב ונופ םהינש .הרכהב היהו

 ר"ד ירבדל .רמושה-לת םילוחה-תיבל םשמו שימלח
 ףאש ןיחבה אוה םיעוצפה לא עיגה רשאכ ,יוואמיר-א
 .ןכל םדוק םהב לפיט אל דחא

 ,34 ןב ,ןאדעק רמינ דמחומ ליאו ר"ד לש ותודע
 להנמ ,הללאמר בשות ,םידלי השולשל באו יושנ
  51:םודאה רהסב םוריחהו הנושארה הרזעה ףגאב

 ינא .יתיבב יתייה ,רקוב תונפל ,10.01.42 ,יעיבר םויב"
 תוביבסב .םוריח ירקמל חותפ רשקה רישכמו תוננוכב דימת
 םודאה רהסה דקומל הפוחד האירק העיגה 01:20 העשה
 וחלש הללאמרב זכרמהמ .אמיר תיבב השק עוצפ לע
 .אמיר תיבל הבורק איה יכ תיפלס הרייעהמ סנלובמא
 תווצה ישנא םע 51:20 העשב תיפלסמ אצי סנלובמאה
 העדוה יתלביק תוקד המכ ךות .סנוי רהאמו ליארזע דמחומ
 ,ךומסה ןיע רפכל עיגה סנלובמאהש הללאמרב דקומהמ
 .אמיר תיבל ךישמהל וילע רסאנו יאבצ םוסחמב רצענ םש

 סנכיהל הסניש ל'גניס רפכהמ סנלובמא וחלשיש יתשקיב
.שימלח דילש חלאס יבנ-א רפכ ךרד אמיר תיבל

 שמחכ תכרוא אמיר תיבל תיפלסמ ךרדה םנוקיתכ םימיב
 אצי סנלובמאה .תוקד הנומשכ אמיר תיבל ל'גניסמו תוקד
 אבצה ענמ הזה סנלובמאהמ םג .43:20 העשב ל'גניסמ
 הברה שי אמיר תיבבש ךכ לע םיחוויד עיגהל ולחה .סנכיהל
 בלצהמ טרגרמל יתנפלט 54:20 העשב .םיעוצפו םיגורה
 .יאופרה לופיטה בוכיע לע הל יתרפיסו םילשוריב םודאה
 ךות םאש ונמכיס .םילארשיה םע רשק רוציתש הרמא איה
.תינש הילא רשקתא ,םיסנכנ אל םיסנלובמאה העש עבר

 .םיסנלובמאה תסינכ הענמנ ןיידע העש עבר רחאל
 רטיפ םע הרבידש הרמא איהו טרגרמל בוש יתרשקתה
 תא רותפל חיטבה אוהו ,יחרזאה להנימה רבוד ,רנרל
 .העש עבר דוע תוכחל ונמכיס .תוקד המכ ךותב ןיינעה
 יתירוה .םיעוצפ לע תופסונ תועידי עיגהל וכישמה םייתניב
 םינכומ היהנש ידכ הללאמרמ םוקמל סנלובמא חולשל
 העשב אצי הללאמרמ סנלובמאה .סנכיהל ונל ונתי רשאכ
 המכ דוע טרגרמ םע יתרביד .ןאדמר דמחא גהנה םע 51:30
 ינשה וקב הרביד איה 51:50 העשב ונחחוש רשאכ .םימעפ
 לש םתסינכ תא םאתל חיטבה בוש אוה .רנרל רטיפ םע
.םוקמל םיסנלובמאה

 ןיע רפכל הסינכה תא בזע אבצה 02:50 העשה תוביבסב
 הענמנ ךא ,אמיר תיב דע עסנ תיפלסמ עיגהש סנלובמאהו

 ל'גניסמ סנלובמאה גהנל יתירוה .רפכל הסינכה ונממ
 היה .רפכל סנכיהל ידכ תופקוע םיכרד אוצמל הסניש
 00:70 העשב .ותומי םה םיעוצפל רהמ עיגנ אל םאש ששח
 הסינכל העיגהש העידוהו םודאה בלצהמ טרגרמ הרשקתה
 החילצה טרגרמ .סנכיהל הנממ ענומ אבצהשו אמיר תיבל
   .דחא סנלובמא סינכהל אבצה תא ענכשל

 םיתבל עיגהו רפכל סנכנ ל'גניסמ עיגהש סנלובמאה
 ךותב םיעוצפ שיש וחוויד תווצה ישנא .םוסחמל םיכומסה
 ישנא תא רצע םוקמב חכנש ילארשי יאבצ חוכ .םיתבה
 ולביקש וריבסה םה .רפכהמ דימ תאצל םהל הרוהו תווצה
 םהל ושרה אל םילייחה לבא שימלח דיל םוסחמב רושיא
 שיאב וניחבה תווצה ישנא .סנלובמאהמ תדרל וא םדקתהל
 לבא םייחב אוה םא קודבל ושקיבו שיבכה דיל עורש
 תאצל םהל הרוהו םיכסה אל ילארשיה חוכה לש דקפמה
 יתשקיבו רשקה רישכמב ךכ לע יל וחוויד םה .דיימ הצוחה
 ילע קעצ אוה .תיברעב וניניב ונחחוש .דקפמה םע רבדל
 ךרד המאות הסינכהש יתינע .סנכיהל ונל השרה ימ לאשו

 ומייא םילייחה .רנרל רטיפ םע רשקב היהש ,םודאה בלצה
 פי'ג .םוקמה תא דימ בוזעי אל אוה םא וב ועגפייש גהנה לע
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 יתעדוה .הנאס'ר ריד רפכל דע סנלובמאה תא הוויל יאבצ
."הרק המ םודאה בלצל

 ילע ןאמילוס ףסוי דומחמ לש ותודע ךשמה
 רפכ בשות ,םידלי ינשל באו יושנ ,24 ןב ,דמחא
 ימואלה ןוחטיבב רטוש ,תיפלס זוחמבש קיד-א
61:אמיר תיבל הסינכה םוסחמב דבוע ,יניטסלפה

 ,ליעל האבוה ותודעש יניטסלפה רטושה ,דמחא דומחמ
 העשה תוביבסב .םיתיזה עטמב הלילה ךלהמב עוצפ בכש
 םילייח וילא ועיגה ,ותעיצפ רחאל תועש שמחכ ,00:70
 ,ולגרב עוצפ היהש תורמל .שימלח תולחנתהל ותוא וחקלו
 ,עצפנש רחאל תועש 11-כו ורצעמ רחאל תועש ששכ קר
 וילא שגינ ,תוסוכמ ויניעו תורושק וידישכ בכוש אוה דועב
 תועש שולש רחאל .ינושאר לופיט ול שיגהו יאבצ אפור
 .םילוחה-תיבל הנופ אוה ,תופסונ

 והשימו םיברקתמ םישנא יתעמש 01:70 העשה תוביבסב"
 הנומשכב יתנחבהו ישאר תא יתמרה .תיברעב יל ארק
 רתוי אל לש קחרמל ועיגה םה .ילש ןוויכל םיברקתמ םילייח
 םירהלו יילגר לע םוקל יל הרוה םהמ דחא .םירטמ הרשעמ
 תורמל ,דומעל ידכ ץמאמ יתישעו ברסל יתזעה אל .יידי תא
 .העיצפה ללגב תילאמשה ילגר תא יתשגרה אל ללכבש
 דבעו סירח רבעל ארק םג אוה .יידי תא יתמרהו יתדמע
 .םייחב אל רבכ םהש יתעדי זאו וזז אל םה לבא יטעומ-לא

 יתוא לאשו יפוג לע שופיח ךרעו ילא ברקתה םילייחה דחא
 חקל אוה .קשנ יתושרב ןיאש ול יתרסמ .ילש קשנה לע
 ליעמה תא דירוהל יל ורמא םה .ילש תוהזה תדועת תא
 יידי תא ורשק םה .יתישע ךכו דצב ותוא קורזלו יתשבלש
 לכ יתעלצ .ןיירושמה בכרה ןוויכל תכלל יל ורוהו רוחאמ
 .םיקזח םיבאכ יתשגרה יכ ךרדה

 .יתעצפנ ךיאו ילגרב םדה לע יתוא לאש םילייחה דחא
 ומש םהו ןיירושמה בכרל ונעגה .קוסממ יתעגפנש ול יתינע
 העשהש בשוח ינא .גגה לע יירבח ינש לש תופוגה תא
 תחפטמב םייניעה תא יל וסיכ םה .03:70 ירחא רבכ התייה
 .בכרה ךותל רוחאמ יידיב רושק ינאשכ יתוא וסינכהו

 ךירעמ ינא .יתוא םיליבומ ןאל יתעדי אלו עוסנל ונלחתה
 םוקמב ,בכרהמ יתוא ודירוה ךכ רחא .העש יצחכ ונעסנש
 לע בכוש יתראשנ .שימלח תולחנתה אוהש יל ררבתהש
 .תוסוכמ ייניעו תורושק יידישכ ,תועש המכ ךשמב ינטב

 יאבצ אפור אוהש רמאש והשימ עיגה תועש המכ רחאל
 תוביבסב התייה העשהש ךירעמ ינא .יב לפטל אב אוהשו
 יל הקנמו םייסנכמה תא יל ךתוח אפורהש יתשגרה .00:31

 .תוסוכמ ייניעו תורושק ויה יידי הזה ןמזה לכ .עצפה תא
 אוהש יתשגרה .םירודכ ינשמ יתעצפנש יל רמא אפורה
 זאו תוקד 02-כ ךשמב יב לפיט אוה .עצפה תא יל רפות
 .תוסוכמ ייניעו רושק ינאשכ יתוא בזע

 וכשמנש םיבובזה תא שיגרהל היה לכמ השק היהש המ
 יתייהש ללגב םתוא קיחרהל לוכי תויהל אלו עצפה לא
 ורבע .עצפל ועיגה םיבובזה וכתחנ םייסנכמהש ללגב .רושק
 תא םילכוא םיבובזהש יתשגרה .תושק תועש המכ ילע
 תא קיחרהל תוסנל ליבשב יפוג תא יתזזהש םעפ לכ .ילגר
 ינאש ול יתרמא .זוזא אלש יב טעוב היה לייח ,םיבובזה
 אלו זוזל אל ילע קעצ אוה לבא םיבובזה תא קיחרהל הסנמ
 .רבדל

 יתוא וריבעה זא ,ךרעב 00:61 העשה דע הזה בצמב יתראשנ
 הסינכב הכיחש יניטסלפה םודאה רהסה לש סנלובמאל
 רביד אל דחא ףא הזה ןמזה לכ ךשמב .שימלח תולחנתהל
 יניטסלפה סנלובמאה תווצ .םולכ לע יתוא ורקח אלו יתיא
 יתרבעוה .היזופניאל יתוא רביחו ינושאר לופיט יל ןתנ
 ךשמל יתזפשוא םש הללאמרב יתלשממה םילוחה תיבל
 שיגרמ ינא וישכע .תבש םויב יתררחושו םימי השולש
 ומרג אל ילגרב ועגפש םירודכה .רפתשמ יתואירבה יבצמש
 ."ילגרב םירבש ויה אל ןכלו םצעל קזנ

 יראטינמוהה טפשמב רתויב םייסיסבה םיללכה דחא
 לופיטה תא םיעוצפל קינעהל הבוחה אוה ימואלניבה
 תוביסנב קר .תירשפאה תוריהמב םיקוקז םה ול יאופרה
 םייחרכה םייאבצ םיכרצב רבודמ רשאכ ,דחוימב תוגירח
 לע זא םג םלוא יאופרה לופיטה תא בכעל ןתינ ,םיידיימו

 71.ןתינש לככ רצק תויהל בוכיעה

 תיבב ל"הצ תלועפ ךלהמב רומח ןפואב ורפוה הלא םיללכ
 םיניטסלפ לע אבצל בטיה עודי היה הלילה ךלהמב .אמיר
 רשפאל בוריסה וניעב רתונ תאז תורמלו השק םיעוצפה
 ךכב בשחתהב .םהב לפטלו רפכל סנכיהל םיסנלובמאל
 לכ התיה אל ,רצעמ תולועפב רקיעב וקסע םילייחהש
 רחאל .אמיר תיבל םיסנלובמאה תסינכ תא עונמל הקדצה
 תוחפה לכל וילע היה ,הסינכה תא םהילע רסא ל"הצש
 לופיט ,תאז םע .םיעוצפב לפטל םייאבצ םיאפורל רשפאל
 העיגפה רחאל תועש שמחמ הלעמל רחאל קר ןתינ הזכ
 .הירחאל תועש 11-כ ,דמחא דומחמ לש הרקמבו םהב
 ,ןלוג מ"לאו ל"הצ רבוד לש םתסריגל טלחומ דוגינב תאז

 רפכב םיעוריאה לש תקייודמ יתלב הסריג גיצהל ורחבש
 לופיטל עגונב םייסיסב םיללכ לש הרפה לע תופחל ןויסינב
.םיעוצפב
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 ואצי ל"הצ תוחוכ בורש רחאל ,םיירהצה רחא תועשב
 סורהל ידכ רפכל תוחוכהמ קלח ורזח ,אמיר תיבמ רבכ
 םידושחה םיניטסלפ םהב וררוגתה לארשי תנעטלש םיתב
 וצצופ וז הלועפ ךלהמב .םילארשיב העיגפב תוברועמב
:םיתב השולש םילייחה

 תומוק יתש ןב תיב :יוואמיר-א ףסוי דמחא לש ותיב
 תיבב .ר"מ 003-כ אוה ןהמ תחא לכ לש החטשש
 ,ןסחומ-לא דבע ,תיבה לעב לש ונב  .תושפנ 32 וררוגתה
 ידי-לע םישדוח המכ הזמ רוצע ויחאמ דחא יכ רסמ
 ,תיממעה תיזחה ןוגראל תוכייתשהל דשחב לארשי
 תפות תינוכמ תסנכהו םילארשי םיחרזא רבעל ירי
 ,יוואמיר-א דמחומל האושנ ,הרהז ,ותוחא .דוהי ריעל
 םעבחר רשב תושקנתהה רחאל לארשי ידי-לע רצענש
 81.יבאז

 תיב :יוואמיר-א ביד דמחא ןאמחר-א דבע לש ותיב
 002-כ אוה ןהמ תחא לכ לש החטשש תומוק יתש ןב
 וררוגתה תיבב .םירדח העבש ויה המוק לכב .ר"מ
 ,לסאב ,וינבמ דחא ,תיבה לעב ירבדל .םישנא 21
 תיממעה תיזחל תוכייתשהב לארשי ידי-לע דושח
91.םילחנתמ לעו אבצה לע ירי תופקתהב תופתתשהבו

 תיב :יתו'ררב-לא ידוה-לא דמחא בוקעי ליאו לש ותיב
 ויה ,ר"מ 071 החטשש ,הנוילעה המוקב .תומוק יתש ןב
 החפשמה םא וררוגתה הב ,תספרמו םירדח העברא
 ומייס הנורחאל קרש ,הנותחתה המוקה .הידלי תששו
 ,יתו'ררב-לא ליאו ,רוכבה ןבל הדעונ ,התוא ץפשל
 ,וירבדל .תיבה סרהנ וב עובשב סראתהל היה רומאש
 יניטסלפה תעסהב לארשי ידי-לע דושח לאליב ויחא
 וראבס תדעסמב תודבאתהה עוגיפ תא עציבש
02.םילשוריב

 ףרשנ ,יוואמיר-א ןאמחר-א דבע דמחאל ךיישה ,ףסונ תיב
 .םתיבל ץוחמ העש התואב והש וירייד .ל"הצ ילייח ידי-לע
 תוסירהמ האצותכ יכ םלצבל חוויד אמיר תיב תייריע שאר
 בכר ילכ תורשעו ףדההמ םיפסונ םיתב 13 ועגפנ םיתבה
12 .וסרהנ םיתבל ךומס ונחש

 הלוע וסרהנש םיתבה יבשותמ םלצב הבגש תויודעהמ
 לכל ורוהו םהיתבל ל"הצ תוחוכ ועיגה הלילה ךלהמבש
 םילייחה .םתיבמ תאצל ,םינטק םידלי םהב ,תיבב םיריידה
 םוקמל עגונב החפשמה ינבמ קלח ורקח ,תיבב שופיח וכרע
 רחאל .םיריידהמ המכ ורצעו םתחפשמ ינב לש םאצמיה
 .םהיתבל בושל םיבשותל םילייחה וריתה תוכורא תועש
 סורהל הנווכל עגונב תוחפשמה ינב תא עדייל חרט אל שיא
 תועשב ,רפכב הלועפה המייתסהש רחאל קר .ןהיתב תא
 ורוה ,םיתבל ל"הצ תוחוכ ורזח ,תורחואמה םיירהצה רחא
 אל תיבה יריידל .םיתבה תא וצצופו םהמ תאצל םיבשותל
 וצ םהל ןתינ אל ,סרהיי םתיבש ךכ לע הארתה לכ הנתינ
 םשוכר תא תונפל תורשפא לכ םהל הנתינ אלו הסירה
 .תשרופמה םתשקב תורמל ,תיבהמ

 ,33 תב ,יוואמיר-א ףסוי דמחא הרהז לש התודע
22:תונב עבראל םאו האושנ

 תב רתויב הנטקהו 21 תב הרוכבה ,תונב עבראל םא ינא"
 דשחב רוצעה יוואמיר-א ימהפ דמחומל האושנ ינא .הנש
 .יבאז רשה תא החצרש היילוחל עויסל

 שער ללגב יתררועתה ,רקוב תונפל ,10.01.42 ,יעיבר םויב
 תוארל יתעתפוהו יתיב ןולחמ יתלכתסה .םיקוסמו ירי לש
 .תיבהמ םירטמ הרשעכ אצמנה שיבכה לע םילייח הברה
 םינכשה דחא ,ידאש היה הז .תלדה לע תוקיפד יתעמש
 תונבה .תיבהמ אצאש םיצור םילייחהש רמא אוה .ונלש
 .ץוחב דואמ קזח שער היה יכ תוכבל וליחתהו וררועתה ילש
 םילייחה .המ'גיפב השובלו הפחי ינאשכ םילייחה לא יתאצי

 תא איצוהל ינממ ושקיבו תונבה לש ןייכב לוק תא ועמש
 ילש םירוהל אורקל חלשנ ידאש .תיבהמ תוריהמב םלוכ
.הנוילעה המוקב יחא לש ותשאלו

 ,םאהיא יתוחא ןבו ןסחומ-לא דבע יחא ןמז ותואב
 .ריקה ןוויכל םהינפשכ תורושק םיידי םע ץוחב ודמע
 החפשמה ינב ראש ואצי ימעו ייתונב תא תוריהמב יתאצוה
 םיפחי ונייה ונלוכו וכב םינטקה םידליה .ןיינבב םיררוגתמה
 שמח ךות תאצל ונל הרוה אבצה יכ תומ'גיפב םישובלו
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 וז יכ ייתונב תא יתקביח .תיבה תא ץצופל םייאו תוקד
 חקל אבצה .דואמ רק היהו תמדקומ רקוב תעש התייה
 .תיבל ץוחמ ונראשנ ונחנאו פי'גב יתוחא ןב תאו יחא תא
 לבא ,קשנה ילכ תא ונרבעל ונוויכו ונביבס ודמע םילייחה
.ורי אל

 .וירחא וסנכנ םילייח תורשעו ןיינבל בלכ וסינכה םילייחה
 וניארו זעה יריה תא ונעמש .ץוחב ונבשי םייתניב ונחנא
 בכר ילכ בוחרב ורבע םעפ ידמ .ריוואב םיגח םיקוסמ
 יכ םהידגב תא וביטרהו תוכבל וכישמה םידליה .םיניירושמ
 03:60 העשב קר .םיתורישל סנכיהל םהילע ורסא םילייחה
 ןהל יתרזע ,תיבל ייתונב תא יתסנכה .ןיינבהמ אבצה אצי
 ובזע םילייחהו הקספ שאה ץוחב .לכוא יתנכהו חלקתהל
 .שיבכה תא

 םה .יתוחא ןב םאהיא םמיעו ורזח םילייחה 00:90 העשב
 ךשמב התוא ורקחו םאהפיא יתוחא תא תיבהמ ואיצוה
 רשה תגירהב םידושחה דחא אוה ,ןערוק ידמח ,הנב .העש
 הל ךייש היהש ןופאלפה רישכמ לע התוא ולאש םה .יבאז
 ןופאלפה לע ולאשו יל וארק םה .ותוא הרכמש הרמא איהו
 רוסמא אל םאש ומייא םה .ידמח לש ואצמיה םוקמ לעו

 ןכיה תעדוי יניאש יתרמא .תיבה תא וסרהי םה עדימה תא
 יל םילייחה ורוה זאו העש יצחכ הכשמנ הריקחה .אוה
 תא בוזעל ונטלחהו דואמ ונדחפ .התיבה רוזחל םאהפיאלו

.ותרידב ראשנ יבא קר .םינכשל רובעלו תיבה

 ואיצוהו םילודג אבצ תוחוכ ועיגה ,03:81 העשב םוי ותואב
 םילייחה .םינכשה תיבב ןיידע ונייה ונחנא .תיבהמ יבא תא
 קוידב המ תעדוי ינניאו תוקד 51-כ ךשמב תיבה תא ופיקה
 לוק עמשנ תוקד יתשכ ירחאו םוקמה תא ובזע םה .ושע םה
.שאב הלע תיבה .ץפנ

 ושרה אל םילייחהו לילכ וסרהנ ןיינבב תורידה עברא לכ
 יתקפסה םינכשל יתרבעש ינפל .תיבהמ םיצפח איצוהל ונל
 םע תררוגתמ ינא וישכע .םידליל םידגב המכ קר איצוהל
 תונבל יל ורזעיש הווקמו ךומסה ידוד תיבב ייתונב תעברא
."שדחמ תיבה תא

 ,יוואמיר-א ביד דמחא ןאמחר-א דבע לש ותודע
32:היסנפב הרומ ,העשתל באו יושנ ,85 ןב

 רפסה תיבב הקיטמתמ יתדמיל רבעב ,היסנפב הרומ ינא"
 יתחפשמ .אמיר תיבל ךומסה דייז ינב תווארק רפכב ןוכיתה
 לכ .ונתולעבב אצמנה תומוק יתש ןב תיבב םיררוגתמ ינאו

 .עבורמ רטמ 002-כ החטשו םירדח העבש הליכמ המוק
 םניאש יידלי תשמחו יתשא םע עקרקה תמוקב ררוגתמ ינא
 ינשו ותשא םע ליאנ ינב ררוגתמ הנוילעה המוקב .םיאושנ

 קוור ,לסאב ינב ררוגתמ םתיא .שמחו םייתנש יאליגב וידלי
 אצמנ אוה .תיבב וניא לסאב ינב םיישדוח הזמ .42 ןב
 םילארשיה ידיב שקובמ אוה יכ ונל עדונו רותסמ םוקמב
 תופתתשהבו תיממעה תיזחה ןוגראל תוכייתשהל דשחב
.םילחנתמהו אבצה רבעל ירי יעוגיפב

 ראש ומכ יתררועתה ,03:20 העשב ,10.01.42 ,יעיבר םויב
 .םיימשב וגחש םיקוסמו םיזע ירי תולוק ללגב רפכה יבשות
 וקפד םה .םילייח 52-כ יתיב תא ורתיכ ןכמ רחאל רצק ןמז
 .תיבה ירייד לכ םע דחי הצוחה תאצל ינממ ושרדו תלדב
 .רצחב ונתוא ודימעה םילייחהו הצוחה םלוכ םע יתאצי

 02-ה ןב דומחמ ,22-ה ןב תבא'ת - יינב תא ורשק םה
 וחקלו תחפטמב םהיניע תא וסיכ םה .81-ה ןב םאסיעו

 .וחקלנ ןאל יתעדי אל העש התואב .םתוא

 םילייחה .הדיצה יתוא וחקלו תבשל םלוכל ורוה םילייחה
 יתוא ולאש םה .וירחא וסנכנו תיבה ךותל בלכ וסינכה
 עדוי יניאש םהל יתינע .לסאב ינב לש ואצמיה םוקמ לע
 ןכיה םהל הלגא אל םא תיבה תא וסרהיש ומייא םהו

 םוסחמל ךומס קזח ירי עמשנ ןמזה לכ ךשמב .אצמנ אוה
 העשב .הייריעה דיל רפכה לש ינשה דצבו ימואלה ןוחטיבה
 תיבל סנכיהל ונל ורוהו םוקמה תא ובזע םילייחה 00:60
 תדוקנ וביצה םה .רצוע לטוה רפכה לעש רחאמ תאצל אלו

.תיבהמ םירטמ 05-כ לש קחרמב תיפצת

 םהשכ ורזח םילייחה 03:61 העשבו תיבב םויה לכ ונראשנ
 תאצל ונלוכל ורוהו םיניירושמ בכר ילכ ינשב םיוולמ
 םעפ שופיח ךורעל םיכירצ םהש יל ורמא םה .תיבהמ
 תיבהמ םירטמ 002-כ ונלוכ תא וקיחרה םילייחה .תפסונ
 תברקב ראשיהל ונל םישרמ אל םה המל יתלאששכו

 קיחרהל ינממ ושקיב םג םילייחה .ונע אל םה םוקמה
 זא .יתולעבבש תירחסמה ןגווסקלופה תינוכמ תא םוקמהמ
 .תיבה תא סורהלו ץצופל םיכלוה םהש יתעדי

 ידכ תחא העש קר יל ןתייש םהלש דקפמהמ יתשקיב
 קיחרהו בריס אוה לבא תיבהמ םירבד איצוהל קיפסהל
 רחאלו תוקד 51-כ תיבל ךומס והש םה .קשנ ימויאב ונתוא
         וקחרתה םילייחה .ועסנו םהלש בכרה ילכ לע ולע ןכמ
 לע ,תיבה לכו זע ץוציפ עמשנ זאו תיבהמ םירטמ 002-כ
."ירמגל סרק ,ויתומוק יתש

 אבצב םיריכב םידקפמו ל"הצ רבוד םהב ,םיימשר םימרוג
 וסחייתה אל ,אמיר תיבב ל"הצ תלועפל עגונב ונייארתהש
 השענש יריל קר סחייתהל ורחבו םיתבה תוסירהל םהירבדב
 יאופרה לופיטה בוכיע רבדב תונעטלו הלועפה ךלהמב
 רבודל הגצוהש תשרופמ הלאשל הבושתב קר .םיעוצפב

.10.01.92-ב הנ'גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .32
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 יכ ל"הצ רבוד ידי-לע רסמנ ,"ץראה" ןותיע ידי-לע ל"הצ
 תפותה עוגיפ יעצבמ םהיניב ,םיבר םיעגפמ ואצי הז רפכמ"
 .ל"ז יבאז חצרו ,םילשוריב "וראבס" תדעסמב ינחצרה
 ןפואב םיברועמ ויהש ,םילבחמ יתב ויה וסרהנש םיתבה
42 ."דחוימב םישקו םירומח םיעוגיפב רישי

 םיניטסלפ םהב וררוגתהש הנעטב םיתבה תוסירה תקדצה
 תוינידמ סיסבב הדמעש הקדצהל ההז םילארשיב ועגפש
 52.הנושארה הדאפיתניאה ךלהמב לארשי לש תרהצומ
 חכונל תקזחתמ וז תוינידמ שודיחב רבודמ יכ הנעטה
 וסרהנ אמיר תיבב םיתבה תוסירהל ליבקמבש הדבועה
 :תיברעמה הדגב םיפסונ םיתב ינש

 רבוד תנעטל .היליקלקב תיב ל"הצ סרה 10.01.32-ב
 עוגיפה תא עציבש יניטסלפל ךייש היה תיבה ל"הצ
 םיחרזא 81 וגרהנ וב רשא 10.6.1-ב םוירניפלודב
 עצבמ לש קוורה ויחא ררוגתה תיבב 62.םילארשי

 .עוגיפה

 רבוד תנעטל .םרכ־לוטב תיב ל"הצ סרה 10.01.42-ב
 ,יארחאש םרכ־לוטב חתפה גיהנמל תיבה ךייתשה ל"הצ
     ביבא־לתמ םינדעסמה ינש לש םתגירהל ,ראשה ןיב
 .וב ררוגתה אל דחא ףאו קיר היה תיבה 10.1.32.72-ב

 יפלכ חוור השינע יעצמא ויה םיתב תומיטאו תוסירה
 ןויסינב וא ,עוציבב םידושחה םיניטסלפ לש החפשמ ינב
 םיחרזא ,ןוחטיבה תוחוכ ישנא דגנ תוריבע ,עוציבל
 זאמ .הלועפ ףותישב ודשחנש םיניטסלפ וא םילארשי

 תנש דעו 7891 רבמצדב הנושארה הדאפיתניאה תליחת
 תוחפל תיברעמה הדגהו הזע תעוצר יחטשב וסרהנ 7991
 ,ףסונב .יקלח ןפואב םיתב 26-ו אלמ ןפואב םיתב 944
 םיתב 811-ו אלמ ןפואב םיתב 692 תוחפל לארשי המטא
 םהב ,םיניטסלפ יפלא ורתונ ךכמ האצותכ .יקלח ןפואב
 טעמכ הקספ וז תוינידמ .גג תרוק אלב ,םידלי תואמ
 ,7991 זאמו ,ןוטלשה יפוליח תובקעב ,2991 תנשב ןיטולחל
.וז הנעטב םיתב לארשי המטא וא הסרה אל ,הנורחאל דע

 תונקתל 911 הנקת סיסב לע ועצוב םיתב תומיטאו תוסירה
 יטירבה טדנמה ןמזב וקקוחש ,5491 )םוריח תעש( הנגהה
 ךילהכ ועצבתה הלא תולועפ .םיחטשב תופקת ןיידעו

 המשא חיכוהל ךרוצ היהיש ילבמו טפשמ אלל ילהנימ
.יטופיש ףוג ינפב יהשלכ

 רוזאה לש יאבצה דקפמה םתח ,רבעב ועצובש תוסירהב
 ינבל הנתינ זאו תיבה לש המיטאל וא הסירהל וצ לע
 84 ךותב יאבצה דקפמל ררע שיגהל תורשפא החפשמה
 חרזאה תויוכזל הדוגאה לש צ"גבל הריתע תובקעב .תועש
 הבוח ררעה החדנ רשאכ יכ 9891 תנשב טפשמה תיב עבק
 צ"גבל רותעל הסירהל דעונ םתיבש החפשמה ינבל רשפאל
 רשאכ יכ עבקנ ןכ ומכ .העוציב םרטב הסירהה דגנכ
 ןתינ ,דחוימב רומח הרקמב רבודמש תורובס תויושרה
 קר .הריתעה תעימש ינפל ,ידיימ ןפואב תיבה תא םוטאל
 סורהל ןתינ ,ידיימ "יעצבמ-יאבצ ךרוצ" םייקתמ רשאכ
             הלעמל ונתינ םינשה ךלהמב 82.יוהיש אלל תיבה תא
 תיב לש המיטא וא הסירה דגנ תוריתעב ןיד יקספ 051-מ
 .תוריתעה לכ תא צ"גב החד םידדוב םירקמ טעמלו

 שוכר תסירה ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה יפ-לע
 ןיטולחל תובייחמה תויאבצ תולועפ תרגסמב קר תרתומ
 וא השינע יעצמאכ שוכר תסירה 92.שוכרה תברחה תא
 עצבתמה השעמל בשחיהל הלוכי הניא העתרה יעצמאכ
."םייאבצ םיכרצ" לש םימעטמ המיחל לש רשקהב

 השינע הווהמ םידושח לש תוחפשמ יתב תסירה ,וזמ הרתי
 יראטינמוהה טפשמה יפ-לע איה ףא הרוסאה תיביטקלוק
 אל םה תיבה תסירהמ םירישיה םיעגפנה 03.ימואלניבה
 תורטמב העיגפב לארשי ידי-לע םידושחה םיניטסלפ םתוא
 םניאו תיבב םיררוגתמה החפשמה ינב אלא תוילארשי

 .רבדב םידושח

 הסירה וצ ןתינש אלב ועצוב אמיר תיבב םיתבה תוסירה
 רבודמ וליאכ הז הרקמב ל"הצ גהנ ,השעמל .םיתבה ילעבל
 תקיספ יפל ,הבוח ןיא זא קרש ,םייאבצ םיכרצל הסירהב
 עידוהל ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה תוארוהו צ"גב
 ידכ םתיב תא סורהל הנווכה לע שארמ םיתבה ילעבל
 םשוכר תא תונפלו הטלחהה לע רערעל םהל רשפאל
 .תיבהמ

 רפכב הלועפהש רחאל ועצוב תוסירההש הדבועה םלוא
 ,רפכהמ ואצי אבצה תוחוכ בורש רחאלו המייתסה רבכ
 םייאבצ םיכרצ לשב הסירהל עגונב הנעט לכ שארמ תענומ
 יעצמאכ הסירהב רבודמ יכ יעמשמ דח ןפואב הריהבמו
 .רבעב לארשי ידיב הגוהנ התיהש תוינידמל הרזחבו השינע
 שארמ הרדגוה אמיר תיבב הלועפהו רחאמ ,וזמ הרתי
 הנעטל םוקמ ללכ ןיא ,יאבצ עצבמכ אלו רוטיש תלועפכ
.םייאבצ םיכרצ לשב הצוחנ התיה הסירהה יכ

.10.01.82 ,ץראה ,"אמיר תיב לע ברקה" .42
 ,םלצב ;9891 רבמטפס ,הדאפיתניאה תפוקתב הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב השינע יעצמאכ םיתב תומיטאו תוסירה ,םלצב 'ר וז תוינידמל עגונב הבחרהל .52
2991 םיחטשב םדאה תויוכז תורפה /  ,ירוביצה טפשמה לע רפוהגנילק רפס ,"םיחטשב םיתב לש םתמיטאו םתסירה לע ץ"גב תרוקיב" ,רמ'צרק דוד ;56-37 'מע ,39
.803 'מע ,3991 ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,רקאס ירנה םש-לע יתאוושה טפשמלו הקיקח ירקחמל ןוכמה ,רימז קחצי ךרוע
.10.01.32 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה 'ר .62
.10.01.42 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה 'ר .72
853 צ"גב .82 / 3 גמ ד"פ ,זכרמה דוקיפ ףולא .נ חרזאה תויוכזל הדוגאה ,88   ) 925(.
 המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה גאה תונקתל )ז(32 הנקת ,9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 35 ףיעס .92
.7091 תנשמ השביב
 השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה גאה תונקתל 05 הנקת ,9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 33 ףיעס .03
 .7091 תנשמ
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 ל"הצ רבוד ידי-לע הקדצוה אמיר תיבב ל"הצ תלועפ
 הבחר רורט תיתשת תמייק אמיר תיב רפכב"ש הנעטב
 תנמ לע לעפיו ךישמי ל"הצ .וחטשמ ואצי םיבר םיעגפמו
13."ל"הצ ילייחו לארשי יחרזא דגנכ םיעוגיפ עונמלו לכסל

 התלוכי לככ תושעל הבוחה תלטומ ןוחטיבה תכרעמ לע
 הרישכמ הניא וז הרטמ ,תאז םע .םיעוגיפ עונמל תנמ-לע
 יללכ תרגסמב לועפל תבייח לארשיו םיעצמאה לכ תא
 .םייקל הבייחתה םתוא ,ימואלניבה טפשמה

 הכשמנש ,אמיר תיבב ל"הצ תלועפ ,הז ח"ודמ הלועש יפכ
 תויוכז לש תובר תורפהב הכורכ התיה ,תועש 42-מ תוחפ
 וללכ הלא תורפה .ימואלניבה טפשמה יללכ לשו םדאה
 תוחוכ ייח תא ונכיס אלש םישנאב יריו חוכב זרפומ שומיש
 ,תוכורא תועש ךשמב םיעוצפב לופיטה בוכיע ;ןוחטיבה
 םיעוצפ רפכב םנשי יכ םיימשרה םימרוגל עודי היהש תורמל
 תוינידמה שודיחו ;ףוחד ןפואב יאופר לופיטל םיקוקזה השק
 םידושחה םיניטסלפ לש תוחפשמ לש םיתב תסירה לש
 .השינע יעצמאכ םילארשיב העיגפב

 מ"לא ,הלועפה דקפממ וענמ אל הלא םישעמש הדבועה
 תררועמ ,"הבוט הרוצב" ולעפ תוחוכה יכ עובקל ,ןלוג
 םדאה תויוכז תורפהל תושידאו לוזלז לע העיבצמו הגאד
 .הלועפה תרגסמב ל"הצ עציבש

 לארשי תוינידמ תא תפקשמ אמיר תיבב ל"הצ תלועפ
 ךלהמב םג ומכ תיחכונה הדאפיתניאה ךלהמב םיחטשב

 םדאה תויוכז תורפומ התרגסמב ,תמדוקה הדאפיתניאה
 תפרוגה הארוהה .הרגשבש רבדכ םיחטשה יבשות לש
 םישומח םתויה לשב קר םיניטסלפ םירטושב ירי הריתהש
 םילעמ ,תיביטקלוק השינעכ םיתבה תסירה תוינידמ שודיחו

 ףא רדרדתי םיחטשב םדאה תויוכז בצמ יכ דבכ ששח
 .רתוי

:ןוחטיבה תכרעמל ארוק םלצב

 ירי ורסאיש ךכ שאב החיתפה תוארוה תא תונשל
 תוחוכ ישנאל םייח תנכס תפקשנ אל םהב םירקמב
 וגרהנ םהב םירקמה לכ תא רוקחל שי .ןוחטיבה
 אמיר תיבל ל"הצ תשילפ ךלהמב ועצפנ וא םיניטסלפ
 ונכיס אלש םיניטסלפ ורונ יכ ררבתי םהב םירקמבו

 .ןידל םיארחאה תא דימעהל שי םילייחה ייח תא

 יכ יעמשמ דח ןפואב חטשב םילעופה תוחוכל ריהבהל
 םיסנלובמא לש הסינכ רשפאל הבוח םהילע תלטומ
 םיגירח םירקמב קר .םיעוצפ לע תועידי ןנשי רשאכ
 הבוח זא םלוא ,לבגומ ןמזל םתסינכ תא עונמל ןתינ
 תוביסנהש לככ ,םיעוצפב לפטל םייאבצ םיאפור לע
 שי ל"הצ לש תרומשמב םיאצמנה םיעוצפל .תוריתמ
 .ידיימ ןפואב יאופר לופיט קינעהל

 ינב לש םיתבה תוסירה תוינידממ רתלאל לודחל
 דגנ תולועפ עוציבב םידושחה םיניטסלפ לש החפשמ
.םילארשי



 .10.01.42 םוימ םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמ .13
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יאדוד ןור :הביתכו רקחמ

ןייטש לעי  :הכירע

דייז אהוס ,שהשה ובא אסומ :חטש תדובע

ןמרדיינש ןנור ,ינגד ןירוק :עדימ זוכיר
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 רשה לש וייחב םיניטסלפ ושקנתה ,10.01.71 ,יעיבר םויב
 םיחטש סופתל ל"הצ תוחוכ ולחה תרחמל .יבאז םעבחר
 שקנתה םוי ותואב .הדגב תולודגה תויניטסלפה םירעה בורב
 :םחל תיב רוזאב םיניטסלפ השולש לש םהייחב ל"הצ
 םתגירהל יארחא היה לארשי תנעטלש ,תאייבע ףטאע
 ומיע ועסנש ותחפשמ יבורק ינשו ,םילארשי השימח לש
 תושקנתהה רחאל .תאייבע אסיעו תאייבע לאמ'ג ,תינוכמב
 1.הליג תנוכשל תוריל םחל תיב רוזאמ םיניטסלפ ולחה

 ,10.01.91 ,ישיש םויב םחל תיב רוזאל וסנכנ ל"הצ לש תוחוכ
 יחטש קמועל וסנכנ תוחוכה .תומדקומה רקובה תועשב
A םיניינב לע וטלתשהו תיניטסלפה תושרה תטילשבש 
 הנחמב ,אלא'ג תיבב ,םחל תיב ריעה זכרמב םיחטשו

2.רוחאס תיבבו הדיאע םיטילפה

 ראית ,הדיאע םיטילפה הנחמ בשות ,רורס ובא םאסיו
3:השילפה תליחת תא םלצבל ותודעב

 .הליג לע המגרמ תוצצפ תוריל וחילצה םיניטסלפה
 וחתפתהו בצמב המלסה התייה ךרעב םייתעש רובעכ
 תיב רבעל הליגמ שא התרונ םכלהמב .שא יפוליח
 ןינבבו לחר רבקב ילארשיה אבצה לש תודמעמו אלא'ג

.הדיאע םיטילפה הנחמ רבעל םינופלטה תייזכרמ

 העשה תוביבסבו הלילה תועש לכ ךרואל ךשמנ יריה
 תיב תא ושבכ ,לחר רבק ןוויכמ םיקנט ועיגה 00:20
 ורי הנממ ,הדמעל והוכפהו לטנניטנוקרטניא ןולמה
 ,ןכ ומכ .םחל תיב רבעלו הדיאע םיטילפה הנחמ רבעל
 ורצעו הליג תולחנתההמ ועיגה םילארשי םיקנט השולש
 רוזאב ,אלא'ג תיבו הדיאע םיטילפה הנחמ לובג דיל
 יפוליח ולהנתה הז רוזאב .לאוד'ג-לא בוחר ארקנה
 םילארשיה םילייחה ןיבל םישומח םיניטסלפ ןיב שא
 .םיקנט ךותב ויהש

 A יחטשב תודמעה תא ספת אבצה יכ רסמ ל"הצ רבוד
 רבעל תומגרמה רוגישו יריה תובקעב" םחל תיב רוזאב
 םיניטסלפ וכישמה רוזאב ל"הצ תייהש ןמזב 4."הליג תנוכש

 םישומח םיניטסלפ ןיב ירי יפוליח ולהנתהו הליג לע תוריל
 תיב רוזאמ ל"הצ גוסנ 10.01.82-ב 5.רוזאב ל"הצ תוחוכל
7.הליג לע יריה שדחתה הגיסנה רחאל תועובש המכ 6.םחל

 יכ ל"הצ רבוד בייחתה ,םחל תיב רוזאב הלועפה תליחת םע
 לככ ענמיהל הדפקה ךות םהיתומישמ ועצבי ל"הצ תוחוכ"
 םלצב ריקחתמ 8."עשפמ םיפח םיחרזאב העיגפמ רשפאה
.תואיצמה ןחבמב הדמע אל וז הרהצה יכ הלוע

 רוזאב וגרהנ ,10.01.52-ל 10.01.91-ה ןיב ,עובש ךלהמב
 ויה םכותמ 11 .ל"הצ לש ירימ םיניטסלפ 51 םחל תיב
 םיפסונה תעבראו ,םישנ שולשו םיניטק ינש םהב ,םיחרזא
 םיחרזאהמ העבש .םייניטסלפה ןוחטיבה ינונגנמ ישנא ויה
 ריקחתמ .הלועפה לש םינושארה םיימויה ךלהמב וגרהנ
 .םישומח ויה אל םיחרזאהמ העשת תוחפל יכ הלוע םלצב
 עגפ ל"הצ ירי .וז הפוקתב רוזאב גרהנ אל ל"הצ לייח ףא
 יתבב שוכרל בר קזנ םרגו םחל תיב רוזאב םילוח יתבב םג

 .תויונחבו םירוגמ

 תיברעמה הדגה יחטשמ קלחמ ל"הצ תגיסנ רחאל םג
 הזככו םיחטשב שבוכה חוכה לארשי הרתונ ,הזע תעוצרו

 לש הנוחטיבו המולש לע רומשל הבוחה הילע תלטומ
 המיחל תולועפ תועצבתמ רשאכ 9.תיניטסלפה הייסולכואה
 יללכל ףסונב ,שבוכה חוכה לע ולוחי ,שובכ חטש ךותב
 םג ,שוביכב םיקסועה ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה
 םירומאה ,הלא םיללכ .המיחלה ינידב םיקסועה םיללכה
 תמגוד הלועפ ךלהמב ל"הצ תוגהנתה תא ביתכהל
 תוגהנתהה תא םיליבגמ ,םחל תיב רוזיא לע תוטלתשהה
 םהיתורטממ תחא .המיחל ןמזב אבצ תוחוכל תרתומה
 תיחרזאה הייסולכואה לע ןתינה לככ ןגהל איה תוירקיעה
 .המיחלה לגעממ האיצוהלו

 החנמה לע-ןורקיע ןיעמ הווהמ תוילנויצרופורפה ןורקע
 ,רסוא תומיוסמ תוביסנבו ,ליבגמ אוה .תיאבצ תוליעפ לכ
 יאבצ דעי דגנכ תועצבתמ ןה םא םג ,תויאבצ תופקתה
 הייסולכואל םרגיהל הלולעש העיגפה רשאכ ,תאז .ימיטיגל



.10.01.12 ,ץראה ,"הדגה ירע בור ביבס תושרה יחטשל סנכנ ל"הצ ;וגרהנ םיניטסלפ 41" .1
JIRA ;10.01.22 ,ץראה ,"םחל תיבב תושרה יחטש קמועל םינוויכ העבראמ סנכנ ל"הצ" .2  , ehT  noitapuccoeR  fo  mehelhteB  , rebotcO  1002.
 .10.01.02-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .3
www 'ר ל"הצ רבוד תועדוהל .10.01.82 ,ל"הצ רבוד תעדוה .4 . fdi . li.
 .10.01.22 ,ץראה ,"םחל תיבב וגרהנ םיניטסלפ השולש" .5
.10.01.92 ,ץראה ,"םיעוגיפל ביגהל ךרענ ;םחל תיבמ גוסנ ל"הצ" .6
 .10.11.72 ,ץראה ,"הליג לע תוירי" ;10.11.52 ,ץראה ,"םיחטשב תוירקתב וגרהנ םיניטסלפ העבש" .7
 .10.01.91 ,ל"הצ רבוד תעדוה .8
 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה גאה תונקתל 34 ףיעס ;9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 72 ףיעס .9
.2 'עס ,10.21.5 ,הבנ'ג ,םודאה בלצה לש ימואלניבה דעווה תרהצה - תיעיברה הבנ'ג תנמאב תורשקתמה תונידמה תדיעו םג 'ר .7091
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 ןורתיב בשחתהב ההובג הפקתההמ האצותכ תיחרזאה
 01.הנממ יופצה יאבצה

 המיחלה תולועפב קלח םילטונ םניאש םישנא ןיב הנחבהה
 תורטמל תויאבצ תורטמ ןיבו ,ןהב םיפתתשמה הלא ןיבל
 לש רתויב םייסיסבה םיביכרמה דחא איה ,תויחרזא
 תונחבהש אדוול תנמ לע .ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה
 תנווכמ הניאש הפקתה עצבל רוסא יכ עבקנ ,תורמשנ הלא
 ילכ תועצמאב תישענה הפקתה םג ומכ ,יפיצפס יאבצ דעיל
 תורטמ ןיב קיפסמ תקייודמ הנחבה םירשפאמ םניאש קשנ
 11.תויחרזאו תויאבצ

 ףתתשמ םדא םאה קפס םייק וב הרקמב יכ שיגדהל שי
 תורטמל םג שמשמ יחרזא ןקתמ םאה וא המיחלה תולועפב
 תונתינה תונגהל םיאכזכ םהילא סחייתהל שי ,תויאבצ
 םניאש םישנא לש םתוחכונב ןיא ,ןכ ומכ 21.םיחרזאל
 תא הנממ לולשל ידכ תיחרזא הייסולכוא ךותב םיחרזא
31.הל תועיגמה תונגהה

 לועפל םייאבצה תוחוכה לע ,ןעוציבו תופיקת ןונכת תעב
 םיירשפאה תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו הלא תונורקע יפל
 וא םיחרזאב העיגפה תא ןתינה לככ עונמל תנמ לע

 הפיקתה דעי יכ אדוול שי ,ראשה ןיב .םייחרזא םינקתמב
 לככ וענמיש המיחל יעצמא ליעפהל ,יאבצ דעי ןכא אוה
 הפיקתמ ענמיהלו םשוכרב וא םיחרזא ייחב העיגפ רשפאה
 תזרפומ היהת רשא םיחרזאב העיגפ םרגית יכ הארנ רשאכ
 רשאכ .הפיקתהמ האצותכ יופצה יאבצה ןורתיל סחיב
 דצל ריבעהל שי ,םיחרזאב עוגפל הלולע הפיקתהש הארנ
 41.תאז תורשפאמ תוביסנהש לככ ,שארמ הערתה ינשה

 םילוח יתבל האלמ תוניסח קינעמ ימואלניבה טפשמה
51.םהלש תנווכמ הפיקת לע רסואו םייאופר םיתווצלו

 המתח לארשי .הלא םיללכ םייקל הבייחתה לארשי תנידמ
 לוקוטורפה לע המתח אלש תורמלו הבנ'ג תונמא לע
 יגהנימ טפשמ םיווהמ ליעל ואבוהש םיללכה ,ןושארה
 ןייצל שי 61.לוקוטורפל דצ ןניא רשא תונידמ םג בייחמה
 םיללכ יפל םיחטשב לועפל ותוביוחממ רענתה אל ל"הצ יכ
  .ימואלניבה קוחה יפ-לע לעפי יכ ריהצהו ולא

 ילייח ועציבש םדאה תויוכז תורפהמ קלחב קסוע הז ח"וד
 ,1002 רבוטקואב םחל תיב רוזאל םתסינכ ךלהמב ל"הצ
 ויה אלש םיחרזא לש םתומל םרגש יקוח יתלב ירי ללוכ
 .םיבשותה שוכרב העיגפו המיחלב םיברועמ

 .7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפל )ב()2(75-ו )ב()5(15 םיפיעס .01
 .)4(15 ףיעס ,םש .11
 .)3(25 ףיעסו )1(05 ףיעס ,םש .21
 .)3(05 ףיעס ,םש .31
.85-ו 75 ףיעס ,םש .41
 .9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 81 ףיעס .51
:ראשה ןיב ,'ר .61

laniF  tropeR  ot  eht  rotucesorP  yb  eht  eettimmoC  dehsilbatsE  ot  weiveR  eht  OTAN  gnibmoB  ngiapmaC  tsniagA  eht  laredeF  cilbupeR  fo  aivalsoguY  , rap  . 24 
erodoehT  noreM  , namuH  sthgiR  dna  nairatinamuH  smroN  sa  yramotsuC  waL  , drofxO  : nodneralC  sserP  , 9891  , pp  . 17-26
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 םילייחה וגרה ,םחל תיב רוזאב ל"הצ תייהש ךלהמב
 םיניטסלפ השולש לטנניטנוקרטניא ןולמ לע וטלתשהש
 :םתיב ךותב הדיאע םיטילפה הנחמ יבשות

                         ותיבב גרהנ ,52 ןב ,רורס ובא רדאק-לא דבע
 10.01.91-ב

 הגרהנ ,םילשורי חרזמ תבשות ,93 תב ,הדוע השיאע
10.01.02-ב המא תיבב

 10.01.52-ב ותיבב גרהנ ,93 ןב ,סבד-א המאלס

 ויה אל הלא םירקממ דחא ףאב יכ הלוע םלצב ריקחתמ
 ףאו ןולמה תיב רבעל יריב םיברועמ וגרהנש םיניטסלפה
 סבד-א המאלס לש ותומל עגונב .שומח היה אל םהמ דחא
 רוזאב םוי ותואב וגרהנש םיניטסלפה לכ יכ ל"הצ רסמ
 תרתוס ךשמהב העיפומה תודעה 71.םישומח ויה םחל תיב
 .הלא םירבד

 10.01.91-ב גרהנ ,91 ןב ,הדיע ובא 'גרו'ג אסומ ,ףסונ בשות
 אל אוה םג .תומוד תוביסנב ,אלא'ג תיבב ל"הצ ילייח ירימ
 .ל"הצ ילייח רבעל יריב ברועמ היה אלו שומח היה

 וספתש תודמעה רבעל ורי םיניטסלפש ךכ לע תקולחמ ןיא
 ,תאז םע .םחל תיב רוזאב ל"הצ תייהש ךלהמב םילייחה
 וגרהנ םהב תורידהמ יכ הלוע םלצב הבגש תויודעהמ
 .םילייחה רבעל שא התרונ אל םיחרזאה

 הדבועה ןדיצלו ,ל"הצ ילייח ירי לש תושקה תואצותה
 אל םיחרזא קר וגרהנ הדיאע םיטילפה הנחמב תוחפלש
 הריבס יתלב הלעפה לע תוחפה לכל תודיעמ ,םישומח
 ,ל"הצ חכ לע םיניטסלפ ורי ןמז ותואב םא םג .חוכ לש
 יתב - חטשה יאנת תא ןובשחב תחקל םילייחה לע היה
 רוקמ יוהיזב ישוקה תאו - םיסלכואמו םיפופצ םירוגמ
 העיגפל ההובג תוריבס תמייק ןהב ,הלאכ תוביסנב  .יריה
 .ירימ ענמיהל שי ,עשפמ םיפחמ

 ,52 ןב ,רורס ובא רדאק-לא דבע לש ותומ
10.01.91 ,הדיאע םיטילפ הנחמ בשות

 ,42 ןב ,רורס ובא דמחומ באיד םאסיו לש ותודע
81ןינב לעופ ,הדיאע םיטילפה הנחמ בשות ,קוור

 םיטילפה הנחמ זכרמב םירג ונחנאו םיחא העשת יל שי
 קחרמב אצמנ ןולמה .לטנניטנוקרטניא ןולמ לומ ,הדיאע
 ונתיב .לחר רבקמ םירטמ 051-כו ונתיבמ םירטמ 07-כ לש
 זאמ אצמנש ילארשיה בצומהמו לחר רבקמ זגפוהו הרונ

 ,םינופלטה תייזכרמ ןינב לעמ הינשה הדאפיתניאה תליחת
 .ונתיבמ םירטמ 001-כו לחר רבקמ םירטמ 05-כ

 ,10.01.91 ,ישיש םוי דע ישימח םוימ וכשמנ שאה יפוליח
 ונילא עיגה ,03:61 העשה תוביבסב .00:61 העשה תוביבסב
         ןב ונב םעו ונתחפשמ יבורקמ דחא םע יתפרצ יאנותיע
 רבקב םילייחה תודמע תא םלצל הצר יאנותיעה .52-ה
 ולע ונבו יאנותיעה .לטנניטנוקרטניא ןולמה תיבבו  לחר
 .םלצל ידכ ,תסלכואמ הניאש ,ונתיבב תישילשה המוקל
 דבע ,ידוד ןב םע יתחחושו תיבה חתפב יתדמע ןמז ותואב
 עתפל ונעמש ונתחיש ידכ ךות .רורס ובא לימ'ג רדאק-לא
 ינאו קעצ אוה .41-ה ןב ,דומחמ ,ןטקה יחא לש ולוק תא
 תוארל ידכ תישילשה המוקה ןוויכל תוגרדמב יתילע דימ
 הגרדמל יתעגהש עגרב .יירחא ץר רדאק-לא דבע .הרק המ
 יתלפנו תינמיה יפתכ ךותל רדוח רודכש יתשגרה ,תישימחה
 בכוש דומחמ יחא תא יתיאר עגר ותואב .תוגרדמה לע
 .הנממ דרי בר םדו ולגרב עגפנ אוה .תוגרדמה הלעמב
 .ךשמנ יריהש ןוויכמ הטמל יתלחז ןכמ רחאל

 עגפנ ,יירחא ץרש ,רדאק-לא דבע ,ידוד ןבש יתיאר יכרדב
 דע ודיל יתרבע .זז אלו תושק םמיד אוה .ובלל רדחש רודכמ
 חוטב היה םשש ןוויכ בוחרל יתאציו תיבה חתפל יתעגהש
 דומחמ יחא .תויריה ורונ ורבעלש ,ונתיבב רשאמ רתוי
 םילייחה רבעל םיניטסלפ ורי ונעגפנש ןמזב .ירחא ץר
.ונלש בוחרהמ עצבתה אל יריה םלוא ,םילארשיה



 .10.01.62 ,ץראה ,"םחל תיבב סאמחה ישארמ דחא םהיניב ,וגרהנ םיניטסלפ העברא" .71
.10.01.02-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .81
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  עסנ   אוה  .ונלש  ןכש  לש בכרל  ונתוא  ולעה  םישנא
 בוחרב דמעש ,ילארשי ש"מגנב לקתנש דע םירטמ 001-כ
 דמע ש"מגנה .הדיאע םיטילפה הנחמ לובג לע ,לאוד'ג-לא
 עברכ ךשמב ונבכעתה ןכלו ךרדה תא םסחו שיבכה בחורל
 ונכשמה ינאו יחא .רובעל ונל ורשפיא םילייחהש דע העש
 העשה תוביבסב אלא'ג תיבב םילוחה תיבל ונעגהו םמדל
 שי יכ ררבתהו ןגטנר ימוליצ ונל ושע םילוחה תיבב .00:71
 ףסונ רודכ ונשיו וכותל ורדחש םיסיסרמ ראווצב רבש יל
 .תינמיה יפתכ ךותב אצמנ ןיידעש

 עילקה תרידחמ האצותכ רטפנ ,רדאק-לא דבע ,ידוד ןב
 .ותומ רחאל העש יצחכ םילוחה תיבל הרבעוה ותפוג .ובלל

 ,דליל באו יושנ ,15 ןב ,גנילס ביא רייפ לש ותודע
91יאנותיע ,םחל תיבב ררוגתמה תפרצ חרזא

 ישוקבו הדיאע םיטילפה הנחמ ןוויכל ןאילו'ג ינב םע יתאצי
 ךשמב ותיבב ונבשי .רורס ובא ר"ד לש ותיבל ונעגה בר
 הז תיב .ותחפשמ בורק לש תיבל ומע ונכלה זאו העש יצחכ
 םירטמ 001-כ אצמנה ,לטנניטנוקרטניא ןולמ לע ףיקשמ
 םשמו ל"הצ ילייח ןולמב ומקמתה השילפה םע .תיבהמ
 תישילשה המוקל ונילע ינאו ינב .הנחמה רבעל ורי םה
 ואדיו תמלצמ אשנ ינב .תיאבצה הדמעה תא םלצל ידכ
 תונולח ינשל ךומסב ונדמענ .הליגר המלצמ יתאשנ ינאו
 היהש ,דחא לייח זאו תונומת יתש יתמליצ .םלצל ונלחתהו

 עילק .םיעילק השולש יב הרי ,ונלוממ תורישי ןולמה תיבב
 ינשו בגה לש ילאמשה ודצמ אציו ןטבה ךותל רדח דחא
 .ןולחה ףוקשמב ועגפ םיפסונה םיעילקה

 יתממיד .תיבה רבעל תיביסנטניא שא החתפנ עגר ותואב
 .תינמיה ידי עבצאבו תילאמשה ידיב ועגפ םיסיסר .ןטבהמ
 הארשכ ותרכה תא דביאו םיסיסרמ עגפנ ןאילו'ג ינב
 תלדל יתעגהו יריה ידכ ךות הפצרה לע יתלחז .םמדמ יתוא
 יל עדונ רתוי רחואמש ,41 ןב דלי .תוגרדמל הכומסה
 .יל רוזעל ידכ תולעל הסינו ותיבמ אצי ,דומחמ ומשש
 ,םאסיו ,לודגה ויחא .קועצל ליחתהו ולגרב עצפנ דומחמ
 ץר ,ויחא לש ויתוקעצ תא עמש אוהשכו תיבה חתפב דמע
 אוה ,תישימחה הגרדמל עיגה אוהשכ .תוגרדמה הלעמב
 דמעש ,רדאק-לא דבע ,ודוד ןב .הצרא לפנו וראווצב עצפנ

 .הצרא לפנו ובלב הרונ אוה .ול רוזעל הסינ ,תיבה לומ

 יתעגהש דע םירטמ 001-כ יתכלהו תוגרדמה דרומב יתלחז
 ,תיבהמ םירטמ 051-כ לש קחרמב דמעש ,סנלובמאל
 יתוא ריבעה סנלובמאה .לאוד'ג-לא בוחר ארקנה רוזאב
 .ןוימה רדחל יתסנכוה םש ,אלא'ג תיבב םילוחה תיבל

 ינא וישכע .ןטבב חותינ יתרבעו ינושאר לופיט יתלביק
.םילוחה תיבב לפוטמ ןיידע

 תבשות ,93 תב ,הדוע השיאע לש התומ
 10.01.02 ,םילשורי חרזמ

 האושנ ,המאלס ןאדמח רסאנ הנמא לש התודע
 םיטילפה הנחמ תבשות ,םידלי העבשל םאו
02הדיאע

 תיבל ךומס ,הדיאע םיטילפה הנחמ הצקב תררוגתמ ינא
 .לחר רבקמ םירטמ 008-כ לש קחרמב אצמנ יתיב .םחל
 תשש .הקוורה יתבו דומחמ ילעב םג ימע םיררוגתמ יתיבב
 השיאע יתב .םהלשמ םיתבב םירגו םיאושנ םירחאה ידלי
 העבש הל ויה .םילשוריב הררוגתהו האושנ התייה ל"ז
 .דבלב םישדוח השיש תב תקונית איה םהב הנטקה ,םידלי
 התיא האיבהו םימי הרשע ינפל ונתוא רקבל העיגה השיאע
.תקוניתה התב תא

 ןוירש .םחל תיבב םיעוריאה וליחתה ,10.01.81 ,ישימח םויב
 לע וטלתשה םילארשיה םילייחהו ריעה ךותל סנכנ ילארשי

 רשא ,לטנניטנוקרטניא ןולמ לע וטלתשה םה .םיתב רפסמ
 לע םיזגפו םיעילק ונממ וריו ,ונתיבמ םירטמ 005-כ אצמנ
 .הנחמה

 יתב ,ילעב םע דחי יתיבב יתייה ,10.01.02 ,תבש םויב
 התיבל רוזחל הלכי אל השיאע .תקוניתה התבו השיאע
 ללגבו הנחמה לע םילארשיה וליטהש רגסה ללגב םילשוריב
 ןולמ ןוויכמ עיגה ילארשיה יריה רקיע .קסופ יתלבה יריה
 השיאע הסנכנ 00:41 העשה תוביבסב .לטנניטנוקרטניא
 תוריהמב תאז תושעל הל יתרמא .חלקתהל ידכ היטבמאל
 ידכ הנישה רדחל הכלהו המייס איה העש עבר רחאלו
 לש ימינפה רדחב םייתניב ונייה ונלוכ .שבלתהלו קרתסהל
 ורדח רבכ ישיש םויב ןכש ,יריהמ עגפיהל ונששח יכ תיבה
 התייה העשה המייס השיאע רשאכ .םירודכ רפסמ תיבל
 רדחל סנכיהל הנממ יתשקיבו הל יתארק .00:51 ךרעב
 .ונילא ףרטצהלו ימינפה

 ןולמ ןוויכמ הרונש דבכ ירי לש תולוק ונעמש עתפל
 תא ונעמש ןכמ רחאל דימו ונתיב רבעל לטנניטנוקרטניא
 תוארל תנמ לע תוריהמב הילא ונשגינ .תחרוצ השיאע
 ינשמ העוגפ ץראה לע תלטומ התוא ונאצמו הל הרק המ
 רגינ בר םד .הראווצב ינשהו השארב עגפ דחא רודכ ,םירודכ
 סנלובמא ףאש ןוויכמ .הל רוזעל ונלוכי אל םלוא ,הנממ
 התוא ונחקל ,העש התואב הנחמל סנכיהל לגוסמ היה אל

.10.11.4-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .91
.10.01.52-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .02
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 התמ איה םלוא ,םילוחה תיבל ונלש תיטרפה תינוכמב
 התב תא הירוחאמ הריתוה השיאע .וילא ונעגהש ינפל דוע
 ינא תעכו ,תקנוי ןיידעש ,םישדוח השיש תב ,תקוניתה
.הב תלפטמ

 בשות ,93 ןב ,סבד-א המאלס לש ותומ
10.01.52 ,הדיאע םיטילפ הנחמ

 ,61 ןב ,סבד-א םיהארביא המאלס דאיא לש ותודע
12הדיאע םיטילפה הנחמ בשות

 םוי זאמ .הדיאע םינבל רפסה תיבב 'י התיכ דימלת ינא
 אל ןכלו רפסה תיבב םידומילה וקספוה ,10.01.81 ,ישימח
 ןושיל ונכלה ייחא תעבשו ינא ברע ותואב .םידומילל ונכלה
 היה תרחמלש ןוויכ ,00:32 העשב ךרעב ,תרחואמ העשב
 ותואבש ןוויכמו ,רפסה תיבל םיכלוה אל ונא ובש ישיש םוי
 לש קחרמב תאצמנש ,הליג תולחנתההמ ירי עצוב ברע
 .ונתיבמ רטמוליקכ

 תולוקל ונתנשמ ונררועתה ייחאו ינא 00:40 העשב ךרעב
 םיכומסה תובוחרב ועסנש םילארשי םיש"מגנו םיקנט לש
 תא ונעמשו םילהובמ ונמק .םיקזח ירי תולוק ויה .ונתיבל
 ימאו יבא .םיתבה תוריקבו םימה ילכימב םיעגופ םיעילקה
 תכללו טקשה לע רומשל ונתאמ ושקיב ,ונרדחל וסנכנ
 יתיסינ ינאו תוכבל וליחתה םינטקה ייחא .םהיתובקעב
 ונלוכו שמחה ןב יחא תא םיידיב יתחקל .םתוא עיגרהל
 רדחה תפצר לע ונבשי .השוטנה הנותחתה המוקה לא ונדרי

 ונשח אלו טעמכ ,יריה תולוק לשב ,דחפ בורמ ךא הרקה
 .םתוא עיגרהל וסינו ייחא תא וקביח ימאו יבא .רוקב

 ךכ לשב .עובשה לכ ךרואל ךשמנ הליל ותואב ליחתהש יריה
 ףסונבו דאמ טעמ ונשי .ונתיבב הנותחתה המוקב ונראשנ
 וכב םינטקה ייחא .ןוזמ יכרצמב רוסחממ ונלבס ךכ לע
 ורדחו תיבה תוריקב ועגפ םיעילקהשכ דחוימבו ןמזה לכ
.הנוילעה המוקל

 הטילחה ,00:01 העשה תוביבסב ,10.01.52 ,ישימח םויב
 תחורא ונל ןיכהלו תיבה לש הנוילעה המוקל תולעל ימא
 היה אל תע התואב .ונלש בערה תא רובשל תנמ לע רקוב
 הניכה איהו הינשה המוקל התיא ונילע ונלוכ .רוזאב ירי לכ
 תספוקו םחל רככ קר הללכש ,רקובה תחורא תא תוריהמב
 .םודאה בלצהמ ונלביקש ,רשב

 תדרלו רהמל ונתאמ השקיב איה המייס ימאש רחאל
 תכלל ונמק .שדחתי יריהש הששח איה יכ ,עקרקה תמוקל
 ןולחה ךרד הצוחה טיבהו עגרל דמע ,ונינפל ךלהש ,יבאו

 ,הצרא לפנ אוה עתפל .לטנניטנוקרטניא ןולמ לע ףיקשמה

 .קועצל הלחהו ורבעל דימ הצר ימא .ושארמ רגינ בר םדשכ
 ףא לע ,ותוא תאשלו וב זוחאל יתיסינו וילא יתשגינ ינא םג

 יתמרה .ומוקממ ותוא זיזהל יתחלצה אל ךא ,ופוג לקשמ
 ויה ילש םידגבה .הצרא ךפשיהל לחה וחומו ושאר תא
 יתיצר אל ,תושעל המ יתעדי אל .ולש םדהמ םימתכומ
 .הפצרהמ םוקי אוהש יתיצר ,תומי אוהש

 תיבל תינוכמב יבא תא וחקלו םינכשה ואב ךכ רחא
 עמש אל אוה ךא יבאל אורקלו תוכבל יתלחתה .םילוחה
 םילוחה תיבל ונעגהשכ .ולרוגל דאמ יתששח .זז אלו יתוא
 םלוא ,תמ אוהש ונל ועידוהו ןוימה רדחל ותוא וסינכה
 רדחב בכש אוה וב םוקמה לא יתכלה .ךכל יתנמאה אל
 אל אוה ךא ,םוקיש ונממ יתשקיבו יתקעצו יתיכבו ןוימה
 רמוח םע הקירז יל ונתנו הרכהה תא יתדביא ןכמ רחאל .זז

.העגרה

 בשות ,91 ןב ,דיע ובא 'גרו'ג אסומ לש ותומ
10.01.91 ,אלא'ג תיב

 יושנ ,דיע ובא הללאדבע אסומ 'גרו'ג לש ותודע
22עבצ ,אלא'ג תיב בשות ,העבראל באו

 91 ןב היהש ,ל"ז אסומ ינב .םידלי העברא שי יתשאלו יל
          41 תונב ,תונב יתש ונל שי ול טרפו רוכבה היה ,ותומב
 דמל ןוכיתב וידומיל םויס ירחא .שמח ןב ףסונ דליו ,71-ו

 תיבב ןאיזלס יעוצקמה רפסה תיבב תואלמשח ל"ז אסומ
 דובעל לחהו םיישדוח ינפל םש דומלל םייס אוה .אלא'ג
 .החפשמה תסנרפב עייסל ידכ ,יאלמשח רזועכ

 םיררוגתמ הנותחתה המוקב .תומוק יתש ןב ןיינבב רג ינא
 ןמזב .יתחפשמו ינא הנוילעה המוקבו ותחפשמו יחא
 םידרוי ונחנא ,רוזאב ירי יעוריא םנשי רשאכ ,ןורחאה
.ולצא ןושיל םיראשנ ףא ונחנא םיתיעלו יחא לש ותרידל

 לש תולוקל 00:40 העשב ונררועתה ,10.01.91 ,ישיש םויב
 ,לחר רבק ןוויכמ יניטסלפה חטשל ורדחש םילארשי םיקנט
 םילארשיה ןוירשה תוחוכ .ונתיבמ םירטמ 005-כ אצמנש
 לש בכר ילכ המכ וסרדו תנווכמ אל םיעלקמ שא ורי

 רקובב ףאו הלילה לכ ךשמנ יריה .םיתבה דיל ונחש ,ונינכש
 .ישיש םוי

 לש ותרידב ישיש םוי ותואב וניהש וללה םיעוריאה לשב
 אלו רוזאב טקש ררתשה 00:81 העשה תוביבסב .יחא
 ונתרידל הלעיש אסומ וננבמ השקיב יתשא .ירי םוש היה
 אלש ןוויכמ ,םינידס הנישה רדחמ איביו הנוילעה המוקבש
 ןוויכמ .ונלוכל הטימ ילכ קיפסמ יחא לש ותרידב ויה

.10.01.92-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .12
.10.01.72-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .22
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 תוולתיהל יתטלחה ודבל הלעי אסומש ךכמ יתששחש
 רדחמ םינידס איבהל ךלה אסומו תוגרדמב ונילע .וילא
 .וירחא יתכלה ינאו הרידהמ אצי אוה ןכמ רחאל .הנישה
 ,תוגרדמה רדח ןולח ךרד לכתסהו תלדל ץוחמ דמענ אסומ
 םילארשי םילייחש ,המלאסמ-לא רד'ח ןיינב רבעל הנופש
 .םיפלצ םג וילע ומקמתהשו הלילב וילע וטלתשה

 ,אסוממ םירטמ ינש לש קחרמב ,הרידה חתפב יתדמע
 םירדחה דחא ןולחמ התרונש תדדוב היירי יתעמש עתפלו

 חליפ רודכהו ןולחהמ ץיצה ינב .המלאסמ-לא רד'ח ןיינבב
 .ובגמו ופרועמ םרז םדו ץראל דימ לפנ אסומ .וראווצ תא
 לש סנלובמא יתנמזה דימ .זז אל אוה לבא וילא יתרהימ
 םע יתעסנ .תוקד שמח ךות םוקמל עיגהש ,םודאה רהסה
 תיבל ונעגהש ינפל רטפנ אוה םלוא ,סנלובמאב אסומ
 הרי ףלצה המל ןיבמ ינניא התע דע .אלא'ג תיבב םילוחה
.גרהנ אוה ויטעבש עשפה והמו ינבב תוומל
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 םילוחה תיב ,םחל תיב רוזא לש םייזכרמה םילוחה יתב ינש
 תוזגפהמו ירימ ועגפנ ,יתפרצה םילוחה תיבו ןייסוח-לא
 ורדח םיסיסר ,וצפונ תונולח םילוחה יתב ינשב .ל"הצ לש
 .םהייחל ששחמ םיימינפ םירדחל ונופ םילוחו םינבמה ךותל
 אלא ימעפ דח ירי עוריאב רבודמ אל תומוקמה ינשב
 תלהנה הריהזה יריה תובקעב .םימי המכ ךשמנש יריב
 ,תימוקמה תרושקתה יעצמאב ,ןייסוח-לא םילוחה תיב
 ועגפייש ששחמ םילוחה תיבל עיגהל אלש הייסולכואה תא
32.יריהמ

 םג 42.םילוח יתב לש תופיקת לע רסוא ימואלניבה טפשמה
 דבאי אוה ,תיאבצ תוליעפ ךרוצל שמשמ םילוחה תיב םא
 הרבעוהש רחאל קר יחרזא ןקתמכ ול תינקומה הנגהה תא
 ריקחתמ 52.וב עוגפל הנווכ שי יכ םילוחה תיבל הרהזא
 םמצע םילוחה יתבמ ורי אל םיניטסלפ יכ הלוע םלצב
 לע הרבעוה אל וזכ הרהזא ,הרקמ לכבו ל"הצ ילייח רבעל
.םחל תיב רוזאב םילוחה יתבל ל"הצ ידי

 ,82 ןב ,ליילה ובא יזואפ אסיע לש ותומ
10.01.12 ,אלא'ג תיב בשות

 ,קוור ,52 ןב ,רימע דמחומ לדאע ד'גמא לש ותודע
 ירדח יאנכט ,םרכ לוט זוחמבש אעלב רפכה בשות
62ץרמנ לופיטו המדרה

 תיבב ץרמנ לופיטו המדרה ירדח יאנכטכ דבוע ינא
 ץורפ ינפל .םייתנש הזמ אלא'ג תיבב ןייסוח-לא םילוחה
 אעלב רפכב יתיבל רוזחל יתגהנ אצקא-לא תדאפיתניא
 םילוחה תיבב רג ינא רגסה לשב תעכ וליאו עובשב םעפ
 .שדוחב םעפ קר יירוה תא רקבמו

 םילוחה תיבב ןוימה רדחב יתייה ,10.01.12 ,ןושאר םויב
 ךשמב ועצפנש םישנאל המדרה יתעציבו רקובה תועשמ
 51:71 העשב ךרעב .חותינל םהמ קלח יתרבעהו םויה
 רדחל הסינכל ךומסב ,םילוחה תיבל ץוחמ תולוק יתעמש
 תקלחמ דבוע םע דחי הסינכה ןוויכל תכלל יתלחתה .ןוימה
 תיב ידמב םישובל ונייה ונינש .עקארק ליאוו ,ןגטנרה
 .םילוחה

 שומח שיא יתיאר ,םילוחה תיב רצחל ונעגהש ינפל דוע
 תדמע דיל םילוחה תיבל הסינכב דמוע יחרזא שובלב
 .םילוחה תיב ידבועמ המכו םיאנותיע המכ ודילו ןופלטה
 בשוח ינאו ליילה ובא יזואפ אסיע אוה םדא ותוא לש ומש
 ,םיעוצפ םנשי םא ותוא יתלאש .םילוחה תיבב דבוע אוהש
 עצפנ אוהש יל רמא אוה יתלאש תא עמש אוהש עגרב ךא
 .תינמיה יכריב קזח באכ יתשגרהו הצרא יתלפנ עגר ותואבו
 .ילגרמ לוזנל ליחתה בר םד

 תא יתיאר יתלפנ ובש םוקמהמו יתרכה תא יתדביא אל
 קחרמל ץר אוה .םילוחה תיב הנבמ תלד ןוויכל ץר אסיע
 לפנו עצפנ אוה ובש םוקמהמ םירטמ העבש וא השיש לש
 .ולש הזחהמ דרוי בר םדש יתיאר .הצרא

 רדחל יתוא וריבעהו יתוא ומירה םישנא ינש ןכמ רחאל
 םומידה תא יל ורצע .הנושאר הרזע יתלביק םש ,ןוימה
 םיריבעמש יל עדונ ןכמ רחאל .ילגרב תומצעה תא ועביקו

 סנלובמאה .םילשוריב דסאקומ-לא םילוחה תיבל יתוא
 ומש .ןוימה רדח חתפב דמע יתוא עיסהל רומא היהש
 יריה זא םלוא ,וילא יתוא ריבעהל ידכ הקנולאה לע יתוא
 ןוימה רדחל יתרזחוה .00:81 ךרעב התייה העשה .שדחתה
 .עגריי בצמהש דע

 יתוא ריבעהל וסינ בושו קספ יריה תוקד שמח רחאל
 יגהנ תא יתעמש .שדחתה יריה םייתניב ךא ,סנלובמאל
 םיסנלובמאה רבעל ןווכמ יריה יכ םירמוא םיסנלובמאה
 ןויסינב .םילוחה תיב תא בוזעל לוכי אל סנלובמא ףא ןכלו

 יניטסלפה םודאה רהסהש יל עדונ יתוא ריבעהל ישילשה
 סנלובמא םוש וחלשי אלש ילארשיה דצהמ העדוה לביק
 .יריה לשב םילשורי לא

 םילוחה תיבב יתוא חתנל וצלאנ םיאפורה רבד לש ופוסב
 ,חותינה רדח תא אטחל ךרוצ היהש תורמל אלא'ג תיבב
 םילוחה תיבב הרסח התייה ןכ ומכ .בר ןמז חקולש רבד
 עברא תוכחל יתצלאנ .תומצעה בוצייל תכתמ אלא'ג תיבב
 00:22 העשב יתחתונו חותינה רדח תא ואטיחש דע תועש
 ךריה תומצע יכ הארמ יאופרה ח"ודה .יצחו העש ךשמב
 יתיכיחו ןוימה רדחב יתייהשכ .ערקנ ךריה רירשו וקסור ילש
 .םילוחה תיבל הסינכב דימ רטפנ אסיע יכ יל עדונ ,חותינל



.10.01.42 ,םדא תויוכזל םיאפור תתומע לש תונותיעל העדוה ;10.01.42 ,ץראה ,"םיגפה הניפ תווצה ,יריהמ וצפונ הייגפה תונולח" םג 'ר .32
 .9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 81 ףיעס .42
.91 ףיעס ,םש .52
.10.01.22-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .62
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 ףושח םילוחה תיב לש רעשה .דאמ םיקזח היה יריה תולוק
 תחאמ עצוב יריהש בשוח ינא לבא ירי תורוקמ המכל
 .אלא'ג תיבב תוילארשיה תודמעה

 ףא הז עגרל דע םלוא ,ןופלטב יתעיצפ לע יירוהל יתעדוה
 ללגב הזש בשוח ינאו םילוחה תיבל עיגה אל םהמ דחא
 רוגס ,םיררוגתמ םה ובש ,אעלב רפכה .םימוסחמהו רגסה
.ןכוסמ דואמ םחל תיב ריעב בצמה ךכ לע ףסונבו ןיטולחל

 ,יתפרצה םילוחה-תיב רבעל ירי
10.01.62  - 10.01.81 

 ,84 ןב ,הרופסע םילס םלסומ ןוטנא לש ותודע
 ,אלא'ג תיב בשות ,םידלי השימחל באו יושנ
 יתפרצה םילוחה תיבב הקוזחתה ףגא יארחא
 72םחל תיבב

 יתפרצה םילוחה תיבב דבועו אלא'ג תיבב ררוגתמ ינא
 שמשמ ינא ,ןכ ומכ .הקוזחתה ףגא לע יארחאכ םחל תיבב
.סנלובמא גהנכ םיתיעל

 לשב יתיבל רוזחל יתלוכי אל ,10.01.81 ,ישימח םוי ברעב
 הלילה תועשב .אלא'ג תיב רוזאב ולהנתהש שאה יפוליח
 םיילארשי םיש"מגנו םיקנט רשאכ ,םילסה רוזאב בצמה
 םיילארשיה םיניירושמה תוחוכה .םחל תיב ריעה ךותל ושלפ
 תמוצ דע ועיגהו םינוש תומוקמ העבראמ ריעל וסנכנ
 תיבמ םירטמ 02-כ לש קחרמב תאצמנש ,קאקז-לא באב
 לכל םיקנטה ורי ריעל םתסינכ ךלהמב .יתפרצה םילוחה
 תולוק תא יתעמש .םילוחה תיב םג עגפנ הזה יריהמו רבע
 האצותכ .םילוחה תיב תוריקב םיעגופ םהשכ םיעילקה
 תוזפשואמה הדיל ינפל םישנ ,םילוחה תיב רבעל יריהמ
 .הלהבו דחפ ופקתנ תווצה ישנאו םילוחה תיבב

 השילפל םיניטסלפה דצמ הבוגת התייה אל הליחתב
 ריעל םיילארשיה םיקנטה תסינכש םושמ ,תילארשיה
 ןיב שא יפוליח וחתפתה ךשמהב .היופצ יתלב התייה
 וכשמנש ,םיילארשיה םיקנטה ןיבל םישומח םיניטסלפ
 ורי םילייחה םימי םתוא ךלהמב .10.01.22 ,ינש םוי דע
 תוכומסה תודמע שולשמ ,םילוחה תיבב בוש עגפש ןפואב
 רדס לאלט ןיינב היה ןושארה יריה רוקמ :םילוחה תיבל
 תיבמ םירטמ 001-כ לש קחרמב אצמנש ,קאקז-לא באב
 ויה ינשה רוקמה ;ילארשיה אבצה טלתשה וילעשו םילוחה
 ,אלא'ג תיבב הוד'ח-לא תיבל תחתמ ומקמתהש םיקנטה
 רוקמו ;םילוחה תיבמ םירטמ 005-כ לש קחרמב אצמנש
 רוזאב אצמנש ,ראבו'ר םאסוח לש ותיב היה ישילשה יריה

 קחרמב ,הדיאע םיטילפה הנחמו אלא'ג תיב ןיב ,זוואח-לא
.םילוחה תיבמ םירטמ 004-כ לש

 םיסיסר תועיגפ םילוחה תיב גפס ,10.01.32 ,ישילש םויב
 ןיינבו עונלוקה רוזא רבעל ורונש םיזגפ לש ירימ האצותכ
 תיב תונולח לש תויגוגזה .םילוחה תיבל םיכומסה ,העארק
 ,ץוחה תואפרמ תשולשל ורדח םיסיסרו וצפנתה םילוחה
 ,העארק ןיינבמ םירטמ הרשעכ לש קחרמב תואצמנה
.תוריקהו תותלדה תא ובקינו

 יפוליח ויה ,00:02 העשה תוביבסב ,10.01.42 ,יעיבר םויב
 עונלוקה רוזאמ ורי םיניטסלפ .םילוחה תיב רוזאב שא
 תומוקמ המכמ ורי םילארשי םילייחו לחר רבק רבעל
 ךותב יתייה רשאכ .קאקז-לא באבו עונלוקה רוזא רבעל
 לש לוק יתעמש ,םילוחה תיב לש םיימינפה םירדחה דחא
 הדמעה רבעל הנופ רשא ,הסיבכה רדחב זגפ תוצצופתה
 האצותכ .אלא'ג תיבב הווד'ח-לא תיבב המקוהש תיאבצה
 לודגה ןולחה לש םוינימולאה תרגסמ הסרהנ זגפה תעיגפמ
 םיימינפהו םיינוציחה תוריקהו הצפנתה ןולחה תיגוגז ,רדחב
 ףגא ךותל םירודכ המכ ורדח ,ףסונב .ובקונ רדחה לש
 תושמש תא וצפינ ,םידלי 05-כ םיזפשואמ ובש ,םידליה
 אצמנ םידליה ףגא .הנבמה תותלד תא ובקינו תונולחה
 .דבלב םירטמ 02-כ לש קחרמב ,עונלוקה רוזאל דאמ בורק
 שא יפוליח ולהינש ,םישומח םיניטסלפ ויה עונלוקה רוזאב
 .קאקז-לא באב תמוצב ומקמתהש םיילארשיה םיקנטה םע
 םנשיש תורמל תאז .ילארשיה יריה תא גפס םילוחה תיב
 ודעונש ,םילוחה תיב הנבמ גג לעמ ןאקיתווה לש םילגד ינש
.םינבמה ראשמ ותוא ןיחבהל

 הזגפההמ .םילוחה תיב רצח הזגפוה ,10.01.52 ,ישימח םויב
 וסרה םג םיזגפה יסיסר .רצחה תוריקלו תוגרדמל קזנ םרגנ

 תקלחמב החמומ ,רא'גנ-לא הללאדא'ג ר"ד לש ובכר תא
 .הסינכה תלדל ךומסב םילוחה תיב רצחב דמעש ,תודלוי

 ךותל םיזגפ לש םיסיסרו םיעילק המכ ורדח ךכ לע ףסונב
 ןוירהב תחא השיא העש התואב התייה ובש ,שש רפסמ רדח
 ץליח םילוחה תיב ידבועמ דחא .הלהבבו דחפב הפקתנש
.רדחהמ התוא

 ,םילוחה תיבל ךיישה ,םידליה ןג עגפנ ,10.01.62 ,ישיש םויב
 רודכ .ובקונ ויתוריקו ויתונולח תושמשו םיסיסרמו ירימ
 לעמ גגה לע אצמנש ,םילוחה תיב לש ןגזמה ךותל רדח דחא
 םילוחה תיב לש דחוימ בכר םיסיסרהמ עגפנ ןכ ומכ .ןגה
 תאצמנש הנטקה הייסנכה םג .תדיינ האפרמכ שמשמש
 הלותבה םירמ לש לספ .יריהמ העגפנ םילוחה תיב ךותב
 הנממש הרקיהו הקיתעה ןבאה ךותב םירוח ורצונ ןכו בקונ
  .הייסנכה לש תוגרדמה םרג יונב

.10.01.13-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .72
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 ,52 תב ,ביאש חלסומ רד'ח סאל'חיא לש התודע
 םילוחה תיבב תדליימ ,םרכ לוט תבשות ,הקוור
82.יתפרצה

 תולוק ועמשנו 03:31 העשב יריה לחה ,10.01.22 ,םויה
 .דער ,יריה תודמע לע ףיקשמה ,ימורדה רדחה .םיזגפ לש
 אלל ,רתוי חוטב ,דחא רדחב ופסאתה תודלויה תעברא
 .דער הז רדח םג זאו תוקד רשע ךשמב םש ויה ןה .תונולח
 םירטמ האמכ אצמנה רפסה תיבמ רמתימ ןשע יתיאר
 לש ןורדסמל תודלויה תא ריבעהל ונטלחה .םילוחה תיבמ
 ובשי םישנה עברא .רתוי החוטב איהש תימינפה הקלחמה
 ינא .רדחל ורזחו העש יצח ךשמב ןורדסמב תואסיכ לע
 םישנה תחאש תעב תוריל וכישמי םא הרקי המ תעדוי אל
.הדיל רדחב היהת

 תחא לע דואמ העיפשה םילוחה תיבב השקה הריוואה
 רבעש זגפה לוק תא העמששכ םיתורישב הדליש ,תודלויה

 השיאל רמא אפורהש יל עדונ ןכמ רחאל .הנבמל ךומסב
 איהש רחאמ ךא ,הדילה דע תועש שולש תוחפל הל שיש
 םאה ךא לפנ קוניתה .ימואתפ ןפואב הדלי איה ,הלהבנ

 .התטימל ותוא האיבהו הידיב ותוא הספת

 הקלחמה ללכ ךרדב .תוטימ 21 ןנשי תודלויה תקלחמב
 .תופסונ תוטימ יתשב שמתשהל םיצלאנ ונא םיתיעלו האלמ
 שבכ ילארשיה אבצהש זאמ ,םינורחאה םימיה תשולשב
 תועיגמ םוי לכבו הדרי הקלחמב הסופתה ,םחל תיב תא
 תודלויה ןמ קלחש תבשוח ינא .תודלוי עברא - שולש קר
 ךשוממה יריה לשב םילוחה תיבל עיגהל תוחילצמ אל
 ביבסו םחל תיב תובוחרב םיילארשיה םיקנטה תוחכונו

 .םילוחה תיבל ךומס ורי םילייח םימעפ המכ .םילוחה תיב
 .הקלחמה ירדח תא ודיערהש םיזגפ םג ורי םה

.10.01.22-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .82
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 ל"הצ ליטמ אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ
 ,םיחטשב םיניטסלפה תעונת לע תורומח תולבגה
 תיחרזאה הייסולכואה לכב תכשמתמ העיגפל תומרוגה
 תוינידמ לש רתוי תורומחה תוכלשהה תחא .תיניטסלפה
 םניאו יאופר לופיטל םיקוקזה םישנאב העיגפה איה וז

 לע תולבגהה לשב םילוחה יתבל עיגהל םילגוסמ
 םישנא יכ חיטבהל םירומא ל"הצ ילהנש ףא לע .העונתה
 דעית ,םימוסחמב ובכועי אל יאופר לופיטל םיקקזנה
 םילייח םהב םירקמ תורשע םינורחאה םישדוחב םלצב
 92.הזכ רבעמ וענמ ףאו ובכיע

 תעונת לע תולבגהה ורמחוה ,םחל תיבל הסינכה ךלהמב
 רבעמהו םישדח םימוסחמ ביצה ל"הצ .רוזאב םיבשותה
 התודע ןלהל .ןיטולחל טעמכ רסאנ םימוסחמה לכב
 הערכש םחל תיב זוחמבש ה'גלוו-לא רפכה תבשות לש
 היתונויסנב הלקתנ םהב םיישקה תא תראתמה ,תדלל
 .םחל תיבב םילוחה תיבל עיגהל

 ,ובר דבע דמחומ אסיע המטאפ לש התודע
 רפכה תבשות ,הדליל םאו האושנ ,72 תב
03ה'גלוו-לא

 יתעגהש זאמ ה'גלוו-לא רפכב יתבו ילעב םע הרג ינא
 ותייהש ןמזב .רבעשל ריסא אוה ילעב .יתנתחתהו ןדרימ
 ךלהמב תוכמלו תויוללעתהל ןברוק היה אוה אלכב
 אוה ךכמ האצותכ .יתואירבה ובצמב עגפ הזו תוריקחה
 ילופיטב ףסכ הברה ונעקשהו יוקל ינימ דוקפתמ לבוס
 יתייהו ןוירהל סנכהל יתחלצה םינש שש רחאל .תוירופ
 .ינוירהל יעיבשה שדוחב

 רבדהו ,רפכה ביבס רגסה ףרחוה םימי השולש ינפל
 תוזוזתש יתשגרה .תוקריב דחוימב ,ןוזמב רוסחמל םרג
 ,10.01.22 ,לומתא .גואדל יתלחתהו ותחפ רבועה
 תשגל יתטלחהו םילק הדיל יריצב שיגרהל יתלחתה
 איבה אוהו ילעבל יתעדוה .יתפרצה םילוחה תיבל

 ןוויכל ונעסנ .תולוגנרת תרבעהל תדעוימה תיאשמ
 התווילש יתומח םע דחי ה'גלוו-לא לש יאבצה םוסחמה
 .יתוא

 רובעל ונל תתל םילייחהמ שקיב ילעבו םוסחמל ונעגה
 ,תדלל תדמוע ינאש םהל ריבסה אוה .םוסחמה תא
 הסינ ילעבש תורמל רובעל ונל ושרה אל םילייחה ךא
 תיבב .ונתיבל רוזחל ונצלאנ .םיכרדה לכב םתוא ענכשל
 תדלל תכלוה ינאש יתנבהו ילש הדילה יריצ וקזחתה
 םוסחמה ינפל םירטמ תואמ המכו תינומל ונילע .דימ
 ךרדב ונכלהו ,ונתוא וארי םילייחהש ילב ,הנממ ונדרי

 הכחיש תינומה גהנ םע ונמכיס .םוסחמה ביבס תפקועה
 דילו תוקד 02-מ רתוי ונכלה .םוסחמה ירחא ונל
 .םהילא ברקתהל ונל ורוהו ונתוא ואר םילייחה םוסחמה
 םילייחל ריבסהל הסינ ילעב .התיבה רוזחנש ושרד םה
 םילייחה .עגר לכב תדלל הכירצו השק בצמב ינאש
 ןבצעתה ילעב .התיבה רוזחנש ושקעתהו ונל ועמש אל
 ותוא ףקת םילייחה דחא .םילייחה לע קועצל ליחתהו
 .הצרא לפנ אוהו וינפב ותוא הכיהו

 יצחו העש רבכ הרבע .תינומב תיבל רוזחל ונצלאנ
 יתלבס .םילוחה תיבל עיגהל ונלש ןושארה ןויסינה זאמ
 ומצעתה םיריצה .תוכבל יתלחתהו ןמזה לכ םיבאכמ
 קוניתה לש ושארש יתשגרה ,ןכ ומכ .םמדל יתלחתהו

 .תאצל ליחתה

 םוסחמל ונעגהשכ .תינומל תינש ונילעו ילעבל יתרפיס
 המ ואר םילייחהשכ .רובעל ונל תתל םילייחהמ ונשקיב
 יתדלי .רובעל ונל ושרה םה יילגר לעש םדה תאו יבצמ
 .ליחכהל ליחתהו קעצ קוניתה .םילוחה תיבל ךרדב
90-00:01 תוביבסב םילוחה תיבל יתעגה :  םיאפורה .03
 ינא .דרי ולש םוחה .קוניתה לש וייח תא ליצהל וסינ
 יכ יל עדונ ברעב .תודלויה תקלחמב לופיט יתלביק
 קוניתה תא יתדביאש הנימאמ אל ינא .רטפנ קוניתה
 רובעל ונל םינתונ ויה םילייחה וליא .וזכ תולקב ילש
 יתייה וישכעו הרוק היה אל הז לכ ,רקובה תועשב
.הטימב ידיל ינב תא תקבחמ

.1002 ינוי ,םיחטשב רוצמה תוינידמ לשב יאופר לופיטב העיגפ :אצומ אלל ,םלצב 'ר הז אשונב .92
.10.01.32-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .03
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 זכרמ רבעל םיליט המכ ל"הצ לש קוסמ הרי 10.01.02-ב
 םהמ העברא ,םדא ינב 51 ועצפנ יריהמ .םחל תיב ריעה
  התהוזש רחאל השענ יריה יכ םסרופ "ץראה" ןותיעב .השק
 ילדוה-לא ןיינב ךותמ ל"הצ לע יריל תנגראתמה הילוח"
 חרזא לש איה ןלהל תאבומה תודעה 13."ריעה זכרמב
 .הז ירימ האצותכ עגפנש יניטסלפ

 סלכואמה יחרזא רוזא ךות לא םיקוסממ םיליט ירי
 תוריבס רצוי ,תיפיצפס הרטמב עוגפל דעונה ,תופיפצב
 שומיש השע ל"הצ .עשפמ םיפחב העיגפל דחוימב ההובג
 ךות עגפו הדאפיתניאה ךלהמב םימעפ המכ הזכ יריב
 ליט הרונ 00.11.9-ב ,המגודל .חרוא ירבוע המכב ךכ ידכ
 שקנתהל ידכ רוחאס תיב הרייעה ךותל ל"הצ לש קוסממ
 יתש םג יריהמ וגרהנ ,וילא ףסונב .תייאבע ןייסוח לש וייחב
 ל"הצ יקוסממ םיליט ורונ 10.5.21-ב .חרוא תורבוע םישנ
 .ףסונ תושקנתה ןויסינ ךלהמב ןינ'גב םירוגמ רוזא ךותל
 וויה אלש םיפסונ םיחרזא ועצפנו חרוא רבוע גרהנ יריהמ
 יריה רחאל תועובש המכ ,10.21.01-ב .תושקנתהל הרטמ
 ןורבחב הנוכש ךותל םיליט קוסמ הרי ,םחל תיבב קוסמהמ
 ינש וגרהנ יריהמ .סאמח ליעפ לש וייחב שקנתהל ןויסינב
31.23 ןבו שולש ןב ,םידלי

 ירימ עשפמ םיפח חרוא ירבוע ועגפנ םהב םירקמה בורב
 תועש ךלהמבו םירעה יזכרמב יריה עצוב םיקוסמ יליט
 םיקוסממ םיליט יריב שמתשהלו בושל הטלחהה 33.םויה
 תושקה רבעה תואצות תורמל ,ףופצ םירוגמ רוזא ךותב
 הדיעמ ,עשפמ םיפח ועגפייש ההובג תוריבס לע תודמלמה
 הרפה הווהמו תיחרזאה הייסולכואה לש הייחב לוזלז לע
 .ימואלניבה טפשמה יללכ לש

 ,קוור ,02 ןב ,חאלס היטע הדאחש ןזאמ לש ותודע
43ןיינב לעופ ,םחל תיב זוחמבש רדא'ח-לא בשות

 יפוליח וקספ ,00:12 העשה תוביבסב ,10.01.02 ,תבש םויב
 העברא םע דחי יתייה העש התואב .םחל תיב ריעב יריה
 .טקש ונל הארנש ,םחל תיבב עונלוקה רוזאב םירבח
             ,ידארב-לא ןולמ לש רכיכב ויה םיילארשיה םיקנטה

 םיטילפה הנחמ ןוויכל ,ונייה ובש םוקמהמ םירטמ 005-כ
 ןכלו רדא'ח-לאל רוזחל וניצר קספנ יריהש רחאל .הזע-לא
 .םשל ונתוא חקייש בכרל וניכיחו םוקמב ונדמע

 םיניטסלפ ןיב שא יפוליח םוקמב וחתפתה תוקד רשעכ ירחא
 אלא'ג תיבמ םיאצוי םיקנט ינש וניאר .םילארשיה םילייחל
 דחא קנט .םחל תיב זכרמבש קאקז-לא באב תמוצ ןוויכל
 רבעל הנימי הנפ ינשהו עונלוקה רוזאל המידק ךישמה
 ותוא לכ ךשמב .םחל תיבב תיניטסלפה תושרה ידרשמ
 הנפש קנטה .םיקוסמ ינש םחל תיב רוזא לעמ ופחיר ןמז
 לכל תוריל לחהו ונדמע ובש םוקמל ברקתה עונלוקה רוזאל
 .עונלוקה רבעלו רוזאב םיתבה רבעל םג ,םינוויכה

 בלשב .יריהמ הסחמ אוצמל ידכ ילדוה-לא ןיינבל ונסנכנ
 .םירטמ 04-כ לש קחרמב ,ונילא דואמ בורק דמע קנטה הז
 םיקוסמהמ דחא הרי ןיינבל יתסנכנש רחאל תוקד שמחכ
 .ןיינבה לע םיליט ינש ריעה לעמ ךומנ הבוגב ופחירש
 םיידיה יתשבו שארב םיסיסרמ יתעצפנ ךכמ האצותכ
 רבעל יתלחז ינאו שאב תולעל לחה ןיינבה .םמדל יתלחתהו

 ישארה בוחרב יכ ,רחא ןיינבל הליבומש תירוחאה האיציה
 .םיזע שא יפוליח ולהנתה

 יתרבע יכרדבו םד תתוש ינאשכ יתחרב ןיינבהמ יתאצישכ
 יתשבו ויפתכב אוה םג עצפנש ,דלא'ח םשב רוחב ינפ לע
 סרוה-לא ןיינבל יתעגה .שיבכה לע לטומ היהו וילגר
 ילדוה-לא ןיינבמ םירטמ 05-כ לש קחרמב אצמנש ,ואש
 .יריהמו םיקנטה שאמ עגפיהל אל ידכ ,וירוחאמ יתרתתסהו

 ינאשכ ,העש יצחכ וכשמנו יילא בורק ולהנתה שאה יפוליח
.ןיינבה ירוחאמ ןמז ותוא לכ ךשמב רתתסמ

 אלא'ג תיבב םילוחה תיב לש סנלובמאה אצי ןכמ רחאל
 051-כ לש קחרמב  אצמנש ,םילוחה תיב לש הינחה שרגממ
 סנלובמאה תווצ .עונלוקה רוזאל עיגהו ,עונלוקהמ םירטמ
 םשל יתעגה .ןוימה רדחל יתוא איבהו וילע יתוא הלעה
 ישארב םומידה תא ורצע םילוחה תיבב .00:22 העשב ךרעב
.חותינל דעומ יל ועבקו יתוא ומליצ ,ידיבו



.10.01.12 ,ץראה ,"הדגה ירע בור ביבס תושרה יחטשל סנכנ ל"הצ ;וגרהנ םיניטסלפ 41" .13
.1002 ראוני ,טפשמ אלל גרוהל האצוה :לארשי לש תויושקנתהה תוינידמ ,םלצב 'ר םיניטסלפב תויושקנתהה לש תויקוחה יא אשונל .23
 .10.21.11 ,ץראה ,"תויועטה רפסמ תא לידגמ םיחטשב לארשי תולועפ יוביר" םג 'ר .33
.10.01.12-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .43
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 ל"הצ ילייח ירימ גרהנ ,'י התיכ דימלת ,61 ןב ,הי'גלת ינו'ג
 הי'גלת יכ הלוע םלצב הבגש תויודעמ .שא יפוליח ךלהמב
 ורי ןמז ותואב .דלומה תייסנכ רצחב ההשש תעב גרהנ
 ץוחמ אצמנה ,יניטלה תורבקה תיבמ םישומח םיניטסלפ
 רהב ומקמתהש ל"הצ תוחוכ רבעל ,דלומה תייסנכ םחתמל
 .וז הדמעמ הרונש םילייח לש ירימ גרהנ הי'גלת .הזאדניה

 וקב אצמנ וניא הי'גלת גרהנ וב םוקמה יכ שיגדהל שי
 ורפה ןכלו הזאדניה רהל יניטלה תורבקה תיב ןיב שאה
 םניאש םישנא ןיב הנחבהה ןורקע תא הז יריב ל"הצ ילייח
 .ןהב םיפתתשמה הלא ןיבל המיחלה תולועפב קלח םילטונ

 תיב בשות ,61 ןב ,היי'גל'ת ינו'ג לש ותומ
10.01.02 ,םחל

 ,קוור ,13 ןב ,הי'גלת אנח 'גרו'ג ויראמ לש ותודע
53הדעסמ לעב ,םחל תיב בשות

 דיל תובר םינש הזמ תררוגתמ רשא הי'גלת תחפשמל ןב ינא
 :תושפנ הנומש הנומ ונתחפשמ .םחל תיבב דלומה תייסנכ
 ררוגתמו קוור ינא .ינאו םיאושנה ייחא תשמח ,ימיא ,יבא
 ,דלומה תבחרל ךומס ,החפשמה תיבב םישישקה יירוה םע
 יחא רג ונילא ךומס .הייסנכהמ םירטמ 02-כ לש קחרמב
 .שש ןב ןטקהו 81 ןב םהבש לודגה ,וידלי תשמח םע ףסוי

 בשחנ אוהש ןוויכ ,תיסחי חוטב םיררוגתמ ונא ובש רוזאה
 אל תיב וא םדא ףאו ,חישמה דלונ הבש השודק המדאל
 ועגפנ אל הביבסש םיתבהו דלומה תבחר .הזה רוזאב ועגפנ

 רוחאס תיבש תעב .הנושארה הדאפיתניאה תפוקתב וליפא
 חורבל וגהנ םהיבשות ,ירי יחטמ םיגפוס ויה אלא'ג תיבו
.דלומה תבחרב אבחתהלו

 תוצח רחאל ושלפ םילארשי םיקנט ,10.01.91 ,ישיש םויב
 ףוצרו קזח ירי לש לוק ונעמש הליל ותואב .םחל תיב ריעל
 םיקנט השימחש וניאר ישיש םוי רקובב .רקובה דע ךשמנש
 לומ םירטמ 005-כ ,הזאדניה רה לע ומקמתה םילארשי

 םיבשותה יתב רבעל רוויע ןפואב ורי וללה םיקנטה .ונתיב
 .יריהמ ללכ ועגפנ אל ונלש רוזאב םיתבה םלוא ,םחל תיבב
 שבכנש ,לטנניטנוקרטניא ןולמה תיבמ תוירי ורונ ןכ ומכ
 .הדיאע םיטילפה הנחמ רבעל ,םילארשיה םילייחה ידי-לע
.10.01.02 ,תבש םוי דע ךשמנ יריה

 יבא תא יתרעהו ךרעב 00:80 העשב יתררועתה תבש םויב
 ונתא רוגל הרבעש ,ףסוי יחא לש ותחפשמ תאו ימיאו

 רחאל םילסהל לולע רוזאב בצמהש ונששח יכ ישימח םוימ
 תחורא דחיב ונלכא .םחל תיבל םיילארשיה םיקנטה תשילפ
 ,ילש ןייחאה םע יתאצי 03:80 העשה תוביבסבו רקוב
 רפסה תיבב 'י התיכ דימלת ,61-ה ןב הי'גל'ת אסומ ינו'ג
 בוחרב תאצמנה ,ילש הדעסמה ןוויכל ,םינבל רוחאס תיב
 םג חוטב ילש הדעסמה תאצמנ ובש רוזאה .סאיתרק-לא
.ירי יעוריא םישחרתמ אל וב םגו ןכ

 .הבר תוריהזב ונעסנ יכ ,תוקד עבשכ רחאל הדעסמל ונעגה
 תא ונמייס .הרדסלו התוא תוקנל ונלחתהו הדעסמל ונסנכנ
 .ונתיבל הרזח ונעסנ זאו 00:11 העשה תוביבסב ונתדובע
 ןולמה תיבמו לחר רבק ןוויכמ קזח ירי עצבתה ןמז ותואב
 רבעל ,םילארשיה םילייחה וטלתשה וילע םגש ,סיידראפ
 .הזע-לא םיטילפה הנחמ

 םיקנטה דצמ קזח ירי ליחתה רשאכ קוידב ונתיבל ונעגה
 העשכ תיבה ךותב ונראשנ .הזאדניה רה לע ומקמתהש
 תע התואב התייהש ,דלומה תבחרל ונאצי ןכמ רחאלו

 תחפשממ םירוחבה תשולש לע ולבאתהש םישנאב האלמ
 תילארשי הצצפ ידי-לע ישימח םויב וגרהנש תאיבע
 לבא תכוס וביצה דלומה תבחרב .םתינוכמב הנמטוהש
 תוישפוחב הב וענו הבחרב ויה םישנא לש בר רפסמו םרכזל
 חוטב רוזא ,רומאכ ,הניה הבחרהש ןוויכמ ,והשלכ דחפ ילב
 .תיסחי

 םירהצ תחורא לוכאל ידכ התיבה ונסנכנ ןכמ רחאל
 תכלל הצור אוהש רמא ינו'ג 00:51 העשה תוביבסבו
 ,הייסנכה ןוויכל תיבהמ אצי ינו'ג .םירהצה תליפתל הייסנכל
 ונכלה ,םיהארביאו ליבנ ,ייחאו ינו'ג לש ויבא ,ינאש דועב
 ונממעתשה יכ תצק תולבל ידכ ילותקה ןוגראה לש ןודעומל
.רוזאב יריה ךשמנ ןמז ותוא לכ ךשמב .תיבב

 רצק ןמז הב ונבשיו דלומה תבחרל ונרזח המ ןמז רחאל
 .הייסנכהמ אצוי ינו'ג תא וניאר .םיפסונ םישנא המכ םע
 ונכלהו ונמק .ןודעומל ונתיא תכלל שקיבו ונילא שגינ אוה
 יריה םצעתה םיעגר םתואב .םירטמ 03-כ לש קחרמל ונלוכ
 רבעל וריש ,םיניטסלפה דצמ ןהו ילארשיה אבצה דצמ ןה
               לש קחרמב אצמנה יניטלה ןימלעה תיבמ הזאדניה רה
 תאצמנ אל דלומה תבחר .דלומה תבחרמ םירטמ 005-כ
 דועבו ,יניטלה ןימלעה תיבל הזאדניה רה ןיבש שאה וקב
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 םילארשיה םילייחה ,רהה רבעל תורישי ורי םיניטסלפהש
.םיחרזאה יתב רבעל םג רוויע ןפואב ורי

 ,ונלש דודה ןב תא וניאר רשאכ ונרצעו ונכרדב ונכשמה ונא
 ותא ונרביד .עבראה ןב ,קיימ ונב םע דחי ,הי'גל'ת סאילא
 םירהו ןטקה דליה םע חדבתה ינו'ג .ונכרדב ונכשמהו טעמ
 ריוואב ותוא ךפוהו דליה תא קבחמ ותוא יתיאר .ותוא
 .הזאדניה רהמ ונרבעל הרונש ירי לש קזח לוק ונעמש עתפלו
 יתבשח הלחתהבו דליה םע הצרא לפונ ינו'ג תא יתיאר
 ויהש םיברה םישנאה .יריה עמשל הצרא חטתשה אוהש
 ,םינוויכה לכל ץורל וליחתה דלומה תבחרב ןמז ותואב
 םהמ קלח .םהישארל לעמ םיפפועתמ םירודכ רשאכ
 קעוצ סאילא תא יתעמש תוינש המכ רחאל .הצרא חטתשה
 .ןטקה דליה ודילו ינו'ג בכש ובש םוקמל לוחזל יתלחתהו

 םמיד ינו'ג ךא ,עגפנ אל דליהש יתיאר םהילא יתעגהשכ
 ךות לא תינמיה ופתכ ךרד רדחש רודכמ עגפנ אוה .תושק
 םג םוקמל עיגה ,ףסוי ,יחא .תילאמשה ופתכמ אציו וביל
 .הרזעל אורקלו קועצל ליחתה אוה .םמדמה ונבב זחאו אוה
 ריבעהל הסינ הרקמב םוקמב חכנש הרטשמה לש בכר
 חילצה אל אוה ךא ,אלא'ג תיבב םילוחה תיבל ינו'ג תא
 באב רוזאב םיילארשי םיקנט לש םתוחכונ לשב םשל עיגהל
 ריבעהל ונצלאנ .רוזאב ענש רבד לכ רבעל וריש ,קאקז-לא
 היה אל רבכ אוה ךא ,רוחאס תיבב האפרמל ינו'ג תא
.ובילל רדח רודכש ןכמ רחאל ונל ורמא םיאפורה .םייחב

 ומכ הז ונרובעב .גרהנ ינו'גש םינימאמ אל ונחנא וישכע דע
.שדחמ םייחל רוזחי ינו'גו בורקב רמגייש טויס
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 תוחוכ תסינכ ךלהמב יכ הלוע םלצב הבגש תויודעמ
 ירי ורי םה םחל תיב רוזא קמועל ל"הצ לש םיניירושמ
 יתש .תיפיצפס הרטמל ןווכ אל הארנה לככש ,יביסאמ
 םיחרזא וגרהנ םהב םירקמ תוראתמ ןלהל ואבויש תויודעה
 .הלא תוביסנב ירימ םיניטסלפ

 בוחרל םוי תעשב םיש"מגנו םיקנט וסנכנ ןושארה הרקמב
 ןמז ותואב התהשש השא .רדא'ח-לא רפכה לש ישארה
 .םיש"מגנה דחאמ רצק חווטמ ירימ הגרהנ בוחרב

 באב תמוצל םדקתהש ש"מגנמ ירי תראתמ הינשה תודעה
 שא .םיירהצ תעשב ,םחל תיב ריעה זכרמבש ,קאקז-לא
         לש קחרמב עסנש יטרפ בכרב העגפ ש"מגנהמ התרונש
 ויה אלש םיחרזא ינש ואצמנ בכרב .ונממ םירטמ 002-כ
 וסינו המיחלב יהשלכ הרוצב םיברועמ ויה אל ,םישומח
 .גרהנ תינוכמה גהנ .יריהמ קמחתהל

 היה ל"הצ ילייח לש יריהש םידעה םיראתמ םירקמה ינשב
 תומוקמהמ םיניטסלפ לש ירי לכ עצוב אל יכו ןווכמ יתלב
 .םיחרזאה וגרהנ םהב

 תבשות ,83 תב ,חיבס םירמ לש התומ
10.01.91 ,רדא'ח-לא

 יושנ ,23 ןב ,םלאס אהאט םיענ אהאט לש ותודע
63ןינב לעופ ,רדא'ח-לא בשות ,השולשל באו

-לאב הרג ,יתדוד תב ,חאלס ןאמ'תוע ןאמילוס םירמ
 ,לודגה הנב .םידלי השיש הל שיו האושנ איה .רדא'ח
 םידליה .םישדוח יצחו השולש הזמ ודיגמ אלכב רוצע ,םיענ
 ךלוה שמחה ןב ןטקה הנבו רפסה תיבב םידמול םירחאה
 .ןגל

 בוחרב יתייה ,00:61 העשה תוביבסב ,10.01.91 ,ישיש םויב
 יתעמש עתפל .םירמ לש התיבמ םירטמ 001-כ ,רדא'ח-לא
 םיחרזא המכ יתיארו בוחרל וסנכנש םיקנט לש תולוק
 ינשה דצב ,ילומ םירמ תא יתיאר .םוקמהמ חורבל םיסנמ

 איה םג .ינממ םירטמ השישכ לש קחרמב ,בוחרה לש
 .תוצע תדבואו תלבלובמ יל התארנ איהו חורבל התסינ
 תא הרקיב איה יכ יל עדונ רתוי רחואמו הדבל התייה איה
 .תרכסב הלוחה שישקה היבא

 תא הצחתש הנממ יתשקיבו םימעפ המכ הרבעל יתארק
 םוקמל עיגה םיעגר םתואב .התנע אל איה ךא בוחרה
 ליחתה ילארשיה חוכה לש יריה .ש"מגנ עסנ וירחאו קנט
 איצוהל תנמ לע הילא יתברקתה .ןכ ינפל תוקד המכ רבכ
 דחא יילא ברקתה עגר ותואב םלוא ,הנכסה םוחתמ התוא
 ךכמ האצותכ .דבלב םירטמ ינש לש חווטל דע םיקנטה
.םיידדצה תובוחרה דחאל דימ יתגוסנ

 איה .תורוגסה תויונחה תחא לומ דבל דומעל הראשנ םירמ
 קחרמה .ש"מגנב ויהש םילייחה לש םתייאר חווטב התייה
 .דבלב םירטמ השולש היה םהיניב

 התרונ םיעגר םתואב םלוא ,םירמל רוזעל ידכ בוחרל יתרזח
 רבעל םג ןווכ יריה .רוויע ןפואב ,רבע לכל ש"מגנהמ שא
 ירוחאמ יתאבחתהו תושעל המ יתעדי אל .יתייה ובש בוחרה
 ש"מגנהש רחאל .ידיל שממ ורבע תויריה .ןוטבמ דומע
 עקרקה לע תבכוש איהש יתיאר .םירמל יתשגינ קחרתה
 הל אורקלו התוא םירהל יתיסינ .העגפנ איה יכ יתנבהו
 םירוחב המכ .יל ורזעיש ידכ םישנאל אורקל יתלחתהו

 הדצמ דרוי םדש יתיארו דחי התוא ונמרה ,םוקמל ועיגה
.םד לש הבר תומכ הדביא איה .ינמיה

 ,המאמי-לא םילוחה תיבל יטרפ בכרב התוא ונעסה
 ליצהל וסינ םיאפורה .םשמ רטמוליק יצחכ אצמנש
 םילוחה תיבל התנפוה איה השקה הבצמ לשב ךא התוא
 שמח םילוחה תיבב הרטפנ איה .םחל תיבב ןייסוח-לא
 רחאל לומתא תוחונמל האבוה םירמ .התעגה רחאל תוקד
 .רדא'ח-לאב אדאהוש-לא ןימלעה תיבב םירהצה תליפת

 םישומח םיניטסלפ תירקתה תעב ויה אל ,יל עודיה לככ
 בוחרב ורבע טושפ םילארשיה ש"מגנהו קנטה .רוזאב
 - ןורבח ךרד ןוויכל הקיתעה ריעל הסינכהמ רדא'ח-לא
 .המלש תוכירב דיל ,םחל תיב



.10.01.12-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .63



49

 תיב בשות ,55 ןב ,ליל'ג אסיע לש ותומ
10.01.42 ,םחל

 יושנ ,43 ןב ,םיאנ'ר דיעס דמחא דואד לש ותודע
 תושרב דיקפ ,םחל תיב בשות ,השולשל באו
73תיניטסלפה

 ינוציחה רעשב יתדמע ,03:21 העשב ,10.01.42 ,יעיבר םויב
 העידי ילא העיגהו ,דבוע ינא םהבש ,הפנה ידרשמ לש
 ילארשי ןיירושמ בכר תודוא יתושרבש רשקה רישכמב
 .קאקז-לא באב תמוצ רבעל סיידראפ ןולמ ןוויכמ םדקתמש
 םירטמ 002-כ לש קחרמב ,תמוצב רצענ ןיירושמה בכרה
 .ןווכמ אל ירי רבע לכל תוריל לחהו ,הפנה ידרשממ

 ינפל רבועש שיבכה לע ,ונתאמ םירטמ 02-כ לש קחרמב
 עבצב 403 ו'גפ םגדמ תינוכמ העסנ ,סבד-א םילוחה תיב
 .ףסונ םדא בשי ודצלו 05 ןבכ םדא גהנ תינוכמב .רופא
 ,ילארשיה ש"מגנהמ ורונש תויריהמ קמחתהל הסינ גהנה
 םירודכה תא יתיאר ייניע ומב .ךכב חילצה אל אוה םלוא
 ש"מגנה דמע ובש םוקמה ,קאקז-לא באב תמוצמ ורונש
 .תינוכמב םיעגופ ,ילארשיה

 עגפ ,תינוכמה לש ירוחאה ןולחל דעבמ רדח םירודכה דחא
 תינוכמהש עגרב .הביתנמ הטוס תינוכמה תא יתיארו גהנב
 דיל בשיש עסונה .הרבעל ץורל יתלחתה הביתנמ התטס
 הסחמ שפחל ידכ תינוכמהמ תוריהמב אציו עגפנ אל גהנה
 רודכהש יתיארו גהנה לש תלדה תא יתחתפ ינא .יריהמ
 לש ובגל רדח ,בשומה תנעשמ ךרד רבע תינוכמב עגפש
 אל לבא הבר תודבכב םשנ עוצפה .ונטב ךרד אציו גהנה
 .ימינפ היה םומידהש הארנכ .ינוציח םומידב יתנחבה

 בשומב יתבשייתה ,גהנה דילש בשומל עוצפה תא יתרבעה
-לאבש המאמי-לא םילוחה תיב ןוויכל יתעסנו גהנה
 יתעדיש ןוויכמ אלא'ג תיבב םילוחה תיבל יתעסנ אל .רדא'ח
 יל רשפאי אל קאקז-לא באבב דמעש ילארשיה ש"מגנהש
 םדא וא תינוכמ לכ לע ש"מגנהמ ורונ תוירי .םוקמב רובעל
 .בוחרב וענש

 איצוהל ונשקיב רשאכ .םילוח תיבב יתייה תוקד עבש ךות
 יל רבתסה .םשונ אלו זז אל רבכ אוהש ררבתה עוצפה תא
.םילוחה תיבל ךרדב רבכ רטפנ אוהש
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 בר קזנ םרגנ םחל תיב רוזאב ל"הצ תוחוכ תייהש ךלהמב
 קלחב .ל"הצ לש ירימ האצותכ רקיעב ,תויונחו םירוגמ יתבל
 םיבשותה לש םימה ידוד רבעל םילייחה ורי תומוקמהמ
 .םתוא ובקינו

 יראטינמוהה טפשמב עובקה ןורקיעל דוגינב השענ הז ירי
 תורטמל תויאבצ תורטמ ןיב הנחבהל עגונב ימואלניבה
 ריתמ ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה ,ףסונב .תויחרזא
 םייאבצ םיכרצב רבודמ רשאכ קרו ךא יטרפ שוכרב העיגפ
.הז הרקמב ומייקתה אלש 83,םיינויחו םיפוחד

 םירופחד וסרה דציכ תראתמ ןלהל תואבומה תויודעה תחא
 הנחמ לש ישארה בוחרב תויונח לש הרוש ל"הצ לש
 .סיידראפ ןולמ לומ ,םחל תיב זוחמבש הזע-לא םיטילפה
 ןולמ" יכ ל"הצ רבוד רסמ הלא םיתב תסירהל הבוגתב
 .ל"הצ תוחוכ וב והשש העשב םיניטסלפ ידי לע תצוה זיידרפ
 יניטסלפ ירי תחת הפירשה תא תובכל וצלאנ תוחוכה
 האצותכ העריא ןולמל םיכומס םינבמב העיגפה .ךשמתמ
 םוקמ לא עיגהל ל"הצ לש יוביכה תוחוכ לש םנויסינמ
 השחרתה העדוהב ל"הצ רבוד ריכזמש הפירשה 93."הפירשה
 תסירה תא קידצהל ןתינ אל ךכיפלו ןכל םדוק םימי השולש
 יהשלכ הקדצה התייה יכ הארנ אל .וז הנעטב תויונחה
 .םדא ייחב העיגפל הליבוה טעמכ רשא ,תויונחה תסירהל

 ןב ,הללאטע זיזע-לא דבע דמחומ לש ותודע
 םיטילפה הנחמ בשות ,םידלי 31-ל באו יושנ ,48
04תונח לעב ,הזע-לא

 הלעמל הזע-לא הנחמב רגו ,48 ןב ,ןירב'ג רפכמ טילפ ינא
 יתיא היח הנושארה יתשא .םיימעפ יתנתחתה .הנש 03-מ
 .םויכ 52 ןב רתויב ןטקה ,םידלי העבש הדליו הנש םיעברא
 יל ודלונו תינש יתנתחתה .הנש 02-כ ינפל הרטפנ איה
 יתולעבב .שש ןב ןטקהו 81 ןב לודגה ,םידלי השיש דוע
 וב םירגו תומוק יתש ןב תיבה .הזע-לא הנחמ זכרמב תיב
 יתשיא םע הזה תיבה תא יתבזע .הנושארה יתשאמ יידלי
 שולשמ תחאב רוגל ונכלהו םינש שש ינפל יידלי תששו

 בוחרל ךומס תואצמנ הלא תויונח .יתולעבבש תויונחה
 הנחמ בשותל תרכשומ תויונחה תחא .דהאמ-לא ישארה

 ונרבע .תוריפו תוקרי םירכומ ונא תרחא תונחבו הזע-לא
 ונקליח .ןלוכמ הלודגה איהש רחאמ תישילשה תונחב רוגל
 רשע הזמ תונחב םירג ונא .םיתורישו חבטמ ,םירדחל התוא
 .לזרבמ ,התייהש יפכ הסינכה תלד תא ונראשהו םינש

 עובש רבכ תיבל םיקתורמ ונייה ,10.01.52 ,ישימח םויב
 תולוק ונעמש םירהצ רחא 00:51 העשה תוביבסב .םלש
 הזל ונסחיי אל .רוזאל םיברקתמ םיניירושמ בכר ילכ לש
 דעבמ יתלכתסה .הרגשבש רבדל ךפה הזש רחאמ תובישח
 בכר ינפל עסונ ילארשי רזודלוב יתיארו תונחה ןולחל
 03-כ אצמנש תחקרמ תיב רבעל עסנ רזודלובה .ןיירושמ
 תיב לש ינוציחה ריקהו תלדה תא סרהו תונחהמ םירטמ
 תא סרהו למשח ירצומ תונחל רבע ןכמ רחאל .תחקרמה
 ילכ .םינפבש למשחה ירצומ תאו תונחה ריק ,לזרבה תלד
 .הנחבה אלל ורי רזודלובל םיכומסה םיניירושמה בכרה
.סורהלו תונחל תונחמ רובעל ךישמה רזודלובה

 וליחתה םה ,קועצל וליחתה יידליו יתשיאו דואמ ונלהבנ
 ובשחי םילייחהש ונדחפ .תושעל המ יתעדי אל ינאו תוכבל
 תומנ ונחנאשו ותוא סורהי רזודלובה יכו תונח אוה ונתיבש
 תונחל עיגה ילארשיה רזודלובה .יריהמ וא תוסירההמ וא
 םייסשכ .תוריקה תא סורהל ליחתהו הכומסה תוקריה
 אלו ירימ תומל ונפדעה .ךשמנ יריה דועב תיבהמ דימ ונאצי
 םירטמ 05-כ בוחרב םיעגושמ ומכ ונצר .רזודלוב ידי לע
 .םילהובמו םידחופמ ונייה .הזע-לא הנחמ זכרמל ונסנכנו

 .וקעצו וכב ןמזה לכ םידליהו יתשא

 תלד תא חתפו םיחרוב ונתוא האר הנחמה יבשותמ דחא
 .ותיב ךותב ונאבחתהו ונסנכנ .ןכוסמה בצמה תורמל ותיב
 ,ךשמנ יריהש תורמל ,תרחמל .הלילה לכ ולצא ונראשנ
 רזודלובהש יתיאר .ילש תויונחה בצמ תא קודבל יתכלה
 תוריקה דחא תאו תלדה תא ןיטולחל סרה ילארשיה
 םרגו הרוחסה לכ תא תיחשה ,תוקריה תונח לש םיימינפה
 תונולחה לכ .תונחה לש םיימינפה תוריקב תולודג תוצרפל
 יתיב לש תוריקה תאו תלדה תא סרה רזודלובה .ורבשנ
 יתיב תעכ .חבטמהו הנישה ירדח לש םיטיהרה תא רבשו

 ישימח םוימ םינכש לצא ןולל ונראשנ .םירוגמל רישכ וניא
 הנחממ וגוסנ םילארשיה רשאכ ,10.01.92 ,ןושאר םוי דע
 יתיבב םירג ונא םויכו ונתיבל רוזחל ונלוכי אל .הזע-לא
.ץפושי תיבהש דע ,הנושארה יתשיאמ יידלי םע ןשיה



 רבדב גאה תנמאל תוחפסנה גאה תונקתל )ז(32 הנקת ,9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 35 ףיעס .83
.7091 תנשמ השביב המחלמה יניד
.10.11.9 ,ץראה ,"רבוטקואב םימי הרשע" 'ר .93
.10.11.8-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .04
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 םיהארביא הללאדבע רדאק-לא דבע לש ותודע
 הנחמ בשות ,השימחל באו יושנ ,74 ןב ,יתבנ-א
14תונח לעב ,הדיאע םיטילפה

 הנומש ובו תומוק עברא ןב ןיינבב יתחפשמ םע רג ינא
 .יירוה םירג ,עקרקה תמוקב ,תחא רפסמ הרידב .תוריד
 תפסונ הרידבו םהיתוחפשמ םע ייחא םירג תורידה רתיב
 יסחי ןפואב הובג ונלש ןיינבה .תוריכשב םירייד םירג ןיינבב
 םירטמ 004-כ םקוממ ןיינבה .הנחמה יתב לע ףיקשמו

 ,לטנניטנוקרטניא ןולמה תיבמ םירטמ 002-כ ,לחר רבקמ
 ןיינבמ םירטמ 051 -כו הליג תולחנתהמ םירטמ 003-כ
 לע וטלתשה םילייח .םחל תיב תייריעב המלאסומ-לא
 ,ןכ ומכ .10.01.91-ב ,םחל תיבל השילפה רחאל הז ןיינב
 ,לטנניטנוקרטניא ןולמה תיב לע טלתשה ילארשיה אבצה
.הנחמב םיתב רבעל ונממ הריו

 תוזגפההמ האצותכ ונלש ןיינבל םיקזנ ומרגנ רבעב
 תוריקה .הליג תולחנתהו לחר רבק ןוויכמ תוילארשיה
 וגפס תיעיברהו תישילשה המוקה לש םיימינפהו םיינוציחה

 תונולחה תויגוגז ,םימעפ המכ ובקונ םימה ילכימ ,ירי
 םינופה םירדחה תוריק ועגפנ דחוימב .וקוזינ םיטיהרו ורבשנ
 .לחר רבקל תורישי

 ,ברעב 00:81 העשה תוביבסב ,10.01.81 ,ישימח םויב
 יפוליח ולחה זא ,אלא'ג תיבמ הליג רבעל ירי תולוק ונעמש
 תועש לכ ךרואל וכשמנש םילארשיל םיניטסלפה ןיב שא
 רבעל הליג תולחנתהו לחר רבק ןוויכמ שא התרונ .הלילה
 הלילב תרחואמ העשב .ןושיל ונלוכי אלו הנחמה יתב

 .םחל תיב ןוויכמ םיניירושמ בכר ילכ לש תולוק ונעמש
 םירטמ 02-כ ,שמאטק ףסוי ובא לש ותיב דע ועיגה םה
 תוריל וליחתהו בוחרב ורצע םיניירושמה בכרה ילכ .ונתיבמ
 ומרגו ונתיבב ועגפ םיעילקה .םיתבה רבעל הנחבא אלל
 ילכימ .תונולחה תויגוגז תא וצפינו תוריקב םיבר םירוחל
.ועגפנ ןופלטהו למשחה יטוחו ובקונ םימה

 ,םידלי 02-כ םהיניב ,תושפנ 04-כ ,החפשמה ינב לכ
 הלוח יבא .םינקזה יירוה תרידב עקרקה המוקב ופסאתה
 .דחוימ לופיטל קקזנו יחומ ץבש בקע

.10.11.4-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .14
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 יריה דועב עקרקה תרידב םיימינפ םירדח ינשב ונאבחתה
 ונלוכי אלו םיאולכ ונראשנ .ישיש םוי לכ ךרואל ךשמנ
 םימהו הרקמל ונסחאש םימה יקובקבמ וניתש .תאצל
 זרוא ,םישדע ונלש תורידהמ ונאבה .ץיקה תנועב וקספיי
 .הטיחו

 יריהו םיימינפה םירדחב ןיידע ונייה ,10.01.12 ,ןושאר םויב
 .ןיינבה תא דיערהש קזח לוק ונעמש םירהצה תועשב .ךשמנ
 ומרגו תיעיברהו תישילשה המוקב ועגפ םיזגפ השימח
 תיבה תוריקב תולודג תוצרפ וצרפ םיזגפה .םילודג םיקזנל
 ,היינשה המוקב תורידב .תונולחו תותלד םיטיהר וסרהו

 .םיעילק ידי לע ובקונ תוריקהו תותלדה ,תונולחה ,םיטיהרה
 תא ופיקה םיקנטה יכ תאצל ונלוכי אלו םידחופמ ונייה
 .תופיצרב וריו םוקמה

 ,84 ןב ,שמאטק אסומ דמחומ קאחסיא לש ותודע
 םיטילפה הנחמ בשות ,םידלי השישל באו יושנ
24ןיינב לעופ ,םחל תיב זוחמבש הדיאע

 אצמנ ונתיב .םחל תיבב הדיאע םיטילפה הנחמב םירג ונא
 תיב םוסחממ םירטמ 053-כ ,םירטמ 003-כ לש קחרמב
 אוה ונלש תיבה .הליג תולחנתהמ םירטמ 003-כו םחל
 הנושארה הרידב .תוריד הנומש וב שיו תומוק עברא ןב
 ,יחא םירג הינשה הרידב .ותשיאו יחאו םינקזה יירוה םירג

 םע תישילשה הרידב רג ינא .םייתנשה תב םתבו ותשיא

 .יצחו הנש ןב ןטקהו 91 ןב לודגה ,ונידלי תששו יתשיא
 םירג תישימחה הרידב ,תושפנ הנומש םירג תיעיברה הרידב
 תושפנ העברא םירג תישישה הרידב .תושפנ הנומש דוע
.םהידלי תעבשו ותשיאו יחא םירג תיעיבשה הרידבו

 תיב ךותל םילארשי תוחוכ ושלפ ,10.01.91 ,ישיש םויב
 ,לטנניטנוקרטניא ןולמה תיבב ומקמתה םילייחהו םחל
 םילייחה .ונלש ןיינבהמ םירטמ 051-כ לש קחרמב אצמנש
 קחרמה .הנחמב םיתבה רבעל תוריל וליחתה םילארשיה
 םהיניב ,םיתבל םיקזנ הברהל םרגש המ ,דאמ בורק היה
 םיבר םירוחל ומרגו םירודכ וילא ורדחש ונלש ןיינבה
 ירדחב ונפסאתהו עקרקה תמוקל ונדרי .םיטיהרבו תוריקב
 לשב ןיינבהמ תאצל ונלוכי אל .םישנא 05 ונייה .הרידה
 .ןושארו תבש ,ישיש םוי לכ ךרואל ףוצרה יריה

 דמע ילארשי קנט ,םירהצה תועשב ,10.01.12 ,ןושאר םויב
 הריו ונתיבמ םירטמ 05-כ קחרמב ,קדנב-לא בוחרב
 היה םיזגפה לוק .תיעיבשהו תישימחה תורידה רבעל םיזגפ
 הלהב ונפקתנ ונא .ולוכ ןיינבה תא דיערהו דאמ קזח
 ונאצי ייחא ינשו ינא .תוכבלו קועצל וליחתה םידליהו

 שא וניארו תורידה יתש רבעל ונלכתסהו תוגרדמה רדחמ
 רחיא אוה ךא תיחרזאה הנגהה לש בכר ונקעזה .תרעוב
 היה אוה םא םג ,ענש בכר לכ רבעל ורי םילארשיה יכ
 הנגהה לש בכרהשכ .תיחרזאה הנגהה לש בכר וא סנלובמא
 לכ לע תופורש ויה רבכ תורידה יתש םוקמל עיגה תיחרזאה
 .תוריקהו םיטיהרה ללוכ ,ןתלוכת

.10.11.5-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .24
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 הטוב לוזלזב הנייפאתה םחל תיב רוזאב ל"הצ תלועפ
 הבילב תודמע ספת ל"הצ .םשוכרבו םיחרזא לש םהייחב
 תוחוכ םג ולעפ הברקב רשא ,הפופצ הייסולכוא לש
 תוחוכ לע יריל ליבוי הז בצמ יכ רעשל היה ןתינ .םישומח
 הייופצה הנכסה יכ הארנ םלוא .יריב וביגי םדיצמש ,ל"הצ
 תא הלביק אל שא יפוליח ךלהמב תיחרזאה הייסולכואל
 תודמע סופתל הטלחהה תלבק תעב ןה שקבתמה לקשמה
 .ןהמ יריה ןפואב ןהו ולא

 םחל תיבב דלומה תייסנכ רבעל ירי לע תונעטל הבוגתב
 ,שאב החיתפה תוארוה יפ לע" יכ ל"הצ רבוד רסמ
 רבעל ירי עצבל ןיא יכ שגד םשומ ,םילייחל תורבעומה
 עצבתמ םא םג תאז .דלומה תייסנכ ןוגכ ,םישודק םירתא
 לע ךרבל שי 34."םילייחה רבעל הלא םירתא ןוויכמ ירי

 לעופבש הלוע םלצב הבגש תויודעמ ךא ,וז ןיעמ הרהצה
 ןכא םא ,וזמ הרתי .דלומה תייסנכ רבעל ורי ןכא םילייח
 רמוחו לק ,םישודק םירתא רבעל ירי לע רוסיא ל"הצב םייק
 ילייח ,תאז םע .םירוגמ יתבו םילוח יתב לע ירי רוסאל שיש
 םג ,םירוגמ יתבו םילוח יתב רבעל יתטיש ןפואב ורי ל"הצ
 .םהמ ורי אל םיניטסלפשכ

 הלועפה ןמזב עשפמ םיפחב העיגפ לע תונעטל הבוגתב
 וחנוה חטשב םילייחה" יכ ל"הצ רבוד רסמ םחל תיבב
 השק 44."יריה תורוקמ תא והיזש רחאל קר שא בישהל
 ליעל וראותש םירקמב יכ הדבועה םע וז הרהצה בשייל
 אלש רחאמ .המיחלב םיברועמ ויה אלש םיחרזא קר וגרהנ

 הנווכ התיה אל םא םג יכ הארנ ,םידדוב םירקמב רבודמ
 ענמיהל יתימא ץמאמ השענ אלש ירה ,םיחרזאב עוגפל
 .וזכ העיגפמ

 םישדוח המכ ינפל רמאש םירבדמ םג הלוע וז הנקסמ
 ינא" :ענרב םוחנ יאנותיעל םחל תיב רוזאב ריכב ןיצק
 םיפחב ועגפת לא חסונב תוארוה ילש םילייחל ןתונ אל
 רמא וליאכ תאזכ הארוה ןתונש ימ ,רצונש בצמב .עשפמ
 ,הדיאע הנחממ אוה הליג לע ירקיעה יריה .ללכב ורית לא

 לבא ,םיהזמש המ לע תוריל םילדתשמ ונחנא .לחר רבק דיל
 תלועפ סיסבב הדמע המוד תוינידמ יכ הארנ 54."דימת אל
.רבוטקוא שדוחב םחל תיב רוזאב ל"הצ

 תואיצמה ןיבל םיימשר םימרוג לש תורהצה ןיב רעפה
 ,ךכ .םיחטשב ל"הצ תלועפב םיבר םימוחת ןייפאמ חטשב
 ןוחטיבה רש .םימוסחמב םילוח לש םרבעמ אשונב ,לשמל
 יכ וריהצהו ורזח ,ל"הצ רבוד םג ומכ ,רזעילא-ןב ןימינב
 לש ישפוח רבעמ ורשפאי םימוסחמב םיבצומה ל"הצ ילייח
 דעית ,הלא תורהצהל דוגינב .םילוחה יתבל םכרדב םילוח
 ובכיע םהב הדאפיתניאה ךלהמב םירקמ תורשע םלצב
 ןיטולחל םהמ וענמ ףא םיתיעלו םיניטסלפ םילוח םילייח
 ילייח לש םתוברעתה יא אשונב םג .םוסחמב רבעמה תא
 וריהצה םיניטסלפב םיעגופ םילחנתמ םהב םירקמב ל"הצ
 תורורב תויחנה םילבקמ םילייחה יכ םיימשר םימרוג
 תורהצה תורמל .םילחנתמה ישעמ תא קיספהלו ברעתהל
 םהב םילחנתמ לש םיבר תומילא ירקמ םלצב דעית הלא
 64.דגנמ ודמעו חטשב וחכנ םילייח

 ךלהמב ימואלניבה טפשמה יללכ לע הדפקה יכ קפס ןיא
 ץמאמ תבייחמ םחל תיבב הלועפה תמגוד המיחל תולועפ
 אבצה תא רוטפל ידכ ךכב ןיא םלוא ,ל"הצ דצמ דחוימ
 ינוריע חטש ךותב תכשמתמ הלועפ ךלהמב .ויתובוחמ
 העיגפמ ענמיהל ידכ ותלוכיבש לככ תושעל ל"הצ לע ,ףופצ
 לש הלועפ .המיחלב תברועמ הניאש תיחרזאה הייסולכואב
 תכפוה הניא תיחרזא הייסולכוא ךותמ םישומח םיניטסלפ
 ואבוהש תויודעה .תימיטיגל הרטמל הלוכ הייסולכואה תא
 יתלב ירי הריו וז ותבוחמ רענתה ל"הצ יכ תוארמ ליעל
.עשפמ םיפח םיחרזאב עגפש ןחבומ

 לועפל הז ללכבו ,היחרזא לע ןגהל לארשי תלשממ לע
 יתלב הפקתה הווהמה ,הליג לע יניטסלפה יריה תקספהל
 הניא וז הדבוע ,תאז םע .תיחרזא הייסולכוא לע תיקוח
 תויוכז תורפה לש הרמוחהו ףקיהה תא קידצהל הלוכי

 .םחל תיבל השילפה ןמזב ל"הצ ידי-לע ועצובש םדאה
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