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 תישארב הנשה לחה תיברעמה הדגב םיתיזה קיסמ

 םייקתמ ,דחוימב הרופ ולוביש ,יחכונה קיסמה .רבוטקוא

 יתרבח-ילכלכה הבצמב םידקת תרסח תורדרדתה לצב

 לש תילכלכה םויקה תלוכי .תיניטסלפה הייסולכואה לש

 ,רבעב םעפ יאמ רתוי ,הנשה היולת תוחפשמ יפלא תורשע

 .ותרצות תא רוכמלו קיסמה תא םייקל ןתלוכיב

 לש תושומח תוצובק תופיקתמ ,הנועה תישאר זאמ

 םילא ןפואב ,םיניטסלפה םיתיזה יקסומ תא םילחנתמ

 ,רבמבונ שדוח תליחתב קר .קיסמה תא תושבשמו ,יתטישו

 תוחוכ ולחה ,קיסמה תנוע תליחת רחאל תועובש העבראכ

 תא עונמל הרטמב םייתועמשמ םידעצ טוקנל ןוחטיבה

 תא ומצמיצ ולא תולועפ .םילחנתמ לש תומילאה ישעמ

 םירחא תומוקמב םלוא ,םירקמהמ קלחב תופקתהה

.םיקסומב עוגפל םילחנתמ וכישמה

 םיניטסלפ םיקסומ לע םילחנתמ לש תונווכמ תופקתה

 .תונתשמ המצועבו תורידתב ,הנש ידמ ןמצע לע תורזוח

 תורשע .תויולחנתה ןתואמ םיפקותה םיאצוי ,בורל

 ירימ ,קיסמה ךלהמב תונורחאה םינשב ועצפנ םיניטסלפ

 ,םיניטסלפ םיחרזא השולש וגרהנו ורונ ,8991 זאמ .תוכממו

 רבוטקואב :רמתיאמ םילחנתמ לש תופקתה ךלהמב םלוכ

 ;כירופ תיבמ ,86 ןב ,הבאטאטח ןאמילוס דמחא גרהנ 8991

 אוה םג ,92 ןב ,הרסאסנ דיראפ גרהנ 0002 רבוטקואב

 ,הינמ ינב ינאה גרהנ 2002 רבוטקואב ;כירופ תיב בשות

 עשרוהו הרויה רצענ ןושארה הרקמב .אברקע בשות ,22 ןב

 םירויה וספתנ םרט םינורחאה םירקמה ינשב םלוא חצרב

.םושיא יבתכ ושגוה אלו

 עקר לע ושענ הז ח�וד קסוע ןהב םיניטסלפב תועיגפה

 םיפכוא םניאש ,ןוחטיבה תוחוכ לש תכשמתמ די תלזוא

 ,תאטבתמ וז תוינידמ .םימילא םילחנתמ לע קוחה תא

 תארקל היואר יתלב תוכרעיה :םיבלשה לכב ,ללכ ךרדב

 לש ההובג המרב ןתוא תופצל ןתינ רשאכ םג - תופיקתה

 תוחוכ רשאכ םג - תופיקתה תקספהמ תוענמיה ,תואדו

 .ןהל םיארחאה םע ןידה יוצימ יאו םוקמב םיחכונ ןוחטיבה

 ינפב ,ןולעי השמ ףולא-בר ,ל�כטמרה הדוה הנורחאל קר

 הצורמ אל ינא םג� יכ תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו

 וז ?הפיכא ןיא המל ;םינשה ךרואל קוחה תפיכא תמרמ

1.�תבכרומ הלאש

 םיתיזה יקסומ יפלכ םילחנתמ לש תומילאב קסוע הז ח�וד

 תוחוכ לש תוכרעיהה תנחבנ ותרגסמבו ,תיחכונה הנועב

 .םיעוריאה ןמזב םתבוגתו קיסמה תחטבאל ןוחטיבה

 םלצב םסריפש תוח�וד תרדסל ךשמה הווהמ הז ח�וד

 תומילאב םיקסועה ,תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמ

 2.םהילע קוחה תפיכא יאבו םילחנתמ

 תוינידמ לש םירחא םיטביהב קסוע וניא הז ח�וד

 לש םתלוכי לע ןיפיקעב םיכילשמה ,םיחטשב לארשי

 ורכומלו ןמשה תא קיפהל ,קיסמה תא םייקל םיניטסלפ

 תולבגהה ןה ךכל תוטלובה תואמגודה תחא .םיקוושב

 םיניטסלפ לש העונתה שפוח לע לארשי הליטמש תופרוגה

 3.םיחטשב

1. Y- ten, 20.01.22.

 העיגפל הבוגתב םיניטסלפ ופקתש םילחנתמ לע קוחה תפיכא יא - םמצעל ןיד ;1002 סראמ ,םיחטשב םילחנתמ לע קוחה תפיכא תוינידמ - הקיתשבש המכסה :םלצב תוח�וד �ר .2

.2002 טסוגוא ,20.7.62-20.7.82 ןורבחב םילחנתמ לע קוחה תפיכא יא – דגנמ םידמוע ;1002 רבוטקוא ,םילארשי םיחרזאב

 ;1002 ינוי ,לארשי לש רוצמה תוינידמ לשב יאופר לופיטב העיגפ - אצומ אלל ;1002 ראוני ,תיביטקלוק השינעכ העונתה שפוח לע תולבגה – רוצמב םיחרזא ,םלצב �ר הז אשונב .3

.2002 רבוטקוא ,ירי תועצמאב םיחטשב רצועה תפיכא - ינלטק רצוע
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www - הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלהמ ,תרחא ןיוצמ םא אלא ,םיחוקל הז קלחב םיעיפומה םייתומכה םינותנה לכ .4 . sbcp . gro. 

CRAP )nainitselaP םיניטסלפה םיאלקחה לש גגה ןוגרא ידי-לע םלצבל רסמנ הז ןותנ .5  larutlucirgA  feileR  eettimmoC(.

.CRAP ידי-לע םלצבל רסמנ תיחכונה הנועל היופצה הקופתה .6

 תויתשת וב םירסח ךא םיבשות 000,01-מ תוחפ וב םיררוגתמ םא וא םיבשות 000,4-מ תוחפ וב םיררוגתמ םא ירפככ רדגומ בושיי ,הקיטסיטטסל תיניטסלפה הכשלה תרדגה יפל .7

�וכו ראוד ,האפרמ ,םימ ,למשח( דוסי יתורישו(.

8. nhoJ  snikpoH  ytisrevinU  te  . la  ,. yranimilerP  sgnidniF  fo  eht  lanoitirtuN  tnemssessA  dna  lenitneS  ecnallievruS  metsyS  rof  tseW  knaB  dna  azaG  , tsuguA  2002.

 רתויב םיבושחה תואלקחה יפנעמ דחא אוה םיתיזה ףנע

 ,םנוד 000,738-כ ינפ לע םיערתשמ םיתיזה יעטמ .םיחטשב

 4.םיחטשב םידבועמה םירוזאה ללכמ %54-כ םיווהמה

 תעוצרב םטועימו תיברעמה הדגב םיאצמנ םיעטמה בור

 ללכ לש הכרעמ %04-כ םיתיזה ףנע הווהמ ,הדגב .הזע

 %07-כו )יחה קשמה תא איצוהל( תיאלקחה תרצותה

 יבחרב תיזה יצע לע תולעבה .ירפה יצע לש תרצותה ךרעמ

 לש םתסנרפ 5.םיאלקח 065,07 ןיב תקלחתמ םיחטשה

 ,תרחא וא וזכ הדימב ,היולת םיפסונ תיב יקשמ יפלא

 תשיבכ ,קיסמה - םיתיזה ףנעל תורושקה תויוליעפב

 הריכמה תודוקנל קפוהש ןמשה תלבוה ,דבה יתבב ירפה

 .וקווישו

 םיתיזה ףנעב תוליעפה בור ,םירחא םיפנעמ לידבהל

 עצמאב בורל םיליחתמה ,םיישדוחכ ךשמב תמייקתמ

 םיבר תומוקמב קיסמה תנוע הלחה הנשה .רבוטקוא שדוח

 - רבוטקוא תליחתב וא רבמטפס ףוסב - ליגרהמ םדקומ

 תושילפ לשב שבושי קיסמהש םיאלקחה לש םששח לשב

 ,ךכמ האצותכ .םילחנתמ לש תופקתה וא ל�הצ לש תופסונ

 .יוארכ ולישבה םרטב ופטקנ םיתיזהמ קלח

 השענ הז ךילהת .ןמש תקפהל שמשמ םיתיזה לובימ %29-כ

 דבה יתבב השיבכה תא .םיחטשה יבחרב דב יתב 491-ב

 תמר ןכש ירפה תפיטק דעומל ןתינה לככ ךומס עצבל שי

 המכ רחאלו ףטקנש עגרמ תולעל הליחתמ תיזה לש תויצמוחה

 .דרוי וכרעו יתועמשמ ןפואב ןמשה לש וביט עגפנ ןוסחא ימי

 התיה 0002 תנש .הנשל הנשמ הנתשמ לוביה לש ותוירופ

 םיחטשה יבחרב דבה יתבל ואבוה וז הנשבו דחוימב היירופ

 .ןמש תונוט 000,72-כ וקפוהו םיתיז תונוט 000,621-כ

 םיתיז תונוט 000,22-כ קר וקסמנ ,תאז תמועל ,1002 תנשב

 תויהל לוביה יופצ הנשה .ןמש לש תונוט 004,5-כ וקפוהו

 הקפוהש תעצוממה תיזה ןמש תומכש דועב :דחוימב לודג

 איה )7991-1002( תונורחאה םינשה שמחב םיחטשה לכב

 ,תונוט 000,41-כ קיפהל לוביה יופצ הנשה ,תונוט 083,11

6.יתנש ברה עצוממה לעמ %32-כ

 הדגב םירוזאה ןיב הנוש םיתיזה ףנע לש ותויזכרמ

 האבוהש םיתיזה תומכמ רוריבב הלועה ןותנ ,תיברעמה

 לוביה לכ ךס ךותמ .הדגה יבחרב דבה יתבב השיבכל

 %42-כ םע ןורבח זוחמ וטלב ,1002 תנשב השיבכל אבוהש

.לוביהמ %81-כ םע סאבוט-ןינ�ג זוחמו לוביהמ

 הלכלכב תואלקחה לש הלקשמ דרי ןורחאה רושעב

 איה תוכרעהה בור יפלו תיתועמשמ הרוצב תיניטסלפה

 ללוכ( ימלוגה ימוקמה רצותהמ %8-כ קר םויה הווהמ

 תיצחמב הקוסעתה תומוקממ %41-כ .)יחה קשמה תא

 רזגמב ויה ,תורשמ 000,06-כ ,2002 תנש לש הנושארה

 הקוסעת רוקמכ תואלקחה לש התובישח ,תאז םע .יאלקחה

 %06-כ הווהמה ,תירפכה הייסולכואה ברקב הסנכהו

 הממ ךורע ןיאל הלודג ,תיברעמה הדגה תייסולכואמ

 7.הלא םינותנב ףקתשמש

 םיתיזה ףנע לשו ,ללכב יאלקחה רוטקסה לש ותובישח

 ןפואב תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמ התלע ,טרפב

 הדגה יבחרב תירפכה הייסולכואה ברקמ םיבר .יתועמשמ

 לארשי ךותב הדאפיתניאה תליחת דע וקסעוה תיברעמה

 םה ,החטשל םתסינכ לע ןיטולחל הרסא לארשיש רחאלו

 ךותב העונתה לע תולבגהה .םתדובע םוקמ תא ודביא

 תדמועה ,הלטבאה רועישב הילעל םה ףא ומרג םיחטשה

 רפסמ ,ךכמ האצותכ .הדובעה חוכמ %05-כ לע םויכ

 ,םימייקה הסנכהה תורוקמב םתייחמל םייולתה םישנאה

 .הדמתהב לדג ,םיתיזה ףנע םהב

 תוחפשמ יפלא ועיגה ,הסנכהה תורוקמ דוביאמ האצותכ

 תוחפ לש הכירצכ רדגומה ,ינועה וקל תחתמ לא םיחטשב

 תיברעמה הדגה יבשותמ %55-כ .שפנל םויל רלוד ינשמ

 .הז וקל תחתמ םויכ םייח הזע תעוצר יבשותמ %07-כו

 %15 ,הקיטסיטטסל תיניטסלפה הכשלה לש רקס יפל

 ןהלש ןוזמה תכירצ תא ומצמצ םיחטשב תיבה יקשממ

 םסרופש רחא רקחמ .ותוכיאב הדירי לע וחוויד %36-ו

 םילבוס שמח ליג דע םידליה ברקמ %5.22 יכ עבק הנורחאל

8.הנוזת-תתמ

 תיניטסלפה הייסולכואה תא איבה השקה ילכלכה בצמה

 ,םיתיזה קיסמב תוהובג תויפיצ הנשה תולתל תירפכה

 ,דימתמ רתוי ,הנשה .לוביה תוירופב בשחתהב דחוימב

 םתלוכיב םיחטשב תיב יקשמ יפלא לש םתלכלכ הייולת

 ,קיסמה - םיתיזה ףנע לש ילכלכה רוזחמה תא םילשהל

.וקווישו ןמשה תקפה
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.20.01.92 ,הכרב דמחומ כ�ח לש םויה רדסל העצהב ןויד .9

.20.01.6-ב הייקר ובא בי�גנ ידי-לע התבגנ תודעה .01

 קלח ןה םיתיזה יקסומ לע םילחנתמ לש תופקתה

 םילחנתמ דצמ תכשמנ תומילא לש רתוי תיללכ העפותמ

 תליחת זאמ .הנשה תומי לכ ךלהמב םיניטסלפ יפלכ

 וגרה םילחנתמו תומילאה ישעמ ורבגתה ,הדאפיתניאה

 הפקשנ אל ןהב תוביסנב ,תורשע ועצפו םיניטסלפ 61

 ךרדב הלוע קיסמה תנוע ןמזב .םייח תנכס לכ םילחנתמל

 תדימב היילעה לש אצוי לעופכ רקיעב ,תומילאה תמר ללכ

 .ךכב םיקסועה םיניטסלפה יפלא תורשע לש הפישחה

 וכלהמב - םיישדוחכ - תיסחי ךשוממ ןמז קרפב רבודמ

 קחרהו םיחותפ םיחטשב תומלש תוחפשמ םוי ידמ תוהוש

 לע ונבנש תויולחנתהל הלודג תוכימסב םיתיעל ,םהיתבמ

 .ןהל דומצב וא תויניטסלפ תויאלקח תומדא

 תומילאה ייוליג םיטלוב ,תיחכונה הנועה הלחה זאמ

 .םתמצועב ןהו םתורידתב ןה ,תומדוק תונוע תמועל

 �הנבה� ועיבה ,םילחנתמל תוברוקמה ,תוירוביצ תויומד

 ,לטנגנל םוחנ כ�ח רמא ,לשמל ךכ .הלא םישעמל תזמורמ

 םיברע לש םיתיז שי� :תסנכה תמיב לעמ ,ל�דפמה תעיסמ

 המ לע .םיבושייה לש תורדגה לע שממ םש םיאצמנש

 םהילא ורדח ,םישנא םהילא ורדחש םיבושיי הלא ?רבודמ

 םילחנתמ םתואמ הפצמ התא המל .הלבח תוילוח רבכ

 ?םינפ ןוחטיבל רשה ינודא ,תובשייתה התואב םיבשויש

�9?םיפצמ ונחנא המל

 ידי-לע ושענ תופקתהה בור יכ הלוע םלצב ריקחתמ

 ךרדב ,תויולחנתה לש תיסחי םצמוצמ רפסמ לש ןהיבשות

 ,רמתיא תויולחנתהה :ןתוא םיבבוסה םיתיזה יעטמב ללכ

 תואצמנה ןתברקב ונבנש םיזחאמה תוברל ,רהציו הכרב

 לע תאצמנה ,חופת-רפכ ;םכשל חרזמ-םורדמו םורדמ

 ,ילעו לחר-תובש ;תיפלס הרייעל חרזמ-ןופצמ 06 שיבכ

 ילושב תואצמנה ,ןהל םיכומסה םיזחאמהמ המכ תוברל

 תיבל חרזמ-םורדמ ,עוקת ;הללאמרל ןופצמ 06 שיבכ

 םורדב אטי הרייעל חרזמ-ןופצמ תאצמנה ,רבח-ינפו ;םחל

 תומוקמב םג ושחרתה תומילא תופקתה .תיברעמה הדגה

 יתטיש ןפואב אל יכ םא ,תיברעמה הדגה יבחרב םיפסונ

 .ךשוממו

 ,רבמבונ שדוח תליחתב הדריו הכלה תופקתהה תורידת

 הרטשמהו ל�הצ לש שדחמ תונגראתה לשב ראשה ןיב

 .)ןלהל �ר( ןתוא עונמל ידכ רתוי םיבר םיצמאמ ועיקשהש

 אל תיז יצע תואמ יכ הלוע םלצבל רסמנש עדיממ ,תאז םע

 םתברק לשב םהילא עיגהל ולכי אל םהילעב ןכש וקסמנ

 .םילחנתמה ידי-לע ופקתוי יכ םששחו תויולחנתהל

 ועיגה םהב הלא םה רתויב םירומחה תומילאה ירקמ

 ודבעש םיניטסלפה לע וריו םיתיזה יעטמ לא םילחנתמ

 תותקבו תולקמב םתוא וכיהו םינבא םהילע ודיי ,םהב

 לש םשוריגב ומייתסה ולאה םיעוריאה בור .םיבור

 םהמ המכש רחאל םיתיעל ,קיסמה רתאמ םיניטסלפה

 יקסומ לע רמתיאמ םילחנתמ לש ירי תפקתהב .ועצפנ

 הללאדמח ינאה גרהנ ,20.01.6-ב אברקע רפכהמ םיתיז

 עצפנ רבא�ג ינב לידפ ידאפו ,22 ןב ,הינמ ינב אפטסומ

 עצפנ ,םוקמ ותואב ,ןכל םדוק םוי .תינמיה ודיב יריהמ

 רחאל וניע תא דביאש ,רסאנ ובא דמחא לדאע בלא�ר

 םשאה םאשיה .הבורה תקב ותוא הכיה םילחנתמה דחאש

 תחא תא ראית ,סובניע רפכה בשות ,24 ןב ,ןאמילוס ידפמ

:ורפכמ םיתיזה יקסומ לע רהצי ילחנתמ לש תופקתהה

 םוקמל ועיגה ,03:90 העשה תוביבסב ,20.01.5-ב

 הלחתהב .םישומח ויה םקלח .םילחנתמ םירשעכ

 יקסומל .עטמה הצקב םיתיזה יקסומ רבעל ורי םה

 ולחה םה ןכל ...דגנתהל תורשפא לכ התייה אל םיתיזה

 יתיאר יתייה ובש םוקמל ועיגה םילחנתמהשכ .חורבל

 ובא( ה�ג�ח-לא לאמכ ומשש ,דחא ןקז םיכמ םהש

 םהמ יתשקיבו תילגנאב םילחנתמה לא יתינפ .)זיזע

 יתשאש םהל יתרמא .םוקמהמ קלתסהל ונל ונתייש

 םשמ תכלל הל ונתיש יתשקיבו יעיבשה שדוחב ןוירהב

 הבצמב בשחתהל םוקמב ,לבא .חורבל הלכי אל איה יכ

01.םינבא הילע וקרזו התוא ופקת םה

 קחורמה םוקמב םילחנתמ ולהקתה ,םירחא םירקמב

 ולליקו וקעצ םשמ ,ההובג הדוקנב ללכ ךרדב ,עטמהמ

 הרטמב ,ריוואב ורי ףא םירקמהמ קלחבו םיקסומה תא

 ,קיראווק דמחומ ןסח רסאי .םוקמהמ םשרגלו םעיתרהל

 רמתיא תולחנתההש ,אתראווע רפכה בשות ,24 ןב

 לע םלצבל ותודעב רפיס ,ול חרזמ-ןופצמ תאצמנ

 :20.01.22-ב שחרתהש

 תינוכמ םיעטמל העיגה ,רקובב 03:90 העשה תוביבסב

 הנומשו ,ןבל עבצב עברא לע עברא ישיבוצימ גוסמ

003- כ לש קחרממ םתוא יתיאר .הנממ ודרי םישנא

 יתיהיז .אבצ ידמ ושבל םקלחו םישומח ויה םה .רטמ

`linez yl nzpglim klti neqwi dfizim
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 תולחנתההמ ןכ ינפל ונילע וריש םילחנתמ םתואכ םתוא

 םהמ קלחלו םהישארל הפיכ ושבח םקלח .]רמתיא[

 שא וריו ונתוא ללקלו ונילע קועצל וליחתה םה .ןקז היה

 שמחמ רתוי ורי םהש ךירעמ ינא .ריוואב תיביסנטניא

11.דואמ ונתוא דיחפה הז .םירודכ תואמ

 ורקע :שוכרל ןווכמ קזנ םילחנתמ ומרג קיסמה ךלהמב

 המדאה לע ופטקנש םיתיז ורזיפ ,םתוא ופרש וא תיז יצע

 ופרש ףא תופקתהה תחאב .קיסמל םישמשמה םילכ וסרהו

 תלבוהל םיאלקחה תא ושמישש תוינוכמ המכ םילחנתמ

 בשות ,07 ןב ,הללאדבע דמחא דומחמ דימח-לא דבע .לוביה

 ילכ םילחנתמ ופרש דציכ ותודעב ראית ,איע סומרות רפכה

 :20.01.12-ב ,םיתיזה תלבוהל םיבשותה תא ושמישש בכר

 םילחנתמ 21-כ  לש הצובק יתיאר 00:90 העשה תוביבסב

 םה .לחר-תובש תולחנתהה ןוויכמ ונילא תברקתמ

 וכיה םה ...תיארפ הרוצב ונתוא ופקתו חטשב ורזפתה

 יביסנטניא ןפואב ריוואב וריו םיבורה תותקב ונתוא

 הרוחא יתלכתסה ,ונחרבש ןמזב ...ונתוא דיחפהל ידכ

 תוינוכמה לע והשלכ לזונ םיכפוש םילחנתמהש יתיארו

 תא תובכל ידכ רוזחל ונזעה אל .ןתוא םיפרושו ונלש

 םישיש-םישימחכ לש קחרמל חורבל ונכשמהו ,הפרשה

 תא ובזעו ונירחא ףודרל וקיספה םילחנתמהש דע רטמ

 .תוינוכמ יתש יתדביא ינא ...םוקמה

 תא ושמישש םיפסונ בכר ילכ העברא יכ ףיסוה הללאדבע

 ידי-לע עוריא ותואב ופרשנ םיתיזה קיסמל רפכה יבשות

21.םילחנתמ

 םג םילחנתמ וקסע ,תיתטיש הרוצב הנושארל ,הנשה

 תולעבבש םיתיזה יעטמ לא ועיגה םילחנתמ .םיתיז תבינגב

 תושעל םהילעב וקיפסי םרטב םיתיזה תא וקסמ ,םיניטסלפ

 לא םילחנתמ ועיגה םירחא םירקמב .םתוא ובנגו תאז

 ידי-לע וקסמנ הלאש רחאל םיתיזה יקש תא ובנגו עטמה

 םינבר ברקמ הכימתל הכז ףא הז הלועפ סופד .םיניטסלפ

 ,רבעשל לארשיל ישארה ברה םהב ,םילחנתמל םיברוקמה

 םע לש השורי איה עקרקהש ללגב� וירבדל .והילא יכדרמ

 ןה תאזה עקרקב םייוגה ועטנש תועיטנהש ירה לארשי

 םוקמה לע ץע עטונש ימ .םהל תכייש הניאש המדאב תועיטנ

31.�ילש תורפה םגו ץעה ירה ילש

 רפכה בשות ,94 ןב ,דייבוע םילח-לא דבע דומחמ דמחומ

 םיעיגמ חופת-רפכמ םילחנתמב 20.9.92-ב הפצ ,ףוסאי

 .ול םיכיישה םיתיזה תא םיקסומו ולש המדאה תקלחל

 ועיגה םה .םהלשב וכישמה םילחנתמה ,רקובב תרחמל�

 םירשעכ םש ויה םעפה .תומלוסבו תולאב םידייוצמ םהשכ

 דובעל וליחתה םה .תוצובק יתשל וקלחתהש םילחנתמ

 תוינידמ םצעב תאזש יתנבה .רקובב 00:60 העשה תוביבסב

 םולכ תושעל ילב הככ הכחנ םאשו םילחנתמה לש השדח

 41.�עובש ךותב םיתיזה לכ תא דבאנ

 םסאר לחה ,הדובעה םוי םותב ,20.01.7-ב ,רחא הרקמב

 םיתיזה יקש תא ובג לע ריבעהל ,ןירוב רפכה בשות ,אירכז

 םתוא סימעהל ידכ ,עטמל ךומסה ףקועה שיבכה לא קסמש

 ךשמבש רחאל תאז .רפכה לא םתוא ריבעהלו תינוכמ לע

 ובנגו עטמל עיגהלמ רהצי ילחנתמ ונממ וענמ םימי המכ

 בשות אוה םג ,ןבז דמחומ א�גר דמחומ .ולש לוביהמ קלח

 :הארש תא ראיתו םוקמב חכנ ,ןירוב

 היהו ולש םיתיזה יקשמ םיינש ריבעהל קיפסה םסאר

 ינאו םיבשות המכ .ישילשה קשה תא ריבעהל ךרדב

 םימ םש וניתשו ףקועה שיבכל בורק תיבל ךומס ונדמע

 קחרמב ונייה .םילחנתמה לש וראבוס רדנט עיגה זאו

 ודרי םילחנתמ השולש .םוקמהמ רטמ םישימחכ לש

 םסאר לש םיקשהמ דחא קש וסימעה םה .בכרהמ

 ונלחתהו םתוא וניאר .ינשה קשה תא סימעהל ונווכתהו

 וחרב ,בכרל ולע םה .םינבא קורזלו םנוויכל ץורל

 קשב .רהצי תולחנתהל ליבומה שיבכל ולעו םוקמהמ

51.םיתיז וליק םישיש ךרעב ויה וחקל םהש

 ומסח םירקמהמ קלחב ,הלא תומילא ייוליגל ףסונב

 םיתיזה יעטמ לא םיניטסלפ לש םתסינכ תא םילחנתמ

 ,םילחנתמה לש המזויב רבודמ היה םיתיעלש דועב .םהלש

 ויה ל�הצ ילייח אקווד ,ןלהל הארנש יפכ ,םירחא םירקמב

 יכ הנעטב ,םהיתומדאל םיניטסלפה תשיג תא וענמש הלא

 דומחמ הסינ 20.01.81-ב .שארמ המאות אל עטמל םתסינכ

 הכומסה רד�ח-לא הרייעה בשות ,74 ןב ,חאלס דאמח דישר

 לביקש רחאל ,ותולעבבש םיתיזה עטמל עיגהל ,םחל תיבל

 :תיזה יצע תא םש םירקוע תרפאמ םילחנתמ היפל העדוה

 רסא אבצה יכ ,לגרב המדאה תקלחל ונכלה יידליו ינא

 םשל ונעגה .ןורבח - םחל תיב שיבכב עוסנל םיניטסלפ לע

 םישומח םילחנתמ העברא וניארו םירהצה רחא תועשב

 ורמאו ונרבעל םקשנ ילכ תא ונוויכ םה .יחרזא שובלב

 ונחנאש םהל ונבשה .�המדאל סנכיהל םכל רוסא� :ונל

 תיזה יצע תא ףוסאל וניצר .םיתיזה תא קוסמל םיצור

 ושרה אל םילחנתמה .הצרא וקרזו ותרכ םילחנתמהש

 ןוחטיבה שיאש דע םתיא חכוותהל ונכשמהו סנכיהל ונל

 אבו שחרתמה לע עמש אוה .םוקמל עיגה תולחנתהה לש

 םילחנתמל שגינ אוה ,הרק המ ול ונרפיסשכ .ונתיא רבדל

 ךשמל המדאל סנכיהל ונל ושרה םה םייתעשכ רובעכו

61.םיתיזה תא ףוסאל ידכ תועש שולש

.20.01.22-ב המ�רארד ילע ידי-לע התבגנ תודעה .11

.20.01.32-ב דאדח דאיא ידי-לע התבגנ תודעה .21

.20.01.52 ,ץראה .31

.20.01.3-ב הנ�גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .41

.20.01.9-ב הנ�גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .51

.20.01.02-ב דיז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .61
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 ל�הצ לע תלטומ תיברעמה הדגב םילחנתמ לע קוחה תפיכא

 עציבש חבטה רחאל ,4991 תנשב 71.לארשי תרטשמ לעו

 המקוה ,הלפכמה תרעמב םיניטסלפב ןייטשדלוג ךורב

 ןוילעה טפשמה תיב אישנ תושארב תיתכלממ הריקח תדעו

 ץעויה עבק ,הדעווה תונקסמ תובקעב .רגמש ריאמ ,זאד

 תפיכאל םילהנ ,ריאי-ןב לאכימ ,זאד הלשממל יטפשמה

 יטפשמה ץעויה ידי-לע 8991-ב ונכדוע רשא ,םיחטשב קוחה

 81.ןייטשניבור םיקילא ,יחכונה הלשממל

 קוחה תפיכאל תיארחא הרטשמה ,הלא םילהנ יפל

 עדימ םייק םהיבגל םיעוריאבו תויולחנתהה יחטש ךותב

 םיעוריאב לופיטל יארחא ל�הצ .שארמ תוכרעיה רשפאמה

 םיעיגמ םהילא םיעוריאבו תויולחנתהל ץוחמ םישחרתמה

 םילהנה םיעבוק ןכ ומכ .הרטשמה ינפל םילייח םוקמל

 ןפואב ןה ,בצמ תוכרעה םייקל אבצהו הרטשמה לע יכ

 ךרעיהל ידכ םימילא םיעוריא םייופצ רשאכ ןהו עובק

 .םתארקל

 רוריבב הלועש יפכ ,םימשוימ םניאו טעמכ הלא םילהנ

 םילחנתמ לש תומילאה ישעמל הרטשמהו ל�הצ תבוגתמ

 שארמ וכרענ אל ןוחטיבה תוחוכ .הנשה קיסמה תפוקתב

 םגו ,שארמ םתופצל היה ןתינש תורמל ,הלא םיעוריאל

 .ברעתהלמ ללכ ךרדב וענמנ םתושחרתה תעב

 תרוקיבהו תרושקתב םיחווידה תובקעבו ,בר רוחיאב

 ,םיתיזה יקסומב העיגפל עגונב ןוחטיבה תוחוכ לע החתמנש

 האיצוהו םירצעמ המכ העציב הרטשמהו שדחמ אבצה ךרענ

 ןכתיי .םיניטסלפ ופקתש םילחנתמ דגנ הקחרה יווצ

 .תומילאה תמרב הדיריל םקלח תא ומרת הלא םידעצש

 הנועה תליחת ינפל ךרעיהל היה ןתינש רבדה חיכומ ,ךכ םא

 ,ךכיפל .ןכ תושעלמ ןוחטיבה תוחוכ וענמנ תאז תורמלו

 .םיניטסלפב העיגפל תוירחאה םהילע תלטומ

 תוחוכמ הבוגת רדעיהו םילחנתמה לש תומילאה ישעמ

 וקסמנ אל קיסמה תנוע םותבש ךכל ואיבה ןוחטיבה

 רחאל תאז .תויולחנתהל םיכומסה םירוזאב תיז יצע תואמ

 תוחוכשו םתוא ופיקתי םילחנתמ יכ וששח םיעטמה ילעבש

 .הנגה םהל וקפסי אל ןוחטיבה

 ל�הצ

 תוכרעיהל עגונב םיטרפ לבקל שקיבו ל�הצ רבודל הנפ םלצב

 היינפל הבושתב .הנשה םיתיזה קיסמ תארקל ל�הצ

 :רסמנ

 ,תיניטסלפה הייסולכואל ל�הצ הנפ ,תוכרעיההמ קלחכ

 הל עידוהו ,רושיקהו םואיתה ינונגנמ תועצמאב

 םיכומסה תומוקמב םג קיסמ רשפאל ותנווכב יכ

 הדימב תאזו ,ןורמושה רוזאב םיילארשי םיבושייל

 רשפאל ידכב תאז ,דבלב שארמ םואיתב עצובי רבדהו

 ךכ םשל .ןוחטיבה תוחוכ ידי-לע םיקסומה תחטבא

 תופמ רושיקהו םואיתה ינונגנמ תועצמאב ל�הצ ריבעה

 םהב םיקיודמה תומוקמה םיניוצמ םהבו תוטרופמ

91.קיסמה לש שארמ םואית שרדנ

 םהיתומדאל סנכיהל םיניטסלפ לע תרסואה ,וז תוינידמ

 תא קהבומ ןפואב תפקשמ ,ל�הצ לש םדקומ רושיא אלל

 םשוכרו םהייח לע הנגהל עגונב לארשי לש הלפמה התשיג

 רענתה ל�הצ .םילחנתמ לש העיגפ ינפמ םיניטסלפ לש

 לע ןגהלו יוארכ ךרעיהל םוקמבו תיסיסבה ותוירחאמ

 םהינפב ביצה אוה םתמדאב םיתיז םיקסומה םיניטסלפ

 .םנוחטיבל בורעל םיכסי אוה ומייוקי םא קרש ,םיאנת

 התיה אל םיקסומה לש םנוחטיב תחטבא יכ שיגדהל שי

 הדגה יבחרב םיתיז עטמ לכב תוחוכ תסירפ תבייחמ

 שארמ ךרעיהל ,רבעה ןויסינ יפ-לע ,היה ןתינ .תיברעמה

 ,תונערופל םידעומה םידקומ השימח-העברא םתואב

 לש םירידס םירויס וא/ו העובק תוחכונ םהב ביצהלו

 .קיסמה תועשב ,םילייח

 םיצמאמל האוושהב דחוימב תמרוצ ל�הצ לש וז תוינידמ

 ,םילחנתמה תייסולכוא לע הנגהב ל�הצ עיקשמש םירידאה

 תואמ ,ךכ .םיניטסלפה תויוכזב העיגפ ךות םיבר םירקמב

 ביבס ל�הצ לש �ףושיח�ה תולועפ תרגסמב וסרהנ םיתב

 םישיבכ תיינב ךרוצל ועקפוה םימנוד יפלא ,תויולחנתה

 םילחנתמל רשפאל ידכ םיניטסלפ לע לטוה רצוע ,םיפקוע

 תא תונדפקב חטבאמ ףא ל�הצ .דועו תוישפוחב עונל

 תפיכא יא - םמצעל ןיד ;1002 סראמ ,םיחטשב םילחנתמ לע קוחה תפיכא תוינידמ - הקיתשבש המכסה ,םלצב תוח�וד �ר םיחטשב םילחנתמ לע קוחה תפיכא ירדסהב ףיקמ ןוידל .71

.1002 רבוטקוא ,םילארשי םיחרזאב העיגפל הבוגתב םיניטסלפ ופקתש םילחנתמ לע קוחה

.8991 רבמטפס ,ע�חזאבו ש�ויאב קוח ירפמ םילארשי יבגל רדסהו קוחה תפיכא להונ .81

 .רוקמב השגדהה .20.01.3 ,ל�הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .91

ztweco yl xyeiez `kitz dgew
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 םילהנהו םינידה תניחבמ םג םייקוח יתלב םה םינורחאה ,תאז םע .םיזחאמה ןיבל תויושרה ידי-לע ורשואש תויולחנתה ןיב לדבה ןיא ימואלניבה טפשמה תניחבמ יכ ריהבהל שי .02

 לזג ,םלצב �ר אשונב הבחרהל .תמייק תולחנתה ךותב �הנוכש� וא השדח תולחנתה תמקהל השורדה םירושיאה תרשרשמ תומלעתה ךות ומקוה םה ןכש ,םיחטשב הליחמ לארשיש

.2002 יאמ ,תיברעמה הדגב תולחנתהה תוינידמ – תועקרקה

.20.01.02-ב הייקר ובא בי�גנל רסמנ עדימה .12

.20.01.22-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .22

.20.01.6-ב הייקר ובא בי�גנ ידי-לע התבגנ תודעה .32

 םואית אלב םילחנתמ ידי-לע ומקוהש םיזחאמה תורשע

 02.תויושרה םע

 קלחב תוחפל ,אבצה תוינידמבש ינורקעה םגפל רבעמ

 םיק�תמב םימרוג .המשוי אל וז הטלחה םירקמהמ

 הראווחב םייניטסלפה )רושיקהו םואיתה תולהנימ(

 ישעמ בור ועריא םתוירחאבש םיחטשב רשא ,תיפלסבו

 ןהב תופמ םהל ריבעה אל ל�הצש םלצבל ורסמ ,תומילאה

 ק�תממ .שארמ םואית שרדנ םהיבגל םירוזאה םינמוסמ

 ,םהל רסמ ילארשיה ק�תמה יכ םלצבל רסמנ הראווח

 םיאצמנה םיעטמב שארמ םואית שרדנ יכ ,דבלב הפ-לעב

 םיעטמב וא תולחנתה לש רדגמ םירטמ םייתאמ דע�

 ,תוקייודמ תופמ רדעהב 12.�יהשלכ תולחנתה לע םישלוחה

 םישרודה� םיחטשה םוקימ תא הריהבמ הניא וז הרדגה

 ילבמ קיסמל םיניטסלפ ואצי םירקמהמ קלחבו �םואית

.ל�הצמ רושיא לבקל םהילע יכ ועדיש

 �םואיתה רדסה� תא לבקל ובריס םיניטסלפהמ קלח

 ןומא רסוח ךותמ ןהו םיינורקע םימעטמ ןה ,ל�הצ עבקש

 תויודעהמ ,תאז םע .תילארשיה קוחה תפיכא תכרעמב

 אל ,ל�הצ םע קיסמה םאות רשאכ םג יכ הלוע םלצב הבגש

 םייקל םיניטסלפ לש םתלוכיל הבורע רבדה הוויה דימת

 רפכה שאר ,חרפימ ובא ןאמילוס .החטבב קיסמה תא

 תועצמאב ,ןוחטיבה תוחוכ םע םאית ,עוקת יניטסלפה

 לא םיקסומ תצובק לש התעגה תא ,יניטסלפה ק�תמה

 .עוקת תולחנתההמ םירטמ תואמ המכ םיקוחרה םיעטמ

:םלצבל חרפימ ובא רסמ ,ןכמ רחאל שחרתהש לע

 ךשמל עטמב דובעל אבצהמ רושיא ונלביק 20.01.22-ב

 האצי תאז תובקעב .רקובב 00:70 העשהמ דחא םוי

 ןיכהל ונלחתהו תומדאל ,הכותב ינאו ,הלודג הצובק

 יצעל תחתמ תומלוסו םיטנזרב ונחנה .םילכה תא

 תוביבסב ,העש יצחכ רובעכ .קוסמל ונלחתהו תיזה

 ןוויכמ ,חרזממ לגרב עיגמ לחנתמ וניאר ,00:80 העשה

 רטמ םינומשכ לש קחרמב רצע אוה .עוקת תולחנתה

 אוה תוקד רשעכ רובעכ .שומח אוה יכ וניארו ונתיאמ

 רחא ...םינבא ונילע תודייל ליחתהו ונתארקל דעצ

 ונממ ודרי םילייח ינשו יאבצ פי�ג םוקמל עיגה ךכ

 ילוער םילחנתמ השיש ,העשכ רובעכ .ודיל ודמענו

 האמכ לש קחרמב ודמעו םוקמל ועיגה םישומחו םינפ

 םהל יתחווידו םילייחה ינשל יתשגינ .ונתיאמ רטמ

 רחאל .םתא ורבידו םילחנתמה לא ושגינ םה .ךכ לע

 דועב םהיתומוקמל ורזחו וגוסנ םילייחה ינש ,ןכמ

 םינבא תודייל וליחתהו םמוקמב וראשנ םילחנתמהש

 ...תופיצרב ונילע

 ,הפוצר העש יצחכ ךשמב םינבא ונילע ודיי םילחנתמה

 רתוי רחואמ .םולכ ושע אלו דצב ודמע םילייחהש דועב

 דקפמה .םילייח תצובקב הוולמ ילארשי דקפמ עיגה

 עונמל וסינ םה .ק�תמה םעטמ אב אוהש ונל רמא

 וחילצה אל לבא ,םינבא ונילע תודייל םילחנתמהמ

 תא בוזעל ונתיאמ שרד דקפמ ותוא .םהילע טלתשהל

 תוריל וליחתי םילחנתמה ,וירבדל ,תרחא יכ םוקמה

 לוכי אל אוהש םג ןייצ אוה .חבט ללוחתהל לוכיו

 עוגפל םילחנתמהמ עונמלו םויה לכ ונתיא ראשיהל

22.ונב

 שחרתהש יפכ ,קיסמה רתאמ םיניטסלפה םיקסומה שוריג

 תא רוצעל ץמאמ לכ השעייש ילבמ ,ליעל ראותש עוריאב

 זאמ היה ,םוקמהמ םתונפל ףא וא םיפקותה םילחנתמה

 שוריג .ל�הצ ילייח לש הצופנ הבוגת קיסמה תנוע תליחת

 ןה ,םילחנתמה תופקתה לש ןמוציעב ןה השענ םיניטסלפה

 העריא אל םהב םירקמב וליפאו ,ומייתסה ולאש רחאל

 אל םוקמב הייהשה יכ הנעטב ,םוי ותואב הפקתה ללכ

 יאבצ חטשכ זרכוה חטשה יכ ןיפוליחל וא ל�הצ םע המאות

.רוגס

 רסמ ,סובניע רפכה בשות ,ןאמילס ידפמ םשאה םאשיה

 לש תופקתהה תחא ךלהמב עריאש תא םלצבל ותודעב

:20.01.5-ב רהצי ילחנתמ

 ורמא םה .םתיא יתרביד םוקמל ועיגה םילייחהשכ

 אוה הזה חטשהש ,עטמה לע םיעיבצמ םהש ךות ,יל

 וילעש חטשה .וילא תשגל ונל רוסאשו רוגס יאבצ חטש

 .רפכה תולובגמ רטמ םישימחכ דע עיגה ועיבצה םה

 תא ףוטקל םירומא ונחנא ךיא םילייחה תא יתלאששכ

 וירחאו ןויד םייקי אבצהש יל ורמא םה ונלש םיתיזה

 תא קוסמל לכונ יתמו ךיא ק�תמה ךרד ונל ועידוי םה

 ונל רשפאל הטושפ ךרד הנשיש םהל יתינע .םיתיזה

 הז תושעל םיכירצ םהש המ לכ .םיתיזה תא ףוטקל

32.ונתוא ףוקתלו םוקמל עיגהל םילחנתמהמ עונמל

 םילארשי םיליעפ לש הצובק העיגה ,20.01.3-ב ,רחא עוריאב

 הרטמב ,חופת-רפכ תולחנתהל ךומסה ,ףוסאי רפכל םירזו

 ךשמבש רחאל ,תאז .קיסמב םיניטסלפה םיבשותל עייסל

 ףוסאי יבשותמ חופת-רפכ ילחנתמ וענמ םימי השולש

 ברה .רפכה יבשות לש םיתיזה תא ובנגו םיעטמל עיגהל

 ישארמ ,�םדאה תויוכז ןעמל םינבר� ןוגראמ ןמרשא קירא

 :םלצבל ותודעב רסמ ,תחלשמה
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 חרזמ םורדמש םיתיזה יעטמל רקובה תועשב ונעגה

 תועירי תא ונסרפ דימו ,השדחה חופתל ךומס ףוסאיל

 עקר לע .דובעל ונלחתהו םיצעל תחתמ קיטסלפה

 היה ,םינורחאה םימיב םילחנתמה לש םיתיזה תובינג

 תישארב .תיברמ הרוצב ןמזה תא לצנל םיבשותל בושח

 העברא ןיב ,םידדוב ל�הצ ילייח םוקמב וחכנ םויה

 רתוי םוקמב ףסאתהל וליחתה ונדבעש ןמזב .השישל

 תא םילייחה ושע הלחתהב .םישומח םילחנתמ רתויו

 .םילחנתמה ןיבל וניניב ודירפהו ,הנמאנ םתכאלמ

 .םילייחה תא ללקל וליחתה םילחנתמה םיוסמ בלשב

 םתא המל ,םידוהי אל םתא ,םידגוב� םרבעל וקעצ םה

 .תרובגת וקיעזה םילייחה .�!םידיהשה לע םיניגמ

 םגו םיפסונ םילייח םוקמל ועיגה המ ןמז רובעכ

 םיצע תורוש המכ תגסל ונל ורוה םירטושה .םירטוש

 .רתוי רחואמ םשל רוזחל לכונש ונל וחיטבהו ,הרוחא

 זרכוה הדשה לכ יכ עידוהו יאבצ דקפמ עיגה זא לבא

 ותואב ךשמיהל לכוי אל קיסמה יכו רוגס יאבצ חטשכ

 םילחנתמהש העשב רפכה לא רוזחל ונל הרוה אוה .םוי

42.םוקמב וראשנ

 תצובק תונפל רתוי לק ,םילייחה תניחבמ יכ וילאמ ןבומ

 רשאמ ,םישישקו םידלי תללוכה ,םיניטסלפ םיקסומ

 רסוח אל ,םלוא .םישומחו םישוחנ םילחנתמ לש הצובק

 רמוחו לק ,םישומח םילחנתמ לומ תודדומתהל תוכרעיהה

 יוניפ קידצהל םילוכי ,םתיא תמעתהל תונוכנה רסוח אל

 לעמ ל�הצ .םתמדאב םידבועה םיניטסלפ לש יתטיש

 םוקמב .םיחטשב קוחה תפיכא לע הנוממכ ודיקפתב

 אבצה רחב ,םיניטסלפה לע ןגהלו קיסמה תא רשפאל

 ןוטלשב ןהו םיאלקחה תסנרפב ןה תעגופה הלקה ךרדב

 תומילאל סרפ ןתמ תניחבב םיקסומה תא הניפו קוחה

.םילחנתמה

לארשי תרטשמ

 הרטשמה לש י�ש זוחמ רבוד שיגדה םלצב תיינפל הבושתב

 תלבק תעב ריהמ הנעמל וחנוה הרטשמה תודיחי� יכ

 העגהב הריהמ תונעיהב תופידע ןתמבו הז םוחתב םיחוויד

 ףוסיא ,הריבעה תקספהב םירטושה םילעופ םש ,הריזל

 טפשמ תיבל םתאבהו םרצעמ ,םידושחהמ ימ דגנכ תויאר

 52.�תוסחוימה תוריבעב םושיא יבתכל תומידק ןתמ ךות

 ,י�ש זוחמ דקפמ ריהבה ,םלצב יגיצנ םע םייקש השיגפב

 זוחמ תרטשמל ןיא ישעמה רושימב יכ ,ןולייא רחש בצינ

 ישעמ עונמל ידכ שארמ תוכרעיה ורשפאיש םיבאשמ י�ש

 הדבועה 62.םיתיזה יקסומ דגנ םילחנתמ לש תומילא

 בצינ יפל ,תודיינ 91 לכה ךסב תודמוע זוחמה תושרלש

 הרטשמה לש תוליעפה רקיע ןכלו המצע דעב תרבדמ ,ןולייא

 איה תיתעינמה תלוכיה וליאו ילילפ-יתריקחה קלחב איה

.ל�הצ ידיב

 תא ףוכאל יארחאש םיירקיעה םימרוגה דחא יכ הדבועה

 םיבאשמה תא ןיטולחל טעמכ רסח םילחנתמה לע קוחה

 המישמ לש תוחנה המוקמ תא תפקשמ ,תאז ורשפאיש

 .ינידמה גרדב תוטלחהה ילבקמ לש תויופידעה רדסב וז

 דקפתמ ותרגסמב םדאה חוכבו םיבאשמב רומחה רוסחמה

 םילהנה שומימ ינפב עובק לושכמ רצוי ,הרטשמב י�ש זוחמ

 תומישמה תחא םהיפל ,הלשממל יטפשמה ץעויה עבקש

 םימילא םיעוריא תופצל איה זוחמה תרטשמ לש תוירקיעה

72.םתארקל ךרעיהלו שארמ

 ידכ םיניטסלפ לש םיתיזה יעטמ לא םילחנתמ לש םתשילפ

 הכשמנו רבמטפס שדוח יהלשב דוע הלחה ,לוביה תא בונגל

 תורמל ,תאז .הרטשמה דצמ הערפה לכ אלל םימי המכ

 בצינ .םיק�תמה תועצמאב םיניטסלפ ושיגהש תובר תונולת

 םילושכמה דחא יכ םלצב יגיצנ םע השיגפב ןייצ ןולייא

 תבינג לש םימיוסמ םירקמב קוחה תפיכא תא בכיעש

 תולעבל עגונב תוריהבה רסוח אוה ,םילחנתמ ידי-לע לוביה

 תצלאנ ,ןולייא בצינ יפל ,םירקמהמ קלחב .עקרקה לע

 להנימהמ תעד תווחל וז הייגוסב ןיתמהל הרטשמה

.יחרזאה

 םידעצה דחא ,י�ש זוחמ רבוד ירבדלש תורמל רצונ הז בצמ

 �תיביטקפא הפיכא תוצמל� ידכב הרטשמה הטקנ םהב

 היה �ךוכיחל םידעומה םירוזאב� םירויסה תא ריבגהלו

 יכ הדבועה .�םיתיזה יקסומ לש תועשו םירוזא יופימ�

 תוחפל ,ללכ אל דעומ דועבמ הרטשמה הכרעש יופימה

 בצמ לש ףיקמ רוריב ,תויולכנתה תויופצ ויה םהב םירוזאב

 .היואר אל תוכרעיה לע תפסונ םעפ עיבצמ תויולעבה

 םילחנתמה תומילא ןיינעב הרטשמה יצמאמ רקיע

 הדמעהל תוצלמה תשגהבו םיעוריאה תריקחב םיעקשומ

 תואצות תא ךירעהל ידמ םדקומ ןכלו םידושח לש ןידל

 םילחנתמה דגנכ ושגויש םושיאה יבתכ רפסמ .התדובע

 ומכ ,)תויולכנתהה רפסמל סחיב( םיתיז יקסומ ופקתש

 ווהי ,םימשא ואצמייש הלא לע ולטויש ןידה ירזג תרמוח

 לטבל תילארשיה קוחה תפיכא תכרעמ לש התונוכנל ןחבמ

 יערופ םילחנתמ םילעופ וב השעמל תוניסחה דמעמ תא

.םויה דע קוח

.20.11.1-ב הנבי רואיל ידי-לע התבגנ תודעה .42

 .20.01.72 ,י�ש זוחמ רבוד ,הפי יפר דקפ ברמ םלצבל בתכמ .52

.םילשורי חרזמב י�ש זוחמ הטמב 20.11.4-ב המייקתה השיגפה .62

.10.9.32 ,�א25 ח�וד ,הנידמה רקבמ �ר ,י�ש זוחמ לבוס ונממ םיבאשמב רומחה רוסחמב ןוידל .72
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 תרומ תא ןורש לאירא הלשממה שאר עיבה 20.01.82-ב

 שי� יכ רמאו ,הז ח�ודב וראותש תומילאה ישעממ וחור

 רובע ;םיתיזה יקסומל תולכנתהה תא הרמוחב תוארל

 עוריאו גח תניחבב אוה קיסמה םיניטסלפה םיאלקחה

 לכ וטקניי דיתעב .ילכלכה אשונל רבעמ גרוחה יתוברת

 םירבד 82.�םירקמה תונשיה עונמל ידכ םישורדה םידעצה

 דצמ הפוצר תומילא לש שדוח רחאל ורמאנש ,הלא

 אל םינשה ךרואל לארשי לש התוינידמ עקר לעו ,םילחנתמ

 געלכ םירייטצמ ,םימילא םילחנתמ לע קוחה תא ףוכאל

.ןכותמ קיר םייתפש סמו שרל

 םיכירצ ויה אל ללכ הז ח�ודב םיראותמה תומילאה ישעמ

 עונמל ידכ �םידעצ וטקניי דיתעב� יכ הרימאה .שחרתהל

 םידעצ ויהש ךכל היאר הווהמ ,תומילאה ישעמ תא

 תפיכא תויושר .וטקננ אל םה םלוא ,טוקנל היה ןתינש

 םיקסומב העיגפל תטלחומ תושידא וניגפה םיחטשב קוחה

 אל םה ,תאז תופצל ולכיש תורמלו םשוכרבו םיניטסלפה

 ולחה ,דבכ ץחל רחאל קר .הלא םישעמ עונמל ידכ יד ושע

 תקספהל םייתועמשמ םידעצב טוקנל הרטשמהו ל�הצ

.הבינגהו שוכרב העיגפה ,תומילאה ישעמ

 ,םיחטשב שבוכה חוככ ,תיסיסבה התבוח תא הרפה לארשי

 .התטילשב םיאצמנה םיבשותה לש םשוכרו םהייח לע ןגהל

 העיקשמש םיצמאמה עקר לע ,וז הבוחב הדימעה-יא

 תניחבב איה ,םילחנתמה תייסולכוא לע הנגהב לארשי

 אלל ,שובכה חטשה יבשות לכב ןויווש גוהנל הבוחה תרפה

 תא ךכב הריפמ ףא לארשי .אצומ וא ינידמ דמעמ לש לדבה

 שממל ולכוי התטילשב םייחה םישנאהש חיטבהל התבוח

.דובכב סנרפתהלו דובעל םתוכז תא

 זאמ םיתיזה יקסומל םילחנתמ לש תולכנתהה ישעמ

 אצוי לעופ םיווהמ םה .הגירח העפות םניא הנועה תליחת

 תויושרה תוענמנ התרגסמב ,תכשמתמ הלפמ תוינידמ לש

 לש תמצמוצמ הצובק לע קוחה תפיכאמ תוילארשיה

 םפוגב ,םהייחב עוגפל הרטמל המצעל המשש םילחנתמ

 ,הפיכא רדעהב .תונמדזה לכב םיניטסלפ לש םשוכרבו

 ברקב הרצונו קוחה תויושר לש העתרהה חוכ קחשנ

 קוחה ינפמ תוניסח לש הריווא תומיוסמ תויולחנתה יבשות

 םודיקל םלתשמו ליעי יעצמא הניה תומילאה יכ הנומאו

.םהיתורטמ

:לארשי תלשמממ שרוד םלצב

 הרקמ לכב יכ םיחטשב ןוחטיבה תוחוכ תא תוחנהל •

 הבוח יכו תאז עונמל שי םיניטסלפ םיפיקתמ םילחנתמ וב

 .םיניטסלפל תיביטקפא הנגה קפסל

 שי ,שארמ םייופצ תומילאה ישעמ םהב םירקמב •

 .םתוא עונמל תנמ לע דעומ דועבמ ךרעיהל

 י�ש זוחמ תרטשמב תוחוכה ךרעמ תא רתלאל רבגתל •

 תלוכי תא רפשל תנמ לע םימלוה םיביצקת הל ריבעהלו

 .הרטשמה לש הפיכאהו דוקפתה

 זזבנ םלובישו תיזיפ ועגפנש םיניטסלפה תא תוצפל •

;ןוחטיבה תוחוכ דצמ הנגה רדעה לשב

.תומילאה ירקמ לכ תא השורדה תוניצרב רוקחל •

nqwpez

82. tenY, 20.01.82. 



13

.20.01.9-ב הנ�גאחמ ןלסאר ידי לע התבגנ תודעה .92

 םכש זוחמ ,ןירוב
 באו יושנ ,04 ןב ,ןבז דמחומ א�גר דמחומ לש ותודע
92םידלי השימחל

 ןב לודגה .תונב יתשו םינב השולש ,םידלי השימחל בא ינא

 רכוש םג ינאו תומדא יתולעבב שי .שמח תב הנטקהו 21

 ןהילעב םע קלחתמו ןתוא דבעמ ,רפכב םיבשותמ תומדא

 תוריכש ימד םלשמ ינא תומדאהמ קלח לע .תוסנכהב

 םירשעבו םנוד םישולשב תיז יצע לדגמ ינא .םייתנש

 לדגמ אל ינא .םושמושו הרועש ,הטיח לדגמ ינא םירתונה

 םיכמתסמ ונחנאו םימ ןיא הזה רוזאב יכ תוריפו תוקרי

 .יאלקח היה יבא םג .המדאה תא וקשיש םימשגה ימ לע

 אוהש רחאלו רשע ליגב תואלקחב ותיא דובעל יתלחתה

 רושק ינאו המדאב ינא ילש םייחה לכ .ידבל יתכשמה רטפנ

 .דואמ הילא

 םירקמ תורשע ויה .דחוימב תושק ויה תונורחאה םייתנשה

 דבעמ ינאש המדאה .יב ועגפ םילייחו םילחנתמ םהב

 ןיבל רפכה ןיב דירפמש ,ףקועה שיבכל רבעמ תאצמנ

 המקוהש זאמ .רהצי תולחנתההו םיבשותה לש תומדאה

 ןמזה לכ לבא ,םילחנתמה םע תויעב יל שי תולחנתהה

 תא דבעל ךישמהלו הלאה םיישקה תא רובעל יתחלצה

 .המדאה

 לובי לכ תא יתפסאש ירחא ,10.6.51 ךיראתב ,הרבעש הנשב

 ילחנתמ ועיגה ,הסירגל ןכומ היה לכהו הרועשהו הטיחה

 ק�תמב ךכ לע יתננולתה .ילש לוביה לכ תא ופרשו רהצי

 ומרגנש םיקזנה לע םליש אל דחא ףא לבא יניטסלפה

 הנולת יתשגה .תיז יצע םיעבש יל ותרכ הנשה ראוניב .יל

 .הריקחב תומדקתה לכ התייה אל לבא ,הראווח תרטשמב

 ךומסה רוזאב תיז יצע םייתאמכ יל ופרש םילחנתמה ינויב

 םנוד הרשעכ לש חטש יל ופרש ןכל םדוק הנשו תולחנתהל

 .םיצע 051-כ וב ויהש

 ,רקובב 00:80 העשה תוביבסב ,20.01.2 ,יעיבר םויב

 םיקסומש םילחנתמ םירשעכב וניחבה רפכהמ םיבשות

 יתשרח ודבע םה ובש עטמה תא .ילש םיעטמב םיתיזה תא

 אל םוי ותואב .בטיה דבועמ היה אוהו 20.4.02-ב

 .םילחנתמה דגנ תונולת שיגהלמ ונשאייתה יכ םולכ ונישע

 םיחוטב ונייה םעפה םג .ורזע אל רבעב ונשגהש תונולתה

 םילחנתמהש ימצעל יתבשח .ןנולתנ םא הרקי אל רבד םושש

 קוסמל ומייס םילחנתמה .תחא םעפ קר םיעטמל ואובי

 יתפקשה םויה לכ .ברעב 00:71 תוביבסב ונלש םיתיזה תא

 םישורדה םילכה לכב םידיוצמ ויה םה .ושע םהש המ לע

.םיתיזה קיסמל

 לע ורזחו העש התואב םיעטמל ורזח םילחנתמה ,תרחמל

 רצי אוהו ןירוב רפכה תצעומ שארל ונינפ .םישעמ םתוא

 תוחוכ ועיגה ,00:41 העשב .יניטסלפה ק�תמה םע רשק

 .ילארשיה ק�תמהמ םיגיצנ םגו םוקמל הרטשמו אבצ לש

 םילחנתמה םע ויה םה .םירטושו םילייח הנומשכ םש ויה

 וכישמה םילחנתמהו םוקמה תא ובזע ךכ רחאו העש יצחכ

.דובעל

 םדוק םוי ושע םהש המ לע ורזח םה ,20.01.4 ,ישיש םויב

 העשה תוביבסב ,םדקומ ומייס לבא םיתיזה תא וקסמו

 םכח ,ינכשו יתשא םע יתכלה ,םוי ותואב .םירהצב 00:41

 תאזה הקלחב .הב דובעל ידכ תרחא המדא תקלחל ,סועסע

 ונעגה .רפכהמ מ�ק ינשכ תאצמנ איהו תיז יצע האמכ שי

 ינש ועיגה ,00:01 תוביבסב .רקובב 00:60 תוביבסב םשל

 האמכ לש קחרמב ,ונילעמ העבג לע ודמעש םילחנתמ

 המ יתנבה אל .תירבעב ללקלו קועצל ולחהו ונתיאמ רטמ

 .םהידיב קשנ ילכ וזחא םה םא יתיאר אלו ורמא םה

 תוקעצהמ ונעתרנ אל .העש יצחכ םש ויה םילחנתמה

 רפכהמ םירחא םיאלקח םג ודבע הזה םוקמב .םהלש

 ,ובזע םילחנתמה ינשש ירחא דבלב תוקד רשעכ .ןירוב

 קחרמב ונח םה .רהצי תולחנתהה לש ןוחטיבה בכר עיגה

 ודריש םילחנתמה ינש .ונייהש הפיאמ רטמ םייתאמכ לש

 םידעצ המכ ושע םה .יזוע יבורב םישומח ויה בכרהמ

 ורצע םה .םהלש םיבורה תא ונילא םינווכמ םהשכ ,וננוויכל

 םימעפ המכ הלועפ התוא לע ורזח םה .בכרל בוש ורזחו

 יתעדי ,םיאלקחה ראש ומכ .ונתוא עיתרה אל הז םג לבא

 ונפסאש םיתיזה תא ונדרוה ןכלו והשמ תורקל ךלוהש

 ךומס םתוא ונחנהו םיעטמה םיאצמנ הילעש העבגה דרומל

.םוקמה תא ונבזע אל לבא ףקועה שיבכל

 ןוויכל םיצר םילחנתמ םירשעכ וניאר העש עברכ רחאל

 םג וקיזחה וצרש םינורחאה ינשו תולא וקיזחה םה .ונלש

 םילחנתמה .םיירהצב 00:21-ל הבורק התייה העשה .םיבור

 םיאלקחה לכ .ונתיאמ רטמ םישימחכ לש קחרמל ועיגה

 םידליה תא .םוקמב וראשנו ופסאתה ,51-כ ,םוקמב ויהש

 םינבאב ונתוא םוגרל וליחתה םילחנתמה .ונקחרה םינטקה

pqtg 1: rceiez 
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 ונחנאו הלעמל ויה םה לבא .םינבא םרבעל ונקרז ,הבוגתבו

 תלוכי ונל ןיאש וניאר .עגפנ אל ונתיאמ שיא .הטמל ונייה

 ןוויכל העבגה דרומל חורבל ונלחתה ןכלו םהב קבאיהל

 המכו ונלש דויצה לכ תא עטמב ונראשה .ףקועה שיבכה

 םילחנתמה .ןכל םדוק דירוהל ונחלצה אלש םיתיז יקש

 םה .ונראשהש םיתיז יקש תאו דויצה לכ תא וחקלו ועיגה

 תולחנתהה לש ןוחטיבה בכרל םיתיזה תאו דויצה תא ולעה

 דע םיתיזה קיסמב ונכשמהו םשל ונרזח .םוקמה תא ובזעו

 .ברעב 00:71 תוביבסב ,הכישחה תדר

 ופיקשה קר םילחנתמה .עטמב יתדבע ,20.01.7 ,ינש םויב

 ונישע ונחנא לבא םדוקה םויב ומכ ולליקו וחרצ ,ונילע

 ונמייסשכ .אירכז םסאר דיל יתדבע .ונלש הדובעה תא

 התייהש המהבה לע ילש םיתיזה יקש תא יתסמעה דובעל

 התייה אל .ובג לע ויקש תשולש תא סימעה םסארו יתיא

 הטמל עטמהמ קש לכ ריבעהל ץלאנ אוה ןכלו המהב ול

 יקשמ םיינש ריבעהל קיפסה םסאר .ףקועה שיבכה ןוויכל

 המכ .ישילשה קשה תא ריבעהל ךרדב היהו ולש םיתיזה

 וניתשו ףקועה שיבכל בורק תיבל ךומס ונדמע ינאו םיבשות

 ונייה .םילחנתמה לש וראבוס רדנט עיגה זאו םימ םש

 םילחנתמ השולש .םוקמהמ רטמ םישימחכ לש קחרמב

 םסאר לש םיקשהמ דחא קש וסימעה םה .בכרהמ ודרי

 ונלחתהו םתוא וניאר .ינשה קשה תא סימעהל ונווכתהו

 םוקמהמ וחרב ,בכרל ולע םה .םינבא קורזלו םנוויכל ץורל

 ויה וחקל םהש קשב .רהצי תולחנתהל ליבומה שיבכל ולעו

.םיתיז וליק םישיש ךרעב

 שיבכה לע ופסאתה םה .הרקש המ ואר רפכה יבשותמ קלח

 רבע אבצה לש בכר .שיא האמכ םש ונייה .ףקועה ישארה

 ונל ורמא םהו הרקש המ לע םהל ונרפיס .רצעו םוקמב

 ,העש עברכ ירחא .םוקמה תא ובזעו ק�תמב ןנולתהל ךלנש

 םהל ונרסמ .הרקש המ לע םהינפב וננולתה .בכר דוע עיגה

 ושקיב םה .הנפ אוה ןאלו םילחנתמה לש בכרה רואית תא

 ונלוכי אלש םהל ונרמא ונחנאו בכרה לש יושירה רפסמ תא

 היהש בכרה תא ראתל םילוכי ונחנא לבא ותוא םושרל

 .רהצי תולחנתהה ןוויכל עסנש ןבל עבצב וראבוס רדנט

 םאש ומייא םה .רפכל רוזחלו רזפתהל ונל ורוה םילייחה

 ונרזפתה .ונתוא רזפל תרובגת ונימזי םה ,ךכ השענ אל

 .םוקמה תא בזע אבצהו

 ףירוע רפכב דבה תיבב יתייה יכ עטמב יתדבע אל םויה

 ונל הפצמש הארנכ .ףוסאל יתקפסהש םיתיזה תא שובכל

 אל ךכב םיכורכה םינוכיסה תורמל לבא הערו השק הנוע

 וזו ילש דיתעה הז יכ םיעטמל עיגהל אלא הרירב יל היהת

 רוכשא ינא האבה םעפב .ילש םידליה לשו ילש הסנכהה

 .ילש םידליה תא ןכסל אלש ידכ םילעופ

םחל תיב זוחמ ,רד�ח לא
 יושנ ,75 ןב ,חאלס דמאח דישר דומחמ לש ותודע
03םידלי הרשעל באו

 באו יושנ ינא .רד�ח-לאב הקיתעה ריעה רוזאב ררוגתמ ינא

 דחי ונתיא םיררוגתמו םיאושנ םהמ םיינש .םידלי הרשעל

 .תואלקחמ םיסנרפתמ ונחנא .םהידלי תשמחו ייתולכ םע

 רוזאב תאצמנש ,םנוד 34 תב המדא תקלח ונתולעבב

 המדאה תיברמב .תרפא רה וא יסעמ-לא ןטב ארקנש

 יל שי .דקש יצע םיעוטנ דחא םנוד לעו תיז יצע םיעוטנ

 המדאה תקלח .המדאה לע יתולעב תא םיחיכומש םיכמסמ

 לית רדג קר רשאכ ,תרפא תולחנתהל ךומס תאצמנ ילש

 תמרוג תולחנתהל הברקה .תולחנתהה ןיבל הניב הדירפמ

 תקלחל םיעיגמ םילחנתמה תובר םימעפ .תובר תויעב יל

 המדאה תא םיתיחשמ ,םיצעה תא םירקוע ,ילש המדאה

 רושיא יל שיש תורמל תאז .םוקמהמ יתוא םישרגמו

.םוקמל סנכיהל ילארשיה אבצהמ

  ךרדה תא רגס אבצה היינשה הדאפיתניאה הצרפש זאמ

 .ונתמדאל עיגהל םישקתמ ונחנא ,ןורבחל םחל תיב ןיב

 םוקמל עיגהל רושיא קיסמה תנועב ונלביק ,הרבעש הנשב

 .םיתיזה תא קוסמלו םשל עיגהל ידכ םירומח לע ונבכרו

 ,יידליו יתשא םע םשל יתעגהשכ ,קיסמל ןושארה םויב

 ונתיאמ ושרדש םישומח םילחנתמ הרשעכ עתפל ועיפוה

 השימח ,בוזעל יתבריסשכ .רוזחל אלו המדאה תא בוזעל

 ולחה ,םירשע ינבכ וארנש ,יחרזא שובלב םישובל םילחנתמ

 האצותכ .יפוג יקלח לכב תוטיעבבו תולאב יתוא תוכהל

 רחאל .םיארונ םיבאכ יתשגרהו הצרא יתלפנ ,תוכמהמ

 וענמו ילש המדאה תקלחל ץוחמ לא יתוא וררג םה ,ןכמ

 וניסינ ןכמ רחאלש םימיב .הרזח הילא סנכיהל ונתיאמ

 ונל ונתנ אלו ונכרדב ודמע םילחנתמה ךא ,םוקמל רוזחל

 יצע תא קוסמל ךישמהל ונלוכי אל ךכמ האצותכ .סנכיהל

 .הרבעש הנשה לש לוביה בור תא ונדספהו תיזה

 השלפ לארשי ,רבמטפס שדוחו סראמ שדוח ןיב ,הנשה

 המסחו ריעה לע רצוע הליטה ,םימעפ המכ םחל תיבל

 עיגהל ונלוכי אל ךכמ האצותכ .רוזאב םיכרדה לכ תא

 ונל שיו קיסמה תנוע הליחתה שדוחה .ונלש המדאל

 יידלי םע תאצל יתנווכתה .םיירופ תיז יצע האמכ

 ,םלוא .םיתיזה תא קוסמל ידכ 20.01.02-ה ירחא המדאל

 ,םאלס-א דבע דמחא םאלס-א דבע ,20.01.81 ,ישיש םויב

 תועשבש יל עידוה ,ילש המדאה תקלחל ךומס ררוגתמש

 םילחנתמ המכ ותיב ןולחל דעבמ האר אוה םירהצה

 םהמ שקיבו םהילא שגינ אוה .ילש תיזה יצע תא םיתרוכ

 וכיה ,ול וגעל םילחנתמה ךא םיצעה תא רוקעל קיספהל

 בוקעל ךישמה םאלס-א דבע .םוקמהמ ותוא ושרגו ותוא

.20.01.02-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .03
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 תיזה יצע לכ תא םיתרוכ םתוא הארו םילחנתמה ירחא

 .םיצע השימחמ ץוח

 לע רסא אבצה יכ ,לגרב המדאה תקלחל ונכלה יידליו ינא

 םשל ונעגה .ןורבח - םחל תיב שיבכב עוסנל םיניטסלפ

 םישומח םילחנתמ העברא וניארו םירהצה רחא תועשב

 ורמאו ונרבעל םקשנ ילכ תא ונוויכ םה .יחרזא שובלב

 ונחנאש םהל ונבשה .�המדאל סנכיהל םכל רוסא� :ונל

 תיזה יצע תא ףוסאל וניצר .םיתיזה תא קוסמל םיצור

 ושרה אל םילחנתמה .הצרא וקרזו ותרכ םילחנתמהש

 ןוחטיבה שיאש דע םתיא חכוותהל ונכשמהו סנכיהל ונל

 אבו שחרתמה לע עמש אוה .םוקמל עיגה תולחנתהה לש

 םילחנתמל שגינ אוה ,הרק המ ול ונרפיסשכ .ונתיא רבדל

 ךשמל המדאל סנכיהל ונל ושרה םה םייתעשכ רובעכו

 רבעל יתלכתסהשכ .םיתיזה תא ףוסאל ידכ תועש שולש

 המדאה לע יתבשייתהו דואמ יתסעכ ,םיתורכה םיצעה

 םיתיזה תא ףוסאל םתלוכי לככ וסינ ילש םידליה .שאוימ

 ךותב םתוא ונמש ןכמ רחאל .ונל הצקוהש ןמזה ךשמב

 רבעל ורי םילחנתמה .רוטקרט לע םתוא ונסמעהו תויקש

 .םהמ קחרתהל חילצה גהנה ךא רוטקרטה

 ,רקובב 03:70 העשה תוביבסב ,20.01.91 ,תבש םויב

 ןוויכל בוש ייתונב יתשו ,יתלכ ,ןסח ינב םע לגרב יתאצי

 הסינכב בצומש יאבצה םוסחמה דע ונכלה .המדאה תקלח

 תא וחקל ,םוסחמב ודמעש ,םילייחה .תרפא תולחנתהל

 שופיח ונילע וכרע ,םתוא קודבל ידכ ונלש תוהזה תודועת

 תקלחל ונעגהשכ .רובעל ונל ונתנ יצחו העשכ רובעכו

 םילחנתמ הרשעכ ךא ,הכותל סנכיהל וניסינ ונלש המדאה

 היתש יקובקב לע תוריל ולחה םה .ונתיאמ תאז וענמ

 וסינ םה .ונדמע ובש םוקמל ךומס םיקורז ויהש םיקיר

 רחאל .רתוי דוע ברקתהל ונתיאמ עונמלו ונתוא דיחפהל

 דצב דומעל ,קשנ ימויא תחת ,ונתיאמ ושרד םה ןכמ

 ןוחטיבה שיא זאו םייתעשכ ךשמנ הז .שופיח ונילע וכרעו

 ,המדאל סנכיהל ונל השרהו םוקמל עיגה תולחנתהה לש

 קוסמל ונלחתהו המדאל ונסנכנ .דבלב םייתעשל םעפה

 המדאל ורזח םילחנתמ םתוא ,העשכ רובעכ .םיתיזה תא

 ושריגו קשנב ונילע ומייא םה .דימ בוזעל ונתיאמ ושרדו

 המ םיעדוי אל ונחנאשכ התיבה ונרזח .המדאהמ ונתוא

 .ותרכנש םיצעה תאו םיתיזה תא הנשה ונדספה .תושעל

ןורבח זוחמ ,םיענ ינב
 ,הרסאנמ-לא דמחומ םיהארביא דמחומ לש ותודע
13םידלי העשתל באו יושנ ,25 ןב

 הששכ לש קחרמב אצמנש םיענ ינב רפכב ררוגתמ ינא

 לש המדא חטש ונל שי .ןורבח ריעל תיחרזמ רטמוליק

 אצמנ ידאווה .�גו�גח-לא תחפשמ ידאווב םנוד 005-כ

 .הל ךומסו רבח ינפ תולחנתהל תינופצ

 תולחנתהל תוכומסה תומדא ילעב םירחא םיאלקחו ינא

 תויולכנתהמ ששחה לשב ,הנשה םיתיז קוסמל ונחלצה אל

 ,יחרזאה להנימה םע וחחוש םיאלקחש רחאל .םילחנתמ

 םיאלקחה תומש לש המישר חולשל ונילעש ונל רסמנ

 תודועת ירפסמו תולחנתהל ךומס תומדא םתולעבבש

 םויב .אבצה םע םתעגה תא םאתל ידכ ,םהלש תוהזה

 ידרשמל יתשגינ ,רקובב 00:01 העשב ,20.01.72 ,ןושאר

 ינבמ םירחא םיאלקח םע דחי ןורבחב יחרזאה להנימה

�גאח-לא ילע םיהארביאו םסאק ןייסוח יחור םהיניב ,םיענ 

 .ןויצ םשב םדאל התוא ונרסמ .המישרה תא רוסמל ידכ

 עסינ ןהבש תוינוכמה ירפסמ תא םג ול רוסמנש שקיב אוה

 עסינש תוינוכמה ירפסמ תא עדנ אל יכ ול ונעדוה .תומדאל

 םדא לש ןופלט רפסמ ונל ןתנ ןויצ .ןורחאה עגרה דע ןהב

 לכונש ונל רמא אוה .יחרזאה להנימב דבועש קראט םשב

 ונרשקתה .םמעטמ ונניינעב לפטי אוהשו קראטל רשקתהל

 תומדאל תשגל לכונש ונל רמא אוהו םוי ותואב קראטל

 רבק דיל םילייחה םע דחי ונל הכחי יכ ףיסוה אוה .תרחמל

.םיענ ינבל תימורד רטמוליק ינשכ אצמנש ,ןיכי איבנה

 ,םיאלקח םישולשכ לש הצובק ,20.01.82 ,ינש םוי רקובב

 תומדאל ךרדב .תוינוכמ שמחב תומדאל העסנ ,םישנ רקיעב

 שיא ךא ,קראט ידי לע ןיוצש שגפמה םוקמ דיל ונרבע

 הלעמב ונרצע .תומדאל עוסנל ונכשמה .םש ונל הכיח אל

 תאצמנש ךרדל ונעגהשכ .םיעטמה ןוויכל ונדריו ידאווה

 שא ונילע החתפנ ,םיתיזה יעטממ רטמ 005-כ לש קחרמב

 .רבח ינפ תולחנתהה תאצמנ הילע ,לוממש העבגה ןוויכמ

 דמע ,רדגה רעש דיל .יריה עיגה ונממ ןוויכל יתלכתסה

 דמע תולחנתההמ רטמ האמכ .הריו יחרזא שובלב לחנתמ

 לש רמושה היה הזש בשוח ינא .םידמב שובל ,רחא םדא

 םיעגופ םירודכש וניארו תויריה תא ונעמששכ .תולחנתהה

 ונחרבו םוקמהמ תוריהמב ונקחרתה ,ונילגרל ךומס המדאב

 יריה תוקד המכ רובעכ .תוינוכמה ןוויכל ,ידאווה הלעמב

 .קספ

 קחרתהל ידכ םוקמה תא בוזעל וצר םיאלקחהמ קלח

 קוסמל רוזחלו ןכתסהל וטילחה םירחא ךא ,הנכסהמ

 .תומדאל רוזחל תוסנל ומיכסה םלוכ ףוסבל .םיתיזה תא

 בור לש םיפנעהש תוארל יתעתפוה ילש הקלחל יתעגהשכ

 רתונ דחא ץע קר .וקסמנ םיתיזהשו ותרכנ ילש תיזה יצע

 וקסמ םילחנתמ ,יתכרעהל .תורפ ויפנע לע ויה ןיידעו םלש

.ונלש םיתיזה תא

 ונייהש ןמזב .קזנ םרגנ אל םירחא םיאלקח לש תוקלחב

 דחא .תוקד 51-מ רתוי ךשמנו שדחתה יריה ,םיעטמב

.20.11.5-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .13
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 עדוי אל ינא .יחרזאה להנימהמ קראטל רשקתה םיאלקחה

 שיאה תא יתיאר לבא ,יאלקח ותואל רמא קראט המ

 .ותיא רבדמו ונילע הריש לחנתמל ברקתמ םייאבצ םידמב

 תומדאב ונראשנ יתחפשמ ינבו ינא .קספ יריה ,ןכמ רחאל

 רחאל םג וראשנ םיאלקחהמ קלח .ךרעב 03:41 העשה דע

.ןכמ

 .הנועב םיתיז וליק 000,3 הבינמ ילש הקלחה ,ללכ ךרדב

 םא עדוי אל ןיידע ינא .דבלב וליק םיעבש ונקסמ םעפה

 אל וא םיתיז שי תולחנתהה רדגל םיכומסש תיזה יצע לע

 םיכורכה םינוכיסה לשב םהילא עיגהל יתורשפאב ןיא יכ

 .ךכב

הללאמר זוחמ ,איע סומרות
23יושנ ,34 ןב ,קוק ןסח בלאט דיעס לש ותודע

 יתאצי ,רקובב 54:70 העשה תוביבסב ,20.01.12 ,ינש םויב

 המכ דועו ,73-ה תב ,קוק דמחומ הביסח ,יתשיא םע

 אצמנש ,רדס-או תארה�ד-א רוזא ןוויכל רפכהמ םיאלקח

 תולחנתההמ רטמ 003-כו רפכל חרזממ מ�ק השולשכ

 ונילע .םיאלקח םיעבראכ לש הצובק ונייה .לחר תובש

 .םיעטמל ונעסנו דחא רוטקרטו תויטרפ תוינוכמ 21-ל

 דחוימב ,םיאלקחה רובע דיחיה הסנכהה רוקמ םה םיתיזה

 .דימתמ רגסבו רצועב םינותנ םהשכ הנורחאל

 םיאלקחהו רוזאל ונעגה רקובב 00:80 העשה תוביבסב

 התמדאל ונכלה יתשיאו ינא .םהיתומדאב רזפתהל ולחה

 .םיתיזה תא קוסמל םהל רוזעל ידכ ירונ תחפשמ לש

 גוסמ תיטרפ תינוכמ יתיאר רקובב 51:90 העשה תוביבסב

 העיגמ הבוהצ יוהיז תיחול םע ןבל עבצב ןשייטס וראבוס

 עוסנל ךישמהו ונדיל רבע תינוכמה גהנ .תולחנתהה ןוויכמ

 .תולחנתהל רזח אוה ןכמ רחאל .המידק רטמ םייתאמכ

 ונדשח םיאלקחה ראשו ינאו םילחנתמ ינש ועסנ תינוכמב

 ףוקתל םינווכתמ םה יכו הקידב ןיעמ םיעצבמ םהש

 םילחנתמ םינורחאה םימיה ךלהמב יכ םהב ונדשח .ונתוא

 ותרכ םה םייעובשכ ינפלו רפכה לש םיאלקחל ולכנתה

 המכ 20.01.81 םויבש ונעדי ,ןכ ומכ .תיז יצע םייתאמכ

 םיאלקח המכ ופקת לחר תובש תולחנתההמ םילחנתמ

 .םיתיז תואלמ תויקש 41 םהמ ובנגו תארהד-א רוזאב

 רסאנ רמ ,םיאלקחה דחא לש ותינוכמב ולביח םה ,ףסונב

 שרגל ידכ םיאלקחה רבעל תוריל ומייאו ,הראב�ג רזא�ר

 .רוזאהמ םתוא

 ק�תמל יתרשקתה ,הדושחה תינוכמה תא יתיארש עגרב

 ינא .יגח ומשש ,יארחאה םע יתרבידו ילארשיה יחרזאה

 רשק רוציל יתשקבתה ובש םדוק עוריאמ יגח תא ריכמ

 ינפמ ונילע ןגי ילארשיה אבצהש ידכ ילארשיה ק�תמה םע

 הדושח העונת שי יכ ול יתעדוהו יגח םע יתרביד .םילחנתמה

 לאש יגח .םוקמב אצמנ אל אבצה יכו םילחנתמה דצמ

 אוה יכ ףיסוהו םוקמל עיגה אל ןיידע אבצה המל ההימתב

 יתררוגתהש ןוויכ תילגנאב ונרביד .דימ אבצה תא חלשי

 .הכורא הפוקת ב�הראב

 םיעיגמ םילחנתמ 21-כ יתיאר רקובב 03:90 העשה תוביבסב

 .םישומח ויהו יחרזא שובל ושבל םה .תולחנתהה ןוויכמ

 םהמ השימח-העברא .םיבור םקלחו םיחדקא ואשנ םקלח

 יתלוכי ונילא וברקתה םילחנתמהשכ .םינפ ילוער ויה

 םדא היה םהיניב .םישולש דע םירשע ינב םה יכ תוהזל

 יבשות תא ףקת אוה יכ ,רבכ ריכמ ינא ותואש ,זעוב םשב

 ,9991 תנשב יילע םייא םג אוה .רבעב םימעפ המכ רפכה

 םילחנתמהש ידכ ילש המדאהמ תונפתהל יתוא ץלאל ידכ

 אוה רבעש לירפא שדוחב ,ףסונב .הילע טלתשהל ולכוי

 םילחנתמ םע דחי דיעס ובא רמ לשו ילש תינוכמה תא ףקת

 .הפיכ שבח זעוב .תוינוכמה תונולח תא ורבש םהו םירחא

 םילחנתמה תצובק שארב דמעו יטמוטוא קשנ אשנ אוה

 .ריוואב תורילו םיאלקחה רבעל םינבא תודייל ולחהש

 .תוצובקל וקלחתהו םלה ןומיר וקרז םה ןכמ רחאל

 ויהש םיאלקח לש תרחא הצובקל השגינ הצובק לכ

 השימח תב התייה ונילא השגינש הצובקה .תודשב םירוזפ

.זעוב םהיניבו ,םילחנתמ

 יתוא הכיהו יילא ברקתה םילחנתמה דחא ,עגר ותואב

 תא הכיה רחא לחנתמ .יידיב ימצע לע יתנגה .וקשנב

 לחנתמה תא יתיארשכ .םינבא הרבעל הדייו וקשנב יתשיא

 ךא ,ורבעל יתשגינו דואמ יתנבצעתה יתשיא תא הכמ ינשה

 קשנה תא יתכשמ .יתוא תוכהל ךישמה ןושארה לחנתמה

 קיתרנה םע קסעתה לחנתמה .לפנ קשנה לש קיתרנהו ידיב

 יתשיא םגש יתנחבה ,עגר ותואב .ונממ קחרתהל יתחלצהו

 לש קחרמל דחי ונחרב .ינשה לחנתמהמ קחרתהל החילצה

 ידכ ךותו ונירחא ופדר םילחנתמה .רטמ םישיש-םישימחכ

 דימח-לא דבע תא הכמ םילחנתמה דחאש יתיאר הציר

 דימח-לא דבע לש ותשיא .וידיב ומצע לע ןגהל הסינש

 ונחרבש רחאל .עוריאה תליחתב דוע חורבל וחילצה וינבו

 הלוע שא יתיאר זאו ונירחא ףודרל וקיספה םילחנתמה

 גוסמ ,ילש תינוכמה םהיניבו ,םיאלקחה לש תוינוכמהמ

�38 לדומ הנוקס לפוא. 

 

 תא וריעבה םהש רחאל םוקמה תא ובזע םילחנתמה

 ,הידאה ובא דימח-לא דבע �גאח-לא לש תוינוכמה יתש

 תא ,�09 לדומ סרפסקא היינשהו �68 לדומ רדנט תחאה

 214 סדצרמ גוסמ הדוע דמחומ םיהארביא לש ותינוכמ

 גוסמ ידאה-לא דבע אסיע לש ותינוכמ תא ,�99 לדומ

 גוסמ ןאחרס דמחא לש ותינוכמ תא ,�78 לדומ סרפסקא

.20.01.32-ב דאדח דאיא ידי-לע התבגנ תודעה .23
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CMG 29 לדומ� ןסחומ דאווע ד�גמא לש ותינוכמ תאו 

�78 לדומ טדק לפוא גוסמ המזח. 

 .רוזאל ועיגה רפכהמ םיפסונ םיבשות ,םיעגר םתואב

 .תולחנתהה ןוויכמ תועיגמש תוינוכמ יתש יתיאר ןכ ומכ

 הלופכ הניבק םע ישיבוצימ םגדמ ויה םהש בשוח ינא

 וללה תוינוכמה יתשש עדוי ינא .ההכ קורי עבצב ,תירוחא

 ורצע תוינוכמה יתש .תולחנתהה לש הרימשל תושמשמ

 םירמוש ינש .עוריאה םוקממ רטמ םישימחכ לש קחרמב

 ,קראמ היה םהמ דחא .תינוכמהמ ודרי תולחנתהה לש

 .ליעל יתרכזהש םימדוקה םיעוריאה ךלהמב יתרכה ותואש

 הרוחא רוזחל ול ףידעש ול יתרמאו קראמ לא יתקעצ

 ותוא ריהזהל ידכ תאז יתרמא .םיעיגמ רפכה יבשות יכ

 עתפל .תונברוקל םורגל םילולעש םיתומיע עונמל ידכו

 המכ יתיאר עגר ותואב .םייאבצ םיפי�ג ינש םוקמל ועיגה

 .תולחנתהה לש םירמושה רבעל םינבא םידיימ םיחרזא

 ומדקתה םה .םישנא םייתאמכל עיגה רפכה יבשות רפסמ

 עיגהש אבצה םע דחי וגוסנ םילחנתמהש דועב ונרבעל

 .םוקמל

 ליחתהו רקובב 54:01 העשה תוביבסב םוקמל עיגה אבצה

 לשו אבצה לש חוכ םוקמל עיגה עגר ותואב .הרוחא תגסל

 תא עיגרהל ידכ תולחנתהה ביבס ומקמתה םהו הרטשמה

 איה .ונתוא הכיהש לחנתמה תא התהיז יתשיא .בצמה

 איה .םילייחה תא הוולמ ודועב ורבעל העבצאב העיבצה

 הז אוה םילייחה דיל דמעש הזה לחנתמהש יל הרמא

 ףוג הנבמ לעב ,ךומנ היה אוהש רכוז ינא .התוא הכיהש

 .תואפו ןקז ול היה ןכ ומכ .םישולש ןבכ הארנו ינוניב

 ןיבל וניניב ודירפהש םילייחל םיבורק ונייה ,עגר ותואב

 ותוא התכיה לחנתמה תא התהיזש יתשיאו םילחנתמה

 דחאל ותוא ולעהו לחנתמה תא וקיחרה םילייחה .הידיב

 וסינ םילייחהו לחנתמל ברקתהל וסינ םיבשותה .םיפי�גה

 .םירהצב 03:21 העשה דע ךכ ךשמנ בצמהו םדעב עונמל

 תא ופרש רוזאב תואצמנש תומדאה ילעבמ המכ ,ךכ רחא

 ןוויכ ,םיצע תועוטנ אלש תוקלחה ךותבש םיחישהו םיצוקה

 דבעלו םהילא עיגהל הרבעש הנשב םהמ וענמ םילחנתמהש

 ךות םוקמהמ תגסל םיבשותל הרוה אבצה הבוגתב .םתוא

 ידי-לע תומדאה ילעב לע ץחל תלעפה רחאל .תוקד שמח

 .וגוסנו אבצה תוארוהל רפכה יבשות ונענ ,רפכה ישאר

 תא םימלצמ הרטשמה ישנא תא יתיאר ונגוסנש רחאל

 ילעב ,ונתוא וריבעה םה ןכמ רחאל .שאב ולעש תוינוכמה

 שיגהל ידכ לא תיבב הרטשמה תנחתל ,וקוזינש תוינוכמה

 .תודע ונתיאמ ובג םירקוחהו הנולת ונשגה םש .תונולת

 וריזחה 00:91 העשה תוביבסבו הנולתה לש קתעה יתלביק

 .רפכה לש הסינכל ונתוא
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pqtg 2: zbeaz ceax vd"l
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pqtg 3: zbeaz nyhxz ngef y"i
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