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2002 ראורבפ

ןייטש לעי :הביתכו רקחמ

ינגד ןירוק :עדימ זוכיר

םנא'ר רדייח ,זרי'חמ ליבנ :חטש תדובע

םיצע רקוע ל"הצ לש רופחד :רעשה תנומת
חיפר םיטילפה הנחמב  
10.8.03 ,הזע תעוצר םורדבש  
                                 

סרטיור ,םלאס ביהוס  :םוליצ

 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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 םיטילפה הנחמב םיתב 06 ל"הצ תוחוכ וסרה 20.1.01-ב
 וסרהנ םיפסונ םיתב העברא .םירצמ לובגל ךומס ,חיפר
 תרוק אלב ורתונ םיניטסלפ 006-מ הלעמל .יקלח ןפואב
 לארשיב וצפוה םיסורהה םיתבהו םיבשותה תונומת .גג
 ןוידה זכרמב אשונה היה םימי המכ ךשמבו םלועה יבחרבו

 .ירוביצה

 סרה םיתב המכ ויה ןוידה דקמתה ןהב תוירקיעה תולאשה
 ל"הצ :הסירהה ךלהמב םהיתבב והש םיבשותה םאהו ל"הצ
 ויה םיתבה יכו םיתב 22 קר וסרהנ היפל ותסריגב קבד
 תויוכז ינוגרא ,םיתבה יבשות .םיבר םישדוח הזמ םישוטנ
 םיתבה רפסמ יכ ונעט םייראטינמוה םינוגראו םדאה
 והש םיבשותהמ קלח תוחפל יכו הברהב הובג וסרהנש
 םאה הלאשה .הסירהה תלועפב לחה ל"הצש תעב םתיבב
 .הנודנ אלו טעמכ תקדצומ התיה םיתבה תסירה םצע

 רבודמ יכ היה המדנ חיפרב םיתבה תסירה לע םיחווידהמ
 תגירהל הבוגתב השענש ,לארשי לש ימעפ דח עצבמב
 תליחת זאמ ,םלוא .ןכל םדוק םוי ל"הצ ילייח העברא
 םיצע יפלא הרקע ,םיתב תואמ לארשי הסרה הדאפיתניאה
 .הזע תעוצרב םייאלקח םיחטש לש םימנוד יפלא התיחשהו
 םה ,םיתב ל"הצ תוחוכ וסרה םהב םירקמה לכב טעמכ
 םירופחדה רשאכ םהמ וטלמנ םיבשותהו םישייואמ ויה
 ,תויולחנתה ביבס רקיעב וטקננ הלא תולועפ .חתפב ובצינ
 .תויאבצ תודמעו םיפקוע םישיבכ

 תוינידמב רבודמ יכ םישיחכמ םניא םיימשר םימרוג
 רשאכ ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה יפ לע יכ םינעוטו
 .יטרפ שוכר סורהל רתומ "םיפוחד םייאבצ םיכרצ"  םנשי
 הלא םיכרצ ,הזע תעוצרב תומייקה תוביסנב ,םתנעטל
 םיעטמבו םיתבב םירתתסמ םיניטסלפש הדבועהמ םיעבונ
 םיחרזא לע ןגהל ל"הצ לע השקמה רבד ,םיעוגיפ עצבל ידכ
 םיעוגיפ עונמל תנמ לע .ןוחטיבה תוחוכ לעו םילארשי
.חטשה לש "ףושיח" עצבל חרכה שי ,םיידיתע

 ריתסמ - "ףושיח" - וז תוינידמ לארשי הנכמ וב םשה
 יבשות לע הלש חווטה תוכוראו תוינסרהה תוכלשהה תא
 םיפלאו גג תרוק ירסח ורתונ םיבשות יפלא .הזע תעוצר
 .תוכורא םינש ךשמל םהלש דיחיה הסנרפה רוקמ תא ודביא
 הניא לארשיש תורמל התשענ הלא םיבשותב העיגפה
 ןויסינב וא ,העיגפב םיברועמ ויה םמצע םה יכ תנעוט
 .ןוחטיבה תוחוכ ישנאב וא םילארשי םיחרזאב ,עוגפל

 םיצעה תריקע ,םיתבה תסירה תוינידמ תא ןחוב הז ח"וד
 תעוצרב לארשי תטקונ הב םייאלקחה םיחטשה תתחשהו
 ,תיברעמה הדגב םג םנמא תושענ תומוד תולועפ .הזע
 ראתמ ח"ודה לש ןושארה וקלח .רתוי ןטק ףקיהב םלוא
 תאבומ ינשה וקלחב .ל"הצ טקונ הב תוינידמה תא
 יראטינמוהה טפשמה תוארוה חכונל ,תוינידמה לע תרוקיב
 .ימואלניבה

10.5.42 ,םירצנ תולחנתהל ךומס ,ל"הצ ידי לע תחשוהש םרכב יניטסלפ יאלקח

 :םוליצ
ד'ג דמחא

יור ,הללא
סרט
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 לארשי תטקונ אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ
 םיחטש תתחשהו םיעטמ תריקע ,םיתב תסירה לש תוינידמב
 םירוזאב רקיעב תעצבתמ וז תוינידמ .הזע תעוצרב םייאלקח
 םהב םיפקועה םישיבכה ידיצ ינשמ ,תויולחנתהה ביבסש
 לובגב רקיעב ,תויאבצ תודמע ביבסו םילחנתמה םיעסונ
 :תוינידמה תא ל"הצ רבוד ריבסה ךכ .םירצמ םע

 ידקוממ דחא תא םיווהמ ע"חזאו ש"ויאב העונת יריצ
 םינורחאה םישדוחב םישחרתמ םהב םיירקיעה ךוכיחה
 ,שרדנ ל"הצ .רומאכ ,םייביסנטניא המיחל יעוריא
 הנגה קפסלו ,ולא המיחל יעוריא םע דדומתהל ,ןבומכ
 םיחרזאו םילייח ,םירומאה העונתה יריצב םישמתשמל
 ,םישמשמ םיכרדה ידיצב תורדגהו הייחמצה .דחאכ
 ל"הצ ילייח לע םישקמו ,םיעגפמל רותסמ ,תחא אל
 רבעל ירי יעוגיפ עוציבו םינעטמ תחנה ינפמ ןנוגתהל
 השוע םהב ןוחטבה יעצמא .םיריצב םיעסונה םילארשי
 הז ינוחטיב ךרוצל הנעמ תתל תנמ לע שומיש ל"הצ
 ידיצבש םיחטשה ףושיח לש תולועפ ,רתיה ןיב ,םה
 תסירהו םיצע תריקע ,חטשה רושיי תוברל םיכרדה
1.תורדג

  תוחוכ ידי לע סרהנ םשוכרש הזע תעוצר יבשותמ המכ
 תוריתע ושיגה הזעב םדאה תויוכזל יניטסלפה זכרמהו ל"הצ
 עציבש הסירה תולועפב וקסע תוריתעהמ םייתש .צ"גבל
 רבחמה שיבכה ידיצב ,םירצנ תולחנתהל ךומס אבצה
 הקסע תישילשה הריתעה .תולחנתהל םירצנ תמוצ ןיב
 רפכ תולחנתהל ךומס תוממח תסירהו םיעטמ תריקעב
 םירבד הנידמה הנעט הלא תוריתעל היתובושתב .םורד
:ל"הצ רבוד לש הלאל םימוד

 ושחרתה םהב הזע תעוצרב םייזכרמה םידקומה ןיב  .4
 בחורה יריצ ויה םייביסנטניא המיחל יעוריא
 ריצו םירצנ-ינרק ריצ( תילארשיה תובשייתהל
 המיחל יעוריא תרגסמב ]...[ )ףיטק שוג-םיפוסיכ
 םיריצב םישמתשמל הנגה קפסל ל"הצ שרדנ הלא
 תוינלבח תולועפ ינפמ ,דחאכ םיחרזאו םילייח ,ולא

 ידצב םירתתסמה םיעגפמ ינפמ ןה ,םיריצ םתואב
 םינעטממ ןהו ,םיצעו םיעטמ ןיב םיסוחהו ,םיכרדה
.םיכרדה ידיצל םיחנומה

 ,םיכרדה ידצב הייחמצה השמיש ,ולא םיעוריאב ]...[  .6
 לע דואמ התשקהו םיעגפמל רותסמ ,תובר םימעפ
 םינעטמ תחנה ינפמ ריצה לע ןגהל אבצה תודיחי
]...[ ריצה לע םיעסונה רבעל ירי עוציבו

 טוקנל ל"הצ טילחה םירומאה םיעוריאה תובקעב  .7
 ןהבו ,ריצה תחטבאל תונוש תויעצבמ תולועפב
 ,ףסונב .דועו תויפצת ,אבצ תוחוכ לש םילורטפ
 תולועפ עוציב לע טלחוה ,הלא תולועפמ קלחכו

 ידכו ,תיפצתה תוחוכ לש היארה הדש תלדגהל ףושיח
 ריצל בורק םיעגפמ לש תוננתסה תורשפא עונמל
2.'דכו ירי תולועפ עוציב וא םינעטמ תחנה ךרוצל

 קלחכ תעצבתמ תוינידמה יכ הלוע הלא םירבדמ
 אל .הזע תעוצרב לארשי החתיפש הנגהה תייגטרטסאמ
 קשנ אוה ]רופחדה[ 9-ידה" יכ ל"כטמרה ןעט ידכב
 תועוצר" ןיעמ רוציל תשקבמ לארשי 3."ןאכ יגטרטסא
 םיחרזא לש תוחכונ הנשי םהב תומוקמל ביבס "ןוחטיב
 .םיידיתע םיעוגיפ עונמל תנמ־לע ןוחטיב תוחוכ וא םילארשי
 ירוחאמ הדמעש הרטמה וז יכ שרופמב ודוה םינוש םימרוג
 לובגל ךומס ,חיפר םיטילפה הנחמב םיתב תורשע תסירה
 ,2002 ראוניב תבחרנה םיתבה תסירה תובקעב .םירצמ םע
 איה הטישה ,חיפרב" :ןורש לאירא הלשממה שאר רמא
 תוקומע ןה הלא תורהנימו ,תורהנימ ךרד ]קשנ[ חירבהל
 םידעצה לכב טוקנל הכירצ לארשי .םירטמ 81 דע 21־מ -
 ]...[ קשנ לש הלאה תוחרבהה תא קיספהל ידכ םישורדה
 ונל רשפאמ אל םש ונל שיש רצה ןורדסמהש קפס ןיא
 ,הימס בוט םוי ,רבעשל םורדה דוקיפ ףולא 4."תאז קיספהל
 ךירצ היה הלאה םיתבה תא" יכ הלועפ התואל עגונב ןעט
 אל לובג אוה חיפרב לובגהש םושמ ,ןמזמ תונפלו סורהל
 לש םירטמ תואמ שולש ]...[ וילע ןגהל ןתינ אל ,יעבט
 ידיצ ינשב הזה לובגה ךרואל תינופמ תויהל תבייח העוצר
 ,שי םיתב המכ הנשמ אל ,םירטמ תואמ שולש ]...[ לובגה
 5."הדוקנ



 .)רוצמב םיחרזא ,םלצב :ןלהל( 03 ףיעס ,1002 ראוני ,תיביטקלוק השינעכ העונתה שפוח לע תולבגה - רוצמב םיחרזא ,םלצב ח"ודל ל"הצ רבוד תבוגת .1
2529 צ"גבל הנידמה תבושת .2 / 2529 צ"גבל הנידמה תבושת :ןלהל( לארשי תנידמ .נ 'חאו אקס לא דמחא ירקוש חאלצ ,00 /  תובושתב םג ואבוה תוהז תונעט .)00
5159 צ"גבל הנידמה / 8483 צ"גבו לארשי תנידמ .נ 'חאו ידיחו לא זיאפ ילע ,00 /  .לארשי תנידמ .נ רישב זיזעלא דבע דמחמ דומחמ ,10
 .00.21.82 ,ץראה ,"תומותח םייתפש לע רמוש ל"כטמרה ,םעפה" ,לארה סומע .3
www( ץוחה דרשמ רתאב  'ר .חיפרב םיתבה תסירהל עגונב יאנותיע תלאשל הבושת תרגסמב ורמאנ םירבדה .4 . afm . vog . li(:

" MP  norahS  no  eht  FDI  noitca  ni  hafaR  : troffE  ot  pots  gnilggums  fo  snopaew  yb  eht  snainitselaP "  , 31  yraunaJ  , 2002
 .20.1.61 ,לארשי לוק ,"רחא ןיינע" .5
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 .10.2.41 ,םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמ .6
 .10.01.52 ,ל"הצ רבודל םלצבמ בתכמ .7
 .20.1.81 ,ץראה ,"הדאפיתניאה תליחתמ םיתב 556 סרה ל"הצ :א"וורנוא" ,ןייטשניבור ינדו לארב יבצ .8
9 . seitivitcA  ni  learsI  , eht  deipuccO  seirotirreT  dna  eht  suomonotuA  seirotirreT  - CRCI  etadpU  , 21  rebmeceD  1002
.10.11.92 ,ןהכ ןר תסנכה רבחל רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה רשמ בתכמ .01
.םש .11
.10.9.9 ,םלצבל הזעב םדאה תויוכזל יניטסלפה זכרמהמ בתכמ .21

 לש תוינידמה תואצות תא םישיחממה םינותנ ואבוי ןלהל
 תמשיימ הב ךרדה ראותת ןכמ רחאל .הזע תעוצרב לארשי
 יבשות לש תויודע ואבוי ףוסבלו תוינידמה תא לארשי
 .םשוכרב ועגפ ל"הצ תוחוכש הזע תעוצר



 המרגש סרהה ףקיה תא קיודמ ןפואב עובקל ןתינ אל
 םהב תומוקמהמ קלחל השיגה .הזע תעוצרב לארשי

 ,תויולחנתהל ךומס רקיעב ,הסירה תולועפ ל"הצ עציב
 םיבשותה םג ומכ ,םלצב ינריקחת ולכי אל ךכיפל .הרוסא
 הלא תולועפב םרגנש קזנה ףקיה תא ךירעהל ,םמצע
 ןיא" יכ םלצבל ל"הצ רבוד רסמ 1002 ראורבפב .שוכרל
 חטשה לדוג וא םיצעה רפסמ לש קייודמ ןדמוא ל"הצב
 השירדב ל"הצ רבודל םלצב חלשש ףסונ בתכמ 6."וקלוסש
 תורמל ,הז ח"וד תביתכל דע הנענ אל הלא םינותנ לבקל
 7.תונשנו תורזוח תושקב

 יפל .תוינידמה תואצותל עגונב תוכרעה המכ ןנשי ,תאז םע
 ,מ"ואה לש םיטילפל דעסה תונכוס ,א"וורנוא לש םינותנ

 תונחמב םיתב 556 ל"הצ סרה הדאפיתניאה תליחת זאמ
 .םיבשות 421,5 רבעב וררוגתה םהב ,הזע תעוצרב םיטילפה
 551 וררוגתה םהב םיתב 71 יקלח ןפואב וסרהנ ,ףסונב
 ,םימוד םינותנ םסריפ ימואלניבה םודאה בלצה 8.םדא ינב
 קפיס 1002 רבמצד דעו הדאפיתניאה תליחת זאמ םהיפל
 םהיתבש םיבשות 002,5-מ הלעמלל עויס ןוגראה
 ,תאז תמועל ,רסמ רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה רש 9.וסרהנ
 לבח רוזאב וסרהנש םיניטסלפה םינבמה רפסמ כ"הס" יכ
 ,םירוגמל ושמיש רשא םינבמ ללוכ הז ןותנ .003-כ אוה הזע
 01."תוממח 571-כ וסרהנ ךכל ףסונב .תומוחו תואלקחל

 רש ןעט ותחשוהש תודשהו ורקענש םיצעה רפסמל רשאב
 לכמ םיעטמ םנוד 005,5-כ ורקענ כ"הס" יכ ןוחטיבה
 לש םנוד 005,4-כ ופשוח ןכו יניטסלפה דצב םיגוסה
 םדאה תויוכזל יניטסלפה זכרמה 11."החלפו רוב יחטש
 תליחת זאמ םהיפל ,הברהב םיהובג םינותנ לע חוויד הזעב
 םימנוד 005,31-כ ותחשוה 1002 ילוי ףוס דעו הדאפיתניאה
 לכ ךסמ םיזוחא העבשכ םיווהמה ,םייאלקח םיחטש לש
21.העוצרב םייאלקחה םיחטשה

 ועציב םהב םירוזאהמ המכב טרופמ ריקחת עציב םלצב
 :םיאבה םינותנה םילוע ונממ ,הסירה תולועפ ל"הצ תוחוכ

 תופיפצב סלכואמ רוזאה :םירצמ - חיפר לובג  -
 תודמעלו לובגל םיקשונ חיפר םיטילפה הנחמ יתבו

 תיחשהו םיתב סרה ל"הצ .םש תובצומה תויאבצה
 לש העוצר ךרואל לובגל ךומס םייאלקח םיחטש
 תבחרנ הסירהה םיבשוימה םירוזאב .מ"ק 5.61-כ
 קלחב :םייאלקחה םירוזאל האוושהב תוחפ
 ןיב הבחורש העוצרב הסירהה התשענ תומוקמהמ
 העוצרה בחור םירחא תומוקמב ,םירטמ 005-ל 053
 הסירהה םירחא תומוקמבו םירטמ 051-ל 001 ןיב ענ

 05-ל 04 ןיב הבחורש העוצרב ,רתוי תמצמוצמ
.םירטמ

 העוצרב םיחטש ותחשוה תולחנתהה רדג ביבס :םירצנ  -
 תולחנתהל ןופצמ .םירטמ 007-ל 005 ןיב הבחורש
 אלש ,דגסמ אצמנ םזכרמבש םייאלקח םיחטש ויה
 שיבכה ידיצ ינשמ .הרסאנ וילא השיגה ךא סרהנ
 007-כ ךרואל ,םיה ןוויכל תולחנתההמ ליבומה
 .םירטמ 004-כ לש קמועב םיחטש ותחשוה ,םירטמ
 שיבכ הנבנ תולחנתהה ביבס ל"הצ תולועפ תרגסמב
 ,יצחו רטמוליקכ וכרואש םילחנתמה רובע שדח
 ורקענ וידדצ ינשמ .ינרק רבעמל תורישי ליבומה
 003 דע 052-כ לש קמועב םילובי ודמשוהו םיצע
.םירטמ

 תולחנתהל תיחרזמ מ"ק ינשכ לש קחרמב :גרומ  -
 רבחמה שיבכה ידיצ ינשמ .ל"הצ לש הדמע תבצומ
 ,לוח תוסארט ונבנ גרומ תמוצ םע הדמעה תא
 לש קמועב םיחטש וסרהנו ןוטב תויבוק ובצוה
 ךרדל תולחנתהה ןיב אצמנה חטשב .םירטמ 002-כ
 םיעטמ ורקענ ,םירטמ 002-כ ובחורש ,ןיד-א חאלס
 006-מ הלעמל ותחשוה ,ןכ ומכ .םילובי ודמשוהו
 הניבש םיחטשב ,תולחנתהל ביבסמ עקרק לש םימנוד
.הביבסש םיישארה םישיבכה ןיבל

 םימנוד 002-כ ותחשוה תולחנתהה ביבס :םורד רפכ  -
 םישיבכה ידיצ ינשמ ,ףסונב .םייאלקח םיחטש לש
 ןיב לש קמועב םיחטש וסרהנ תולחנתהל םיליבומה
 קמועב ףא תומוקמהמ קלחבו םירטמ 003-ל 002
 .םירטמ 004-כ לש
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ריוא ימוליצ - קפוא :םוליצ
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םייפארגואג םימושייו ריוא ימוליצל הרבח תיפצת :םוליצ
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 .10.11.92 ,ןהכ ןר תסנכה רבחל רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה רשמ בתכמ .31
.10.21.82 ,הנחמב ,"שא תחת הקדצ" ,םהקז איג .41
www 'ר ל"הצ רבוד תועדוהל .10.7.01 ,ל"הצ רבוד תעדוה .51 . fdi . li.
.10.7.01-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .61
 .10.11.51 ,ל"הצ רבוד תעדוה .71



 תתחשהו םיתב תסירהל עגונב הטלחהה תלבק ךילה
 ןר תסנכה רבחל בתכמב .רורב וניא םייאלקח םיחטש
 לע הטלחהה יכ רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה רש ןעט ןהכ
 רשאכ יכו הדגואה דקפמ ידי לע תלבקתמ םיתב תסירה
 תא לבקל הביטחה דקפמ םג ךמסומ םיצע תריקעב רבודמ
 ,תאז םע 31.תננכותמה הריקעה ףקיהל םאתהב ,הטלחהה
 תומזוי יכ רמא ,הקדצ בד ל"את ,יחרזאה להנימה שאר
 אל הז" :וילא תועיגמ הסירה תולועפ עצבל םידקפמ לש
 ינא .יילא העיגמ השקבה .רבושו סרוה ,ךתוח ,םק דחא לכש
 קרו ,יטפשמה ץעויל התוא ריבעמ ,הלש קודיצה תא קדוב
41."הזכ רבד רשאל ףולאל םיצילממ ונחנא ןכמ רחאל

 ילבמ ,הלילה תועשב בורל תעצבתמ םיתבה תסירה
 ,םימייוסמ םירוזאב .יהשלכ הארתה םיבשותל תנתינש
 ילייח ןיבל םיניטסלפ ןיב שא יפוליח םילהנתמ םהב
 תומוקמל ורבעו םהיתב תא םיריידהמ קלח ובזע ,ל"הצ
 קלח וראשנ םירקמה לש עירכמה בורב םלוא .רתוי םיחוטב
 תורשעמ .םשוכר לע רומשל ידכ םהיתבב החפשמה ינבמ
 הלא םיבשות יכ הלוע םיניטסלפמ םלצב הבגש תויודע
 ,םירופחדהו םיקנטה שערמ וררועתהש רחאל חורבל וצלאנ

 תחת רבקנ תיבב היהש שוכרה .םתיב חתפב ובצינש
 .תוסירהה

 81 חיפר םיטילפה הנחמב ל"הצ תוחוכ וסרה 10.7.01-ב
 .תויונח ששו יקלח ןפואב דחא תיב ,אלמ ןפואב םיתב
 ל"הצ רבוד .גג תרוק אלל םישנא 272 ורתונ ךכמ האצותכ
 םימיב םיעוגיפה יוביר תובקעב" העצוב הסירהה יכ ןעט
 םילייחה לע ןגהל ידיימה ינוחטבה ךרוצה" לשבו "םינורחאה
 םיתבה תסירה רחאל ומכ ,הז הרקמב םג ."ריצב םיענה
 םע 51.םישוטנ ויה םיתבה יכ ל"הצ רבוד ןעט ,2002 ראוניב
 םיתבהמ קלח תוחפל יכ הלוע םלצב הבגש תויודעמ ,תאז

 ןב ,אהאט ובא לאק'תימ םלצבל ראית ךכ .םיסלכואמ ויה
 :ל"הצ תלועפ תא ,םידלי ינשל באו יושנ ,73

 חאלס רעש רבעל יניטסלפה דצהמ ירי היה אל לומתא
 לש םהיתוחפשמו יתחפשמ ,הלילה תא וניליב .ןיד-א
 העשה תוביבסב .טקשב ונשיו ונתיבב ,םיאושנה ייחא
 ויהש תוצצפהו ירי תולוקל הנישהמ יתררועתה 04:00
 ידמ םיעמוש ונאש םיקנטהו םירופחדה שערב םיוולמ
 אלו ונלש רוזאב םיתבה תא וסרהיש וניפצ אל .םוי

 ילארשיה וא יניטסלפה דצהמ העדוה םוש ונלביק

 םיכישממ םירופחדהש ונבשח .םיתבה תא תונפל
 םיתבהמ תאצל ונלגרתה .ונתאמ קחורמ רוזאל
 םיחרוב ונחנא זא ,םירבגתמ תוזגפההו יריה רשאכ
 .עגרנ בצמהש דע הנחמה ךותב םיחוטב םירוזאל

 םידוהיה ,הצוחה ואצ" :קעצ םידליה דחא עתפל
 לע םינבא תודייל ליחתהו "םיתבה תא םיסרוה
 חפייתה דליה .םתוא ריעהל ידכ םינכשה תותלד
 תיבה תלדמ יתאציו להובמ יתמק דימ .קעצו יכבב
 ,םירבגו םישנ ,םינקז יתיאר .הרק המ תוארל ידכ
 ןופצ ןוויכל םיתבהמ םיאצוי ,םהידלי תא םיאשונה
 ותיבש ,בולכ ראוונא ונלש ןכשה תא יתיאר .הנחמה
 איצומ ,לובגה וקמ םירטמ ינשכ לש קחרמב אצמנ

 תא םיסרוה םהש יתנבה זא .ולש ןאצה תאו וידלי תא
 .ונלש רוזאב םיתבה

 ,םהידליו םהיתושנ ,ייחא תשולש תא ריעהל יתרהימ
 ,העש יצחכ רחאל .רבד תחקל ילב תיבל ץוחמ ונאציו

 ,הנב תא תאצומ אל איהש הקעצ ילש תוסיגה תחא
 ינב" :חורצל הליחתה איה .31 ןב ,אהאט ובא ןייסוח
 תמצוע ללגב תיבל עיגהל ונלוכי אל ."תיבב ראשנ
 .ונלש ןוויכל ץר ותוא וניאר המ ןמז רחאל .יריה
 עתפלו יתנשי" :הנע אוהו היה ןכיה ותוא יתלאש
 ילש דוד לש תיבה תא םיסרוהש יתיארו יתררועתה
 ,תיבהמ חרב דליהש ןמזב ."לפונ ,חפמ יושעה ,גגהשו
61.ולש ראווצב סיסר עגפ

 ןא'ח רוזאב םיתב 82 ל"הצ תוחוכ וסרה 10.11.51-ב
 521 וררוגתה וסרהנש םיתבב .חאפות םוסחמל ךומס ,סנוי

 תובקעב התשענ הסירהה ,ל"הצ רבוד תעדוה יפל .םישנא
 ל"הצ לש םיבצומו םילקד הוונ תולחנתהה רבעל יריה
 ובא המאסוא 71."יריה םויא תא קיחרהל הרטמב"ו רוזאב
 דחאב ררוגתהש ,םידלי העבשל באו יושנ ,04 ןב ,הנומא
:םיתבה תסירה העצבתה דציכ םלצבל רפיס ,םיתבה
 

 00:32 העשב ונתנשמ ונררועתה ,10.11.41 ,יעיבר םויב
 יזוחא ונייה ונלוכו וררועתה םידליה םג .תוזגפה לוקל
 וכבו וקעצ םידליה .הרק המ ונעדי אל יכ ,הדרחו דחפ
 ונעדי אל .םתיא התכב םמיאו זגפ הרונש םעפ לכב
 לש העש יצח רובעכ .תושעל ונילע המו הרוק המ
 םיריעצ לש הצובק העיפוה םיקסופ יתלב הזגפהו ירי

 אבצה יכ תיבה תא בוזעל יל ורמא םה .הנוכשה יבשות
 הליחת קודבל ילב םיתב סרוהו רוזאל סנכנ ילארשיה
 הארתה לכ ונלביק אל ונחנא .תיבב םישנא שי םא
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.10.11.51-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .81
.10.4.72 ,ץראה ,"ןלפק ן"סר לש הרוחשה המישרה" ,רקב יחיבא .91
 .10.6.71-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .02
 .10.01.3 ,ל"הצ רבוד תעדוה .12
 .10.01.5-ב זרי'חמ  ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .22

 ללגב תיבה תא בוזעל יתלוכי אל .תיבה תא תונפל
 יביסנטניאה יריהו ,םיבר םידלי שי החפשמה ינב ןיבש
 .ךשמנ ץוחב

 ןוויכמ םיקנט ונעמשו רבג תוצצפהה לוק 54:32 העשב
 ועיגהו ברעמל חרזממ וענ םיקנטה .חאפות םוסחמ
 ונעמש בוש .ילש תיבהמ םירטמ 07-כ לש קחרמל דע
 וניפו םיריעצ םתוא ועיגה זאו םיקזח םיצוציפ ינש ץוחב
 םידליה .יתמכסה תא לבקל ילבמ ,תיבהמ םידליה תא
 לבא ,םתיא דחי אובאש ושקיב ילש םינבהו וקעצו וכב
 ינב ראש לכ ונפתה םידליה םע דחי .יתמכסה אל ינא
 תוארלו וילע רומשל ידכ תיבב יתראשנ ינאו החפשמה
 .הרקי המ

 תיבה לא וברקתה םיקנטה ןכמ רחאל תוקד רשע
 ימורדה דצב יתייה .םירופחד לש שער םג עמשנו

 ךיא יתעמשו ישארה שיבכהמ קחורמה תיבה לש
 וא ברקתהל יתזעה אל .תיבה תא םיסרוה םירופחדה
 לכל םיכורא תורורצ ורי םיקנטה יכ הצוחה ץיצהל
 אלממ ךימס קבאש יתיאר רשאכ .וזיגפהו םינוויכה
 רעשה ךרד תיבה תא יתבזע ,קתונ למשחהו תיבה תא
 81.יב וניחבי אל םילארשיה םילייחהש ידכ ימורדה

 התשענ םיעטמה תריקעו םייאלקחה םיחטשה תתחשה םג
 תונפל םהל רשפאתש ,הארתה םיבשותל הנתינש ילבמ
 ראתל ביטיה .רחא שוכר וא הייקשהה תורוניצ תא תוחפל
 תורישמ רזחש ,םיאולימב ד"גמס ,ןלפק ימר ן"סר תאז
 חטשל םיסנכנ ,העתפהב םהילע םידרוי ליגרכ ונחנא" :הזעב
 םיאניתשלפה ,יופיחב םיקנט םעו םיסדנה םילכ םע תוסגב
 הצקבש םיצעל םיצר ,םילס םע םיבולעה םינוחפהמ םיאצוי

 םיזופת המכ ףוטקל והשכיא קיפסהל סדרפה לש קוחרה
91."םינורחא

 ףא םיתיעל ,חווט ךורא קזנ עקרקל המרג םיצעה תריקע
 םיחטש ל"הצ תוחוכ וסרה 1002 לירפא ףוסב .ךיפה יתלב
 51-כ ודמשוה וז הלועפב .םיפוסיכ תמוצל ךומס םייאלקח
 ,רהא'ד דלא'ח .תיז יצע 021-כ ורקענו םילובי לש םימנוד
 רקע רופחדה" :הריקעה העצבתה דציכ ראית ,עקרקה לעב
 תא קסירו רקעש רחאל .ותוא קסירו וילע עסנ זאו ץע
 תא וכותב םש ,לודג רוב רופחדה רפח ,הקלחב םיצעה לכ
 תא רופחדה רשיי ןכמ רחאל .לוחב םתוא הסיכו םיצעה
02."הכומסה הקלחל ךישמהו המדאה

 ףסא וגרהנ וב ,1002 רבוטקואב יניס ילאב עוגיפה תובקעב
 תולועפ ל"הצ תוחוכ ועציב ,זפרה ןוריל תלייחהו יקחצי

 .הזע תעוצר ןופצבש היהל תיב רוזאב תובחרנ הסירה
 םויא תא קיחרהל הדעונ" הלועפה ,ל"הצ רבוד תנעטל
 ובא הללאדבע 12."הביבסה יבושיימ יניטסלפה רורטה
 ראית ,היהל תיב בשות ,השולשל באו יושנ ,62 ןב ,לייאלה
 :ןמקלדכ ל"הצ תלועפ תא

 ףיטקב יתקסע ,00:61 העשב ,10.01.4 ,ישימח םויב
 קנט יווילב םירופחד השולש יתיאר רשאכ תובאיוג
 םירצועו תיגוד תולחנתהה ןוויכמ םיעיגמ ןיירושמ בכרו
 יתדובע תא יתמייס .יתיבל תיברעמ םירטמ 003-כ
 יתעמש ,העשמ תוחפ רובעכ .יתיבל יתסנכנו תוריהמב
 םירופחדה יכ יתיארו הצוחה יתאצי .םירופחד לש לוק
 .םיצעה תא רוקעל וליחתהו תובאיוגה עטמל וסנכנ
 םירופחדה ומייס זא ,00:91 העשה דע יתיבב יתראשנ
 םה .המדאה תא רשיילו הבאייוגה יצע לכ תא רוקעל
.יתיב דיל ופלחו החרזמ ועסנ

 םתוא הוולמה קנטהו םירופחדה ורזח ןכמ רחאל
 .םיליצח לדגמ ינא הב ,תפסונה המדאה תקלחל וסנכנו

 חטשב המדאה תא ורשייו םילודיגה תא וסרה םה
 המדאל החרזמ ונפ םירופחדה .םימנוד יצחו השיש לש
 ירפ לש תורוש יתש ורקעו יזרת-א הללאטעל תכיישה
 00:12 העשה תוביבסב .םירטמ 003-כ לש ךרואב רדה
 .בצומל םירופחדה ורזח

 וסנכנ בוש ,00:90 העשב ,10.01.5 ,ישיש םוי רקובב
 תא ורקעו יזרת-א הללאטע לש ותמדאל םירופחד
 םימנוד 12 ותחשוה לכה ךס .ורתונש רדהה ירפ יצע
 לודיגל תוממח לש םימנוד השיש קר ורתונ .ותמדאמ
 תקלחל םירופחדה וסנכנ ,ןכמ רחאל .םימ ראבו םיחרפ
 .םימנוד 72 החטשש ,הללאדבע ויחא לש רדהה יצע
 ראב תא קר וריאשהו םיצעה לכ תא ורקע םה
 ,חאדניז רסאי לש המדאה תקלחל ועיגה םה .םימה
 ימרכ תא רוקעל ולחהו ,םימנוד 03-כ החטישש
 םירופחדה דועב ללפתהל יתכלה םיירהצב .םיבנעה
22.םילודיגה תא תיחשהל םיכישממ

 ושקיבש םיבשותה רבעל ל"הצ ילייח ורי םירקמהמ קלחב
 םויס רחאל ,םשוכרל םרגנש קזנה ףקיה תא ןוחבלו עיגהל
 חאלס לש ותיב .םוקמל ברקתהל םהילע ורסאו ,הלועפה
 10.5.11-ב סרהנ ,םידלי השישל באו יושנ ,44 ןב ,ילוה ובא
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.10.5.61-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .32
 .10.6.32-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .42
 .10.7.01-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .52
.10.4.11 ,ל"הצ רבוד תעדוה .62
.10.4.42-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .72

 ותיבל עיגהל הסינ אוה הסירהה םויס רחאל .חלב-לא רידב
 רחאל שחרתהש תא .ושוכרמ קלח ליצהל תנמ לע סורהה
 :םלצבל ותודעב ילוה ובא רסמ ןכמ

 םהש וניארו םיסורהה םיתבה לא ונכלה רתוי רחואמ
 םישנאהמ קלח .םכותב םיצפחה לכ םע ירמגל וסרהנ

 בהז יטישכת ,ףסכ ימוכס תוסירהה תחת ודביא
 ורי םיסורהה םיתבל ונברקתה רשאכ .תוהז תודועתו
 ויה םוקמבש יפ לע ףא ,הדבכ שא םילייחה ונילע
 ופלחש םיגהנהו תוסירהה ןיב ונאבחתה .םיאנותיע
 ךשמל םהיתוינוכמ ירוחאמ ורתתסהו ורצע שיבכב
 32.העש עברכ

 תנוכשב םייאלקח םילודיגו םיתב ל"הצ סרה 10.6.32-ב
 רסמ םוהרב אטע .חיפר םיטילפה הנחמב המהארב-לא
 תוסירהה תא קלסל םימעפ המכ וניסינ" :ןמקלדכ םלצבל
 םיצפחה תא איצוהלו ןהב דבאש ףסכה תא אוצמל ידכ
 הזה דצב םימעפל ,םשל םיעיגמ דימת םיקנטה לבא ,ונלש
 תלועפ םויס רחאל םג 42."ינשה דצב םימעפלו לובגה לש
 םיתבה יבשותמ םילייחה וענמ ,1002 ילויב חיפרב הסירהה
 באו יושנ ,73 ןב ,לאע-לא דבע דלא'ח .רוזאל ברקתהל
 םייתסה עוריאה" :שחרתהש תא ראית ,םידלי העבשל
 םינכשה םע ונשגינ ןכמ רחאל דימ .רקובב 03:40 העשב
 תוביבסב .ירמגל סורה רוזאה תא וניארו םיתבל ונלש
 םילייחה ,םיסורהה םיתבה לש רוזאב ונייהשכ ,03:60 העשה
 ךותל ונחרב .ונרבעל ורי ןיד-א חאלס רעשבש הדמעב
52."הנחמה לש תורצה תואטמסה



1002 לירפא ,סנוי ןא'ח םיטילפה הנחמ

 ,סנוי ןא'ח םיטילפה הנחמב םיתב ל"הצ סרה 10.4.01-ב
 .ףיטק שוגבש םילקד הוונ תולחנתהל ךומסה חטשב
 םינשנו םירזוח ירי יעוגיפ תובקעב" ,ל"הצ רבוד תנעטל
 ירי הז ללכבו ,םילקד הוונ בושייה רוזאב הנורחאל ועריאש
 םינבמה תסירהל ל"הצ תוחוכ שמא ולעפ ,המגרמ תוצצפ
 תא עונמל תנמ לע ,יריה עצוב םהמ רשא םייניתשלפה
62."םילייחו םיחרזא דגנכ רורטה תולועפ ךשמה

 םיתב השולשו אלמ ןפואב םיתב 42 וסרהנ הלועפ התואב
 תרוק ילב םישנא 291 ורתונ ךכמ האצותכ .יקלח ןפואב

 םיניטסלפ ןיב שא יפוליח וחתפתה הלועפה ךלהמב .גג
 - וגרהנ םיניטסלפ ינש .םיתבה תא וסרהש םילייחה ןיבל
 ,05 ןב ,דיע ןאעמס סאילאו ,52 ןב ,קזאר ובא אסומ ינאה
 .םייניטסלפה ןוחטיבה תוחוכל ךייתשהש

 ,93 ןב ,זול ובא דמחומ ליל'ח לאל'ג לש ותודע
72םידלי הנומשל באו יושנ

 יתלכאו יתיבל יתעגה ,03:51 העשב ,10.4.01 ,ישילש םויב
 ילכ לש תולוק יתעמש העשכ רחאל .םיירהצה תחורא תא
 תיבהמ יתאצי .חאפות םוסחמ ןוויכמ םיענ םידבכ בכר
 םילייח השולש וילעו םוסחמה תברקב אצמנש ףונמ יתיארו
 ינבל יתרמאו התיבה יתרזח .םיקנט ינשו קשנ םיאשונ
 ויה םינטקה יידלי .תיבהמ האיציל ןנוכתהל החפשמה
.םיקעוצ םדועב םתוא שיבלהל הלחה יתשאו םילהובמ

 קלחש יתיאר .תיבהמ ונאצי עוקשל הלחה שמשהשכ
 תא יתחקל .וראשנ םקלחו םהיתב תא ובזע םינכשהמ
 ,הדייבוע ובא רמינ םשב החפשמ בורק לש ותיבל יתחפשמ
 דגסמב ללפתהל יתכלהו ,ונתיבמ םירטמ 021-כ אצמנה
 לע לגרב יתכלה דגסמהמ יתאציש רחאל .יעפאש-א
 קנט ונעמש .הקרז ובא ידאר ידוד ןב םע ישארה שיבכה
 ונצצה םעפ ידמ .תידדצ ךרדב ונאבחתהו הנחמל ברקתמ
 .םיברקתמ ןכא םיקנטה םא תוארל חאפות םוסחמ רבעל
 רקבל יתכלהו הנחמב טקש ררש 00:32 העשה תוביבסב
 .יתחפשמ תא

 ."רבכא הללא" םיקעוצ םישנא ונעמש 03:32 תוביבסב
 םירחא םיבר םיבשותו ינא .הנחמל וסנכנ םירופחדו םיקנט
 היהש רחאמ םיידדצה תובוחרב ונדמענו םיתבהמ ונאצי

 ילארשיה אבצה עתפל .ישארה שיבכה לע דומעל ןכוסמ
 תודמעמו םיקנטהמ הנחמה לע תויביסנטניאב תוריל לחה
 הוונ" היישעתה רוזאבו הנחמל ביבסמש ילארשיה אבצה
 דגסמל ךומס יתדמע .עגרל קספ אל יריה ."םילקד
 ינששו רפעה םוסחמ דיל דמוע קנטש יתיאר .יעפאש-א
 דחא םיאצמנה ,ילש םיתבה ינש רבעל םיברקתמ םירופחד
 .ינשה דיל

 העברא וב ויה .ר"מ 052 לש חטש לע יונב היה םיתבה דחא
 .החפשמה שוכר לכ אצמנ ובו םיתורישו חבטמ ,םירדח
 ץע ,םיפיזש ץע ,ןומיל ץע ,םילקד השולש שי תיבה רצחב
 תיינב .היינבב ןיידע היה ינשה תיבה .תיז ץעו תובאייוג
 היה רומא ןונכתה יפ לעו המייתסה רבכ הנושארה המוקה
  .תומוק שש ןב תויהל תיבה
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 יריה דועב היינבב אצמנש תיבה תא סורהל לחה רופחדה
 יתלאש .קוחרמ יריב וביגה םיניטסלפה .ךשמנ יביסנטניאה
 יתיב תא םג םיסרוה םירופחדה םא יביבס םיריעצה תא
 לע תופצל יתרבע .אלש ונע םהו ,םיררוגתמ ונחנא וב ,ינשה
 תא םיסרוה ןכ םירופחדהש יתיארו רחא םוקממ שחרתמה
 לשו ימא לש ,דאהי'ג יחא לש םהיתב תא םגו ינשה יתיב
 תכלל יתיסינ .םלהל יתסנכנ .ינשל דחא םיכומסה ידוד ןב
 ידיל ודמעש םישנא ךא ,תוזגפההו יריה תורמל תיבה ןוויכל
.תכלל ינממ וענמ

 ,םיתבהמ םהידלי םע חורבל ולחה םישנא ,המ ןמז רחאל
 םישנאהמ קלח .האפרמהו םילוחה תיב ןוויכל ,שא תחת
 םילוקמרב וארק םידגסמה .יעפאש-א דגסמ תברקב ודמע
 הנחמבש הווטאטק-לא תנוכשל עיגהל הנחמה ישנאל
 םיעוצפ וניפ םיסנלובמא .םוקמה יבשות לע ןגהלו ,יברעמה
 םיכומסה םיתב סורהל וכישמה םירופחדה .ישארה בוחרהמ
.יתיבל

 .הנחמה תא בוזעל םיקנטה וליחתה תועש המכ רחאל
 יחא לש ותיב לע זגפ םיקנטה דחא הרי ,םתאיצי ךלהמב
 ךא יתיבל ברקתהל יתיצר .תונותחתה תומוקה יתשב עגפו
 ,00:50 העשה תוביבסב .ודיל רופחד שי ןיידעש יתיאר
 לע ורונ םיסורהה םהיתבל ברקתהל וסינש םישנא השולש
 גרהנ ,קזאר ובא אסומ ינאה ,םהמ דחא .ועצפנו אבצה ידי

.גרהנו הרונ שיבכה לע דמעש רומח םג .םוקמב

 יתמהדנ יתברקתהשכ .תיבה ןוויכל יתכלה רתוי רחואמ
 תוכבל יתלחתהו ירטסיה יתייה .יתיארש ןברוחהמו סרההמ
 יתכלה .םישנאמ קיר היה אוה ךא רוזאה לכב יתצר .קועצלו
 לבא ,רדסב םמולשש אדוול ידכ יתחפשמ ינב והש וב תיבל
 ,סורהה יתיבל יתרזח .תיבב דחא ףא יתאצמ אל ירעצל
 .בוש תוכבל יתלחתהו רפעהו םינבאה תמירע לע יתבשי

 וקל ילש םינכשה םג .יתוא םחנל ואב רוזאהמ םישנא
 תומירעמ םיצפח איצוהל אוושל וסינו וקעצ םישנה .םלהב
.םינבאה

 םתיאו םוקמל ועיגה םיבשות יפלא .חורזל הלחה שמשה
 התיבה ועיגה יידליו יתשא עגר ותואב .םיאנותיע םג ויה
 םינכשהו הפלעתה יתשא .םינבא תמירעל ךפה אוה יכ וארו
 ןיידע ינאו תוכבל ולחה םידליה .םילוחה תיבל התוא וחקל
 עוסנל אל וליפא ,רבד תושעל יתלוכי אלו םלהב יתייה
 יתשא תועש שולשכ רובעכ קר .םילוחה תיבל יתשא ירחא

 יפלא ןיב ובבותסהש ,יידלי .לופיט הלביקש רחאל ,הרזח
 דחיב וניכבו םינבאה תמירע לע ונתיא תבשל ואב ,םישנאה
 ונל ואיבה ונילע ומחירש םינכשהמ המכ .םיירהצה רחא דע
.תיבה תוסירה לע ותוא ונלכאו ונבשי .לכוא

 ונלוכ וניהש .החפשמה יבורקמ דחא לצא ןושיל ונכלה
 תוסירהל ונרזח תרחמל .הלילה לכ וב ונראשנו דחא רדחב
 רפסה תיבל וכלה אל םידליה .םויה לכ ונראשנ םשו תיבה
 תחת ורבקנ םהלש תורבחמהו םירפסה לכ יכ םיימוי ךשמב
.תוסירהה

 בלצה ליחתה ,םירהצה רחא תועשב ,10.4.21 ,ישימח םויב
 להוא ונלביק .תוכימשו םילהוא םיבשותל קלחל םודאה
 ונבשי .םינבאה תמירע לע להואה תא ונמש .תוכימש רשעו

 החפשמה יבורק לצא ןולל ונרזח ברעבו םויה לכ להואב
 בושל ונתאמ עונמל ידכ להואה לע הריי אבצהש ונדחפ יכ
.םוקמב ררוגתהל

 דלי לכל ונתנו םיבוט םישנא ועיגה ,10.4.31 ,ישיש םויב
 םיינועבצ םיטע ,תורבחמ םע ןטק קית רפסה תיבב דמולש
 דלי לכל ךוניחה דרשמ קליח ,10.4.51 ,ןושאר םויב .קחשמו

 רפסה תיבל וכלה םידליה .רלוד 05-ו קית ותיב תא דביאש
 יבורק לצא ונשי רשאכ .התנתשה םהלש תוגהנתהה ךא
 וקעצו הלילה ךלהמב םהיתוטימ תא וביטרה םה ,החפשמה
 יתשא לשו ילש תוגהנתהה םג .המיא תומולח ומלח יכ
.ורערעתה וניניב םיסחיהו התנתשה

 ררבל תנמ לע ןוכישה דרשמל יתינפ םימי השימחכ ינפל
 הנוכשב הריד יל העיגמש יל עדונ .הריד לבקל יאכז ינא םא
 הרידל תוחתפמ יתלביק .רסאנ םילוחה תיבל הכומסה
 םירדח ינש לש עקרק תריד וזש יתיאר .הילא יתכלהו
 תא יתחקל .והשלכ טיהר וא ןולס ,םיתוריש ,חבטמ אלל
 םינוגראמו םישנאמ ונלביקש םיצפח המכו םידליהו יתשא
 העברא הילא ונסנכה .הרידה תא וניקינו םימאלסיא
.חבטמ ילכ המכו םינורזמ

 ןיא .תטהורמ אל הרידב םירג ונחנא ,10.4.32 ,ינש םוימ
 ןחלוש וא ,תונורא ,היזיוולט ,הסיבכ תנוכמ ,ררקמ הב
 .םירסחה םירבדה תא תונקל ףסכ ונל ןיא .םידליל הביתכ
 רוזאב תויביסנטניאב הרוי אבצה יכ ןכוסמ וז הנוכשב םג

.תיבהמ םיאצוי אל ונחנאו הליל ידמ
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.10.6.32 ,ל"הצ רבוד תעדוה .82
.10.6.72-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .92
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 71 חיפר םיטילפה הנחמב ל"הצ תוחוכ וסרה 10.6.32-ב
 הלא םיתבב .יקלח ןפואב דחאו אלמ ןפואב םיתב
 יוביר תובקעב" יכ רסמ ל"הצ רבוד .םישנא 711 וררוגתה
 לובג לע ל"הצ תוחוכ רבעל יריו םינומיר תוקירז יעוריא
 ךרוצהו ,םינורחאה םימיב חיפרל ךומס םירצמ - לארשי

 ל"הצ עציב ,ריצב םיענה םילייחה לע ןגהל ידימה ינוחטיבה
 תינוחטב הטילשב חטשב תיסדנה תיעצבמ תוליעפ שמא
82."האלמ תילארשי

 ןב ,םוהרב ןאמילוס םירכ-לא דבע ןאנדע לש ותודע
92םידלי השישל באו יושנ ,34

 לש שער לוקל יתררועתה ,רקובב 03:10 העשב ,תבש םויב
 ,אב אוה ןכיהמ ןיחבהל יתחלצה אלש ,םירופחדו םיקנט
 הנופה תיבה ןולח תא יתחתפ .תוזגפה לש קזח שער יתעמשו
 03-כ לש קחרמב לודג יאבצ רופחד יתיארו חרזמ ןוויכל
 םינבמ ינשו היקשה ימ תכירב סרה רופחדה .תיבהמ םירטמ
 .םוהרב אטע ידוד ןבלו יל םיכיישש םימ תובאשמ לש
 חרב אוה .05 ןב ,ןאמילוס יחא יתיבל עיגה עגר ותואב
 ןכשה לש חטשה ךותל וסנכנ םיקנטהש יל רפיסו ותיבמ
.ונתיבל תיברעמ ,ונלש

 ,ימא תא יתחקל ילארשיה אבצה לש הזגפהה ידכ ךות
 ונחנאש םידלילו יתשאל יתרמאו ,םילגלג אסיכל תקתורמה
 .הירטסיהו דחפ יזוחא ויה םלוכ .תיבהמ חורבל םיכירצ
 םירגובמ לשו םינטק םידלי לש תוחווצ ועמשנ הנוכשה לכב
."?וחרב םה םאה ,ילש חאה הפיא ,ילש ןבה הפיא" :ולאשש

 קורי-לוחכ עבצב רוא ןרקב יתנחבה יתיבמ יתאצי רשאכ
 םירטמ 008-כ אצמנה ,בורעוז-לתב יאבצ לדגממ תאצויש
 תא יתראשה .רוזאב םיתבה לכל תינפומו ,רוזאל ברעממ
 םידליה וכלה ןאל תוארל יתרזחו ישארה שיבכב הדבל ימא
 יתיאר תיבל יתברקתהשכ .החפשמה ינב ראשו יתשא ,ילש
 לכ סרוה רופחדהו רחא תיב לע םעפ לכ תנווכמ רואה ןרקש
 .וילע תנווכמ ןרקהש תיב

 ,השעמ תעשב אלו םדוק אל ,ונל עידוה אל ילארשיה אבצה
 ראש םג ומכ ,ונקפסה אל ןכל .וניתב תא סורהל הנווכה לע
 אבצה .תיבהמ ונלש םיצפחה תא איצוהל ,ונלש םינכשה
 .םיקנט םע 03:10 העשמ לחה רוזאה תא רתיכ ילארשיה
 ךרעב .םירופחד ינשו םיקנט השימח םש ויהש בשוח ינא
 םש ויה .םיתבה תא סורהל ולחה םירופחדה 00:20 העשב

 ןוטבה רדגל דמצנ םישנאהמ קלח .וחרב ןלוכו תוחפשמ 42
 .הנופצ םירטמ 001-כ וקחרתה םקלחו לובגה לש

 ילארשיה אבצה .םייתסה עוריאה 03:50 העשה תוביבסב
 .יידלי תאו יתשא תא שפחל יתלחתה ינאו רוזאהמ אצי

 תבשוי ,ןוירהב תאצמנה ,יתשאש יל הרמא ןאנח יתוחא
 ללגב הילגר לע דומעל תלגוסמ אלו ישארה שיבכה לע
 יתכלה .םיסורהה םיתבה לש ארונה הארמהו המיאה ,דחפה
 םומיד הל שיש יל הרמא איהו הל הרק המ יתלאשו הילא
 התוא יתסנכה .תיבהמ וחרבש ןמזב הצירהו דחפה ללגב
 חקל אוהו ,עוראה םוקמב דמעש ,א"וורנוא לש סנלובמאל
 .סנוי ןא'חל חיפר ןיב אצמנש יפוריאה םילוחה תיבל התוא
 רחא םויהו םימי העברא ךשמב םילוחה תיבב הראשנ איה
 הילעש הל ורמא םיאפורה .התיבה הרזח איה םיירהצה
 בצמ תא קודבל עובשב םעפ עיגהלו הרומג החונמב תויהל
.רבועה

 לכ ומכ לבא ,רתוי חוטב םוקמב תיב רכוש ינא םויכ
 םע דחי רג ינא .יתיבמ ץפח ףא ליצהל יתחלצה אל םינכשה
.םירדח השולש ןב ןטק תיבב יירוהו יתוחא ,יתחפשמ

 תויטבמאו םיחבטמ ינש ,םירדח השיש ליכה סרהנש ונתיב
 תכירב תא םג סרה אבצה .ר"מ 003-כ לש חטש לע
 רידו הבאשמ ,םיעונמ רדח ,יל תכייש התיהש הייקשהה
 תחאו םישבכ שש ויה רידב .ר"מ 001-כ לש חטשב םישבכ
 תיז יצע השיש רקע םג רופחדה .הסירהה ןמזב הגרהנ ןהמ
.04 ינב ויהש

 

 ןא'חב ל"הצ סרה ,10.01.7-בו 10.01.6-ב ,םיימוי ךשמב
 תורשע המכ לש קחרמב םיאצמנה ,םייאלקח םיחטש סנוי

 אל ל"הצ רבוד .ףיטק שוגבש לט ינג תולחנתההמ םירטמ
.הלא הסירה תולועפל סחייתה

 ,לטסא-לא דמחומ דימח-לא דבע דהאנ לש ותודע
03םידלי הרשעל באו יושנ ,63 ןב

 הקלחב .םימנוד 05-כ החטשש המדא תקלח ונתולעבב
 .היחולמו םיליצח ,םיאושיק ןכו רמת יצע םיעוטנ ויה
 הנופ ,םירטמ 002-כ ךרואל ,הקלחה לש יברעמה הלובג
 02 ןיב ענ תולחנתהה ןיבל הניב קחרמה .לט ינג תולחנתהל
.םירטמ 05-ל
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.10.01.52-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .13

 העשב .המדאה תקלחב יתדבע ,10.01.6 ,תבש םוי רקובב
 רפעה ךרד לע םייאבצ םיפי'ג השישכ ועיפוה 03:70
 והש םה .תולחנתהה חטשל ונלש חטשה ןיב הדירפמה
 םג היה םוקמב .חטשה תא ונחבו העשכ ךשמב םוקמב
 ימורד בצוממ ועיגה םיפי'גה .רתוי םדקומ םשל עיגהש ,קנט
 םיפי'גה ובזע 03:80 העשב .למא-לא תנוכש לומ םקוממה
.המורד ועסנו םוקמה תא קנטהו

 םיפי'ג השימחכ םוקמל ועיגה 00:21 העשה תוביבסב
 .ןבל עבצב פי'ג דועו לובגה רמשמ לש םיפי'ג ינש ,םייאבצ
 ודרי םילייחה .םילייחב סומע לודג בכר ילכ עיגה םתיא
 םותבו רוזאה לע ופיקשה םה םעפה םג .בכרהמ המ ןמזל
.המורד ועסנו םילייחהו םיפי'גה ובזע יצחו העש וא העש

 םיוולמ םייאבצ םיפי'ג הרשעכ ועיגה 00:51 העשב ךרעב
 חטשו רפעה ךרד ינפ לע וסרפתה םילייחהו םיפי'גה .קנטב
 לש תוממחה ךותב ומקמתה םילייח המכ רשאכ ,הדרפהה
 .לודג יאבצ רופחד םג עיגה םיפי'גה םע דחי .לט ינג
 חטש תא רשייל רופחדה לחה ,ועיגהש רחאל העש עברכ
 יאלקחה חטשה ךותל ףדה אוה .רפעה ךרד תאו הדרפהה
 םירעהו ךרדה ךרואל תוחנומ ויהש רפע תומירע ונלש
 היקשהה תכרעמ יבג לע תוסורה תוינוכמ ידלשו תלוספ
 םילייחהו םייתעשכ ךשמב ךכ דבע רופחדה .רמתה יצע לעו

 תא ובזע םייאבצה םיפי'גהו רופחדה .וילע ופיח םילארשיה
.00:71 העשה תוביבסב המורד ועסנו םוקמה

 תכרעמש וניאר .םוקמל ייחא םע יתשגינ םתביזע םע
 הרבקנש רחאמ שומישמ האצי רמתה יצע לש היקשהה
 יקלחו תוינוכמ ידלש ,לוח ,תלוספ ,םינבא תומירע תחת
 ורבקנ םינש רשעכ ינב רמת יצע הרשע .םילודג תכתמ
 אל םיילארשיה םילייחה לש יריהו הכשחה ללגב .וסרהנו

 תא תוחדל ונטלחהו היקשה רוניצ ףא ץלחל יתחלצה
.תרחמל הדובעה

 ,03:31 העשה תוביבסב ,10.01.7 ,ןושאר םויב ,תרחמל
 לחהו םיקנטו םיפי'ג רפסמב הוולמ ,רופחדה בוש עיפוה
 רשיי אל אוה ותוא ,חטשה לש ינופצה קלחה תא רשיל
 ךותל ףדה אוה הניפ רופחדהש המ לכ תא .םדוק םוי

 םשל וכלה ינממ םיריעצה ייחא תשולש .ונלש חטשה
 וסכתי םרטב תרנצ לש םירטמ 004-ל בורק ליצהל וחילצהו

 םג רופחדה .םהילא ברקתה רופחדהשכ וחרב םה .תלוספב
.ונלש חטשה ךותל רפעה תא ךילשהו רפעה ךרד תא ףרג

 םוקמה תא םיקנטהו רופחדה ובזע יצחו העשכ רחאל
 ידכ ךות .הרארק-לא ןוויכל הנופצ רפעה ךרד לע ועסנו

 תודש ךותל רפעה תא ףדהו ךרדה תא ףרג רופחדה העיסנ
 עיפוהל לולע רופחדהש ששוח ינא .ךרדה ךרואלש םיאלקחה
 ברקתהל לוכי ינניא עגרכ .חטשל םיפסונ םיקזנ םורגלו בוש
 תיאבצה הדמעל הפושח וישכע איה יכ ונלש המדאה תקלחל
 .ונדילש



 תוחוכ ותיחשה ,10.01.52-בו 10.01.42-ב ,םיימוי ךשמב
 ןא'ח זוחמבש הרארק-לא רפכב םייאלקח םיחטש ל"הצ
 הז הרקמל םג .ףיטק שוג לש תויולחנתהה רדגל ךומס ,סנוי
 .ל"הצ רבוד סחייתה אל

 באו יושנ ,34 ןב ,דיבע ילע רבא'ג ידעס לש ותודע
13םידלי הרשעל

 הנדסה .ףוליח יקלחל בכר ילכ קוריפל הנדס יתולעבב
 תולחנתהה לש תיחרזמה רדגה דיל ,יתיבל ברעממ התיה
 021-כ ינפ לע .ר"מ 059-כ היה הנדסה חטש .ינזח רצנ

 םע םירדח השולש ליכהש הנבמ דמע הנדסה חטשמ ר"מ
 ינשכ ההבוגש רדג הפיקה הנדסה תא .חבטמו םיתוריש
 רדגה הפיקה ותוא חטשב .םירטמ 09-כ הכרואו םירטמ
 יצע העברא ,םינש עבש ינב םיבינמ תיז יצע 21-כ ולדג
 ,םינש שמח ינב הבאייוג יצע העברא ,םינש שמח ינב הנאת
 .םינש עבש ןב המקש ץעו םינש שולש ינב םילקד השולש
.םינוי לולו יונ יצע םוקמב ויה ןכ ומכ

 םע םיתומיע ןיאו טקש ונלצא ,םירחא םירוזאל דוגינב
 לובגל תיברעמ םירטמ 03-כ ,הנדסה לומ .ילארשיה אבצה
 ,10.01.42 ,לומתאל ןוכנ .תיאבצ הדמע תאצמנ ,תולחנתהה
 ,םיעשתה תונשב ורצויש תוניקת תוינוכמ שולש הנדסב ויה
 תוינוכמ 02-כו קורפל ודעויש תוניקת אל תוינוכמ 03-כ
 היה תוינוכמהמ קלח .ףוליח יקלח יפלא ויה םוקמב .תופסונ

 .הכותב םוקמ היה אל יכ הנדסל ץוחמ

 .םילעופה םעו יינב ינש םע הנדסב יתייה ,10.01.42 ,לומתא
 ילארשי קנט ןופצ ןוויכמ ועיגה 00:61 העשה תוביבסב
 רשאכ .תולחנתהה רדג ךרואל וענש קנע יאבצ רופחדו

 ודמעש תוינוכמה תא תונפל רופחדה לחה ,הנדסה לא ועיגה
 שיבכה ןוויכל הנדסהמ ונחרב .הנדסה ךות לא רדגל ץוחמ
 בוזעל ונל ורוה אלו ונתוא וריהזה אל םילייחה .ישארה
 בזע רופחדהש רחאל ,תוקד 54-כ רובעכ .ונב ורייש ונדחפו

 ודמעש תוינוכמה לכש יתיארו הנדסל יתרזח ,םוקמה תא
.הלודג המירעל ומרענו רופחדה ידי לע וכעמנ הנדסל ץוחמ
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 .20.1.31 ,ץראה ,"םישוטנ - חיפרב וסרהנש םיתבה :גומלא ןורוד ףולאה" ,לארה סומע .23
www( ץוחה דרשמ רתאב  'ר .חיפרב םיתבה תסירהל עגונב יאנותיע תלאשל הבושת תרגסמב ורמאנ םירבדה .33 . afm . vog . li(:

MP  norahS  no  eht  FDI  noitca  ni  hafaR  : troffE  ot  pots  gnilggums  fo  snopaew  yb  eht  snainitselaP "  , 31  yraunaJ  , 2002"
 .20.1.11 ,ץראה ,"םילייח לע וריש םיאניתשלפל הסחמ ושמיש חיפרב וסרהנש םיתבה :ל"הצ" ,לארה סומע .43
.20.1.21-ב םנא'ר רדייח ידי-לע התבגנ תודעה .53

 ןב אאלע ינב יתוא ריעה תוצחב ךרעב .יתיבב יתנשי הלילב
 .הנדסה תא םיסרוה םהו ורזח םירופחדהש יל רמאו 12-ה
 רחא ושעש םיקזנב וקפתסי םהש יתבשח יכ יתעתפוה
 יבשות .בוחרל יתאצי ינאו וררועתה תיבה ינב לכ .םיירהצה
 יתיאר .שחרתמב וטיבהו תוידדצה תואטמסב ודמע הנוכשה
 תא ךעמו הנדסה תא סרה רופחדה .קנטב הוולמ רופחד
 בוחר תא קנטב הוולמ רחא רופחד רבע ליבקמב .תוינוכמה
 רפחו שיבכהמ קלח סרה ,םירטמ 007 ךרעב עסנ ,רחב-לא
  .קומע רוב וב

 רדג סורהל לחהו ויתובקע לע רופחדה רזח ןכמ רחאל
 021-כ הכרואש  לטסא-לא ליל'חל ךיישה חטש המחתש
 םילקדו תיז יצע 04-ל בורק רקעו ךישמה אוה .םירטמ
 יצע 06-כ רקעו הברעמ עסנ רופחדה .הז חטשב ולדגש
 הדאמחל םיכיישה םימנוד השולשכ לש חטשב ולדגש תיז

 השולשכ ולדוגש חטשל רופחדה ךישמה ךכ רחא .לטסא-לא
 יצע 06-כ רקעו ,לטסא-לא סנוי ,ויחאל םיכיישה םימנוד
 לש ימורדה דצהמ תוליבקמה תוקלחל רבע רופחדה .תיז

 תוקרי ולדג וב םימנוד השולשכ לש חטש תיחשהו שיבכה
.הנאת יצע הרשעכו תיז יצע 03-כ רקעו

 לחהו שיבכה לש ינופצה ודצל רופחדה רבע ,םייסש רחאל
 רופחדל ליבקמב ,החטשבש תיבהו הנדסה תא סורהל
 םילייחהו םיידדצה תובוחרב ולהקתה םיבשות .ןושארה
 םג ושע ךכ .םלה ינומירו םיעילק תוריל ולחה םיקנטב
 םיעילק .ףונמה לע המקוהש תיפצתה תדוקנב ויהש םילייחה
 ןולחב םג ועגפו יתיב לש םייברעמה תוריקבו תונולחב ועגפ
 .היזיוולטה תא ול וסרהו ידאווע-לא לאמכ ינכש לש
 תא ורבשו ולש תינוכמה לע ןולחהמ ולפנ שיש תוכיתח
 םוקמל ונלוכ ונחרב יריה תליחת םע .ירוחאה ןולחה תיכוכז
.וילא םיעיגמ אל םיעילקהש רתוי חוטב

 וענ םירופחדה ינש ,הנדסה תא סורהל ומייסש רחאל
 ,הנווארפ ריזנ לש ותיבב רדג סרה םהמ דחא .החרזמ
 תוגג םע םירדח ינש טטומו רצחב תיזה יצע תא רקע
 ליבה-לא םיסאו לש ותיב תא סרה ינשה רופחדה .םיפער
 אלש םירדח ינש דועו הנדסל תיחרזמ םירטמ 05-כ אצמנש
.םהב וררוגתה

 ,םיקנט ינש יווילב ,םירופחדה ינש ובזע 00:20 העשב ךרעב
 םירחא םישנאו ינא .המורד ונפ םיפסונ םיקנט ינשו הנופצ
 הדמעהמ שאב ונילע וחתפ םילייחה לבא ,רוזאל תשגל וניצר
.ונחרב ונלוכו הנדסה לומ תאצמנה תיאבצה

 תוכיתח ,םינבא לש תומירע יתאצמו םוקמל יתאב רקובב
 אצמנה ידאוול רופחדה ףחד בורה תא .תוינוכמו תכתמ
 יפלכש תורמל הרקש הממ םומה ןיידע ינא .הנדסל ןופצמ
.שואיי וא םעז ינמיס הארמ ינניא ץוח



 םיתב 06 חיפר םיטילפה הנחמב לארשי הסרה 20.1.01-ב
 םיתב העבראו ,םיניטסלפ 416 וררוגתה םהב ,אלמ ןפואב
 .םישנא 42 וררוגתה םהב ,יקלח ןפואב םיפסונ

 דוקיפ ףולא .הרורב הניא םיתבה תסירהל תימשרה הביסה
 הלא" ןכש וסרהנ םיתבה יכ ןעט ,גומלא ןורוד ,םורדה
 םישדוחה תשולשב .ל"הצ תוחוכ לע ורי םכותמש םיתב
 שאר 23."הלבח ינעטמ השימח םתברקמ ולעפוה םינורחאה
 תסירה תא קידצה ,תאז תמועל ,ןורש לאירא הלשממה
 םיחירבמ ןכרד תורהנמ ורפחנ םתחתמ יכ הנעטב םיתבה
 ןיב רוחבל אל ףידעה ל"הצ רבוד 33.קשנ ילכ םיניטסלפה
 הסחמ ושמיש וסרהנש םיתבה" יכ ןעטו תואסריגה יתש
 דשח הלע ,ףסונב .רוזאב ל"הצ ירויס לע וריש םיאניתשלפל
 יעצמא וחרבוה ןהבש תורהנמ ורפחנ ולא םיתב תברקבש
43."תיניתשלפה תושרה חטשל םירצממ המיחל

 ויה וסרהנש םיתבה יכ ןועטל ושקעתה םיימשר םימרוג
 ,תאז םע .רוזאב יריה יעוריא לשב ,בר ןמז הזמ םישוטנ
 םלצב הבגש תורחא תויודע םג ומכ ,ןלהל תאבומה תודעה
 הרקמב םגש ךכ לע רוריבב העיבצמ ,םיתבה יבשותמ
 םיתבהמ קלח תוחפל ויה ,םימדוק םירקמב ומכ ,הז

 .םיסלכואמ

 ןב ,ילבאב-לא אפטסומ ןייסוח חלאס לש ותודע
53םידלי הרשעל באו יושנ ,74

 רטמכ לש קחרמב ,חיפר םיטילפה הנחמב אצמנ יתיב
 ילארשיה בצומל תיברעמ ,םירצמ םע לובגה רדגמ דחא
 .שיא 41 הנומה יתחפשמ םע רג ינא .ןיד-א חאלס רעשב
 00:20 העשה תוביבסב יתררועתה ,20.1.01 ,ישימח םויב
 בצומה ןוויכמ ועיגהש םירופחדו םיקנט לש תולוקל רקובב
 םירופחדה .ומק יינב םג יכ יתיארו יתטיממ יתמק .ילארשיה
 רתי תא ונרעה .תוריהמב חורבל ונטלחהו תיבל וברקתה
 רשאכ םירופס םירטמ תכלל ונקפסה .ונחרבו החפשמה ינב
 דיימו ברקתה םהמ דחא .תיבל ועיגה םירופחד השולש
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 אלש יתנמאה אלו םשגב תוינש המכ יתדמע .הסירהב לחה
 יל ארק םהמ דחאו וקעצ םידליה .רתוי יתיב תא הארא
 ,ךומסה בוחרל ונחרב .עגפא אלש ידכ רחאמ חרבאש רמאו

 לע ונלכתסהו ,יידכנו יידלי ,יתחפשמ ינב םע יתדמע םש
 .תוקד רשע ךשמב ונתיב תא סרוה רופחדה

 םישנהו םידליה .ונתיבל םיכומסה םיתבל ושגינ םירופחד ינש
 ופסאתה הנחמה יבשות לכ .ושיערה םירופחדהו וקעצ
 ,םהיתבמ םיחרוב םישנא וניאר .תוחפשמל רוזעל וסינו
 הארמה .םשגב םהידלי תא םיאשונו הניש ידגב םישובל
 ךומסה בוחרב ופסאתה םיריידה .ליהבמו דיחפמ היה
 ינפל העש יצחכ .םייתעשכ םש וראשנו םיסורהה םהיתבל
 ןפואב תוריל םילארשיה תוחוכה ולחה ,סורהל ומייסש
 ונצלאנו בוחרב ופסאתהש םיבשותה רבעל יביסנטניא
 ויה תובוחרה .אבחתהל ידכ םירצו םיידדצ תובוחרל חורבל
.ןמזה לכ תדרל ךישמה םשגהו םימשג ימב םיאלמ

 ףודהל וסינש םישומח םיניטסלפ םוקמל ועיגה עגר ותואב
 .העש יצחכ וכשמנש שא יפוליח ולחהו םילארשיה תא
 ליחתה ילארשיה חוכה ,רקובב 00:40 העשה תוביבסב
 .ןתינש המ תא ליצהל הרטמב יתיבל יתרזח זאו תגסל
 יתחלצה אלו ןיטולחל סורה יתיבש יתיאר יתעגה רשאכ
 תופקתה תעב יל רזועה יאופרה רישכמה תא אוצמל
 לבקמ ינא .םיתיעל תחקל ילעש תופורתה תאו המטסאה
 עויסל תימואלניבה תונכוסה לש האפרמהמ הלא תופורת
.יאופר

 םישבול ונאו הסחמ אלל ונרתונ יתחפשמ ינבו ינא ,םויכ
 םידגבה לכ יכ הסירהה לילב ונשבלש םידגבה םתוא תא
 .תיבה תוסירה תחת ורבקנ םיטיהרהו
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 הטוב הרפה הווהמ ,ליעל הראותש יפכ ,לארשי תוינידמ
 תסירה .ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה תוארוה לש
 תבחרנ העיגפל המרג םייאלקחה םיחטשה תתחשהו םיתבה
 םינש תואצותב תאשל ץלאיתש ,תיחרזאה הייסולכואב
 הלוכי הניא תיחרזאה הייסולכואב וזכ העיגפ .תוכורא
 ,"םיפוחד םייאבצ םיכרצ" לש הנעטב תקדצומ תויהל
 ןה הלא תולועפ .םיימשר םילארשי םימרוג םינעוטש יפכ
 ,תיחרזאה הייסולכואה דגנ תנווכמה תיביטקלוק השינע
 ןהשלכ המיחל תולועפב התוברועמל ןעוט וניא אבצה םגש
 םלשל לארשי תברסמ ,הלא תורפה תורמל .לארשי דגנ
.וז תוינידממ האצותכ עגפנ םשוכרש םיניטסלפל םייוציפ

 ,ימואלניבה םודאה בלצה םהב ,םיימואלניב םימרוג
 תדעוו ם"ואה לש םדאה תויוכז תדעו םעטמ תחלשמה
 תבחרנה שוכרה תסירה לע השק תרוקיב וחתמ ,לשטימ
 וז תוינידמ יכ ועבק םלוכ .הזע תעוצרב לארשי תעצבמש
 וארקו ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה לש הרפה הווהמ
 63.רתלאל המשייל קיספהל לארשיל



 תעוצרו תיברעמה הדגה יחטשמ קלח תרבעה רחאל םג
 הרתונ ,ולסוא ימכסה תרגסמב תיניטסלפה תושרל הזע
 םייקל תבייוחמ איה הזככ .םיחטשב שבוכה חוכה לארשי

 יניד יפל לועפלו תשבוכ הנידמ לע תולטומה תובוחה תא
 םג םיחטשב םישחרתמ םויכש קפס ןיא ,םנמא .שוביכה
 לש תומלעתה םיקידצמ םניא ולא ךא המיחל יעוריא
 .שוביכה םייתסה וליאכ ,שבוכה חוככ היתובוחמ לארשי

 רשקהב םג" יכ שרופמב עבק ימואלניבה םודאה בלצה
 תשבוכה המצעמה הרתונ לארשי "תיחכונה תומילאה לש
 תנמא תוארוה תא םייקל תביוחמ איה ךכיפלו םיחטשב
 םיקסועה םירחא םייגהנמ םיללכ" םג ומכ תיעיברה הבנ'ג
 גאה תנמאל תוחפסנה תונקתב יוטיב םיאצומה ,שוביכב
 73."7091 רבוטקואב 81 םוימ היגהנמו המחלמה יניד רבדב

 הייסולכואה לע ןגהל איה שוביכ אבצ לכ לש ותבוח
 גייסל םנמא ןתינ .התחוורלו המולשל גואדלו תימוקמה
 םג םלוא ,תאז םיבייחמ םייאבצ םיכרצ רשאכ וז הבוח
 83.עירכמה לוקישה תויהל תבייח הייסולכואה תבוט זא
 :ימואלניבה םודאה בלצה עבק הז רשקהב

 לע הניגמ תיעיברה הבנ'ג תנמא ,יללכ ןפואב
 העיגפ ינפמ םישובכ םיחטשב תיחרזאה הייסולכואה
 איהש ךכ ידי לע טרפב ,תשבוכה המצעמה דצמ
 ,הערל הלפות אל תיחרזאה הייסולכואה יכ החיטבמ
 ףא לעשו ,היתורוצ לכ לע תומילא ינפמ תנגומ אהת
 להנל תיחרזאה הייסולכואה לכות ,המחלמ וא שוביכ
 ,היקוחל םאתהב רשפאה לככ ילמרונ ןפואב הייח
 יראטינמוהה טפשמהש דועב .היתורוסמו התוברת
 םג אוה ,תשבוכה המצעמל תומייוסמ תויוכז הנקמ
 המצעמה ]...[ היתויוכמס ףקיה לע תולבגמ ליטמ
 התחוורו הנוחטב ,התנגה תא חיטבהל תבייח תשבוכה
93.שובכה חטשה תייסולכוא לש

 הייסולכואה לש השוכר לע םג ןגהל בייח שבוכה חוכה
 לע רומשל שי יכ תעבוק גאה תונקתל 64 הנקת .תיחרזאה
 הבנ'ג תנמאל 35 ףיעס .ומירחהל רוסא יכו יטרפ שוכר
 אלא" ,שוכר סורהל שבוכה חוכל רוסא יכ עבוק תיעיברה
 הברחהה תא ןיטולחל תובייחמ תויאבצ תולועפ ויה ןכ םא
 תודחוימ תובוח שבוכה חוכל שיו רחאמ ."הלאה הדמשההו
 התיה העיגפה יכ החכוהה לטנ ,תיחרזאה הייסולכואה יפלכ
 יכ עבוק וז הנמאל 741 ףיעס .דחוימב דבכ אוה תיחרכה
 חרכה ןיאש ,בחר הדימ הנקב שוכר לש ותמרחהו ותסירה"
.הנמאה לש הרומח הרפה ווהי "ןקידצמ יאבצ

 םיתבה תסירה תא םיקידצמ םיימשר םילארשי םימרוג
 תונקתל )ז(32 הנקת סיסב לע םייאלקחה םיחטשה תתחשהו

 סופתל וא סורהל" רוסא יכ תעבוקה ,7091 תנשמ גאה
 ןיטולחל הצוחנ וזכ הסירה ןכ םא אלא ,ביוא שוכר
 לע הנגהה ,הלא םימרוג תנעטל ."המחלמה יכרצ לשב



      CRCI 's esuoH  noitcurtseD  feileR  emmargorP  ni  azaG  , sserP  esaeleR  , 41  hcraM  1002  ; tropeR  fo  eht  namuH  sthgiR  yriuqnI  noissimmoC  , dehsilbatsE        
tnausruP  ot  noissimmoC  noituloseR  S 5- /1 fo  91  rebotcO  0002  , E/ NC .4/ 1002 / 121  , hcraM  1002  , trA  . V(7  ;) tropeR  fo  eht  mrahS  lE - hkiehS  tcaF  gnidniF 

eettimmoC  , lirpA  03  , 1002  , p  . 03
 דעווה תרהצה :ןלהל( 2 ףיעס ,1002 רבמצדב 5 ,הבנ'ג ,םודאה בלצה לש ימואלניבה דעווה תרהצה - תיעיברה הבנ'ג תנמאב תורשקתמה תונידמה תדיעו  .73
 .)םודאה בלצה לש ימואלניבה
 המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 72 ףיעס ;7091 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל 34 הנקת .83
.9491 תנשמ
 .3 ףיעס ,םודאה בלצה לש ימואלניבה דעווה תרהצה  .93

63.
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 ,םיניטסלפ לש ירי ינפמ םילחנתמה לעו ןוחטיבה תוחוכ
 ,קשנ תחרבהל תודעוימה תורהנמה תיירכ םע תודדומתההו

 איה שוכרה תסירה ןכלו םיפוחד םייאבצ םיכרצ םיווהמ
 יכ ,צ"גבל התבושתב הנידמה הנעט ,לשמל ,ךכ .תיקוח
 ףוחד יאבצ ךרוצ םייקתה" הריתעה השגוה םניגב םירקמב
 ךשמתמהו ישממה םויאה לשב ,ףושיחה תולועפב ידיימו
 םילייח ,שיבכב םיעסונה לש םשוכרבו םהייחב העיגפל
04."דחאכ םיחרזאו

 תכמתסמ הילע ,גאה תונקתל )ז(32 הנקת ןיב לדבהה
 וניא תיעיברה הבנ'ג תנמאל 35 ףיעס ןיבל ,לארשי

 הריחבה 14.ינשה תא דחא םימילשמ םיפיעסהו ,יתועמשמ
 ןה תעבונ גאה תונקת לע אקווד ןעשיהל לארשי לש
 ןהו ןיוזמ ךוסכס םויה להנתמ םיחטשב יכ שיגדהל הנוצרמ
 תנמא לש התלוחתב ריכהל 7691 זאמ יבקעה הבוריסמ
 לש התדמעל דוגינב תאז ,םיחטשה לע תיעיברה הבנ'ג
 24.תימואלניבה היליהקה

 הגירח קידצהל םייושעה ,םייאבצ םיכרצ םימייק רשאכ םג
 הבוחה תלטומ ןיידע ,שוכר תסירה לע ףרוגה רוסיאהמ
 .ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה תוארוה ראש יפל לועפל
 רחא לוקיש לכ לע םירבוג םייאבצ םיכרצ יכ הנעטה
 ףקותב התחדנ ,ולא תוארוה לש ןתלוחת תא םילטבמו
 הלועפ לכ .םיימואלניב טפשמ יתבו םינטפשמ ידי לע
 יראטינמוהה טפשמה תולובג תרגסמב תושעיהל תבייח
 תא רוחבל םיישפוח םימחולה םידדצה ןיאו ימואלניבה
 34.םהלש המיחלה יעצמא תאו המיחלה יכרד

 תונקתל )ז(32 הנקתב עובקה גירחה יכ חיטבהל תנמ לע
 םוצמצב שרופי תיעיברה הבנ'ג תנמאל 35 ףיעסבו גאה
 יתעינמ יעצמאכ שוכרב עוגפל רוסא יכ ,ראשה ןיב ,עבקנ
 תסירה יכ עבקנ ןכ ומכ .השממתה אל ןיידע הנכסה רשאכ
 תויפולח הלועפ יכרד ולשכנו וסונ ןכ םא אלא הרוסא שוכר
 תסירה לע שרופמ רוסיא לח ,ףסונב .התוחפ ןתעיגפ תדימש
 הייסולכואב םוקנל וא דיחפהל ,עיתרהל הרטמב שוכר

 עובק קזנל םורגל הנווכב תישענה שוכרב העיגפ .תיחרזאה
 44.איה ףא הרוסא ךשוממ וא

 םירקמהמ קלחב יכ הנעטה תא ןיטולחל לולשל ןיא יכ ףא
 ,םייאבצ םיכרצ ומייקתה ןכא שוכרב לארשי העגפ םהב
 תולועפה ושענ םירחא םיבר םירקמב יכ דבכ דשח הלוע
 .הלא םיכרצ לש הרצה הרדגההמ םיגרוחה םילוקיש לשב
 םימייקתמ ןכא םאה הלאשה תא ןחבי אל הז ח"וד ,תאז םע
 רוסיאהמ הגירח םיקידצמה םייאבצ םיכרצ הזע תעוצרב
 הווהמ ,הלאכ םיכרצ םימייק םא ףא .יטרפ שוכר תסירה לע
 םינגועמה םירחא םיללכ לש הטוב הרפה לארשי תוינידמ
 תא ךופהל ידכ ךכב ידו ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב
.תיקוח יתלבל התוינידמ

 םיכרצ" לש תפרוג תונשרפ לע רבעב םג הכמסנ לארשי
 םיתב תוסירה .שוכר תסירה קידצהל תנמ לע "םייאבצ
 )םוריח תעש( הנגהה תונקתל 911 הנקת תחת ועצובש
 54."םיפוחד םייאבצ םיכרצ" לש הנעטב ןה ףא וקדצוה
 הרטמב רהצומ ןפואב ושענ הלא תולועפש תורמל תאז
 םיניטסלפ עיתרהלו לארשי דגנ תולועפב םידושח שינעהל
 שוכר תסירה לע רוסיאה .תומוד תולועפ עצבלמ םירחא
 שומיש קוידב עונמל דעונ ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב
 .שוכרב העיגפ קידצהל ידכ הלא םימעטב



 יראטינמוהה טפשמה לש םייסיסבה תונורקעה דחא
 תולועפ לע רסואה ,תוילנויצרופורפה ןורקע אוה ימואלניבה
 םיפתתשמ םניאש םישנאב תמזגומ העיגפל ומרגייש
 התואמ יופצה יאבצה ןורתיל סחיב םשוכרבו המיחלב
 חוכב שומישה תא רעזמל הבוח יכ עבונ הז ללכמ .הלועפ
 תמירגמ ענמיהל ידכ ,תיאבצה הרטמה תגשה ךרוצל שרדנה
 64.ינשה דצב םיחרזאל ץוחנ יתלב קזנ

2529 צ"גבל הנידמה תבושתל 32 ףיעס .04 / .10.2.41-מ םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמב התלעוה ההז הנעט .00
      naeJ  S  . tetciP ( de  ,). yratnemmoC  : VI  aveneG  noitnevnoC  evitaleR  ot  eht  noitcetorP  fo  nailiviC  snosreP  ni  emiT  fo  raW  , aveneG  , lanoitanretnI  eettimmoC  fo 

eht  deR  ssorC  , 8591  , p  . www :ימואלניבה םודאה בלצה לש טנרטניאה רתאב תאצמנ תונשרפה( )טטקיפ :ןלהל( 516 . crci . gro / gne / lhi(; 
groeG  regrebnezrawhcS  , lanoitanretnI  waL  sa  deilppA  yb  lanoitanretnI  struoC  dna  slanubirT  , loV  . II  , nodnoL  , snevetS  & snoS  dtL  ,. 8691  , p  . 752; 

sirroM  napsneerG  , ehT  nredoM  waL  fo  dnaL  erafraW  , yelekreB  dna  soL  selegnA  , ytisrevinU  fo  ainrofilaC  sserP  , 9591  , p  .  .)ןפסנירג :ןלהל( 782
 .9-41 'מע ,7991 סראמ ,םיינורקעו םייטפשמ םיטביה - םדא תויוכז תרפהכ םיחטשב תויולחנתהה ,םלצב 'ר םיחטשה לע תיעיברה הבנ'ג תנמא תלוחת אשונב .24
      ,L.C  . neerG  , ehT  yraropmetnoC  waL  fo  demrA  tci noC  , retsehcnaM  , retsehcnaM  ytisrevinU  sserP  , 0002  , p  . 321  ; A.P  . sregoR  , waL  no  eht  dle elttaB  

retsehcnaM  , retsehcnaM  ytisrevinU  sserP  , 6991  , p  . 4 

  fo  atosenniM  sserP  , 5791  , pp  . 722-622  ; dirgnI  retteD  , ehT  waL  fo  raW  , egdirbmaC  , egdirbmaC  ytisrevinU  sserP  , 0002  , p  . 893  ; maroY  nietsniD  , " yratiliM 
ytisseceN "  , aidepolcycnE  no  cilbuP  lanoitanretnI  waL  , loV  . 3  , 2891  , p  .  .682 'מע ,ןפסנירג םג 'ר .572

     rieM  ragmahS , " ehT  ecnavresbO  fo  lanoitanretnI  waL  ni  eht  deretsinimdA  seirtirreT "  , 1 learsI  koobraeY  fo  namuH  sthgiR  , 1791  , p  . 262  , ta  672;
 ,םלצב 'ר וז תוינידמל .)בונסרטש :ןלהל( 87 'מע ,4991 ,תונורחא תועידי תאצוה ,ביבא-לת ,הדאפיתניאב תיטפשמה תכרעמה - שא תחת קדצ ,בונסרטש ןונמא
 .9891 רבמטפס ,הדאפיתניאה תפוקתב הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב השינע יעצמאכ םיתב תומיטאו תוסירה
.7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפה לש )ב()2(75-ו )ב()5(15 םיפיעס .64
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 יפל .הז ח"וד קסוע הב תוינידמה לע םג לח הז ןורקע
 35 ףיעסל ימואלניבה םודאה בלצה םסריפש תונשרפה
 אל םא תיקוח יתלב היהת שוכרה תסירה ,הבנ'ג תנמאל
 םייאבצה תונורתיה ןיב היצרופורפ לש הדימ" הרמשנ

 םיכרצ םימייקתמ םא םג תאזו "השענש קזנה ןיבל וגשויש
74.םייאבצ

 ןועטל םידיפקמו הז ןורקעל בטיה םיעדומ םיימשר םימרוג
 ןב ןימינב ןוחטיבה רש .ואולמב ותוא םייקמ ל"הצ יכ
 תע שומימל תנתינ" שוכר סורהל תוכמסה יכ ןעט רזעילא
 רשאכו ,תיתשתה תלועפ עוציב בייחמה יאבצ ךרוצ םייק
 העיגפה ןיבל דעצה עוציבב ךרוצה ןיב ריבס סחי םייק
 הנעתש הפולח רדעהב תיחרזאה הייסולכואב תירשפאה
 ,הנידמה 84."טרפב התוחפ העיגפ תדימב יאבצה ךרוצה לע
 הרקמ לכב העיגפה" יכ הריבסה ,צ"גבל היתובושתב
 קר רוקעל דיפקמ יאבצה דקפמהש ךות ,תיתדימ התייה
 םיכרצל םאתהבו ,ריצל ךומסב ,סדרפה לש תורוש רפסמ
 תוחנומ ףא אבצה תויושר" יכ ןעט ל"הצ רבוד 94."םייאבצה
 תולבגמב ןתינה לככ ,טרפל םרגנה קזנה תא רעזמלו תוסנל
 םייטרקנוקה םייאבצה םיכרצל הנעמ ןתמ ךותו ,תונותנה
 05."ןותנ הרקמ לכב

 בחרנה ףקיהה - לארשי ידי לע תוינידמה םושיי לש הניחב
 םיחטשה תתחשהו םיצעה תריקע ,םיתבה תסירה לש
 ןפואב םיעיבצמ - התוא תעצבמ איה הב ךרדהו םייאלקחה
 סיסב תורסח ןה הלא תונעטש ךכ לע יעמשמ דחו רורב
 תונורתיל סחיב תזרפומ תיחרזאה הייסולכואב העיגפה יכו

 .וז תוינידמב גישהל הרואכל תשקבמ לארשיש םייאבצה

 עבוק תוילנויצרופורפה ןורקע לש םיירקיעה םיאנתה דחא
 ,תורחא תופולח רשאכ קר השעית םיחרזאב העיגפ יכ
 ןהש טלחוהש רחאל וחדנו ונחבנ ,התוחפ ןתעיגפ תדימש
 תמלעתמ לארשי .שרדנה יאבצה ןורתיה תא וגישי אל
 םיחרזאב םתעיגפש םיעצמאב תטקונו הז ללכמ התוינידמב
 תתחשה לע הריהצמ לארשי ,וזמ הרתי .רתויב הרומח איה
 .תידיתע תוינידמכ םיתבה תסירהו םייאלקחה םיחטשה
 םיתבו םייאלקח םיחטש לש הסירה תובקעב ,לשמל ,ךכ
 יכ חווד ,ףיטק שוגל םיפוסיכ תמוצמ ליבומה שיבכב
 הרקמ לכב וז תוינידמב ךישמהל וחנוה העוצרב תוחוכה"
 וא םייאבצ ,םיילארשי בכר ילכ רבעל שא תחתפנ ובש
 הלא תולועפ לע הרהצהה םצע 15."העוצרב ,םייחרזא
 תופולח ןוחבל הנווכ לכ ןיאש ךכ לע העיבצמ תוינידמכ
 .הסירהה תולועפ עוציב ינפל תורחא

 תחתמש הנעטב תומלש םירוגמ תונוכש וסרה ל"הצ תוחוכ
 םיניטסלפה םיחירבמ ןכרד תורהנימ ורפחנ םיתבהמ קלחל
 םיתב תורשע וסרהנ םירחא םירקמב .המיחל יעצמא
 אל .ל"הצ ילייח רבעל רוזאהמ םירוי םיניטסלפש הנעטב
 ןורקע עבוקש םיאנתל הנועה הנעט ךכב תוארל ןתינ
 .תוילנויצרופורפה

 יעטמ תריקעו םייאלקח םיחטש תתחשה ,םילובי תדמשה
 םילייח רבעל םכותמ ורי םיניטסלפש הנעטב ושענ ירפ
 לש תודש ל"הצ תוחוכ וסרה םירקמהמ קלחב .םילחנתמו
 האצותכ .רותסמ אוצמל ןתינ אל םהבש ,םיאושיקו תוינבגע
 יתלב םירקמהמ קלחבו ,חווט ךורא קזנ עקרקל םרגנ ךכמ
 םינש ךשמל העגפנ םישנא יפלא לש םתסנרפו ,ךיפה
 וזכל בשחיהל הלוכי הניאש יאדו וזכ העיגפ .תוכורא
.תוילנויצרופורפה ןורקע יפ לע תישענה

 םיניטסלפה תעונת לע לארשי הליטמש תופרוגה תולבגהה
 בצמב םידקת רסח לפשל ומרג הדאפיתניאה תליחת זאמ
 דובעל םהילע רסאנו רחאמ .םיחטשה יבשות לש ילכלכה
 םמצע םיחטשה ךותב העונתהו ,לארשי תנידמ ימוחתב
 הסנכה רוקמל תואלקחה ףנע ךפה ,תפרוג הרוצב הלבגוה
 וב העיגפ ךכיפלו םיחטשה יבשותמ םיבר רובע דיחי טעמכ
 25.דחוימב םויה הרומח

 םיצעה תריקע תא הקידצה ,צ"גבל התבושתב ,הנידמה
 םיצעה םוזיגב קפתסהל היה ןתינ אלש הנעטב שרושהמ
 אושנ רוזאב יקלח םוזיגש ןוויכ ,תישאר" :םימעט ינשמ
 .םיעגפמל רותסמו םינעטמ תחנה רשפאמ ןיידע הריתעה
 רבעל שא החתפנ ףושיחה תודובע ועצובש ןמז לכ ,תינש
 הדובע הרשפיא אל וז הדבוע .הדובעה תא עציבש רופחדה
35."םדא ייח ןכסל ילבמ תנגוממ הניאש הרוצב

 הנעטה .םיצעה תריקע תא תוקידצמ ןניא הלא תונעט
 ותריבק ,שרושהמ ץעה תריקע תא הקידצמ הניא הנושארה
 הדוביע תא רשפאת אלש הרוצב עקרקה תתחשהו המדאב
 ןתינ אל .איה םג תוחדיהל הכירצ הינשה הנעטה .דיתעב
 הדיחיה ךרדהש הנעטב יטרפ שוכרב תמזגומ העיגפ קידצהל
 לידגהל איה ,המוזי תוליעפב םיקסועה ,םילייח לע ןגהל
 ול יכ לארשי לע הקזח .תיחרזאה הייסולכואב העיגפה תא
 םיכרד תאצומ התיה ,קזנה םוצמצב תובישח האור התיה
 ילבמ םיצעה לש םוזיג עצבל ולכויש ךכ םילייחה לע ןגהל
 .הנכסב ויהי םהייחש

.203 'מע ,טטקיפ .74
.10.11.92 ,ןהכ ןר תסנכה רבחל רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה רשמ בתכמ .84
2529 צ"גבל הנידמה תבושתל 11 ףיעס .94 / 00.
.10.2.41 ,םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמ .05
 .00.21.13 ,ץראה ,"העוצרב שוכר סרה לע ל"הצ דגנ תויניתשלפ תועיבת האמ" ,לארה סומע .15
 .רוצמב םיחרזא ,םלצב 'ר ןהיתוכלשהו העונתה שפוח לע תולבגהה אשונב .25
5159 צ"גבל הנידמה תבושתל 31 ףיעס .35 / 00.



21

 תוילנויצרופורפה ןורקע תא הרפה לארשיש הנעטה
 ל"את רמאש םירבדב קוזיחל הכוז הזע תעוצרב התוינידמב
 גיצהש הלאשל הבושתב .יחרזאה להנימה שאר ,הקדצ בד
 המיזגה אל לארשי םאה ,םהקז איג ,"הנחמב" ןותיע בתכ ול
 :הקדצ ל"את רמא םיחטשב העציבש תוסירהב

 ירחא .םיגרוחש םירבד המכ ושע ימעטל .דואמ - הזעב
 דואמ ףושיח ועציב תיגודו יניס ילא לש םיעוריאה
 םה ."תינופצה תמחותה" םיארוק םהש המב יביסמ
 יתעדלו ,תוממחו םיעטמו תות לש םימנוד תואמ ורקע
 אל ונחנאש תומוקמ שי ש"ויאב םג ]...[ ןוגה אל הז
 ,ףושיח לש םיוסמ ףקיה רשאמ ינא םימעפל .הזמ םייקנ

 תויביטקארפיה אצומ ינא חטשל עיגמ ינאשכ לבא
 תומוקמב ונמזגה םאה ]...[ תוחוכה לש תמיוסמ
 ריתמ התא .חטב .חטב .ןכ - בלה לע די םע ?םימייוסמ
 06 ודירוהש האורו אב התא תרחמלו ,םיצע 03 דירוהל
 םירקמ ויה .םיפחסנ םוקמבש פ"מה וא לייחה .םיצע
 45.םהמ םלעתהל רוסאו ,הלאכ

 ,ןלפק ימר ן"סר "ץראה" ףסומל ןויארב רמא םימוד םירבד
:הזע תעוצרב תרישש םיאולימ ד"גמס

 הרוצב תומישמ עצבלו שאר לידגהל דימת ליגר ינא
 ןייטצהל לש תועמשמה םעפהש אלא ,הליעיו הבוט יכה
 םא ,םיתיז יעטמ וא םיסדרפ רתויש המכ חסכל איה
 תויתייעב תודוקנב רבודמ היה אל .ץוחנ אל וא ץוחנ

 תיתרזגה הירוטסיההו חטשה חותינ רואל ונחבנש
 בצקבו לובגה לכ ךרואל ,תפרוג התיה הריקעה -
 םיבצמ םימייקש םיכסמ טלחהב ינא ]...[ ילמיסקמ
 אוה לבקמ ינאש םשורה לבא ,הריקע תבייחתמ םהבש
 יתלבה תולקה ןאכמו דחא ףא דירטמ אל הזה ןיינעהש
 שי םיפושיחהש קפס יל ןיא ]...[ םיפושיחה לש תלבסנ
 ונחנא הפיא דע איה הלאשה לבא ,יטקט חוור םמע
 ונתאמ ענומ המ ,ןויגיה ותוא יפ לע ?וקה תא םיחתומ
 המל ,יטקט ןורתפ לע םינד רבכ םא ?הזע תא בירחהל
 רומגנו תוברוח ייעל הלוכ העוצרה לכ תא ךופהנ אלש
 שארש יתעמשש עגר היה ]...[ ?רופיסה תא תיפוס
 הארוה תאצל תדמועשו הריקעהמ גייתסמ הלשממה
 דודגה לש הבוגתה .תורמצה תמיזג תא קר רשפאתש
 םרטב רתויש המכ קיפסהל ידכ ץמאמ זוכיר התיה
55.ונתוא ורצעי



 השינע לע רסוא תיעיברה הבנ'ג תנמאל 33 ףיעס
 אוהש הריבע לע םדא שינעהל ןיאש עבוקו תיביטקלוק
 םישנועל שרופמב סחייתמ הז ףיעס .עציב אל ומצע
 םישעמ לשב תוצובק לע וא םישנא לע ולטוהש םיילהנימ
 תעבוק גאה תונקתל 05 הנקת .ועציב אל םמצע םהש
 .המוד הארוה

 ףושיחה תולועפב הטיקנה תרטמ" יכ ןעט ל"הצ רבוד
 ךא אלא ,תיניטסלפה הייסולכואה תשנעה הניא תורומאה
 ןתינ אל 65."רדגומו יטרקנוק ינוחטיב ךרוצל הנעמ ןתמ
 לארשי תוינידמ לש ףרוגה יפואה חכונל וז הנעט לבקל
 .תיחרזאה הייסולכואה לע תוינסרהה היתוכלשהו

 םיכייש ןוחטיבה תוחוכ וסרהש םיעטמהו םיתבה
 םיברועמ ויה יכ תנעוט הניא לארשי םגש םיניטסלפל
 תוחוכב וא םילארשי םיחרזאב העיגפב יהשלכ הרוצב
 הלא םה ,ל"הצ תולועפמ האצותכ ,תאז תורמל .ןוחטיבה
 םתסנרפ רוקמ תא וא םהלש גגה תרוק תא ודביאש
 םהל רשפאתהש ילבמ ףא תאז .םתחפשמ ינב תסנרפו
 םהל ומלושש ילבמו והשלכ םרוג ינפב םהיתונעט חוטשל
 בטיה עדומ ל"הצש חינהל ריבס .)ןלהל 'ר ךכ לע( םייוציפ
 ןכלו טקונ אוה הב הסירהה תוינידמ לש הלא תואצותל
 הייסולכואה תא שינעהל הנווכ ןיא יכ ותנעטל ךרע לכ ןיא
 .תיניטסלפה

 ל"הצ תוחוכ ידי לע שוכרב העיגפה העצוב םירקמהמ קלחב
 תוחוכב וא םילארשי םיחרזאב ועגפ םיניטסלפש רחאל דימ
 םינוש תומוקמב הסירהה התשענ םירחא םירקמב .ןוחטיבה
 יכ ששחה תא הלעמ רבדה .םיניטסלפה ורי םהמ הלאמ
 םיניטסלפה תא שינעהל התיה הלא תולועפב הרטמה
 העיגפ .םימוד םישעמ עוציבמ םעיתרהלו העיגפה לע
 יפל .ןיטולחל הרוסא איה השינע וא המקנ תלועפכ שוכרב
 33 ףיעסל ימואלניבה םודאה בלצה םסריפש תונשרפה
 קוידב עונמל איה ףיעסה תרטמ ,תיעיברה הבנ'ג תנמאל
 ינפמ תיחרזאה הייסולכואה תא עיתרהל ודעונש תולועפ
 75.דיתעב קוח תרפה

 שאר בשוח תמאב המ" ,רדלא אביקע 'ר ,םירבדה ירקיע םע םיכסהו הלא םירבד שיחכה אל ל"כטמרה .10.21.82 ,הנחמב ,"שא תחת הקדצ" ,םהקז איג .45
.20.1.71 ,ץראה ,"שוביכה לע יחרזאה להנימה
.10.4.72 ,ץראה ,"ןלפק ן"סר לש הרוחשה המישרה" ,רקב יחיבא .55
.23 ףיעס ,רוצמב םיחרזא ,םלצב ח"ודל ל"הצ רבוד תבוגת .65
.622 'מע ,טטקיפ .75
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 האיבמו עשפמ םיפח םישנא יפלאב תעגופה תוינידמ
 השינע הווהמ ,חווט תוכוראו תוינסרה הכ תואצותל
 יראטינמוהה טפשמה יפ לע הרוסאה ,תיביטקלוק
.ימואלניבה

 םיעצמאב בחרנ שומיש לארשי השוע םיחטשה שוביכ זאמ
 .תיניטסלפה הייסולכואה לש תיביטקלוק השינע םיווהמה
 העונתה שפוח לע תופרוג תולבגה לארשי הליטה ,ראשה ןיב
 השינע יעצמאכ םיתב הסרה ,ךוניח תודסומ הרגס ,םיחטשב
 קלחכ ,םויה םג הלא םיעצמאב תשמתשמ לארשי 85.דועו

 תתחשהו םיתבה תסירה .םיחטשב התוינידממ דרפנ יתלב
 רישי ךשמה ןה ,הז ח"וד קסוע םהב ,םייאלקחה םיחטשה
.וז תוינידמ לש



 הילע תלטומ אל יכ הנידמה הנעט צ"גבל התבושתב
 תא סורהל ןווכתמ אבצהש ,םיניטסלפל רשפאל הבוחה
 םרט והשלכ םרוג ינפב םהיתונעט תא איבהל ,םשוכר
 :הסירהה עוציב

 ,וז תוכזל תשרופמ תוסחייתה ןיא ימואלניבה טפשמב
 תוכז ,םלואו .ילארשיה ילהנמה טפשמב אוה הרוקמו
 ףאו המצמצל ןתינו ,תיסחי אלא תטלחומ הניא וז
 םיינוחטיב םיסרטניא הדגנכ םידמוע וב םוקמ הלטבל
 ]...[ ונניינעב ףא םימייקש יפכ לקשמ ידבכו םיפוחד
 תורשפא ןתמ ןכש ,רומאכ ןועיט תוכז הנתינ אל
 לכסל ,ל"הצ ילייח תא ןכסל לולע היה רומאכ ןועיט
 יעוריא תמלסהל ליבוהל ףאו הרומאה תוליעפה עוציב
 95.חטשב המיחלה

 םימייקתמ רשאכו תטלחומ תוכז הניא ןועיטה תוכז ,םנמא
 תוביסנ ןנשי "לקשמ ידבכו םיפוחד םיינוחטיב םיסרטניא"
 הב ךרדה חכונל ,םלוא .וז תוכז לולשל קדצומ היהי ןהב
 הנעטה תא לבקל השק ,התוינידמ תא לארשי תמשיימ
 תלילש תא םיקידצמה םיפוחד םייאבצ םיכרצב רבודמ יכ
 .ןועיטה תוכז

 ,הקדצ בד ל"את ,יחרזאה להנימה שאר ירבד יפל ,תישאר
 רחאל קר תלבקתמ הסירה עצבל הטלחהה ,ליעל ואבוהש
 רורב 06.אשונה תא ונחב םימרוג המכש רחאלו ךורא ךילה
 םוקמ היה אל ,םיפוחד ויה םייאבצה םיכרצה ןכא םא יכ
 .הזכ ךילה םייקל

 םירקמהמ קלחב יכ הלוע םלצב הבגש תויודעהמ ,תינש
 תולועפ עצבל ונווכתה םהב תומוקמל ל"הצ תוחוכ ועיגה
 תוחוכה ובזע ןכמ רחאל .חטשה תא ןוחבל הרטמב ,הסירה
 קלחב .םיצע רוקעלו םילובי דימשהל ידכ רתוי רחואמ ובשו

 תולועפ ךלהמב םוקמה תא ל"הצ תוחוכ ובזע םירקמהמ
 תא םייסל ידכ ןכמ רחאל םוי וילא ורזחו הסירהה
16.הלועפה

 יכ ומצעב ל"הצ רבוד ןעט םירקמהמ קלחב ,תישילש
 תסירה ,לשמל .ןעוציב ינפל בר ןמז וננכות הסירהה תולועפ
 הננכות 10.4.01-ב סנוי ןא'ח םיטילפה הנחמב םיתבה
 ל"הצ" יכ ןעט ףא ל"הצ רבודו ,העצבתהש ינפל שדוחכ
 םיתבה תסירה םג 26."לעפש דע ,תכשוממ הפוקת קפאתה
 שדוחמ הלעמל הננכות 20.1.01-ב חיפר םיטילפה הנחמב
 העברא תגירה רחאל קר ןתינ העוציבל רושיאה ךא ,ןכ ינפל
36.ל"הצ ילייח

 אשונב ןויד רשפאל ןמז יד ןיא היפל ,הנידמה תטישל וליפא
 לכל ,הבוחה הילע תלטומ ןיידע ,הסירהה תלועפ םרט
 הסירהה ינפל םהיתבמ תאצל םישנאל רשפאל ,תוחפה
 םהב םיתב רבעל הלילה עצמאב ירי .םשוכר תא תונפלו

 בשחיהל לוכי וניא ,םינטק םידלי םהב ,םיחרזא םיררוגתמ
 .םהיתבמ םישנא יוניפל תלבוקמ הטישל

 ,ל"הצ ילייח תא ןכסי ןועיט תוכז ןתמ היפל הנעטל עגונב
 הסירה תולועפ ל"הצ עציב םהב םיבר םירקמבש ירה
 תא וסרהש םילייחה רבעל םיניטסלפ ורי הזע תעוצרב
 הרתי .הלועפב ךישמהל םילייחהמ ענמ אלש רבד ,שוכרה
 ל"הצ לש המוזי הלועפ תרגסמב םילייח לע הנגה ,וזמ
 הייסולכואב העיגפה תרמחה תא קידצהל הלוכי הניא
.תיחרזאה

 םג 'ר .31-51 'מע ,0991 רבמבונ ,הילע תיטופישה תרוקיבהו הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב תיוויטקלוקה השינעה ,םלצב 'ר תיביטקלוק השינע אשונב .85
 .רוצמב םיחרזא ,םלצב
8483 צ"גבל הנידמה תבושתל 42-ו 32 ףיעס .95 / 10. 
.10.21.82 ,הנחמב ,"שא תחת הקדצ" ,םהקז איג .06
.ליעל ואבוהש דיבע ידעסו לטסא-לא דהאנ לש םהיתויודע תא לשמל 'ר .16
 לעפ ל"הצ" ,סה הרימעו לארה סומע ;10.4.21 ,ץראה ,"תומגרמה ירי ךשמנ ;םיאניתשלפל לארשי ןיב םואית שגפמ" ,ץיברוה ןצינו סה הרימע ,לארה סומע .26
.10.4.51 ,ץראה ,"חיפרב םינבמ סרה :יא חטשב בוש
.20.1.81 ,ץראה ,"םיבשוימ ויה חיפרב וסרהנש םיתבהמ קלח :תוחיכומ תויודעה" ,לארה סומעו ןייטשניבור ינד ,לארב יבצ .36
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 ירוביצ חוקיפ רשפאל ידכ םג הבושח ןועיט תוכז ןתמ
 טעמכ ענמנ אבצה םויה דע .ל"הצ תולועפ לע יטפשמו
 םיניטסלפ יכ ותנעט תא תוססבמה תויאר גיצהלמ ןיטולחל
 רשאכ .ורקענש םיעטמהמ וא וסרהנש םיתבה ךותמ ורי

 ןיטולחל הצוחנ שוכרב העיגפה יכ חיכוהלמ רוטפ אבצה
 רעשל לקנ ,הרטמה תא וגישה אל תורחא תופולח יכו
 תויודעהמ הלועש יפכ ,תמזגומ היהת שוכרב העיגפה יכ
  .ליעל ואבוהש םינותנהמו

 לש ויתויוכזב השק הכ העיגפ תמרגנ רשאכ ,הלא תוביסנב
 עוגפל םתנווכבש םדאל רשפאל תויושרה לע הבוח ,םדא
 טפשמה תיב עבק הז רשקהב .ויתונעט תא עימשהל וב
 :ןוילעה

 ןישנוע יעצמא ,אמלע ילוכד אבילא ,איה הנבמ תסירה
 תיחפמ וניא וב ןומטה העתרהה חוכו רומחו השק
 ךכב איה תויזכרמה ויתונוכתמ תחא .ראותמה ויפואמ
 רחאל ןוקיתל ןתינ אל אוה ונייה ,ךיפה יתלב אוהש
 לבגומ םלועל אוה וצה עוציב רחאל ןויד ,עמשמ ;השעמ
 וניתוסיפת יפ לע .תישעמה ותועמשמ תניחבמ דואמ
 רבדב עגונהש ךכב תובישח ,ןכ לע ,שי תויטפשמה

 ,הסירהה ינפל דוע דקפמה ינפב ויתוגשה שורפל לכוי
 רע היה אל ילואש םילוקישו תודבוע לע ודימעהל ידכ
 יללכ לש םויקה יכ ,הז טפשמ תיב לע לבוקמ .םהל
 ,ךכב ,רתיה ןיב ,אטבתמ ,םדא לש וניינעב םינגוה ןויד
 ןתנת שוכרב וא שפנב הרומח העיגפל יופצש ימ יכ
 תולעהל תונמדזה ול קנעותו ךכ לע שארמ העדוה ול
46.הז ןיינעב ויתוגשה



 ,ימואלניבה טפשמה יללכל םאתהב" יכ ןעט ל"הצ רבוד
 האצותכו המיחל תפוקתב יטרפ שוכרל םימרגנה םיקזנ

 56."יוציפב םיכזמ םניא - המיחלה יעוריאמ

 יללכ לש הרפה העצוב אל דוע לכ םיפקת הלא םירבד
 הלא םיללכ רשאכ םלוא .ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה
 םייוציפ םלשל הרפהל תיארחאה הנידמה תבייח ,םירפומ
 טפשמב ןגועמה יגהנימ ןורקע איה וז הבוח .םיעגפנל
 תכמתסמ הילע ,גאה תנמא ללוכ ,ימואלניבה יראטינמוהה
 66.הסירהה תולועפ תא הקידצהב לארשי

853 צ"גב .46 / .7 הקסיפ ,34 )2( מ ד"פ ,'חאו זכרמה דוקיפ ףולא .נ 'חאו לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,88
.10.2.41 ,םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמ .56
; תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמאל 841 ףיעס ;7091 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל 3 ףיעס .66  19 ףיעס9491 
.7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפל

 :םוליצ
ד'ג דמחא

יור ,הללא
סרט

10.4.11 ,סנוי ןא'ח םיטילפה הנחמב ל"הצ ידי לע סרהנש ןתיבמ ןשוכר תא תונפמ תויניטסלפ םישנ
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 םייאלקחה םיחטשה תתחשהו םיתבה תסירהש רחאמ
 ,הז ח"ודב וראותש יפכ ,הזע תעוצרב לארשי תעצבמש
 הלח ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה לש הרפה תווהמ
 האצותכ ועגפנש םיניטסלפל םייוציפ םלשל לארשי לע הבוח
 .הלא תויקוח יתלב תולועפמ

 םולשתמ הנידמה הרוטפ ,םויה םייקה ילארשיה קוחה יפל
 76."תיתמחלמ הלועפ" ךלהמב ושענש םישעמ ןיגב םייוציפ
 טפושה .םוצמצב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע שרופ הז חנומ
:ןמקלדכ עבק ןהכ םייח

 הלועפה תבייח ,הנידמה לעמ תוירחא ריסהל ידכב
 ,לארשיל הנגה-אבצ לש תיתמחלמ הלועפ תויהל
 עצבמ אבצ ןיא ללכ ךרדבש תיאבצ הלועפ רמולכ
 ונלשכ הנידמב וליפא .דבלב המיחל תעשב אלא התוא
 ,)עמשמ יתרת( חוכב םילכנתמו םיביוא תפקומה
 ,ןיא - תויונערופל םידעומה ןמזבו םוקמב וליפאו
 .תיתמחלמ הלועפ הרימש תלועפב תוארל ,יתעדל
 ימיו ,הנשה תומי לכ לש הלועפ איהש ינפמ קר אל
 ןיא העבטמו הביטמש ינפמ אלא ,הז ללכב םולש
 המחלמ ןכתית אל יכ םאו .המיחל לש טנמלא הב
 ,דבלב יאוול תלועפ וא רזע תלועפ איה ירה ,הידעלב
 ןכתית אלש תיאופר הרזע וא תואנספא תולועפל לשמ
 תולועפ חרכהב ןניא תאז לכבו ןהידעלב המחלמ
 ]...[ תויתמחלמ

 תוירחאב אשת אל הנידמהש גייסה לש ינדפק שוריפ
 ונאיבמ לארשיל הנגה אבצ לש תיתמחלמ הלועפ לשב
 תויתמחלמ ןה רשא תולועפ ןתואל גייסה תלבגה ידיל
 ךות אלא רכינ אל ןמושירו ןמוקמ רשאו ןתיירב עבטמ
86.דבלב המיחל ידכ

 המחלמ תלועפ"ל הנווכה יכ טפשמה תיב עבק רחא םוקמב
 ,ברקה תוחוכ סוניכ ןוגכ ,טושפהו רצה הנבומב ,שממ
 96."המודכו םיצוציפ ,שא יפוליח ,תמחול הפיקת

 קלח ןניא הזע תעוצרב לארשי תעצבמש הסירהה תולועפ
 םולשתמ התוא רטופ וניא קוחה יכ רורב ןכלו הלא םיגירחמ
 הבוריסב הלש היקוח לע םג לארשי תרבוע ךכיפל .םייוציפ
 .םשוכרב העגפש םיניטסלפל םייוציפ םלשל

 םיתב לארשי הסרה םהב םירקמב ,רבעב יכ ןייצל שי
 םייוציפ המליש איה ,םיפוחד םייאבצ םיכרצ לש הנעטב

 םידושח ויה אל םמצע םה רשאכ ,ועגפנש םיתבה יבשותל
 למס תוומל ףרשנו לקסנ 09.9.02-ב .יהשלכ הריבעב
 .הזע תעוצרב 'גיירוב-לא םיטילפה הנחמב ץנרמופ ןונמא
 ,גרהנ אוה וב רוזאב םיתב סורהל לארשי השקיב ,הבוגתב
 ."םיקהבומ םייאבצ םיכרצו ןוחטיב ימעט" לש הנעטב תאז

 השמ ,זאד ןוחטיבה רשו םיעגפנל םייוציפ העיצה הנידמה
 - םהירוגמ יתבמ ונופיש םישנא םתואל" יכ עבק ,סנרא
 07."בוחרל וכלשוי אלש תנמ-לע ,תואנ יפולח רויד קנעוי

 תעצהב תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעו הנד הלא םימיב
 תושגומה ןיקיזנ תועיבתל דחוימ ןיד תעבוקה תיתלשממ קוח
 17.םיחטשב ןוחטיבה תוחוכ ומרגש תועיגפמ האצותכ
 םיחטשב ל"הצ תולועפ לש עירכמה ןבור יכ תעבוק העצהה
 םולשתמ הנידמה הרוטפ זא ,"תיתמחלמ הלועפ"כ ורדגוי
 ל"הצ לש תויסופיטה תולועפה ,ךכ .קוחה יפל םייוציפ
 עוציב ,םהב חוקיפו םימוסחמ תמקה ,לורטפ - םיחטשב
 ידיימו םיניגפמ םע תודדומתה ,םישופיח תכירע ,םירצעמ
 בייוחת אל הנידמהו תויתמחלמ תולועפל ובשחיי - םינבא
 םא םגו עשפמ םיפח ןכלהמב ועגפנ םא םג םייוציפ םולשתב
 םיללכ קוחה תעצה תעבוק ,ףסונב .תונלשרב ולעפ םילייחה
 םוסחל ודעונ רשא ,הלא תועיבת לוהינל םיעגונה םישדח
 .טפשמה תיבב ןוידל ועיגיש תועיבתה טעמ תא

 םדא תויוכז לש הכורא הרושב הרומח העיגפ הווהמ העצהה
 הנידמה לש ןוחטיבה תוחוכ תא ךופהל ןויסינה .תויסיסב
 התועמשמש תנכוסמ המגמ איה העיבת ינפמ תוניסחל
 תעצה תלטבמ ,השעמל .קוחה ןוטלשל לעמ םתדמעה
 ןוחטיבה תוחוכ ישנא םיבחש תוריהזה תבוח תא קוחה
 הנידמה הריסמ ךכב .םיחטשב תיחרזאה הייסולכואה יפלכ
 לע קקוחמה ליטהש תוירקיעה תובוחה תחא תא הילעמ
 תומלשל םדאה לש דוסיה תויוכז לע הנגה - ןוחטיבה תוחוכ
.וניינקו וייח לע הרימשו ופוג

 יראטינמוהה טפשמב תנגועמה ,םייוציפ םולשת לע הבוחה
 ןתובייחתהב ודמעי תונידמש חיטבהל הדעונ ,ימואלניבה
 תרפה לע היצקנס הווהמ וז הבוח .קוחה תוארוה תא םייקל
 טוקנל תורומא תונידמש תוילילפה תויצקנסל ףסונב ,קוחה
 והומכ םייוציפ ןתממ רוטפ .הרפהל םיארחאה הלא דגנ
 לארשיש ,םיחטשה יבשות לש םשוכרב העיגפל רשכה ןתמכ
.םיחטשב שבוכה חוכה התויה ףקותמ םמולשל תיארחא

 .2591-ב"ישת ,)הנידמה תוירחא( םייחרזאה םיקיזנה קוחל 5 ףיעס .76
113 א"ע .86 / 95  , 713 /  .3161-4161 ,         , ד"י ד"פ ,'חאו טייח ןב םרוי .נ 'חאו מ"עב םירוטקרטה תונחת לעפמ ,95
326 א"ע .96 /  .974 ,774 )1( מ ד"פ ,לארשי תנידמ .נ יול ,38
 .821-921 'מע ,בונסרטש .07
 .1002-א"סשתה ,)הזע לבחו ןורמושהו הדוהיב ןוחטיבה תוחוכ תולועפ לשב תועיבת - ןוקית( )הנידמה תוירחא( םייחרזאה ןיקיזנה קוח תעצה .17
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 תעוצרב לארשי הסרה אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ
 םיחטש לש םימנוד יפלא התיחשהו םיתב תואמ הזע
 גג תרוק אלב םיבשות יפלא ורתונ ךכמ האצותכ .םייאלקח
 בורל העצבתה םיתבה תסירה .העגפנ םיפלא לש םתסנרפו

 .םיתבה יבשותל הארתה לכ הנתינש ילבמו הליל ןושיאב
 רופחדה רשאכ םיתבהמ טלמיהל ץלאנ םיבשותהמ קלח
 תריקע .םשוכר תא ליצהל ולכי אל םהו חתפב דמע רבכ
 עקרקל בר קזנ םרגש ןפואב ושענ םילוביה תדמשהו םיצעה
 ךשמב שדחמ התעיטנ תא ,םירקמהמ קלחב תוחפל ,ענמיש
.תוכורא םינש

 םייאבצ םיכרצ" לש הנעטב התוינידמ תא הקידצמ לארשי
 ןיידע ,הלאכ םיכרצ םימייקתמ םא םג ,םלוא ."םיפוחד
 טפשמה תוארוה תא םייקל הבוחה הילע תלטומ
 לארשי הרפמ וז התוינידמב .ימואלניבה יראטינמוהה
 .הלא תוארוה הטוב ןפואב

 יכ הנעטב םייאלקח םיחטש לש םימנוד יפלא תתחשה
 הנעטב תומלש םירוגמ תונוכש תסירהו םהמ ורי םיניטסלפ
 העיגפ תווהמ ,תורהנמ ורפחנ םיתבהמ קלחל תחתמ יכ
 בשחיהל הלוכי הניאש ,תיחרזאה הייסולכואב תזרפומ
 תנווכמה תיביטקלוק השינע הווהמ וז תוינידמ .תיקוחל
 םיברועמ ויה יכ תנעוט הניא לארשי ףאש םישנא דגנ
 תוחוכב וא םילארשי םיחרזאב העיגפב יהשלכ הרוצב
 יראטינמוהה טפשמה לש הלא תורפה תורמל .ןוחטיבה
 םיניטסלפל םייוציפ םלשל לארשי תברסמ ,ימואלניבה
.םשוכרב ועגפ ןוחטיבה תוחוכש

 םייאבצ םיכרצ לש םמויק לע לארשי לש התוכמתסה
 תעצבמ איהש שוכרב תבחרנה העיגפה תא קידצהל ידכ
 ולחש תויוחתפתההמ ןיטולחל תמלעתמ הזע תעוצרב
 םינשה 001 ךלהמב ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב
 .תונורחאה

 תבייוחמ איה הזככו םיחטשב שבוכה חוכה הרתונ לארשי
 תיניטסלפה הייסולכואה לש הנוחטיבו המולש לע רומשל
 םיחרזא לע ןגהל תבייח לארשי ,םנמא .היכרצב בשחתהלו
 הניא וז הנגה םלוא ,ןוחטיבה תוחוכ לעו םילארשי
 םיחרזאב תבחרנ הכ העיגפ תועצמאב עצבתהל הלוכי
 .םיניטסלפ

 יכ איה הסירהה תוינידמ תוכזב ועמשוהש תונעטה תחא
 ףושיחה תולועפ תובקעב" :המצע תא החיכוה וז תוינידמ
 רופיש לחו ריצב םישענה בכר ילכ דגנכ םיעוגיפה ותחפ
 םיעוגיפה תנכס םע דדומתהל ל"הצ לש ותלוכיב רכינ
 ואל םא הליעי תוינידמה םאה הלאשה 27."םיריצה ידיצב
 תניחבל תיטנוולר הניא איה הרקמ לכבו תקולחמב הנותנ
 יראטינמוהה טפשמה תונמא לע המתחש ,לארשי .התויקוח
 תיאשר הניא ,ויתונורקע יפל לועפל הבייחתהו ימואלניבה
 תא גישהל הנממ םיענומ םהש הנעטב םהמ םלעתהל
 .היתורטמ

 35 ףיעסל ימואלניבה םודאה בלצה םסריפש תונשרפב
 איה שוכר תסירה יכ עבוקה ,תיעיברה הבנ'ג תנמאל
 תאז תובייחמ תויאבצ תולועפ ןכ םא אלא ,הרוסא
 םושייב בל םות רסוחש ששח םייק" יכ רמאנ ,ןיטולחל
 גירחב ןופצמ רסח שומיש .ךרע רסחל ותוא ךופהי גירחה
 גירחה תא ףוקעל שבוכה חוכל ריתי יאבצ ךרוצל עגונב
 שממתה ןכא הז ששח ,רעצה הברמל 37."הנמאב עבקנש
 רצ גירח לע התוינידמ לכ תא תססבמה ,לארשי לש הרקמב
 תומלעתה ךות ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב עבקנש
 .ובש םירחאה םיללכה לכמ תטלחומ

 תלשממל םלצב ארוק ,הז ח"ודב םירומאה םירבדה חכונל
 לש התחשהו םיתב לש הסירהמ רתלאל לודחל לארשי

 לכל םייוציפ םלשל לארשי לע ,ףסונב .םייאלקח םיחטש
.וז תוינידממ האצותכ ועגפנש םיניטסלפה



2529 צ"גבב הנידמה תבושתל 21 ףיעס .27 /  .33 ףיעס ,רוצמב םיחרזא ,םלצב ח"ודל ל"הצ רבוד תבוגתב הנעטנ המוד הנעט .00
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