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2002 סראמ

ןייטש לעי ,יאדוד ןור :הביתכו ריקחת

ינגד ןירוק :עדימ זוכיר

,היקר ובא בי'גנ ,שהשה ובא אסומ :חטש תדובע
זרי'חמ ליבנ ,המ'ררד ילע  

 ל"הצ ילייח ירימ עגפנש סנלובמא :רעשה תנומת
20.3.8 ,םרכ לוטב  

סרטיור ,יניסוק רמוע  :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





 ל"הצ להינ 2002 סראמ שדוח לש םינושארה םייעובשב
 ,הזע תעוצרו תיברעמה הדגה יבחרב תבחרנ תיאבצ הלועפ
 .םיטילפה תונחמל םיקנטו םיילגר תוחוכ תסינכ הללכש
 יפכ ,תובר םימעפ ל"הצ רבוד ריהצה וז הפוקת ךלהמב
 רבמטפסב אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ השעש
 לכ יכו עשפמ םיפח םיחרזאב עגופ וניא ל"הצ יכ ,0002
 ןעט ,לשמל ,ךכ .יוארכ םילפוטמ םייראטינמוהה םירקמה
 םילייחה ידי-לע ץמאמ השענ ,המיחלה דצב" יכ ל"הצ רבוד
 לככ עוגפל אלו ,םישומח אל םיחרזאב העיגפמ ענמיהל
 לע ירטינמוה עויס שיגמ ל"הצ .םהייח תביבסב רשפאה
 המרגש םיקזנהמ קלח ןקתל וחנוה ףא תוחוכהו שרדנה יפ
 תוחוכה תנווכב ןיא" יכ רבודה רסמ 20.3.11-ב 1."המיחלה
 יכו ,רורטב תקסוע הניאש תיניטסלפה הייסולכואב עוגפל
2."םיירטינמוה םירקמ לש רבעמ רשפאתי

 ,םירחא תורוקממ עדימו םלצב הבגש תויודע ,תאז םע
 סיסב תורסח ןה הלא תורהצה יכ ךכ לע רוריבב םיעיבצמ
 תולועפ ךלהמב תיחרזאה הייסולכואב העיגפה ףקיה יכו

 ןיב .7691-ב םיחטשה שוביכ זאמ םידקת רסח היה הלא
 םידלי םהב ,עשפמ םיפח םיחרזאב ורי ל"הצ ילייח ,ראשה
 .יטרפ שוכרב יביסאמ ןפואב ועגפו ,םיבר

 הייסולכואב העיגפה לש דחא טביהב דקמתמ הז ח"וד
 םיתווצב העיגפו םיעוצפמ יאופר לופיט תעינמ - תיחרזאה
 ,20.3.31-ל 20.2.82-ה ןיב ,םייעובש ךלהמב .םייאופר
 יאופר תווצ ישנא השימח ל"הצ ילייח לש ירימ וגרהנ
 הרשע ועצפנ ,ףסונב .םדיקפת יולימ ךלהמב םייניטסלפ
 םיסנלובמא 21-ו םודאה רהסה לש יאופר תווצ ישנא
 3.שומיש ללכמ ואצוה םהמ םיינש ,ועגפנ םהלש

 םיתווצ לש םתוניסחו םיעוצפל יאופר לופיט תקנעה
 ,המחלמה יניד לש דוסיה תונורקעמ םה םילוח יתבו םייאופר
 זאמ 4.תוביסנה לכב םימחולה םידדצה תא םיבייחמה
 רפה םהב םיבר םירקמ םלצב דעית הדאפיתניאה תליחת
 הפרחה הלח 20.2.82-ה זאמ ,םלוא 5.הלא תונורקע ל"הצ
 וענמו םיסנלובמא לע ורי ל"הצ ילייח :הז םוחתב תרכינ

 וראשוה ףא םיתיעלש ,םיעוצפלו םילוחל יאופר לופיט ןתמ
 לשב דקפתל ושקתה םילוחה יתב .תוומל וממידו חטשב
 יכרד תמיסחו ןופלטהו םימה ,למשחה תויתשתב העיגפ
 םג ומכ םילוחו םיעוצפ תלבק וענמש ,םקלח לא השיגה
.תופורתו ןוזמ תקפסא

 תדחוימ העדוה ימואלניבה םודאה בלצה םסריפ 20.3.8-ב
 םיתווצ לעו םיסנלובמא לע ל"הצ ילייח לש יריה תא הניג הב
 םיסנלובמאה לכ יכ םודאה בלצה שיגדה העדוהב .םייאופר
 םתעונת יכו שרדנכ םינמוסמ ויה ועגפנש םודאה רהסה לש
 לש תחלשמה שאר 6.תוילארשיה תויושרה םע המאות
 יתלב תופירחב אטבתה ,קינריסוק הנר ,לארשיב ןוגראה
 השיגפ ךלהמב םיסנלובמאב העיגפה אשונל תינייפוא
 יתפרצה טאנסה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעוומ םירבח םע
 הבנ'ג תנמא יללכ תא סמר ל"הצ ,וירבדל .לארשיב ורקיבש
 רבעל ורי םילייח ןכש "דגבנ" שח אוהו "הסג לגרבו ןודזב"
 יכ םודאה בלצה ינפב בייחתה ל"הצש רחאל םיסנלובמא
 ,תושק יתעגפנו יתעזעוז" :ףיסוה אוה .רובעל םהל רשפאתי
 תוגהנתה קידצמ אל רבד םוש .ל"הצמ רתוי הברהל יתיפיצ
7."וזכ

 ישנא לעו םיסנלובמא לע יריל עגונב תויודע ואבוי ןלהל
 םילוחו םיעוצפ לש רבעמ תעינמל עגונב ,יאופר תווצ
 תולועפמ האצותכ םילוח יתבב העיגפל עגונבו םימוסחמב
 םימרוג לש תונעטל םלצב תוסחייתה אבות ףוסבל .ל"הצ
 .הלא תועיגפ םיקידצמה ,םיימשר

 יבחרב ל"הצ תולועפ ךלהמב ,20.3.41-ב םסרופ הז ח"וד
 ותרגסמב ,"ןגמ תמוח עצבמ"ב ל"הצ חתפ ,זאמ .םיחטשה
 םיחווידמ .םייניטסלפ םיבושיל ל"הצ תוחוכ בוש וסנכנ

 ל"הצ לש הלא תולועפ ךלהמב יכ הלוע םלצבל ועיגהש
 תוראותמה ולאמ הברהב תופוכתו תורומח תועיגפ תושענ
 םיעוצפ יוניפ תעינמ - םימוחתהמ דחא לכב הז ח"ודב
 דוקפתב השק העיגפו םיסנלובמא רבעמ לע רוסיא ,םיעגפנו

.הלא םירקמב קסוע וניא הז ח"וד .םילוחה יתב

www :'ר ל"הצ רבוד תועדוהל .20.3.2 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה .1 . fdi . li. 
 .20.3.11 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה .2
20.3.91-ב םלצבל רסמנ םודאה רהסב תועיגפה לע עדימה .3
 .61-02 םיפיעס ,המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמא ,ראשה ןיב ,'ר .4
 תויוכז תרפה - זרפומ חכ ,םלצב ;)אצומ אלל ,םלצב :ןלהל( 1002 ינוי ,לארשי לש רוצמה תוינידמ לשב יאופר לופיטב העיגפ - אצומ אלל ,םלצב ,ראשה ןיב ,'ר  .5
.)זרפומ חכ  ,םלצב :ןלהל( 62-92 'מע ,A יחטשב ל"הצ לש תולועפ ךלהמב םדאה
6. learsI  dna  eht  suomonotuA  seirotirreT  : CRCI  slaeppa  rof  noitcetorp  fo  lacidem  ffats  , sserP  esaeleR  ,  ישנא גרה תובקעב ל"הצ לע תרוקיב" םג 'ר .20.3.8
 .20.3.01 ,ץראה ,"םייניטסלפ םייאופר םיתווצ
 .20.3.02 ,ץראה ,"הסג לגרב הוונ'ז תנמא תא םיחטשב סמור ל"הצ :םודאה בלצה גיצנ" .7
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 .)המודמ קופיא ,םלצב :ןלהל( 22-32 'מע ,0002 רבמצד ,םיחטשב םיעוריאה ךלהמב םדאה תויוכז תורפה - המודמ קופיא ,םלצב לשמל 'ר  .8
 .20.3.31-ב ןופלטב היקר ובא בי'גנ ידי-לע התבגנ ותודע  .9
  .20.2.82-ב המ'ררד ילע ידי-לע התבגנ ותודע .01

 םירקמ םלצב דעית אצקא-לא תדאפיתניא הלחה זאמ
 םייאופר םיתווצו םיסנלובמא רבעל ל"הצ ילייח ורי םהב
 הלאכ םירקמ לש םרפסמ 8.םיעוצפ תונפל םכרדב ויהש
 רבדל טעמכ ךפהו 20.2.82-ה זאמ יתועמשמ ןפואב לדג

 ,םייאופר םיתווצ ישנא לש םתומל םרג הז ירי .הרגשבש
 ירי ירקממ האצותכ .םיסנלובמאב תועיגפלו םתעיצפל
 יתבל םיעוצפה תא תונפל םייאופר םיתווצ ולכי אל ,הלא
 .תוומל וממיד םקלחו םילוחה

 םירקמב םג השענ םייאופר םיתווצו םיסנלובמא רבעל ירי
 .ל"הצב םימרוג םע םיסנלובמאה לש םרבעמ םאות םהב
 ,םיחטשב םודאה רהסה להנמ ,ןאדעק לאאו ר"ד ,לשמל ,ךכ
 הללאמרל ל"הצ תוחוכ תסינכ ךלהמב יכ םלצבל רסמ
 ועסיש םיסנלובמא לש םרבעמ רתוי יכ אבצה םע םכוס
 ,20.3.21-ב ,תאז תורמל .םודאה בלצה תוינוכמ לש יווילב
 לש תינוכמ רבעל ל"הצ ילייח ורי ,03:81 העשה תוביבסב
 .םירודכ ינשמ העגפנש סנלובמא התווילש םודאה בלצה
 םתדובע תא םייאופרה םיתווצה וקיספה ךכמ האצותכ
 .אבצה םע שדוחמ םואית ךרענ זא ,םירהצב תרחמל דע
 תואירק 24 םודאה רהסב ולבקתה הלא תועש ךלהמב
 9.לפטל ולכי אל ןהב םיעוצפ יוניפל

 םוריחה דקומב תמאתמ ,ירדאק ןמחר־א דבע ליל'ח ןאנע
 תא םלצבל הרסמ ,םכשב יניטסלפה םודאה רהסב
 םיטילפה הנחמל ל"הצ תוחוכ תסינכ ךלהמב שחרתהש
:הטאלב

 תמדקומ העשב דובעל יתלחתה ,20.2.82 ,ישימח םויב
 ידכ םיסנלובמאל יתפרטצה ,03:51 העשב .רקובב
 תוילארשיה תוזגפההמ ועצפנש םיעוצפה תא ריבעהל
 ועידוה םיניטסלפ םיחרזא .הטאלב םיטילפה הנחמ לע
 ,הטאלבל ונעגהשכ .עוריאה רוזאב םיעוצפ שיש ונל
 םיתווצהו םיסנלובמאה רבעלו ונרבעל הרי אבצה
 בשות שיש ונל ועידוה ,םירקמה דחאב .םייאופרה
 חרזמב תואטמסה תחאב תיבב אצמנו ונטבב עגפנש
 ונעגהשכ .ילארשיה אבצה םקמתה וב םוקמב ,הנחמה
 סנכיהל ונלוכי אלו ונרבעל ורי םילארשיה ,רוזאל

 ,סנלובמאב רבודמש רוריבב האר אבצה .הנוכשל
01.ונרבעל הרי תאז תורמלו

 םימוד םיעוריא םלצבל ראית ,סנלובמא גהנ ,ילע דאמיע
 תאצמנה ,העאז'ח תברי'חל ל"הצ תסינכ ךלהמב ושחרתהש
:סנוי ןא'חל חרזמ-םורד

 הלבקתה ,54:10 העשב ,20.3.8 ,ישיש םוי רקובב
 ל"הצ תשילפ תובקעב םודאה רהסה הטמב האירק
 שבוחה םע תוקד המכ ךות םוקמל יתעגה .העאז'חל
 ורמאו םיתבל ץוחמ ודמע םיבשותה .רמאע ובא םיענ

 ןיא עגרכשו רפכה לש ימורדה קלחל שלפ אבצהש
 ךומסה דגסמה לומ סנלובמאה תא יתרצע .םיעוצפ
 רהסה הטמ להנמ ילא רשקתה עגר ותואבו רכיכל
 .ףאוש-א תאפרמ לומ העוצפ שיש יל עידוהו םודאה
 ,רכיכל תימורד יתדמעו םוקמל יתברקתה רשאכ
 ימדקה וקלח .תמדקומ הארתה אלל שא ירבעל התרונ

 ןוויכל יתרזחו דימ יתרצע .עגפנ סנלובמאה לש
]...[ דגסמה

 עוצפ ונשיש ורמא םיבשותה ,רצק ןמז רובעכ
 התרונש רחאמ תוריהזב יתעסנ .ןכיה יל וריבסהו

 םישיבכה דחאב דמעש ,ןקז שיא .תיביסנטניא שא
 םידמב שיא וניארו וילא ונעסנ .יל ארק ,םיידדצה
 ונמרהו ונדרי ירימס-א דמחומו ינא .עקרקה לע בכוש
 תא סינכהל ונל רזע םוקמב דמעש רוחב .עוצפה תא
 יתלחתהשכ .סנלובמאה לש ירוחאה וקלחל עוצפה
 ןוויכמ תויביסנטניאב ונרבעל ורי םילייחה ,עוסנל
 יצחכ דמעש ,ונל רזעש רוחבה עגר ותואב .חרזמ
 תידדצה תלדה .הצרא לפנ ,סנלובמאה תלדמ רטמ
 ירימס-א דמחומ .החותפ ןיידע התייה סנלובמאה לש
 איביש ורבעל יתקעצ ינאו ,לספ ומכ עונ אלל דמע
 סינכהו תוריהמב עוצפה תא םירה דמחומ .רוחבה תא
 דע הבר תוריהמב סנלובמאב יתגהנ .סנלובמאל ותוא
 .רסאנ םילוחה תיבל יתעגהש
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 .20.3.8-ב זרי'חמ ליבנ ידי-לע התבגנ ותודע .11
 .20.3.01 ,ץראה ,"ודכלנ אל םידבכה םישקובמה :םייניטסלפ תורוקמ" .21
 .20.3.4 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה .31
 ןופלטב היקר ובא בי'גנ ידי-לע התבגנ ןאדעק לאאוו ר"ד לש ותודע .20.3.6-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ דור-א ובא קראט ר"ד לש ותודע .41
 .20.3.31-ב

 ורזע םה .םיבר םיבשות ודמע םילוחה תיב חתפב
 יכ ונל ררבתה זאו םיעוצפה ינש תא דירוהל ונל
 רפסמ לע ולאשו יב וזחא םישנא המכ .ורטפנ םה
 איבהל לוכי ינא םא יתוא לאש םהמ דחא .םיעוצפה
 סנלובמאה תמדיק לא ותוא יתחקל .העאז'חמ עוצפ
 עילקהש ויניע ומב האריש ידכ רוחה תא ול יתיארהו

11.קתשו םהדנ שיאה .יתומל םורגל לכי הזה

 לש םינושארה םייעובשב םיחטשב ל"הצ תולועפ ךלהמב
 תווצ ישנא השימח ל"הצ ילייח ירימ וגרהנ 2002 סראמ
 :יאופר

ליל'ח ר"ד ,ןינ'גב םודאה רהסה להנמ גרהנ 20.3.4-ב  -
 תונפל וכרדב עסנ וב סנלובמאה לע ירימ ,ןאמילוס
 םיפסונ תווצ ישנא ינש .ןינ'ג םיטילפה הנחמב םיעוצפ
 םג ורי ל"הצ ילייח .ועצפנ סנלובמאב ומיע ויהש
 םיעגפנב לפטל תנמ-לע עיגהש ףסונ סנלובמא לע
 .וב ויהש םישבוח ינש ועצפו ןושארה סנלובמאב

 סנלובמא לע ירימ ,שבוח ,לייאלש דיעס גרהנ 20.3.5-ב   -
.הזע תעוצרבש אילאב'ג םיטילפה הנחמב עסנ וב

 לש סנלובמא גהנ ,דעסא םיהארביא גרהנ 20.3.7-ב -
 העשב סנלובמאה לע ירימ ,םרכ לוטב םודאה רהסה
 .םרכ לוט םיטילפה הנחמב םיעוצפ תונפל וכרדב היהש
 סנלובמאב ויהש םיפסונ יאופר תווצ ישנא השולש
.יריהמ ועצפנ

 ,םרכ לוטב ,א"רנוא דבוע ,םלאס לאמכ גרהנ 20.3.7-ב -
 .םיעוצפ תונפל וכרדב היהשכ סנלובמא לע ירימ

 םילוחה תיב להנמ ,ןאמ'תוע דמחא ר"ד גרהנ 20.3.8-ב -
 ירימ ,םחל תיב זוחמבש רדא'ח-לאב המאמי-לא
 היה ןאמ'תוע ר"ד .השייהד םיטילפה הנחמ דיל קנטמ
 רבוד .תופורתב דייטצהל תנמ לע אלא'ג תיבל וכרדב
 םלוא ,ל"הצ םע הרשואו המאות ותעיסנ יכ רשיא ל"הצ
 ונכדוע אלש םילייח המכ"ש הנעטב יריה תא ריבסה
 םרבעל ברקתמ רשא בכרב וניחבה ןתינש רושיאב
 ךישמהשמ .ורצועל תנמ לע שיבכה רבעל וריו תוריהמב
 ךכמ האצותכו בכרה רבעל םילייחה ורי ותעיסנב בכרה
 21."גהנה גרהנ




 םודאה רהסה להנמ ,ןאמילוס ליל'ח ר"ד גרהנ 20.3.4-ב
 רבוד .עסנ וב סנלובמאה לע ל"הצ ילייח לש ירימ ,ןינ'גב
 םיטילפה הנחמב ל"הצ תוחוכ תוליעפ ךלהמב" יכ ןעט ל"הצ
 .ל"הצ חכ רבעל םודאה רהסה לש סנלובמא ץרפתה ,ןינ'ג
 ]...[ ץצופתהש ,סנלובמאה רבעל לק קשנמ שאב חתפ חכה
 הנגה ךותמ ולעפ םילייחה יכ הלוע ינושארה ריקחתהמ
 ךותמ תוריהמב םרבעל עסנ סנלובמאהש רחאל ,תימצע
31."שא יפוליח םילהנתמ ונממ םחתמ

 הנומת לע תועיבצמ ,ןלהל תואבומה ,םלצב הבגש תויודעה
 םילייחה ייח תא ןכיס אלו ץרפתה אל סנלובמאה .הנוש
 ורי ל"הצ ילייח ,ףסונב .םיעוצפ תונפל וכרדב היה אלא
 םג ל"הצ רבוד תעדוהב .לק קשנב ושמתשה אלו ןומיר ורבעל
 ץוציפה יכ הארנ םלוא ,ץפנ רמוח היה סנלובמאב יכ זמרנ
 הרתי .סנלובמאב היהש ןצמח ןולבב העיגפמ האצותכ םרגנ

 תיבב אפור ,דור-א ובא קראט ר"ד לש םהיתויודעמ ,וזמ
 םודאה רהסה להנמ ,ןאדעק לאאוו ר"דו ,ןינ'גב םילוחה
 ןינ'ג םיטילפה הנחמל סנלובמאה תסינכ יכ הלוע ,םיחטשב
 ךותב םילייחה לע היה ,ךכיפל 41.אבצה םע שארמ המאות
.סנלובמאה תעגהל תופצל הנחמה

 הנחמל קעזוהש ןינ'גב םודאה רהסב שבוח ,דעסא דומחמ
 סנלובמאב ויהש םיעוצפב לפטל תנמ-לע ןינ'ג םיטילפה
 סנלובמאה רבעל םג ורי ל"הצ ילייח יכ םלצבל רסמ ,עגפנש
 :עסנ וב

 סנלובמאהמ םירטמ 02-כ לש קחרמל ונעגה רשאכ
 לש גגה רבעל הרונש ירי חטממ ונעגפנ ,עגפנש
 היה יריה רוקמ יכ יל עדונ רתוי רחואמ .סנלובמאה
 םילייח והש וב ,םירטמ הרשעכ לש קחרמב תיב
 יתעגפנ ינאו םיבר םיעילק גפס סנלובמאה .םילארשי

 ,ןיסאי םיהארביא .תינמיה יעורזבו ישארב םיסיסרמ
 .ושארב םיסיסרמ אוה םג עצפנ ,סנלובמאב םג היהש
 ,םילהובמו םידחופמ ונייהש רחאמ קועצל ונלחתה
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.20.3.7-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ ותודע .51
 .20.3.9-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ ותודע .61

 קחרתה אוהו עצפנ אל סנלובמאה גהנ ונלזמל ךא
 יריה זאו םירטמ 05-כ ונעסנ .םוקמהמ תוריהמב
 לכ תא בטיה ריכמו ןינ'ג הנחמ בשות ינא .קספ
 ונעגהש דע תיסחי החוטב ךרדב ונעסנ ןכלו ,םיכרדה
 לא עיגהל ונחלצה אל .יתלשממה םילוחה תיבל
51.עגפנש סנלובמאה

 העשתל באו יושנ ,44 ןב ,רמוע דמחומ לש ותודע
61לעופ ,ןינ'ג םיטילפה הנחמ בשות ,םידלי

 דיל ,ןינ'ג םיטילפה הנחמ לש תיברעמה הנוכשב רג ינא
 ףיקשמה הובג םוקמב אצמנ תיבה .םאזע הללאדבע דגסמ
 ופיקה ,20.2.82 ,ישימח םויב .הנחמהמ םיבחרנ םיקלח לע
 ,ישיש םויב .הנחמה תא ילארשיה אבצה לש םילודג תוחוכ
 תועובצ םהינפש םילייח 04-כ ,רקובב 03:01 העשב ,20.3.1
 לע וטלתשה םה .תלדה תא חותפל ינממ ושרדו יתיבל ועיגה
 תישילשהו הינשה המוקה לכ לעו הנושארה המוקהמ יצח
 תיבה ינב לכמ ושרד םה .חוכב שומיש אלל ,תיבה לש
 תאצל ונילע ורסאו הנושארה המוקב דחא רדחל סנכיהל
 ךורעל ידכ דקפמה תא הוולאש ושרד םה ,ןכמ רחאל .ונממ
 םילייחה .רבד ואצמ אלו שופיח וכרע םה .תיבה ךותב שופיח
 דע וריו םכרד תוריל ולכויש ידכ םיסירתב םיחתפ ושע
 תא ובזע םילייחה ןכמ רחאל .םירהצה רחא 00:71 העשה
 .רחא תיבל ורבעו תיבה

 דקפמ .יתיב לא ורזח םילייחה ,רקוב 00:01 העשב ,ינש םויב
 רדחל החפשמה ינב לכ תא סינכהל ינממ שרד ןתיא םשב
 ימויאב ינממ שרד אוה ןכמ רחאל .תמדוקה םעפב וניהש וב
 .םינכשה יתב לש תותלדה תא חותפל קשנ

 תיבל וסנכנ םילייח 02-כש יתיאר יתיבל יתרזחשכ
 ינב םע יתראשנ .תישילשהו היינשה המוקה לע וטלתשהו

 .ףרשא םשב יזורד לייח םע יתחחוש .רדחה ךותב החפשמה
 .היינשה המוקל ותיא יתילעו יל ארק ףרשא 03:21 העשב
 קיזחמ אלע ינב לש הנומת ודיב זחאו םש דמע ןתיא דקפמה
 קשנהש ול יתרפיסו קשנה לע יתוא לאש דקפמה .קשנב
 ,קשנה םע ,ודיקפת תא אלממ ינבו תיניטסלפה תושרל ךייש
 ושרד םה ,ףרשאו ןתיא םע רצק חוכיוו רחאל .הללאמרב
.רדחל רוזחל ינממ

 תיבל ברקתהש סנלובמא לש הנריס יתעמש עגר ותואב
 .תיבה לש יברעמה רדחהמ ירי לש לוק יתעמשו ברעממ
 .םילייחה ורי ונממ הנישה רדח לא רהימ ןתיא דקפמה
 דקפמהש יתיארו החותפ התייהש רדחה תלד דיל יתדמע
 רבעל ולש קשנהמ ןומיר הרויו ינופצה ןולחה דיל דמענ
 תוארל יתחלצה .תיבהמ םירטמ השימחכ היהש סנלובמאה
 יתלאש .הרוחא םירטמ הרשעכ תוריהמב עסונ סנלובמאהש
 םיניטסלפהש יל הנע אוהו השע אוה המ דקפמה תא
 עגופ ןומירה תא יתיאר .סנלובמאה רבעל ורי םישומחה
.סנלובמאה לש תימדקה השמשב

 הללא" :קעוצ שיא יתעמש ךרדבו רדחל רוזחל יתצלאנ
 לוק יתעמש העש עברכ רחאל ."רבכא הללא ,רבכא
 יתיאר וב ונייהש רדחה ןולחל דעבמו קזח ץוציפ לש
 דמע סנלובמאה יכ קועצל ונלחתה .שאב הלוע סנלובמאהש
 היהש יאבצה אפורהמ יתשקיב .רדחהמ םירטמ הרשעכ
 ,שאהמ קחרה ,רחא רדחל רובעל ונל תתל הנותחתה המוקב
 םחרי הללא" :תיברעב יל הנע אוה .הרוק המ ותוא יתלאשו
 תיאבכו סנלובמאש יתעמש ,תוקד רשעכ רובעכ ."וילע
 זאו םרבעל םיקעוצ םילייחהש יתעמש .םוקמל םיברקתמ
 .יביסנטניא ירי לוק עמשנ

 םילייחהשכ ,03:12 העשה דע רדחה ךותב םיאולכ ונראשנ
 וניליגו תושדח ונעמש רדחב ונייהשכ .םוקמה תא ובזע
 ,םודאה רהסה זכרמ להנמ ,ןאמילוס דומחמ ליל'ח ר"דש
 תווצה ישנאמ םיינשש םג יל עדונ .סנלובמאה ךותב ףרשנ
 תמצועמ סנלובמאה לש תירוחאה תלדהמ הצוחה ופע
 םג יל עדונ .םינכשה תיבל סנכנ סנלובמאה גהנשו ץוציפה
 .םפוג יקלח לכב תושק ווכנ תווצה ישנאמ השולש יכ

 סנלובמאה תא תוארל םיחרזאה תורשע םע יתכלה רקובב
 ףרשנ סנלובמאהש יתיאר .תיבל תחתמ דמע ןיידעש
 לע םירוזפ ויה ןיידע אפורה לש תומצעהמ םיקלחו ןיטולחל
.גהנה בשומ
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 ,23 ןב ,יוא'געב-לא בי'גנ ןייסוח דומחמ לש ותודע
 ,ןינ'ג זוחמבש דבעי רפכה בשות ,םידלי ינשל באו יושנ
71ןינ'גב םודאה רהסב הנושאר הרזע ןיצק

 הרזע ןיצקכ יניטסלפה םודאה רהסה לש זכרמב דבוע ינא
 גהנל תוולתהל אוה ידיקפת .5991 תנש זאמ הנושאר
 ךלהמב עוצפל וא הלוחל הנושאר הרזע שיגהלו סנלובמאה
.םילוחה תיבל ותרבעה

 הרזעה תנחתמ ונילא ורשקתה ,00:71 העשב ,20.3.7-ב
 ,םרכ לוטב םודאה רהסל תפנוסמה ,םרכ לוטב הנושארה
 תוטלתשההמ האצותכ םיעגפנ יוניפב עייסל אובנש ושקיבו

 הברה שי יכ ,םיטילפה הנחמ לעו םרכ לוט לע תילארשיה
 הרזעה תנחתב לבקתה 03:81 העשב .םיעוצפו םיגורה
 םילוכי םיסנלובמאש ילארשיה דצהמ רושיא הנושארה
 .הנחמה ןוויכל םיסנלובמא ינשב ונאצי .הנחמל עיגהל
 הרזע תניצקו דעסא םיהארביא ועסנ ןושארה סנלובמאב
 דחי ,ינשה סנלובמאב יתגהנ ינא .היפאס המשש הנושאר
.דיאר םשב רוחב םע

 ונעגה םירטמ 004-כ ירחאו םיהארביא ירחא יתעסנ
 הנחממ םירטמ 001-כ ,ריעה לש יחרזמה קלחב תמוצל
 ךותב רוא ונקלדהו הנריס ונלעפה .םרכ לוט םיטילפה
 הרי אוה ונברקתה רשאכו קנט דמע תמוצב .םיסנלובמאה
 רוזחל ונל םינמסמ םילייחהש יתנבה .ריוואב ךורא רורצ
 ונעסנ .ינומכ השע םיהארביא םגו הרוחא יתעסנ .רוחאל

 05-כ הרוחא ונעסנ .ינשב דחאה שגנתהל אל ידכ טאל
 ונרבעל עוסנל קנטה לחה ,יופצ יתלב ןפואב ,זאו םירטמ
 ונבשח יכ םוקמב ונרצענ תאז וניאר רשאכ .תוריהמב
.םיסנלובמאה ינש תא קודבל םיצור קנטב םילייחהש
 

 ינפל דבלב םירטמ ינשכ לש קחרמב רצענ קנטה
 סנלובמאה לע םיכורא תורורצ תוריל לחהו םיסנלובמאה
 יתרתתסהו תלדה תא יתחתפ זאו יתעצפנש יתשגרה .ינשה
 ינשה סנלובמאה לא יתלכתסה םשמ .סנלובמאל תחתמ
 תינוכמה .הגהה לע חנומ םיהארביא לש ושאר תא יתיארו

 ושאר לש ץחלה ללגב ,קסופ יתלב הריפצ לוק העימשה
 יתיאר .גרהנ אוהש יתנבהו ושאר תא הסיכ םד .רפוצה לע
 סנלובמאה לש ילאמשה דצה רבעל ענו בבותסמ קנטה תא
 ירי תורוקממ םגו קנטהמ םג ,ןמזה לכ ךשמנ יריה .ילש
 .םיבורק

 קחרמל רדגל רבעמ יתצפקו סנלובמאל תחתמ יתלחז
 יתלחתה .שיבכה תפשמ םירטמ השולש וא םיינשכ לש
 םילייחה רשאכ הכילהבו הליחזב יתענ .םוקמהמ קחרתהל
 עגפיהל דמוע ינאש חוטב יתייה .ירבעל םירוי ןמזה לכ
 .המ יהיו םוקמהמ קחרתהל ךישמהל יתטלחה לבא ,בוש
 יתעגה םירטמ 004-כ ירחא .ןשיה קושה תואטמסל יתסנכנ
 עסנש ,דיאר םג ועיגה יתיא דחי .םודאה רהסה תנחתל
 סנלובמאב העסנש היפאס הנושארה הרזעה תניצקו ,יתיא
 אל דיאר .ןימי ףתכב םיסיסר ינשמ לק העצפנ איה .ינשה
.ללכ עצפנ

 יתוא ואשנ םרכ לוט לש הנושארה הרזעה תנחתמ ייתימע
 ינשה דצב הנחתה לוממ אצמנש ,םילוחה תיב לא םהידי לע
.שיבכה לש

.20.3.9-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ ותודע .71
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 .0.3.21 2-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ ותודע .91

 םיניטסלפ תעונת לע לארשי הליטמש תופרוגה תולבגהה
 ימוחת לכ לע טעמכ תוכילשמ הדאפיתניאה תליחת זאמ
 תורומחה תוכלשהה תחא .םיחטשה יבשות לש םייחה
 דעית םלצב .יאופר לופיטל השיגב העיגפה איה רתויב
 םילוח ,םיעוצפ ובכיע ל"הצ ילייח םהב םירקמ תורשע
 םהילע ורסא וא םילוח יתבל םכרדב תודלוי םישנ וא
 תוחפל ורטפנ הדאפיתניאה תליחת זאמ .םוסחמב רובעל
 ענמנ וא בכוע םילוחה תיבל םייוניפש רחאל םיניטסלפ 72
 .ל"הצ ילייח ידי-לע

 רבוד ,םימוסחמב םיעוצפו םילוח בוכיע לע תונעטל הבוגתב
 םיבייחמה םירורב םילהנ םימייק ל"הצב יכ ןעוטו בש ל"הצ
 לש רבעמ רשפאל םימוסחמב םידמועה םילייחה תא
 םילהנ לעופב ,תאז םע .יאופר לופיטל םיקקזנה םיניטסלפ
 םילייחמ םלצב הבגש תויודעמ 81.םימשוימ םניא הלא
 ,ל"הצ רבוד לש תורהצהל דוגינב יכ הלוע םיחטשב ותרישש
 לש םמויקל םיעדומ םניא ללכ םילייחה םיבר םירקמב
 לייחה לש ותעד לוקישל הנותנ הטלחהה יכו הלא םילהנ
.חטשב

 העיגפה התיה סראמ שדוח תליחתב ל"הצ תולועפ ךלהמב
 תולבגהב הרמחההמ האצותכ הברהב השק יאופרה לופיטב
 .םישדח םימוסחמ תבצהו םיחטשב םיניטסלפה תעונת לע
 םגו םהב לפטלו םיעוצפל עיגהל םיסנלובמאמ וענמ םילייח
 יתבל עיגהל םילייחה םהמ וענמ ,עיגהל וחילצה םה רשאכ
 תמועלכ הרזח וחלשנ םימוסחמל ועיגהש םיעוצפ .םילוחה
 ידכ םילוחה יתבל עיגהל ולכי אל םיינורכ םילוחו ואבש
.םיקוקז ויה ול יאופרה לופיטה תא לבקל

 בשות ,קוור ,42 ןב ,רא'גנ ןסח דמחומ דיס לש ותודע
91םודאה רהסב שבוח ,םרכ לוט זוחמבש אתבנע

 םרכ לוטב יניטסלפה םודאה רהסב שבוחכ דבוע ינא
 לפטל ידכ םיסנלובמאה תא הוולמ ינא .םינש עברא הזמ
 .םילוחה תיבל םתוא תונפל ידכו םיעוצפב

 אבצה לש םילודג תוחוכ ,20.3.7 ,ישימח םוי רקובב
 לוט םיטילפה הנחמ ךותל ושלפ ,םיקוסמ יווילב ,ילארשיה
 םיגורהו םיעוצפ לע תואירק ונלביק השילפה םע דימ .םרכ
 בלצה םעו ק"תמה דרשמ םע יתרביד .הנחמה ךותב םיבר
 ןמז חקל הז ךא ,הנחמל ונלש הסינכ םאתל ידכ םודאה
 רושיאל תוכחל דוע ונלוכי אל םיעוצפה רפסמ הלעשכ .בר
 הנחמל םיסנלובמא חולשל טילחה םודאה רהסה הטמו

 עוסנל וליחתה םיסנלובמאה .ילארשיה אבצהמ רושיא ילב
 םילייחה ידי-לע ובכוע םה לבא ,םיעוצפב לפטל ידכ הנחמל
 ושרד םילייחה .םיסנלובמאה יתווצ לע םישופיח וכרעש
 םה .ריקל דומצ דומעלו םהידי תא םירהל תווצה ישנאמ
 ילכ תא םינווכמ םהשכ ,ףוגה לש ןוילעה קלחה תא וקדב
 ,שופיחה לשב .יאופרה תווצה ישנא רבעל םהלש קשנה
 םירקמהמ קלחבו תוקד 54-מ רתוי ובכוע םיסנלובמאה
 .תיפולח ךרד שפחלו הרזח רוזחל ונצלאנ

 דחאה :םיעוצפ ינש לע תואירק יתש ונלביק ,00:81 העשב
 הסינכה דיל יחרזמה רוזאב ינשהו הנחמה חרזמ-םורדב
 םרכ לוט - םכש ישארה שיבכב ונעסנ .הבאנאד רפכל
 ונסנכנ .הבאנאד רפכה ךרד םרכ לוט הנחמל ונסנכנו
 ךלהמב .הנחמל תוסינכה תחאל ךומס ונעגהו רוחאמ רפכל
.ונתוא ורצע אלש םיקנט המכ דיל ונרבע ונתעיסנ
 

 ונמרה .ובגב השק עצפנש ,64 ןב ,םיעוצפה דחא לא ונעגה
 ךרד התואב םילוחה תיב לא ונעסנו סנלובמאה לא ותוא
 הכומסה ,הבאנאד רפכה לש היינשה הסינכב .ונאב הנממ
 תא תוארל ונעתפוה ,תיחרזמ תינופצה הנוכשה דיל הנחמל
 םילייחה .ונכרד תא םימסוח םדוק םדיל ונרבעש םיקנטה
 רובעכ .םיסנלובמאה רבעל םיקנטה לש םינקה תא ונפה
 רהסה לש הטמה תא ונעדיי ןכלהמב ,הנתמה לש תוקד יתש
 שרדו קנטה חירצ לא אצי דחא לייח ,שחרתמה לע םודאה
 ךרד ןיא יכ שיגדהל שי .ונאב ונממ םוקמל רוזחל ונתאמ
 .םילוחה תיבל עיגהל תרחא
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  .20.3.21-ב המ'רארד ילע ידי-לע התבגנ ותודע .02

 ךירצש ,םמדמ ,השק עוצפ ונתא שי יכ לייחל ונרבסה
 בישקה אל אוה לבא ,םילוחה תיבל דימ ותוא ריבעהל
 ונילע תוריל םייא אוה ."הפמ וכל" :תירבעב קעצו ונל
 ונשקיבו רוחאל םירטמ המכ ונגוסנ .קשנה תא ונילא ןוויכו

 ק"תמה דרשמ םע םאתנש דע תוכחל ונל רשפאל לייחהמ
 םירטמ 001-כ לש קחרמב ונדמע .רובעל ונל ןתייש
 הבושת ונלביק ףוסבל .תוקד 51-כ וניכיחו םילייחהמ
 רשפאל ברסמ ילארשיה דצה יכ םודאה רהסה לש הטמהמ
 תאז ונעדוה .רטפנ עוצפה ונתמה וב ןמזה ךלהמב .רובעל ונל
 .ילארשיה דצהמ הבושת לבקנש דע הכחנש רמאש ,הטמל

 היהש שבוחש ךכ לע העדוה ונלביק הכלהמב ,העשכ וניכיח
 רשעכ רחאל .דואמ ונדחפ .גרהנ א"וורנוא לש סנלובמאב
 לש סנלובמא רבעל ורי םילייח יכ ונל עדונ ,תופסונ תוקד
 .ועצפנ םישבוח השימח וא העברא יכו םודאה רהסה

 ונבזע ,ןכמ רחאל .םירטמ 03-כ לש קחרמל הרוחא ונרזח
 הפוגה .אבחתהל ידכ ךומס תיבל ונסנכנו םיסנלובמאה תא
 רהסה לש הטמה םע ונרביד .סנלובמאה ךותב הראשנ
 ברסמ ילארשיה דצה יכ ונל ועידוה םהו תינשב םודאה
 עדונ .סנלובמא לכ לע וריי םה יכ רסמו רובעל ונל רשפאל
 תא םאתל הסנמו םרכ לוטב אצמנ םודאה בלצה יכ םג ונל
 תיבב ונראשנ .םילשוריב םודאה בלצה םע ונלש רבעמה
 .הלילה לכ ךרואל

 הווליו רקובב עיגי םהלש בכר יכ ונל ועידוה םודאה בלצה
 ,רקובה דע וניכיח .םודאה רהסה לש הטמל הרזח ונתוא
 ונחנא יכ ונל ועידוה ,20.3.8 ,ישיש םויב 03:51 העשבו
 עיגה 00:61 העשב .םודאה בלצה לש יווילב רובעל םילוכי
 םילוחה תיבל ונתוא הווילו םודאה בלצה לש בכר םוקמל
 ךותב הראשנ איה יכ החופנ התייה הפוגה .םרכ לוט
 .תועש 22 סנלובמאה

 רפכה בשות ,ישוי'ג-לא דמחומ חאלס דאיז לש ותודע
02 לעופ ,םרכ לוט זוחמבש רוכ

 תיחרזמ-םורד םירטמוליק 71-כ אצמנש ,רוכ רפכב רג ינא
 .הנוירהל יעישתה שדוחב התייה אנר יתשא .םרכ לוטל
 בצמ יכ הל רמאש אפור ידי-לע הקדבנ איה 20.3.5-ב
 ,םימי השולש רובעכ .תיאופר היעב םוש ןיאו בוט רבועה
 התוא תחקל ינממ השקיב יתשיא ,00:02 העשה תוביבסב
 ותואב דלת ילואש הבשחו םיבאכב השח איה .הירוה תיבל

 אצמנה ,ה'גאח רפכב הירוה תיבל התא יתכלה .הליל
.רוכ רפכהמ םירטמוליק העבראכ

 םיבאכמ הלבס יתשיא ,00:60 העשב ,20.3.9-ב ,תרחמל
 השקיב איה .תדלל תדמוע אנר יכ יל הרמא המאו םיקזח
 ידכ םיחר-א דבע ידוד ןב לש בכרה תא איבהל ינממ
 םילוחה תיבל ךרדה .םילוחה תיבל אנר תא ריבעהל
 עוסנל ונטלחהו םיילארשיה םימוסחמה ללגב הרוגס התייה
 ןוזע רפכל ונעגה רקובב 03:60 העשב .ןוזע רפכב תדליימל
 העשה תוביבסב .הדו'ג הליהוס ,תדליימה תיבל ונעסנו
 העשה תוביבסב .םייח חור אלל קונית הדלי אנר 03:70
 התוא תחקל ונטלחהו רדרדתהל הבצמ לחה ,רקובב 00:80
 .רפכה אפורל

 התוא ריבעהל ךירצש יל רמאו יתשיא תא קדב אפורה
 ידוד ןב לש בכרב ונעסנ .הפייעו השלח איה יכ םילוחה תיבל
 םשמו הלסע רפכל ונעסנ .היליקלק ןוויכל ,תיררה ךרדב
 ונעגהש דע סאיליא יבנ ךרד ונכשמה .ביבט-א תבזע רפכל
 .היליקלקל הסינכב ילארשיה יאבצה םוסחמל

 םוקמל הרזח רוזחל ונתאמ ושרד םוסחמב ודמעש םילייחה
 םילייחל ונרמאו בכרהמ ונדרי ידוד ןבו ינא .ונאב ונממ
 יתרמא .תמ קונית עגרכ הדליש השיא ונמע שיש תירבעב
 ךותל לכתסהל םהמ ונשקיב .דואמ ער הבצמו יתשיא וזש
 הלולע יתשיאש דיגהלו קועצל ונלחתה .ובריס םה ךא בכרה
 ובריס םילייחה לבא ,רובעל ונל ושרי אל םה םא תומל
 ."המחרי הללא" :געלב יל ורמאו

 איה .יתשיא לא יתכלה ינאו םתא רבדל ךישמה ידוד ןב
 זא ."הפייע ינא .והשמ השעת" :יל הרמאו חוכב ידיב הזחא
 לע קועצל יתלחתה .דוע הרביד אל איהו ידימ הדי הלפנ
 .םללגב התמ יתשיא יכ דיגהלו םילייחה

 םילייחה וקיעזה ,םוסחמל ונעגהש רחאל תוקד 52-כ
 עבשכ ירחא .יאבצה ק"תמה ךרד סנלובמא םילארשיה
 םילייחה .םודאה רהסה לש סנלובמא םוקמל עיגה תוקד
 עיגה םישבוחה דחא .היליקלק ךותל עוסנל ונל ונתנ אל ןיידע
 ךא ,ןצמח תכסמ הינפל דימצה אוה .אנר תא קדבו ונילא
 לש סנלובמאל התוא חקל אוה .התוא תויחהל חילצה אל
 .היליקלקב םילוחה תיבל התוא ריבעה םשמו םודאה רהסה
 .אנר לש התומ תא םיאפורה ועבק ,03:90 העשה תוביבסב
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 .20.3.7-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ ותודע .12

 ,לאזנ הללאדבע ןמחר-א דבע םאסיע ר"ד לש ותודע
 תיבב אפור ,ןינ'ג זוחמבש היטאבק בשות ,קוור ,72 ןב
12ןינ'גב יתלשממ םילוח

 ,םילוח 73-ב תלפטמ ןינ'ג םילוח תיבב הזילאידה תקלחמ
 שולש לופיטל םיעיגמש םילוח שי .ןינ'ג תפנ לכמ םיעיגמש
 םיעיגמ םיטעמו ,םיימעפ םיעיגמ םירחא ,עובשב םימעפ
 לכו המצע ריעה יבשות םה םילוח השימח קר .םוי ידמ
 םימוסחמב רובעל םיבייחו רוזאב םירפכב םיררוגתמ ראשה
.םילוחה תיבל עיגהל ידכ םיילארשיה

 םיטילפה הנחמבו ןינ'ג ריעב תיאבצה תוליעפה ינפל םג
 ובכוע םהו םילוחה תיבל עיגהל םיישקב םילוחה ולקתנ
 זאמ .םילוח תיבל םכרדב תוכורא תועש םימוסחמב
 םיחילצמ םניא הזילאידה ילוחו רימחה בצמה ,20.2.82-ה
 ןיבו ריעה יבשות םה םא ןיב ,םילוחה תיבל ללכ עיגהל
 םניא םה ךכמ האצותכ .רוזאה ירפכב םיררוגתמ םה םא
 םהמ קלחש ונל עדונ .םהל ועבקנש םידעומב םילפוטמ

 םיצלאנ םירחא .הזילאיד רובעל ידכ םכשל עוסנל םיצלאנ
 איבהל םילולעש םיכוביסב םינכתסמו תיבב ראשיהל
 .םתומל

 לופיט תלבקל םילוחה תיבל עיגהל םירומא ויה 20.2.82-ב
 ורתונ ראשה .עיגהל וחילצה םהמ השולש קר ךא ,םילוח 31
 םילוחה תשולש .םכשב םילוחה תיבל עיגהל וסינ וא תיבב
 ללגב ותוא בוזעל ולכי אל םילוחה תיבב לופיטל ועיגהש
 םה .םילוחה תיב לע םיילארשיה םיקנטה וליטהש רוצמה
 םיסנלובמאש דע תועש שמחל עברא ןיב ןיתמהל וצלאנ
 .םהיתבל םתוא וריזחה

 עיגהל חילצה הי'תראח-לא הליס רפכהמ 06 ןב הלוח
 .ול עבקנש דעומהמ םימי העברא לש רוחיאב ,םויה קר
 .לופיט רחאל קר בצייתה ובצמו השק יד בצמב עיגה אוה
 ללגב לופיטל עיגהל םויה דע וחילצה אל םילוחהמ קלח
 .יתואירבה םבצמ לע הרומח העפשה ךכל שי .םימוסחמה
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20.3.6-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ ותודע .22

 ,סראמ שדוח תליחתב םיחטשב ל"הצ תולועפ ךלהמב
 קלח .םיחטשב םילוח יתב המכ לש םתלועפ העגפנ

 לשב ןקלחו תויתשתב העיגפמ האצותכ ויה תועיגפהמ
 ובצוהש םיקנט תועצמאב םילוחה יתב לע לטוהש רוצמה
 םהב םירקמב םג ,ךכמ האצותכ .םשמ ורי רשאו םהירעשב
 יתבל םתונפל ולכי אל םה ,םיעוצפ תונפל םיסנלובמא ולכי

.םייזכרמה םילוחה



 ,34 ןב ,דור-א ובא חלאס דמחא קראט ר"ד לש ותודע
 תיבב םישנ אפור ,ןינ'ג בשות ,םידלי העבראל באו יושנ
22ןינ'גב םילוחה

 םיילארשי םיקנטו ןינ'גל שלפ ילארשיה אבצה 20.2.82-ב
 הנחמ תא ורתיכ םירחא םיקנט .ריעה תובוחרב וסרפתה
 הנחמה לע רוצמה .םילוחה תיבל ךומסה ,ןינ'ג םיטילפה
 תיחרזמה - םינוויכה ינשמ םילוחה תיבל ךרדה תא םסח
 יתבמו ןינ'ג םילוחה תיבמ הנחמה תא דירפהו - תינופצהו

 .םירחא םילוח

 תיב ביבס ומקמתה םיילארשיה םיקנטה 00:41 העשב
 השימחמ תוחפ לש קחרמב הנח םיקנטה דחא .םילוחה
 .ןוימה רדח לומ ,םילוחה תיב לש תישארה הסינכהמ םירטמ
 הסינכל הנופה תימורדה הסינכב ורצע םיקנט השולש
 םירטמ השימחכ ודמע םירחא םיקנטו םיטילפה הנחמל
 לכ ענמ ילארשיה אבצהו יטמרה היה רוצמה .םיתמה רדחמ
 סנלובמא ףא .םילוחה תיב לאו םילוחה תיב ךותמ העונת
 הנבמה ךותב ויהש םילוחה תיב ידבועו תאצל היה לוכי אל
 לש עלקמה יכ תורחא תוקלחמל ןוימה רדחמ עונל ולכי אל
 .ןוימה רדח ןוויכל הנפוה קנטה

 עצפנש עוצפ םילוחה תיבל עיגה רוצמה תליחת ינפל טעמ
 הידיפר םילוחה תיבל ותוא ריבעהל ךירצ היהו ושארב השק
 ריבעהל רומא היהש סנלובמא ךותל סנכוה אוה .םכשב
 םילוחה תיבל םיילארשיה םיקנטה ועיגה זא .םכשל ותוא
 תיב תוקלחממ תחאל סנכנו ונממ אצי סנלובמאה גהנו

 לבא ,םימעפ המכ סנלובמאל רוזחל הסינ גהנה .םילוחה

 .ורבעל הרי םילוחה תיב לש תימורדה הניפב דמעש קנט
 ונחלצה העשכ לש בוכיע רחאלו ק"תמה דרשמ םע ונמאית
 .םכשל עוצפה תא ריבעהל

 השולש םילוחה תיבל ועיגה ,םיקנטה תעגה ינפל רצק ןמז
 אצמנש ,םיתמה רדחל םתוא ריבעהל וניצר .םיגורה
 תא וריבעה םילוחה תיב ידבועשכ .תימורדה הקלחמב
 לש קחרמב קנט תוארל ועתפוה םה ,םיתמה רדחל םיגורהה
 סינכהל וחילצה אל םה .שא הרוי רדחהמ םירטמ השימחכ
 ינש םע יתאצי ,םייתעשכ רחאל .םיתמה רדחל םיגורהה תא
 .אפור לש םידמ שובל ינאשכ םילוחה תיבב םירחא םידבוע
 תא סינכהל ונחלצה ךכו םידמה תא ואר הארנכ םילייחה
 .םיתמה רדחל םיגורהה

 המכ םיקנטה וגוסנ זא ,תוצח דע ךישמה יטמרהה רוצמה
 .םילוחה תיבמ םירטמ 03-04כ לש קחרמל ,הרוחא םירטמ
 ,רוצמה ךלהמב .עונל םיסנלובמאל ושרה םה ןכמ רחאל קר
 םיסנלובמאל ושרהש עגרב לבא עוצפ ףא ונילא עיגה אל
 .תחא תבב םיעוצפ 02-מ רתוי םילוחה תיבל ועיגה עונל

 דיל רצעש סנלובמא ךפה םיקנטה דחא רוצמה ךלהמב
 תינוכמ סרד קנטה ,ןכ ומכ .ךרדה דצב םילוחה תיב רעש
 סרהו םיחרזאה דחא לש תרחא תינוכמו םיאפורה דחא לש
.ןיטולחל התוא
 

 ןינ'ג ריעל ורזח םיילארשיה םיקנטה ,רקובב ןושאר םויב
00:81 תועשה ןיב .הנחמל ושלפו  ופיקה םיקנטה 00:71 - 

 ,סנלובמא רבעל זגפ הרי םיקנטה דחא .בוש םילוחה תיב תא
  .ןיטולחל ףרשנ אוהו ,ישיש םויב קנטה ידי-לע עגפנש
 תיבל סנכיהל וחילצה אל ל"כנמה ןגסו םילוחה תיב להנמ
 ,םיסנלובמא תועצמאב ,םייתעשמ רתוי ירחא קר .םילוחה
 תיב תא ףיקהל וכישמה םיקנטה .סנכיהל וחילצה םה
 .ישילש םוי ברע דע םילוחה

 04-מ רתוי .הנחמב תושק תויאבצ תולועפ ויה ינש םויב
 ףא םויה תועש ךלהמב .וגרהנ השישו ועצפנ םישנא
 52 ךשמב קר .םילוחה תיב לא עיגהל חילצה אל סנלובמא
41-01:51 תועשה ןיב ,תוקד :  בלצה םע םואית רחאלו 54
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 םיעוצפ תונפלו הנחמל עיגהל םיסנלובמא וחילצה ,םודאה
 52-ו םיגורה השולש ונילא ועיגה הזה ןמזב .םיגורהו
]...[ םיעוצפ

 .םואית אלל עוריאה םוקמל ושגינ םיסנלובמא ,ךכ רחא
 יריה תורמל םיחרזאב ולפיט םייאופרה םיתווצה
 ליל'ח ר"ד םע היהש יאופרה תווצה תא וניפו יביסנטניאה
 ףא ,ליל'ח ר"דל רשאב .םילוחה תיבל םתוא וריבעהו

 שאה וב התלעש ,סנלובמאל ברקתהל לוכי היה אל דחא
 תפוג תא ריבעהל וחילצה ,00:71 העשב .יצחו העשמ רתוי

 .אפורה

 ךרעב 00:12 העשה דע ךשמנ םילוחה תיב לע רוצמה
 העשב .הבר תויביסנטניאב שא התרונ ,םייתעש ךלהמבו
 םיקנטה ןכמ רחאלו היינש שא תקספה לע זרכוה 03:12
 העשה דע תוריל וכישמה םיקנטה .ריעה תוסינכל דע וגוסנ
81-00:91 תועשה ןיב .ךרעב 00:32 :  רבעל שא התרונ 00
 וחתינ םיאפורהש תעב ,הנושארה המוקבש חותינה רדח
 חותינה רדח תא בוזעל וצלאנ םיאפורה .םיעוצפה דחא תא
.קספ יריה יכ ואדיווש דע אבחתהלו
 

 תיב ביבס םיתבל לעמ ויהש םיפלצ המכ רוצמה ךלהמב
 העונת לכ קתישש רבד ,םילוחה תיב ןוויכל ורי םילוחה
 םישומחהש םייניטסלפ םימרוג לש הטלחה התייה .וביבס
 םיפלצל תתל אל ידכב תאזו ,םילוחה תיבל וברקתי אל
 .וב העונתה תקתשהלו ורבעל יריל ץורית םוש םילארשיה



 למשחה תקפסא הקתונ ,הללאמרב ל"הצ תלועפ תובקעב
 יתלשממה םילוחה תיב תלועפב עגפש רבד ,ריעל םימהו

 וילא תיברעמה הדגב יזכרמ םילוח תיבכ שמשמה ,ריעב
 ,ראשה ןיב .םיחטשב םירחא תומוקממ םילוח םינפומ
 השדוחש ,םילוחה תיבל ןצמחה תקפסאב רוסחמ רצונ
 דוקיפ ףולאל חרזאה תויוכזל הדוגאה תיינפ תובקעב קר
 .ןתיא קחצי ,זכרמה

 ,תיברעמה הדגב םילוחה יתב להנמ םלצבל רסמש םירבדמ
 םילוחה תיבב בצמה יכ הלוע ,דיימח ובא אסומ ר"ד

 לש הזל המוד היה ריעב ל"הצ תלועפמ האצותכ הללאמרב
32:ןינ'גב םילוחה תיב

 םיילארשי םיקנט וסנכנ ,רקובב 03:10 העשב ,20.3.11-ב
 לע תוריל וליחתה םה .םילוחה תיב דיל ורצעו הללאמרל
 העשב ךרעב .םילוחה תיב ירעשמ הרודק םיטילפה הנחמ
 תונולחה תויגוגזו םילוחה תיב לע םיעלקמ שא התרונ ,00:30
 םיקנטה תשש םע ברק חתפתה םילוחה תיב ביבס .ורבשנ

 .םילוחה תיב ירעשמ םירופס םירטמ לש קחרמב ונחש
 םהלש ברקה תא להנל ורחב םילייחה עודמ ןיבמ אל ינא
 .םילוחה תיבמ רצק ךכ לכ קחרממ

 םימהו למשחה תקפסא הקתונ ריעב אבצה תלועפ ןמזב
 ץלאנ םילוחה תיב .םה םג וקתונ םילוחה תיב לש םינופלטהו
 רוסחמה התיה תירקיעה היעבה .רוטרנג םע לועפל ןכל
 אל לבא ,םימ יקובקב ונל ואיבה מ"ואהמ םישנא .םימב
 חתנמל םימ קיפסמ ויה אל וליפאו היתשל םימ קיפסמ ויה
 תיבל ועיגה ןצמח ינולב .חותינה ינפל םיידי ףוטשל ידכ
 יכרועו םודאה בלצהש ירחא ,תועש 84 רחאל קר םילוחה
 םשמ ,ןינ'גמ עיגהל םיכירצ ןצמחה ינולב .וברעתה ןיד
 ונל ריבעה םודאה בלצה .ללכ ךרדב םתוא םילבקמ ונחנא
.םילוחה תיבב רסח היהש ,ןוזמ

 תיחרזאה הנגהה םע ונמאית תואירבה דרשמב ונחנא
 וחילצה םה םילארשיה םע םואית רחאלו ,תיניטסלפה
.םילוחה תיב דוקפתל שרדנה םומינימה תא ונל קפסל

 ,םילוחה תיבל עיגהל ולכי אל ריעב ועגפנש םיעוצפה
 תיבל םיחרזא ידי-לע ונופ םהו ,ותוא ופיקהש םיקנטה ללגב
 יטרפ םילוח תיב אוהש ,הייברע-לא היאער-לא םילוחה
 תחת סרק םילוחה תיב .דבלב דחא חתנמ וב שיש ,ןטק
 תא איצוהל ונצלאנ .םהילא ועיגהש םיעוצפה לש סמועה
 םילוחה תיבל םתוא חולשלו יזכרמה םילוחה תיבמ םיאפורה
.םילוחה תיבב ורזעיש ידכ ,הייברע-לא הייאער-לא

 םג ויה .םיליגר םילוחב לפטל היה לוכי אל םילוחה תיב
 ונלוכי אל ךא ,םהיתבב ותמ םישנאש ריעב םירקמ ינש
 ונלוכי תועש 42-כ רובעכ קרו םילוחה תיבל םתוא איבהל
 .םילוחה תיב לש רוריקה רדחל םריבעהל

 םודאה רהסה להנמ ,ןאדעק לאאוו ר"ד ידי-לע םג ןופלטב םלצבל ורסמנ הלא םירבדמ קלח .20.3.71-ב ןופלטב היקר ובא בי'גנ ידי-לע התבגנ ותודע .32
.20.3.31-ב םיחטשב
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 לש םתוניסחב םיריכמ םיימשר םילארשי םימרוג
 לש יוניפ רשפאל הבוחבו םייאופר םיתווצו םיסנלובמא
 םירצ םיגירח ינשב םילתנ הלא םימרוג ,תאז םע .םיעוצפ
 קידצהל ידכ ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב םיעובקה
.הז ח"ודב תוראותמה תועיגפה תא

 טפשמב םיעוצפלו םייאופר םיתווצל תנתינה הנגהה
 םילוח יתב .תפרוגו הבחר איה ימואלניבה יראטינמוהה
 ונגויו ודבוכי אלא ,הפקתהל הרטמ םינפ םושב ושמשי אל"
 םישנא" לע םג הלח וז הנגה 42."ךוסכסה ילעב ידי לע דימת
 יתב לש םלוהינו םתלעפה איה הדיחיהו העובקה םתכאלמש
 שופיחב םיקסועה םידבועה רבח תוברל ,םייחרזא םילוח
 םידדצה לע יכ עבקנ ןכ 52."םילוחו םיעוצפ םיחרזא ירחא
 םיללח שופיח םשל םיטוקנה םיעצמאה לע לקהל" םימחולה
62."םיעוצפו

 תוביסנ ויהיש ךכב ריכמ ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה
 עבוק ןושארה גירחה .הלא םיללכמ גורחל רתומ היהי ןהב
 אלא" קספית אל םייאופר םיתווצו םילוח יתב לע הנגהה יכ
 ,םייראטינמוהה םהידיקפתל ץוחמ ,םהב םישמתשמ ןכ םא
 ףיעסל תונשרפה יפל 72."ביואל םיקיזמה םישעמ עוציבל
 דעונ ףיעסה חוסינו םצמוצמ ןפואב הז גירח שרפל שי ,הז
 יכ ריהבהלו ףיעסה לש גירחה יפואה תא ריהבהל ידכ
 עגונ ינשה גירחה 82.דחא הרקמב קר לוחל קיספת הנגהה
 תוינוציק תוביסנב יכ עבוקו םיעוצפ לש יוניפ בוכיעל
 םייאבצ םילוקישו המיחל יעוריא לשב רשאכ ,דחוימב
 תונפלו חטשל סנכיהל םייאופר םיתווצל רשפאל ןתינ אל
 לע זא םג םלוא ,םיעוצפה יוניפ תא בכעל רתומ ,םיעוצפ
 92.ןתינש לככ רצק תויהל בוכיעה

 הב ,צ"גבל הריתע השיגה "םדא תויוכזל םיאפור" תתומע
 תוריל ןיא יכ םילייחל הרורב הארוה ןתנית יכ השרד
 03.םיעוצפ לש יוניפ רשפאל הבוח יכו םיסנלובמא לע

 לש תבחרנו תטרופמ הריקס הנידמה האיבה התבושתב
 תקנעהל עגונב ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה תוארוה
 ינשב תודקמתה ךות ,המיחל יעוריא ךלהמב יאופר לופיט
 הנידמה לש התנקסמ .ליעל ואבוהש הלא םיללכל םיגירחה
 הז אשונב םילייחל תונתינה תוארוהב םגפ לכ ןיא" יכ איה
13."ימואלניבה טפשמה תוארוה תא תומאות ןהו

 םיעוריאל התבושתב תסחייתמ הניאו טעמכ הנידמה
 תונחמל ל"הצ תוחוכ תסינכ ךלהמב םיחטשב ושחרתהש
 ררבל הדיב הלע אל ןמזה רצוק בקע יכ הנעטב ,םיטילפה
 תמיש ,תאז םע .הריתעב ואבוהש םירקמל עגונב םיטרפ
 טפשמב םירתומה םיגירחה לע הנידמה תבושתב שגדה
 תוארוהה יכ הנקסמה םע דחי ,ימואלניבה יראטינמוהה
 יפל יכ ךכ לע םיזמרמ ,תויואר ןה םילייחל תונתינה
 יאופרה לופיט תקנעהב תובחרנה תועיגפה ,הנידמה תסיפת
 .תויקוח ןה םיחטשב

 יראטינמוהה טפשמב םיעובקה םיגירחה ינש תלחה
 תדמוע הניא ,ףרוג ןפואב םיחטשב שחרתמה לע ימואלניבה
 םישועש שומישל תעגונ הנושארה הנעטה .תואיצמה ןחבמב
 ןתמל םירושק םניאש םיכרצל םיסנלובמאב םיניטסלפה
 ךכ לע עיבצמ רבעה ןויסנ ,הנידמה תנעטל .יאופר לופיט
 ךרוצל םיסנלובמאב יניטסלפה דצה שמתשה םעפ אל"ש
 םישקובמ תחרבה ,םוקמל םוקממ םיניוזמ םימחול תרבעה
 23."המודכו ,המיחל יעצמא תחרבה ,םיניוזמ

 הדאפיתניאה הצרפ זאמ תובר םימעפ העמשוה וז הנעט
 םייעובשב ל"הצ תולועפ ךלהמב רקיעבו ,תיחכונה
 תוחוכ תסינכ ךלהמב ,לשמל ,ךכ .סראמ שדוח לש םינושארה
 ,יבכוכ ביבא מ"לא ןעט ,הטאלב םיטילפה הנחמל ל"הצ
 העפותל םידע ויה תוחוכה" יכ ,םינחנצה תביטח דקפמ
 םיסנלובמאב ושמתשה םיניטסלפה .הרומחו תטלוב
 םירקמ םירשעל םידע ויה תוחוכה .םישומח תרתסהל



.81 ףיעס ,המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמא .42
.02 ףיעס ,םש .52
.61 ףיעס ,םש .62
.91 ףיעס ,םש .72
82. naeJ  S  . tetciP  , raW fo emiT ni snosreP nailiviC fo noitcetorP eht ot evitaleR noitnevnoC aveneG VI :yratnemmoC  , aveneG  , lanoitanretnI  eettimmoC  fo  eht 

deR  ssorC  , 8591  , p  . www :ימואלניבה םודאה בלצה לש טנרטניאה רתאב תאצמנ תונשרפה( 451 . crci . gro / gne / lhi(;
.01 ףיעס ,7791 תנשמ הבנ'ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפה ;71-ו 61 ףיעס ,המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ'ג תנמא .92
7112 צ"גב .03 / .'חאו תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ .נ התומע - םדא תויוכזל םיאפור ,20
7112 צ"גבב הנידמה תבושתל 71 ףיעס .13 / 20. 
 .םש ,םש .23
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 וסנכנ םישומח םיניטסלפ םהב ,םידעותמ םקלח ,תוחפל
 יכ קפסה תמחמ שאב וחתפ אל םה םלוא ,םיסנלובמאל
 המוד הנעט 33."םכותב עשפמ םיפחו םיעוצפ םישנא םנשי

 בוכיעל עגונב צ"גבל התבושתב הנידמה ידי-לע העמשוה
:םרכ לוט םיטילפה הנחמל םיסנלובמאה לש הסינכה

 והיז ,םרכ לוטב הלועפה ךלהמב יכ ,ררבתה תישאר
 סנלובמאל ולע םישומח םיניטסלפ יכ ןוחטבה ימרוג

 קודבל היחנה הנתינ ךכ תובקעב .םודאה רהסה לש
 ןיוצש יפכ .םרבעמל תושר ןתמ ינפל םיסנלובמא
 שמתשה הב הנושארה םעפה וז התיה אל ,ליעל
 ותמחלמל עויס ךרוצל םיסנלובמאב יניטסלפה דצה
 םיסנלובמאב לוספ שומיש השענ רבעב םג ןכש ,ל"הצב
 תחרבה ,םוקמל םוקממ םיניוזמ םימחול תרבעה ךרוצל
 תחרבה ,רוחאל םיעגפמ ץוליח ,םינייוזמ םישקובמ
 שומיש רבעב השענ ףסונב .המודכו ,המיחל יעצמא
 .םהירוחאמ ירי עוציב ךרוצל "הסחמ"כ םיסנלובמאב
 אשונב יוסח עדימ םג גיצהל היהי ןתינ ךרוצה תדימב
43.דבלב טפשמה תיב ןויעל ,הז

 .הדאפיתניאה תליחת זאמ תומוד תונעט עימשמ ל"הצ רבוד
 םיחנומ םילייחה יכ ל"הצ רבוד ןעט 0002 רבמצדב רבכ
 העיגפמ ענמיהל תנמ לע תושרדנה תולועפה לכב טוקנל"
 לע"ש הנעטב וזכ העיגפ קידצה םלוא ,"םייאופר םיתווצב
 יניצ שומיש םישוע םיניטסלפהש הדבועה השקמ םילייחה
 המיחל יעצמא תרבעהל םייאופר םיתווצבו סנלובמאב
53."יריל הסחמו םיליעפו

 םדא תויוכז ינוגרא דצמ תונשנו תורזוח תושירד תורמל
 גיצהל ל"הצ רבוד חרט אל םלועמ ,םירחא םימרוגו
 "יניצה שומיש"ל עגונב תונעטה תא חיכוהל ידכ תויאר
 םנמא ןעט יבכוכ מ"לא .םיסנלובמאב םישוע םיניטסלפהש
 לכ הגצוה אל םלועמ ךא ,םידעותמ םירקמהמ קלח יכ
 םירקמ לע תויודע הבג םלצב ,ותנעטל דוגינב .ךכל החכוה
 םיטילפה הנחמב םיסנלובמא רבעל ל"הצ ילייח ורי םהב
 הענמנ צ"גב ינפב םג .ליעל האבוה ןהמ תחאש ,הטאלב
 הקפתסהו ,התנעט תא קזחל ידכ תויאר גיצהלמ הנידמה
 .יוסח אוה ךא ,םייק רמוחהש תלפרועמ הרימאב

 :ל"הצ רבוד לש וזכ הנעט םלצב ךירפה דחא הרקמב
 שקובמ יניטסלפ היפל העדוה ל"הצ רבוד םסריפ 20.1.92-ב
 יכ ןייצו אפורל הזחתמ אוהשכ סנלובמא ךותב רצענ

 םיאשונב ירקשו יניצ שומיש לכ הרמוחב האור ל"הצ"
 םלצב תקידב 63."םיפוחד םייאופר םירקמו םיירטינמוה
 ,אפור היה רוצעה - םיירקיש ויה הלא םירבד יכ התלעה
 ירקוח וסינ ןכלהמב ,תורופס תועש רחאל ררחוש אוהו

 ץלאנ ל"הצ רבוד 73.לארשי םע הלועפ ףתשמכ וסייגל כ"בש
.ןוקית תעדוה םסרפל

 הערל שומיש םיניטסלפ ושע םהב םירקמ ויה םא וליפא
 העיגפ קידצהל ידכ הלא תומשאהב ןיא ןיידע ,םיסנלובמאב
 ךשוממ בוכיע ,םייאופר םיתווצבו םיסנלובמאב תפרוג

 .םילוח יתבל םיעוצפ יוניפ תעינמ וא םימוסחמב םהלש
 הרצק הקידב קידצהל הלא תונעט תולוכי ,רתויה לכל
 רשפאתי הירחאלש ,םכותבש םישנאהו םיסנלובמאה לש
 תלטה ,וזמ הרתי .םתדובעב ךישמהל םייאופרה םיתווצל
 םיסנלובמאב םישמתשמ םה יכ םיניטסלפה לע המשא
 יפב הרוגשה הנעטל רבכמ הז הכפה םירחא םיכרצל
 םיסחייתמ םילייח יכ עיתפמ הז ןיא ,ךכב בשחתהב .םיבר
 תוניסחהמ םימלעתמו תימיטיגל הרטמ לאכ םיסנלובמאל
 .םהל העיגמה

 תליחת זאמ םיימשר םימרוג יפב הרוגשה הינשה הנעטה
 םימרוג יפל .םיעוצפ לש יוניפה בוכיעל תעגונ הדאפיתניאה
 םיסנלובמא לש הסינכ ריתהל ןתינ אל םיבר םירקמב ,הלא
 סונמ ןיא ךכיפלו ,המיחל תולועפ תולהנתמ םהב תומוקמל
:הנידמה תנעטל .םיעוצפה יוניפ בוכיעמ םיתיעל

 תוקידב עוציב בייחמה ינוחטב ךרוצ םייקש הדימב
 םרטב ןכ תושעל העינמ לכ ןיא ,םיסנלובמאל תוינוחטב
 לק .עוריאה םוקמל תשגל סנלובמאל האשרה ןתמ
 ךותב םיאצמנה םישנא יכ אוה ששחה רשאכ ,רמוחו

 ןכתי ]...[    המיחלה תולועפב קלח םילטונ סנלובמאה
 םילהנתמ ובש םוקמב רובעל השרוי אל סנלובמאש
 דעונ רבדה .םידדצה ןיב םיליעפ שא יפוליח דעומ ותואב
 83.דחאכ וניתוחוכ לעו יאופרה תווצה ישנא לע ןגהל

 הנחמל ל"הצ תוחוכ תסינכ ךלהמב התלעוה וז הנעט
 רבדב תונעט ל"הצ רבוד שיחכה זא ,םרכ לוט םיטילפה
 רשפאתה םיסנלובמאל" יכ ןעטו םיעוצפב לופיטה בוכיע
 שא יפוליח בקע ,תאז םע .ןוכיס היה אלש תע לכב רבעמ
 ,לומתא םרכ לוט םיטילפה הנחמב ולהנתה רשא םידבכ
93."לבגומ ןמז ךשמל םיניתשלפ םיעוצפ יוניפ בכעתה

 .20.3.2 ,ל"הצ רבוד תעדוה .33
7112 צ"גבב הנידמה תבושתל 02 ףיעס .43 / 20. 
 .83 'מע ,המודמ קופיא ,םלצב .53
 .20.1.92 ,ל"הצ רבוד תעדוה .63
www                ,"ןווכמב העטמ ל"הצ רבוד - ומומב לסופה" ,םלצב לש תונותיעל העדוה 'ר .73 . melestb . gro.
7112 צ"גבב הנידמה תבושתל 71-ו 51 םיפיעס .83 / 20.
.20.3.9 ,םלצבל ל"הצ רבודמ בתכמ .93

,30.1.02
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 תלועפ ךלהמב ,לשמל ,ךכ .רבעב םג ועמשוה תומוד תונעט
 םייאבצ םימרוג ונעט 1002 רבוטקואב אמיר תיבב ל"הצ
 לש הסינכ רשפאל ןתינ אל המיחלה יעוריא לשב יכ
 םיעוצפב ולפיט םייאופר םיתווצ ךא ,רפכל םיסנלובמא
 ט"חמ ,ןלוג ריאי מ"לא .לופיט לכ םהמ ענמנ אל ןכלו

:יכ ןעט ,הלועפה לע דקיפש ל"חנה

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

 ועיבצה ,םירחא םינוגרא םג ומכ ,םלצב הבגש תויודע
 בכוע יאופרה לופיטה היפל ,ןיטולחל הנוש הנומת לע
 םיעוצפב ולפיט םייאבצ םיאפור יכו תוכורא תועש ךשמב
 14.ועצפנש רחאל תובר תועש קר םיניטסלפה

 לש הסינכ רסאית םהב םיינוציק םירקמ ונכתיי ,םנמא
 יפוליח םילהנתמ וב רוזאל םייאופר םיתווצו םיסנלובמא
 ,הדאפיתניאה תליחת זאמ ,םלוא .ועגפיי אלש תנמ-לע ,שא
 םיסנלובמא ,םיטילפה תונחמב הלועפה הלחה זאמ דחוימבו
 ובכוע םייאופר םיתווצו ל"הצ ילייח לש ירימ ועגפנ
 םג ,םיעוצפל תיאופר הרזע שיגהל םהילע רסאנו םימוסחמב
 תויודעהמ הלועש יפכ ,שא יפוליח ללכ ולהנתה אל רשאכ
 .ליעל ואבוהש

 םיסנלובמא רבעל יריל עגונב הנידמה תנעט דחוימב הרומח
 צ"גבל התבושתב .הז אשונב םילייחל תונתינה תוארוהלו

:ןמקלדכ הז אשונב הנידמב העבק

 ,וניתוחוכ תא ןכסמ סנלובמאב עסונה יאופר תווצ םא
 .הנכסה תרסה םשל ורבעל תוריל תוחוכל רתומ
 ,ימואלניבה טפשמה תוארוהב תנגועמ וז הארוה
 .ל"הצ ילייח םיחנומ וז חורבו ,ליעל רהבוהש יפכ
 יכ ,הריתעב שרדנכ ,םיבישמל תורוהל ןתינ אל אליממ
 רבעל תוריל םילייחה לע טלחומו ףרוג ןפואב ורסאי

 םינכסמה םיסנלובמא רבעל תוברלו ,םיסנלובמא
24.םתוא

 ל"הצ תוחוכ תא ןכסמ סנלובמא םא יכ קפס ןיא ,םנמא
 .םהייח לע ןגהל תנמ לע ורבעל תוריל תוכזה םהל הרומש
 תוממתיה אלא םניא הנידמה לש הלא םירבד ,םלוא
 תיללכ הארוה יפל רבכ םילעופ םילייחה ןכש ,המשל
 הדבועה .םייח תנכס םהל תפקשנ רשאכ ירי הריתמה
 חסונב םילייחל תיעמשמ דח הארוה תתלמ ענמנ אבצהש
 םישועש "יניצ שומיש"ל עגונב תופרוג תורימא ףוריצב ,הז
 יקוח יתלב יריל ,חרכהב ,האיבמ ,םיסנלובמאב םיניטסלפ
 34.םיסנלובמאב

 ובש הרקמ לכב" יכ צ"גבל התבושתב העיצה הנידמה
 תונפל ןתינ ,םיסנלובמא רבעמ אשונב היעב תררועתמ
 דציכ ךרודתמה )רושיקהו םואיתה תלהנמ( ירוזאה ק"תמל
 הרגישבש רבדכ תוכרענ הלאכש תוינפ .הלא םיאשונב לפטל
 ןה ,םודאה בלצהמ ןה תוינפ ףטוש ןפואב תועיגמ ק"תמלו

 44."םירחא עויס יפוג דצמ ןהו םודאה רהסהמ

 .תואיצמהמ תקתונמ ,תורחאה תונעטה ומכ ,וז הנעט םלוא
 םודאה בלצה יגיצנ ונפ אמיר תיבב ל"הצ תלועפ ךלהמב
 תסינכ תא רידסהל וסינו ק"תמל םודאה רהסהו

 רהסה להנמ ירבד יפל .ולשכנ םה ךא ,רפכל םיסנלובמאה
 לוטב ל"הצ תלועפ ךלהמב ,ןאעדק ר"ד ,םיחטשב םודאה
 תעונתש ידכ םודאה בלצהו אבצה ןיב םואית ךרענ םרכ
 תינוכמ רבעל םילייח ורי תאז תורמל .רשפאתת םיסנלובמא
 .אבצה תשירד יפל ,סנלובמאה תא התווילש םודאה בלצה

.10.01.42 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה 'ר .10.01.42 םוימ ,ןלוג ריאי מ"לא ,ל"חנה ט"חמ לש ךורדת .04
.62-92 'מע ,זרפומ חכ ,םלצב 'ר .14
7112 צ"גבב הנידמה תבושתל 81 ףיעס .24 / 20.
 ,אצקא-לא תדאפיתניא ךלהמב שאב החיתפה תוארוהו קדצומ יתלב ירי - הלק עבצא ,םלצב ,'ר אצקא-לא תדאפיתניא ךלהמב שאב החיתפה תוארוה לע .34
 .2002 סראמ
7112 צ"גבב הנידמה תבושתל 52 ףיעס .44 / 20. 



17

 הלח 2002 סראמ תליחתב םיחטשב ל"הצ תולועפ ךלהמב
 הפיקתה .םיחטשב םדאה תויוכז בצמב תרכינ הפרחה
 יאופרה לופיטה תעינמו םייאופר םיתווצ לש תנווכמה
 האצותכו םידקת רסח טעמכ אישל ועיגה םיעוצפמו םילוחמ
 תאצל ,םירקמהמ קלחב ,םייאופר םיתווצ ובריס ךכמ
 .ועגפייש ששחמ םיעוצפ תונפלו

 רתויב םייסיסבה תונורקעה דחא תא לארשי הרפה ךכב
 קינעמה ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה תתשומ וילע
 תועיגפ .םיעוצפלו םייאופר םיתווצל ,םיסנלובמאל תוניסח
 תושענ ןהו לארשי תוינידממ דרפנ יתלב קלח ןה הלא
 םיראותמה םירבדה .תורחא תורומח תועפותל ליבקמב
 טלחומה ןסרה ןדבואל תפסונ היצקידניא ךא םה הז ח"ודב
 .הלא תולועפ ךלהמב ל"הצ לש

 ,אווש תונעטב תולתיהל םיימשר םימרוג לש םנויסינ
 לופיטב העיגפה תא קידצהל תנמ-לע ,וחכוה אל םלועמש
 םירקמב ומכ .רומח אוה ,םיחטשה יבשותל ןתינה יאופרה
 טפשמב םירצ םיגירח לע הנידמה תכמתסמ ,םירחא םיבר
 54.תבחרנ תוינידמ קידצהל ידכ ימואלניבה יראטינמוהה
 תורפה ריתמ ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה יכ הנעטה
 תוארוהב יניצ שומיש הווהמו סיסב תרסח איה הלא
 תודמציה תועצמאב ,תיחרזאה הייסולכואה לע ןגהל ודעונש
 תתל ודעונ הלא םיגירח .רקיעל םתכיפהו םירצ םיגירחל
 תווהל אלו םיגירח םיעוריאלו םיינוציק םיבצמל הנעמ
 ךרעיהל תיסחי תולקב היה ןתינש ,תכשמנ תוינידמל סיסב
 .שארמ הל

 ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה לש תירקיעה ותרטמ
 קלח דחוימ ךכלו ,שוביכו המחלמ תונברוק לע ןגהל איה
 תא יתטיש ןפואב הרפמ לארשי .הז טפשמ לש יראה
 רעצמ .הלא םיללכ יפל םיחטשה יבשותל תונתינה תונגהה

 ידי-לע ,הלא תוארוהב שומיש השוע לארשי דציכ תוארל
 ימואלניבה טפשמה חור לשו טרפב ןהלש תתוועמ תונשרפ
 תויוכזב העיגפ קידצהל ידכ אקווד ,ללכב יראטינמוהה
 .םדאה

 םימרוג דצל - םלצב עירתמ הדאפיתניאה תליחת זאמ
 םיניגפמש הטובה לוזלזה לע ל"הצו הלשממה ינפב - םירחא
 םילוחלו םייאופר םיתווצל העיגמה תוניסחב ל"הצ תוחוכ
 עגונב םירורב םילהנ לש םרדעיה לש תושקה תוכלשהה לעו
 ,םודאה רהסה ינותנ יפל .יאופר לופיטל םיקוקזל סחיל
 יאופר תווצ ישנא השולש וגרהנ ,הדאפיתניאה תליחת זאמ
 471-ו ועצפנ 431 ,ל"הצ ילייח ירימ םודאה רהסה לש
 בטיה םיעדומ ל"הצב םימרוגש ףא .ועגפנ םיסנלובמא
 ךכיפל .הפרחוה ףאו התנוש אל תוינידמה ,הלא תויעבל
 תלטומ יאופרה לופיטה תקנעהב העיגפל הרישיה תוירחאה
 אלא םילוחבו םייאופר םיתווצב ועגפש םילייחה לע קר אל
 .ךכל יארחאה ריכבה ידוקיפה גרדה לע םג

 ןפואב לועפל ל"כטמרהמו לארשי תלשמממ שרוד םלצב
 ,םייאופר םיתווצ לש תטלחומה תוניסחה תחטבהל ידיימ
:ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב שרדנש יפכ

 םיסנלובמא לע ירי רוסאל -
 םייאופר םיתווצ לש תישפוח העונת חיטבהל -
םילוחה יתבל םיעוצפו םילוח לש ידיימ יוניפ רשפאל -
 יאופרה דויצהו םימה ,למשחה תקפסא תא חיטבהל -
 םילוחה יתבל 

 הרוצב ,ל"הצ ילייח ועגפ םהב םירקמה לכ תא רוקחל -
 ךרוצה תדימבו יאופר לופיט ןתמב ,תרחא וא וז 
 םיארחאה םידקפמהו םילייחה לכ תא ןידל דימעהל 
ךכל 

 םתאילכ - קוחה תעצה ,םלצב ;2002 ראורבפ ,הזע תעוצרב םייאלקח םיחטש תתחשהו םיתב תסירה - סרהה תוינידמ ,םלצב ,ראשה ןיב ,'ר םימוד םירקמל .54
.0002 ינוי ,םייקוח יתלב םימחול לש
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