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nae`

 תוביבסב ,רטיפ-לא דיע ינפל םיימוי ,20.21.3 ,ישילש םויב

 ראהו�ג לב�ג בוחרל םילייח העברא וסנכנ ,00:81 העשה

 העש התוא ויה בוחרב תאצמנה הרפסמב .ןורבחב 2H רוזאב

 ןב ,הליימור ובא ליאוו ,הרפסמה לעב ,42 ןב ,הדווסמ םסאב

 ,22 ןב ,יב�גר-א לירבי�ג דמחומ :תוחוקל השולשו ,רפס ,91

 ,ינול�גע-לא ףירש רהאשו 12 ןב ,יב�גר-א דואד דמחומ לאליב

 ושחרתהש םיעוריאל עגונב םלצב הבגש תויודעמ .02 ןב

 :םיאבה םירבדה םילוע ,ןכמ רחאל

 לזרבה תלד תא ורגס הליימור ובא ליאווו הדווסמ םסאב

 םילייחש םיארוק בוחרב םישנא ועמשש רחאל  הרפסמה לש

 .תלדה לע הקזוחב םילייח וקפד תוינש המכ רובעכ .םיעיגמ

 ורבעש םיניטסלפ ינשמ םילייחה ושרד ,החתפנ אל איהשמ

 םישנאל אורקל ,ינול�גע-לא ףאוונו רדיווק ובא לאליב ,בוחרב

 תוריל ומייא ףאו תלדה תא חותפל הרפסמב םיאצמנה

 תא הדווסמ םסאב חתפ ,תוקד םירשעכ רחאל .הכותל

 .תלדה

 וסנכנ וירחא דימו דוקיר ידעצב הרפסמל סנכנ דחא לייח

 םיניטסלפה תשמחמ ושרד םילייחה .םיפסונ םילייח השולש

 םה .םהלש תוהזה תודועת תא רוסמלו םהיליעמ תא דירוהל

 .ןטבב םיפורגאב םתוא וכיה וכלהמב ,שופיח םהילע וכרע

 .הפסה לע תבשל השימחהמ םילייחה ושרד ןכמ רחאל

 הנע הדווסמ םסאבו הרפסמה לעב ימ לאש םילייחה דחא

 .תואסיכה דחא לע תבשל ול הרוה לייחה .םילעבה אוהש

 םתיא תאצל ינול�גע-לא רהאשל ורוה םילייחהמ םיינש

 םסאב לש ורעש תא זוזגל לחה לייחה .ותוא וכיהו הצוחה

 םלוא וישעמל ותוא לאש הדווסמ .תרופסת תנוכמב הדווסמ

 הנוכמה תא דימצה אוה .קותשל ונממ שרדו ול רטס לייחה

 .וישעממ לודחל הדווסמ לש ויתושקבמ םלעתהו חוכב ורעשל

 םילייחה ורוה ,הדווסמ םסאב תא רפיס לייחהש ןמזב

 םג וכיהו שופיח וילע וכרע ,בוחרל תאצל יב�גר-א לאליבל

 .ותוא

 אוה הדווסמ םסאב לש ורעש תא זוזגל םייס לייחהשכ

 ובא ליאוומ לייחה שרד ,ןכמ רחאל .הצוחה תאצל ול הרוה

 הנוכמה .ולש ורעש תא םג זזגו אסיכה לע תבשל הליימור

 ותוא רפסל לייחהמ שקיב הליימור ובאשכו ותפקרקב העגנ

 הרפסמהמ לייחה אצי ,םייסש רחאל .ול רטס אוה תונידעב

 ול עידוהו יב�גר-א לאליבל שגינ אוה .םיירפסמ וידיבשכ

 אוה .רצועה תא רפה אוה ןכש ורעש תא זוזגל ןווכתמ אוהש

 לש ויפל התוא בריק ,וידיב התוא קיזחה ,רעיש תכיתח רזג

 ריאשה אוה ,בריס הזשמ .ויפ תא חותפל ול הרוהו יב�גר-א

 .הרפסמה ךותל רזחו ולש םייתפשה לע תורעישה תא

 קובקב חתפ אוה .הרפסמה ךותבש ןוראב שופיח ךרע לייחה

 ונממ שרדו הליימור ובא ליאוול שגינ ,ותוא חירה ,ופמש

 לע ותוא בישוה לייחהו בריס הליימור ובא .ויפ תא חותפל

 לייחה ארק זא .חוכב ויפ תא חותפל הסינו תואסיכה דחא

 תכתמ ילד םע הליימור ובא תא הכיהו סנכיהל דקפמל

 אוהו םד בז ופאשכ הפצרה לע לפנ הליימור ובא .וינפב

 ,קותשל ונממ שרדו ןטבב וב טעב לייחה .םיבאכמ קעוצ

 ובא תא ררג דקפמה .ושארב הרייש וילע םייאמ אוהש ךות

 רמאו קפודה תא ול קדב ,הסינכה תלדל בורק הליימור

 שרד דקפמה .�הככ ול ץיברהל אל ךל יתרמא� :לייחל

 הסיכו הליימור ובא לש וינפ לע םימ זיתהל יב�גר-א דמחוממ

 .םיליעמב ותוא

 הרפסמהמ ואציש םילייחה וכישמה ,ןמז ותוא לכ ךלהמב

 םידלי תצובק .הנממ ואצוהש םיניטסלפה תשולש תא תוכהל

 םילייחה דחאו םילייחה לע םינבא תודייל הלחה םיניטסלפ

 אל הזשמ .לודחל םידליל תורוהל יב�גר-א לאליבמ שרד

 ,וירוחאמ דמענ ,בוחרה עצמאל יב�גר-א תא לייחה חקל ,רזע

 .םינבאה ידיימ רבעל תוריל לחהו ופתכ לע הבורה תא חינה

 תשולש תא םילייחה ודימעה ,ךשמנ םינבאה יודיישכ

 ,ינשהמ דחא רטמכ לש קחרמב ,בוחרה עצמאב םיניטסלפה

 .ךשוממ ןמז הלעמ יפלכ וריו םהיפתכ לע קשנה ילכ תא וחינה

 הסינ אוהשכו ינול�גע-לא רהאשב העגפ טעמכ םינבאה תחא

 .חוכב לייחה וב טעב ,עגפיהל אל תנמ-לע זוזל

 תודועתשכ ,הצירב םוקמה תא םילייחה ובזע העשכ רחאל

 הליימור ובא ליאוו .םתושרב ןיידע השימחה לש תוהזה

 םילוחה תיבל הנופ ןכמ רחאלו םינכשה דחא לש ותיבל חקלנ

 ליאוול םדא רשקתה רקובב תרחמל .יאופר לופיט תלבקל

 לש תוהזה תודועת תא אצמש ול עידוהו הליימור ובא

.עברא תירק דיל שיבכה לע תוקורז השימחה

 וללעתה םהב םיניטסלפהמ העברא לש תויודע ןלהל

 .םילייחה
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1. ëì äòãåéåú ðâáå òì-éãé îåñà àáå äùäù áúàøéëéí 20.21.32 - 20.21.62. 

òãåúå ùì ååàéì îçîåã îåçîã àáå øåîééìä, áï 

91, øåå÷, ñôø

 ראהו�ג לב�ג בוחרב תאצמנש אאפוו-לא תרפסמב דבוע ינא

 הזה רוזאה .הלפכמה תרעממ םירטמ 005-כ לש קחרמב

 .20.11.51 ,ישיש םוי זאמ ףוצר רצועב ןותנ

 ,ברעה תועשב ,גחה ינפל םיימוי ,20.21.3 ,ישילש םויב

 ,42 ןב ,הדווסמ םסאב םילעבה םע דחי הרפסמב יתייה

 לירבי�ג דמחומ :רפתסהל ידכ ועיגהש םיריעצ השולש דועו

 רהאשו ,02 ןב ,יב�גר-א דוואד דמחומ לאליב ,22 ןב ,יב�גר-א

 .תיקלח החותפ התייה תלדה .02 ןב ,ינול�גע-לא ףירש

 עיגה אבצהש רמא םיריעצה דחא ,00:81 העשה תוביבסב

 הרוק המ קודבל ידכ דימ םסאב םע יתאצי .בוחרל

 לגרב םיכלוה םילייח העבראב ,ךשוחה תורמל ,יתנחבהו

 .לזרבה תלד תא ונרגסו המינפ דימ ונרזח .הרפסמה ןוויכל

 ונחתפ אל .תלדב תוקזח תוקיפד יתעמש תוינש המכ רובעכ

 תוקדה ךלהמב .תוקד םירשעכ וכשמנ תוקיפדהו תלדה תא

 ןב ,רדיווק ובא לאליב ,וננכש לש ולוק תא יתעמש הלאה

 תלדה תא חותפל ונתאמ שקבמ ,הכומסה תלוכמה לעב ,03

 תא םג יתעמש .ונילע וריי םילייחה ,חתפנ אל םאש רמואו

 תא חתפנ אל םא הריי אוהש תירבעב םייאמ םילייחה דחא

 ךותל וסנכנ םילייח העבראו תלדה תא חתפ םסאב .תלדה

 ליחתהו הלעמל ולש הבורה תא ףינה םהמ דחא .הרפסמה

 ירוחאמ םדוק ואבחתהש תוחוקלה תשולש .רישלו דוקרל

 .הצוחה ואצי ןורא

 תא םהל רוסמלו םיליעמה תא דירוהל ונל ורוה םילייחה

 וכלהמבש שופיח ונילע וכרע םה .ונלש תוהזה תודועת

 ושרד םה ךכ רחא .ןטבב םיפורגא ונל ונתנו ונב וטעב

 םסאבו הרפסמה לעב ימ ולאש םילייחה .הפסה לע בשנש

 .אוה הזש רמא

 םיבשוי וילע אסיכה לע תבשל םסאבמ שרד םילייחה דחא

 רהאשל ורוה םירחא םילייח ינש .םירפתסמש תוחוקלה

 םייקושה לע ותוא וכיה םה .הצוחה תאצל ינול�גע-לא

 הרפסמה לש תותלדה .םיילגרה תא קספל ונממ ושרדו

 םסאב .ץוחב הרוק המ תוארל יתלוכי ןכלו תוחותפ ויה

 שמח רפסמ חוליג תנוכמ חקל לייחהו אסיכה לע בשי

 לייחהו לייחה לש דיה תא ספת םסאב .ושארל התוא בריקו

 .הקיחצמ הרוצב םסאב תא רפסל ליחתה לייחה .ול רטס

 לודג רפסמ םע הנוכמב שמתשהל ונממ שקיב םסאב

 .קותשל ול הרוה לייחה לבא ,רצק תוחפ תרפסמש ,רתוי

 בוזעל לייחהמ שקיב אוה הארמב ומצע תא האר םסאבשכ

 לייחה לבא ,ומצעב רפתסי אוהש ול רמאו ולש רעישה תא

 .השקבהמ םלעתה

 לאליבמ ושרד םירחאה םילייחה ,ותוא רפיס לייחהש ןמזב

 וקרז םישנא ,ץוחב .רהאש דיל דומעלו הצוחה תאצל

 ונממ שרד אוה ,םסאב תא רפסל םייס לייחהשכ .םינבא

 לייחה ךכ רחא .הרפסמה תלדל ץוחמ דומעלו הצוחה תאצל

 .יתוא רפסל ליחתה אוה .אסיכה לע תבשל ינממ שרד

 לייחהמ יתשקיב .יל הביאכהו תפקרקב העגנ הנוכמה

 .הריטס יל ןתנ אוהו יל ביאכמ הז יכ תונידעב יתוא רפסל

 אציו םיירפסמ גוז חקל אוה ,יתוא רפסל םייס לייחהשכ

 קיזחה ,תורעש המכ ול רזג ,לאליבל שגינ אוה .הצוחה

 בריס לאליב .הפה תא חותפל ול הרוהו ולש הפל בורק ןתוא

 .םייתפשה לע תורעשה תא ול םש לייחהו הפה תא חותפל

 יתאצישכ .הרפסמהמ תאצל ינממ ושרד םילייחה ךכ רחא

 רפיסש לייחה .הרזח סנכיהל יל הרוה דקפמה ,הצוחה

 ולש הזחה לע חפט אוה .הרפסמל אוה םג סנכנ ונתוא

 רביד אוה .אוה ימ ונל דיגי אוה וישכעש תיברעב רמאו

 תא חתפ אוה ךכ רחא .ומש תא טולקל יתחלצה אלו רהמ

 ,ותוא חירהש ירחאו ופמש ונממ איצוה אוה .תונוראה דחא

 אוה .הפה תא חותפל ינממ שרדו אסיכה לע יתוא בישוה

 הפה תא יל חותפל הסינו םימעפ המכ השירדה לע רזח

 ילד חקל ,אובל דקפמהמ שקיב לייחה .יתבריס לבא ,חוכב

 בז יפאשכ הפצרה לע יתלפנ .ףאה לע יתוא הכיהו תכתממ

 לע יתלפנשכ .דואמ יל באכ .םר לוקב קועצל יתלחתהו םד

 םייא אוה .קותשל ינממ שרדו ןטבב יב טעב לייחה ,הפצרה

 אוה .המינפ סנכנ דקפמה ,םיעגר םתואב .שארב יל הרייש

 אוה .ילש ראווצה לע דיה תא םשו תלדה ןוויכל יתוא ךשמ

 הכיהש לייחה םע רבדמ ותוא יתעמש .קפוד יל שי םא קדב

 ול ץיברהל אל ךל יתרמא� :ול רמא אוה .תיברעב יתוא

 איבהל הרפסמה ךותב היהש דמחוממ שרד דקפמה .�הככ

 דקפמה .תייצ דמחומ .ילש םינפה לע םתוא זיתהלו םימ

 יתיארו םיליעמה תא יתמרה .ונלש םיליעמב יתוא הסיכ

 םהיבור תא םיחינמ ,הרפסמה תלדב םידמוע םילייחה תא

 .םירויו לאליבו רהאש ,םסאב לש םהיפתכ לע

rceiez
1
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 .שחרתמ המ התארו תלדה דיל הדמע םוקמב הרבעש השיא

 .אציו לזרבה תלד תא רגס לייחהו קועצל הליחתה איה

 HPIT לש תינוכמ יתיאר ,תלדה תא רגס לייחהש ינפל

 .םוקמל העיגמ ]ןורבחב תינמזה תימואלניבה תוחכונה[

 רוזחל ול רמא םוקמב היהש םילייחה דחאו דרי גהנה

 גהנה .הרפסמה לע םינבא םיקרוז םיניטסלפ יכ תינוכמל

 םג יתקפסה .הרפסמה לומ שיבכב הדמעש ,תינוכמל רזח

 .תינוכמב םיעסונה םע תרבדמ השיאה תא תוארל

 םינכשה ,ובזע םהשכ .העש ךרעב הרפסמב ויה םילייחה

 םהמ דחא לש תיבל יתוא וחקלו הרפסמה דיל ולהקתה

 לע םילוחה תיבל ונכלה ךכ רחא .יב לפטל תוסנל ידכ

  005-כ לש קחרמב אצמנש ,בסתחומ-לא ילע דמחומ םש

 תא יל ונתנו יתוא וקדב םיאפורה .הרפסמהמ םירטמ

.הפורתל םשרמו ץוחנה לופיטה

 ריהבו אלמ ףוג הנבמ לעב ,ךומנ היה ונתוא רפיסש לייחה

 םפשו םוחש רוע עבצ לעב ,הזר ,הובג היה דקפמה .רוע

 לעב ,םייפקשמ ביכרה ,ךומנ היה ישילשה לייחה .רצק

 ,ךומנ היה יעיברה לייחה .ריהב רוע עבצו אלמ ףוג הנבמ

 םירשע ינבכ וארנ םלוכ .םוחש ורוע עבצו תוזר ויה וינפ

.סולפ

òãåúå ùì áàñí éàñø ç'ìó îñååãä, áï 42, ðùåé 

åàá ìéìã, ñôø

 הזמ רפסכ דבוע ינא .ןורבחב 2H רוזאב ,רהו�ג לב�גב רג ינא

 תאצמנש ,אאפוו-לא תרפסמ לש םילעבה ינאו םינש שמח

 תרעמל םורדמ םירטמ 005-כ ,רהו�ג לב�ג בוחר הצקב

 .הרפסמב יתיא דבוע הליימור ובא ליאוו .הלפכמה

 ,ישיש םוי זאמ רצועב ןותנ הרפסמה תאצמנ ובש רוזאה

 אבצה דגנ תיאבצה הלועפה התייה ובש םויה ,20.11.51

 בבותסהל םימעפל םיחילצמ םיחרזאה .ןורבחב ילארשיה

 לבא םהלש תויונחה תא חותפל םיחילצמ תויונחה ילעבו

 םלוכ רוזאב םיאצמנ לובגה רמשמ ישנא וא םילייחהשכ

.םהלש קסעה יתב תא םירגוס

 

 יתייה ,ברעב ]20.21.3[ ןאדמרה שדוח לש 82-ה םויב

 תוחוקל השולש דועו ,ליאוו ,ילש דבועה םע דחי הרפסמב

 םישנא יתעמש ,51:81 העשה תוביבסב .רפתסהל ואבש

 תא קודבל יתאצי דימו �אבצ ,אבצ� :םיארוק בוחרב

 לש קחרמב ויה םה .םילייח השולשב יתנחבה .ןיינעה

 דימ ונסנכנ ינאו ליאוו .הרפסמהמ דבלב םירטמ השולשכ

 תוקיפד ונעמש תוינש ךות .לזרבה תלד תא ונרגסו המינפ

 םה .םילייחה הלאש יתעדי .הרפסמל ץוחמ תוקעצו תוקזח

 ולוק תא םג יתעמש .תוקד םירשעכ ךשמב קופדל וכישמה

 ףאוונ ,רחא םדא לש ולוקו רדיווק ובא לאליב ,ינכש לש

 םה .תלדה תא חותפל ונתאמ ושקיב םהינש .ינול�גע-לא

 ירוחאמ ואבחתה תוחוקלה תשולש .דחפנ אלש ונל ורמא

 .םיתורישה רדח ןיבל הרפסמה ןיב הציחמכ שמשמש ןוראה

.תלדה תא יתחתפ ינא

 .המינפ סנכנ ,ריהב רועו אלמ ףוג הנבמ לעב ,ךומנ לייח

 .וירחא וסנכנ םירחא םילייח השולש .דוקרל ליחתה אוה

 ואצי תוחוקלה תשולש ,םינפב ויה םילייחה תעבראשכ

 םיליעמה תא דירוהל ונתאמ ושרד םילייחה .ןוראה ירוחאמ

 שופיח ונילע וכרע םה .הרפסמה תניפב דומעלו ונלש

 ונתיאמ ושרד םה ךכ רחא .ןטבב םיפורגא ונל ונתנ וכלהמבו

 הרפסמה לעב ימ לאש ךומנה לייחה .הפסה לע תבשל

.ינא הזש ול יתרמאו

 ,ינול�גע-לא ףירש רהאש ,תוחוקלה דחאמ ושרד םילייח ינש

 ואצי םה .הרפסמה תלד דיל דומעלו הצוחה תאצל ,02 ןב

 םיילגרה תא ול קסיפ ,רהאש תא הכיה םהמ דחא .ותיא

 .קעוצ רהאש תא יתעמש .ינדפק שופיח וילע ךרעו

 אסיכה לע תבשל ינממ שרד םינפב וראשנש םילייחה דחא

 ,חוליגה תנוכמ תא חקל אוה ,יתבשישכ .המל יל רמא אלו

 .רעישה תא יל רפסל ךלוה אוהש יתנבה .שמח רפסמ

 איהש יתיוויק .רעישה לכ תא תצצקמ תאזה הנוכמה

 יתספת ,ירעש לע הנוכמה תא חינה לייחהשכ .דובעת אל

 יל ןתנ אוה .השוע אוה המ ותוא יתלאשו ולש דיה תא

 דימצה לייחה .קותשאש תיברעב שרדו םינפה לע הריטס

 רעישה תא זזג לייחה .באכ הז .חוכב ירעישל הנוכמה תא

 ונממ יתשקיב .קיחצמ הארנ ירעשש ךכ ,םייארקא םיווקב

 ,תרופסתה תא ךישמא ינאש יתעצהו הנוכמה תא ףילחהל

 .ינממ םלעתה אוה לבא

 חוקל וחקל םילייחה ,תורעשה תא יל זזג לייחהש ןמזב

 וכרע םה .הצוחה ,22 ןב ,יב�גר-א ידעמ דוואד לאליב ,רחא

 .קעצ אוה םג .ותוא םג וכיהו שופיח וילע

 םוקל יל הרוה זאו תוקד שמחכ ךשמב יתוא רפיס לייחה

 .אסיכה לע תבשל ונממ שרדו ליאוול ארק אוה .אסיכהמ

 הנוכמ התואב רעישה תא ליאוול רפסל ליחתה לייחה

 לייחהמ שקיב ליאוושכ .באכמ חנאנ ליאוו תא יתעמשו

 לייחה .םינפה לע הריטס ול ןתנ אוה ,תונידעב ותוא רפסל

 רהאשו לאליב תא יתיאר ,יתאצישכ .הצוחה תאצל יל רמא

 וכיה ץוחב ודמעש םילייחה תשולש .תלדה דיל םידמוע

 לאליב תא ,יתוא ודימעה םילייחה .הכב רהאש .םתוא

 ,ינשהמ דחא רטמכ לש קחרמב בוחרה עצמאב רהאש תאו

 הרפסמה לומש םיתבהמ םילייחה לע וקרזנ םינבאש ןמזב

 םהלש םיבורה תא ומש ,ונירוחאמ ודמע םילייחה .הדילו

 ביאכה יריה לש קזחה שערה .הלעמ יפלכ וריו וניפתכ לע

 םידמוע ונחנאשכ העש יצחמ רתוי ךשמנ יריה .יינזואל

 הארנ ,בלש והשזיאב .בוחרה הלעמ רבעל תונפומ ונינפו

 זז רהאש .רהאשב עוגפל תדמוע וקרזנש םינבאה תחאש

.חוכב וב טעב לייחהו הדיצה
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 הרפסמהמ אצי ,�רפסה� ,לייחה ,ץוחב יתייהש ןמזה ךלהמב

 .תורעש תצווק ול זזגו לאליבל שגינ אוה .םיירפסמ ודיבשכ

 שרדו לאליב לש הפל בורק תורעשהמ קלח קיזחה אוה

 תא חינה לייחהו בריס לאליב .הפה תא חותפל ונממ

.לאליב לש הפה לע תורעשה

 ,דגסמה ןוויכמ ועיגה תורגובמ םישנ יתש ,תוקד המכ רובעכ

 ונשקיב ינאו לאליב .םילייחה ורי וילאש הזל ךופהה ןוויכה

 ןמזב .םינפבש רוחבל רוזעל ידכ הרפסמל סנכיהל ןהמ

 יתבשחו ליאוו לש ויתוקעצ תא יתעמש ,בוחרב ונדמעש

 .ותוא הכמ םינפבש לייחהש

 לייחהו םוקמל העיגה HPIT ןוגרא לש תינוכמ ,עגר ותואב

 לירב�ג דמחומו ליאוו ויה הכותבש הרפסמה תלד תא רגס

 דחי ופסאתה םילייחה תעברא .32-ה ןב חוקלה ,יב�גר-א

 דחא ,תינוכמהמ דרי HPIT יגיצנמ דחאשכ .הרפסמל ץוחמ

 אצוי התא ?עגושמ התא המ� :וב ףזנו וילא שגינ םילייחה

 תינוכמה תלד דיל דמע שיאה .�בוחרב תוקרזנ םינבאשכ

 תוהזה תודועתשכ בוחרב םיצר םילייחה תא יתיאר זאו

 .םהידיב ונלש

 םיחרזא לש לודג רפסמ ,הרפסמה תא ובזע םילייחהשכ

 וסינו םיתבה דחאל ליאוו תא וחקל םה .הלומ ולהקתה

 ,תוחוקלה תשולש ךכ רחאו תלדה תא יתרגס ינא .וב לפטל

 ילע דמחומ םש לע םילוחה תיבל ונשגינ ינאו ליאוו

 םד ול דרי .יאופר לופיט לביק ליאוו םש ,בסתחומ-לא

 תכתממ ילדב ותוא הכיה לייחהש יל רמא ליאוו .ףאהמ

 לופיטה תלבק רחאל .רעישה תא ול רפיס אוהשכ ףאה לע

 דידי ,ינול�גע-לא סימ�ח ,רפסל ונשגינ ינאו ליאוו .ונררחוש

 םירטמ האמכ לש קחרמב תאצמנ ולש הרפסמהש ,ילש

 ךכ רחא .תרופסתה תא ונל רדיס אוה .ילש הרפסמהמ

 העשה תוביבסב התיבה יתעגה .ותיבל ליאוו תא יתיוויל

 חרזאש יל רמאו יילא רשקתה ליאוו ,רקובב תרחמל .00:12

 ונלש תוהזה תודועת תא אצמ רקובה תליפתל וכרדב היהש

.וילא ןתוא איבהו עברא תיירק דיל שיבכה לע תוקורז

 לייח .םפש םע ,םוחש ורוע עבצ ,הזרו הובג היה דקפמה

 .םייפקשמ ביכרהו ינוניב ףוג הנבמ לעב ,ךומנ היה רחא

.תודסקו םידמ ושבלו םירשע ינבכ וארנ םלוכ

òãåúå ùì áéìàì îòãé ãàååã à-øâ'áé, áï 12, øåå÷, 

ôåòì

 רטמוליק 007-כ ,ןורבחב 2H רוזאב ,רהו�ג לב�גב רג ינא

 רוזאב ןבא לעפמב דבוע ינא .הלפכמה תרעמל םורדמ

 ,]20.21.3[ רטיפ-לא דיע ינפל םיימוי .ןורבח לש היישעתה

 יתעגה .גחה דובכל רפתסהל ידכ אאפוו-לא תרפסמל יתכלה

 קר החותפ התייה הרפסמה תלד .ברעב 03:71 תוביבסב

 ,הרפסמב םישנא העבשכ ויה יתעגהשכ .רצועה ללגב תיקלח

 ,הליימור ובא ליאוו ולש דבועה ,רפסה ,הדווסמ םסאב םהב

 .יב�גר-א דמחומ ,ידוד ןבו ינול�גע-לא רהאש

 םסאב .תרופסתה אסיכ לע יתבשייתה 00:81 תוביבסב

�אבצ ,אבצ� :רמוא והשימ יתעמש םואתפו יתוא רפיס. 

 אוה .הרוק המ תוארל ידכ הצוחה אציו יתוא בזע םסאב

 תלד לע תוקזח תוקיפד יתעמש .לזרבה תלד תא רגסו רזח

 יתעמש .תלדה תא חותפל ונל םיארוק םילייחה תאו לזרבה

 ןנחתמ ,ריכמ ינא ותוא רדיווק ובא לאליב לש ולוק תא םג

 רשעמ רתוי וכשמנ תואירקהו תוקיפדה .תלדה תא חתפנש

 ןבל ןורא ירוחאמ ונאבחתה ינאו דמחומ ,רהאש .תוקד

 ונרמא .תלדה תא חותפל םא לאש םסאב .הרפסמה הצקב

 חותפל ונל ארוק יניטסלפ חרזא דוע ונעמש יכ חותפל ול

 .תלדה תא

 רוע עבצ לעבו ןמש תצק ,ךומנ לייחו תלדה תא חתפ םסאב

 ,יפוי� תירבעב רמוא ותוא יתעמשו דקר אוה .סנכנ ריהב

 םירחא םילייח השולש .ונאובחממ ונאצי ונחנא .�יפוי

 ורוהו ונלש תוהזה תודועת תא וחקל םה .וירחא דימ וסנכנ

 וכיהו שופיח ונילע וכרע םילייחה .םיליעמה תא דירוהל ונל

 ירוחאמש הפסה לע תבשל ונל ורוה םה .םיפורגאב ונתוא

 יתעמש .הצוחה רהאש תא וחקל םילייחה .רפסה אסיכ

 לאש םילייחה דחא .ותוא םיכמ םהש יתבשחו קעוצ ותוא

 לייחה זאו אוה הזש רמא םסאב .הרפסמה לעב ימ ונתוא

 .חוליג תנוכמ חקל לייחה .רפסה אסיכ לע תבשל ול הרוה

 ספתו הנוכמל רחא קרסמב שמתשהל לייחל רמא םסאב

 .קותשל ול רמאו הריטס ול ןתנ לייחה .ודי תא

 יתוא ואיצוהו וסנכנ םילייחה ךכ רחא תוקד רשע וא שמח

 יתשקיב .ולש ךרבה םע בגב יב טעב םהמ דחא .הרפסמהמ

 המוקהמ יתלפנ 9991-ב( הלוח ינא יכ יל ץיברי אלש ונממ

 ךישמהו יירבדמ םלעתה לייחה .)הירבטב ןיינבב תישישה

 לע םינבא ודיי רוזאב םידלי ,םיעגר םתואב .יתוא תוכהל

 לייחה .םילייחל רתוי בורק לופיל ולחה םינבאהו םילייחה

 םהל יתרמא .קיספהל םינבא וקרזש םידליל דיגהל יל רמא

 תא חינהו בוחרה עצמאל יתוא חקל לייחה .רזע אל הז לבא

 ידיימ רבעל תוריל ליחתה אוה .ילש ףתכה לע ולש הבורה

 .ובאכ ילש שארהו םיינזואה .םינבאה

 .בוחרה ילושל יתוא ליבוה זאו המ ןמז ךשמב הרי לייחה

 םע הרפסמהמ אצי לייח .בוחרב דמוע םסאב תא יתיאר

 יל זוזגל ךלוה אוהש רמאו ילא שגינ אוה .ודיב םיירפסמ

 תא ונרפהש ללגבש רמא אוהו המל יתלאש .רעישה תא

 דיב קיזחה אוה .רעישה תא יל זוזגל ליחתה אוה .רצועה

 רזח אוהו יתבריס .הפה תא חותפל יל רמאו תורעש תצווק

 תא םש אוה תאז יתישע אלשכ .הפה תא חתפאש שרדו

 רזחו בוחרה עצמאל יתוא חקל ,ילש םייתפשה לע תורעשה

 .הרפסמה ךותל
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 ודמע םילייח השולש .בוחרב ונייה ינאו רהאש ,םסאב

 ףתכה לע ולש הבורה תא םש בוש לייחה .וריו ונירוחאמ

 .הרפסמה ךותמ ליאוו לש ויתוקעצ תא עומשל יתלוכי .ילש

 ןהמ יתשקיב .ונדיל תודמוע םישנ יתש יתיאר םואתפ

 הססיה ןהמ תחא .םש היהש רוחבל רוזעל הרפסמל סנכיהל

 העיגה HPIT לש תינוכמ .הרפסמל השגינ ףוסב לבא

 דחא תא יתעמש לבא הצוחה אצי םיעסונהמ דחא .םוקמל

 לייחה .םינבא םיקרוז יכ תינוכמל רוזחל ול רמוא םילייחה

 .תילגנא רביד

 לייחהו אוה ךכ רחאו המ ןמזל תונחל סנכנ דקפמהש יתיאר

 ישנא םע ורביד םישנה .תלדה תא ורגסו בוש הצוחה ואצי

HPIT ץורל ולחה םתעבראו בוש הרי םילייחה דחא זאו 

 .בוחרה דרומב

 ולש ףאה .םינכשה דחא לש תיבל ליאוו תא ונחקל ךכ רחא

 תיבל ותיא יתכלה .הקיחצמ תרופסת ול התייהו חופנ היה

 סימ�ח לש הרפסמל ונכלה ינאו םסאב ,ליאוו זאו םילוחה

 .ליאווו םסאב לש תורופסתה תא ןקתיש ידכ ינול�גע-לא

 ריזחה ליאווו יתוא רפיס םסאב .הרפסמל יתרזח תרחמל

 תא אצמ והשימש רמא אוה .ילש תוהזה תדועת תא יל

.בוחרב תוקורז ונלש תודועתה

òãåúå ùì îåçîã â'áøéì â'îéì à-øâ'áé, áï 22, 
øåå÷, ôåòì

 אצמנש ,דאיז ןב קראט םש לע רפסה תיב דיל רג ינא

 דבוע ינא .הלפכמה תרעממ םירטמ 005-כ לש קחרמב

 לש היישעתה רוזאב אצמנש ,ןבא שוטילל יבא לש לעפמב

 .ןורבח

 יתכלה ,רטיפ-לא דיע ינפל םיימוי ,20.21.3 ,ישילש םויב

 ידכ ,רהו�ג לב�ג רוזאב תאצמנש אאפוו-לא תרפסמל

 יתיכיחו 00:71 העשה תוביבסב םשל יתעגה .רפתסהל

 לע ובשי םהמ םיינשו תוחוקל המכ ויה הרפסמב .ירותל

 ובזע תוחוקל המכ ,יתנתמהש ןמזב .ורפתסהו תואסיכ ינש

 ,הרפסמה לעב ,הדווסמ םסאב םע יתראשנו הרפסמה תא

 יב�גר-א לאליב ,םסאב לצא דבועש הליימור ובא ליאוו

 .ינול�גע-לא רהאשו

 בוחרב םישנא יתעמש 00:81 העשה רחאל רצק ןמז

 ידכ הצוחה ואצי ליאווו םסאב .�אבצ ,אבצ� :םיקעוצ

 לזרבה תלד תא ורגס םה .הרזח דימ וסנכנו הרוק המ קודבל

 ןטק ןורא ירוחאמ ונאבחתה םירחאה תוחוקלה ינשו ינאו

 תוקזח תוקיפד יתעמש .םיתוריש רדח ונשי וירוחאמש

 לש םהיתואירק תאו הרפסמה לש לזרבה תלדב תופוצרו

 וכשמנ תוקיפדה .�חותפל ,חותפל� :תיברעב םילייחה

 לאליב לש םהיתולוק תא ץוחבמ יתעמש זאו תוקד 51-02

 .ריכמ ינאש )ינול�גע-לא ףאוונ( ידאש ובאו רדיווק ובא

 ונתוא לאש םסאב .דחפנ אלש ורמאו חתפנש ושקיב םהינש

 ונאצי תלדה תא חתפ םסאבשכ .ןכש ונרמאו חותפל םא

 ,ךייחמ אוהשכ המינפ סנכנ םילייחה דחא .ןוראה ירוחאמ

 םילייח השולש .�יפוי ,יפוי� :תירבעב רמאו ופוג תא עינמ

 םה .תוהזה תודועת תא ונתאמ ושרדו וירחא וסנכנ םירחא

 ונילע ךורעל וליחתהו םיליעמה תא דירוהל ונתיאמ ושרד

 הכמ יתלביק ינא .ונתוא וכיה םה שופיחה ךלהמב .שופיח

 .ןטבב

 יתבשי .הפסה לע תבשל ונל ורוה םילייחה שופיחה ירחא

 ונילע ורמשיש ידכ ןארוקהמ םיקוספ םלקדל יתלחתהו

 לעב ימ לאש םילייחה דחא .ונל תורקל לולעש המ ינפמ

 תאצלו םוקל רהאשמ ושרד םירחא םילייח .הרפסמה

 לייחה ,הרפסמה לעב אוהש לייחל רמא םסאבשכ .הצוחה

 תא יתעמש .םירפתסמ וילעש אסיכה לע תבשל ונממ שרד

 .הרוגסה תלדל דעבמ תוקיפד םג יתעמשו קעוצ רהאש

 .תלדה ירוחאמ רהאש תא םיכמ םילייחהש יתבשח

 ושאר לע התוא חינהו תילמשח חוליג תנוכמ חקל לייחה

 לייחהו תושעל דמוע אוה המ ותוא לאש םסאב .םסאב לש

 ףילחהל לייחל עיצמ םסאב תא יתעמש .קותשל ול הרוה

 ןתנו קותשל ונממ שרד לייחה ךא ,הנוכמה לש קרסמה תא

 .הריטס ול

 הארנ ורעישש ךכ ,רעישה תא םסאבל זוזגל ליחתה לייחה

 םילייחה ,םסאב לש רעישה תא זזג לייחהש ןמזב .קיחצמ

 רמואו קעוצ ותוא יתעמשו הצוחה לאליב תא ואיצוה

 םסאבל זוזגל םייס לייחהש רחאל .הלוח אוהש םילייחל

 לייחה זא .הרפסמהמ ותוא ואיצוה םילייחה ,רעישה תא

 לחהו אסיכה לע תבשל ליאוומ שרד םסאב תא רפיסש

 לייחהש היה הארנ .הנוכמ התואב רעישה תא ול םג זוזגל

 ,תונידעב� :ול רמוא ליאוו תא יתעמשו ליאוול ביאכמ

 תא זוזגל םייס לייחהשכ .הריטס ול ןתנ לייחה .�תונידעב

 אציו םיירפסמ חקל אוה ,הקיחצמ הרוצב ליאוו לש רעישה

 .המינפ רזח אוה תוקד יתשכ רובעכ .הצוחה

 סנכנש ,לייחה םע דחי הרפסמה ךותב ונראשנ ינאו ליאוו

 ירי יתעמש םש ונייהש ןמזה ךלהמב .ןמזה לכ אציו

 תוארל יתלוכי אל .עטוקמ םימעפלו ףוצר היה םימעפלש

 המכ ירחאו הצוחה תאצל ליאוול ורוה םילייחה .הרוי ימ

 אוה .ונב תורגתהל ליחתה לייחה ךכ רחא .רזח אוה תוינש

 אוה .�ימש המ דיגא ינא וישכע� :רמאו ולש הזחה לע חפט

 ותוא חתפ ,ופמש איצוה אוה .ןוראב שופיח ךורעל לחה

 ,הפה תא חותפל ונממ שרדו ליאוול שגינ אוה .ותוא חירהו

 המכ הפה תא חותפל ונממ שרד לייחה .בריס ליאוו לבא

 ול חותפל הסינו אסיכה לע ליאוו תא בישוה אוה .םימעפ

 תא יתיאר םואתפ .חילצה אל לבא ,תועבצאב הפה תא
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 שרד לייחהו קועצל ליחתה ליאוו .הפצרה לע לפונ ליאוו

 סנכנ רחא לייח זאו קועצל ךישמה ליאוו .קותשל ונממ

 תא ררג אוה .דקפמה אוה הזה לייחהש הארנכ .המינפ

 לש םינפה לע םימ זיתהל יל רמאו הרפסמה תסינכל ליאוו

 לודג רפסמ יתיארו אצי דקפמה .םד הברה ול דרי יכ ליאוו

 ליאוו תא ומירה םהמ קלח .הרפסמל םיסנכנ םיחרזא לש

.םינכשה תיבל ותוא וריבעהו

 ילע דמחומ םש לע םילוחה תיבל ונשגינ ,ןכמ רחאל

 .הרפסמהמ םירטמ  005-כ לש קחרמב אצמנש ,בסתחומ-לא

 םסאב ,ליאוו םע דחי יתרזחו יאופר לופיט לביק ליאוו םש

 היה הז ,התיבה יתרזח העשמ רתוי רובעכ .םירחאהו

 תא יתלביקו הרפסמל יתרזח תרחמל .00:02 תוביבסב

 תא אצמ והשימש יל עדונ .הרזחב ילש תוהזה תדועת

.רפע תמרע לע תוקורז תודועתה
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 םיחרזאב םילייחה תעברא וללעתה העשמ הלעמל ךשמב

 ושמתשהו םהיתורעש תא וזזג ,םתוא וכיה םה .םיניטסלפה

 .םינבא ידיימ לע םירוי םהש דועב םיישונא םיניגמבכ םהב

 םידגונמה הלא םישעמל הקדצה לכ ,תויהל הלוכי אלו ,ןיא

 םייסיסב רסומ יללכלו ימואלניבה קוחה תוארוהל קר אל

 .ל�הצ תודוקפל םג אלא

 רתוי םירומחה תוללעתהה ירקממ דחא אוה הז הרקמ

 ןויסינ .אצקא-לא תדאפיתניא ךלהמב םיחטשב ועריאש

 תרושקתב ופשחנש םיינוציק םירקמב יכ דמלמ רבעה

 םידעצ טקונו ח�צמ תריקחב חתופ ,הרמוחב ל�הצ לפטמ

.םיברועמה םילייחה דגנ

 ל�הצל רשפאמ םירומחה םירקמב הרואכל-ליעיה לופיטה

 ,לשמל ,ךכ .�ירסומ אבצ�כ ,ומצע יניעב תוחפל ,רייטצהל

 תוללעתה ירקמ ןיגב םילייח דגנ םושיא בתכ תשגה תובקעב

 םרוג רמא ,ולכשב הקול םהמ דחא ,םירענ ינשב םירומח

 םירקמ שי םאו ,ירסומ אבצ ונחנא� :תיאבצה תוטילקרפב

 ,םיעוגיפהו ךכב ישוקה לכ םע .ןידל םידמוע םילייח ,םיגירח

�רדסו קוח שי.2

 םישקה םירקמל אבצה לש וז הבוגתמ םשרתהל השק ,םלוא

 תוללעתהה ירקמב ל�הצ לפטמ הב ךרדה תא םינחובשכ

 ראותמה הרקמה .תוחפ םיינוציקה ,םייתרגשה הלפשההו

 םיחטשב םויה שחרתמה לש והצק הצק קר אוה הז ח�ודב

 תולפשה לש םירקמ .וז תואיצמ לש הרישי האצות הווהמו

 וכפה רצוע ורפהש םיחרזא לש �השינע�ו תוכמ ,םימוסחמב

 .םהמ םלעתהל רחוב ל�הצש םיימוימוי םישעמל ןמזמ

 הריקחב חותפל השירדב תיאבצה תוטילקרפל הנפ םלצב

 םישולש ךותמ .םיניטסלפ וכיה םילייח םהב םירקמל עגונב

 הרקמב קר ,תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמ תוינפ

 .ועשרוהו ןידל םילייח ודמעוה ,דחוימב רומח היהש ,דחא

 םידעצ וטקננש ילבמ ח�צמ תריקח הרגסנ םירקמ השולשב

 31-ו ח�צמ תריקחב ןיידע םירקמ 31 .םילייחה דגנ םהשלכ

 םיללוכ הלא םירקמ .תיאבצה תוטילקרפה לופיטב םיאצמנ

 השקמה רבד ,יצחו הנשמ הלעמל ינפל ועריאש הלאכ

 יכ ריבסו םיברועמה םילייחה רותיא לע תרכינ הדימב

 המכב ,ףסונב .םידעצ תטיקנ אלל ורגסיי הלא םיקית םג

 ובכיע םילייחש רחאל ל�הצ רבודל םלצב הנפ םירקמ

 וא תוכורא תועש ךשמב הביס אלל םימוסחמב םיניטסלפ

 דוגינב ,השינע יעצמאכ ,בכרה תוחתפמ תא םהמ ומירחה

 ענמנ םלוא ,םרורחישל םנמא לעפ ל�הצ .אבצה תוארוהל

 יכ םהל ריהבהל וא םילייחה דגנ םהשלכ םידעצ טוקנלמ

.םירוסא םה הלא םישעמ

 .םיחטשב חוור םיישונא םיניגמבכ םיניטסלפב שומישה םג

 םיניטסלפב והשלכ שומיש רסאש צ�גב לש שרופמ וצ תורמל

�ןכש להונ� תרגסמב ללוכ ,תויאבצ תומישמ עצבל ידכ, 

 םיחרזאב שמתשהלו הז להונ ליעפהל ל�הצ ילייח םיכישממ

 תורפהמ םלעתמ ל�הצ 3.םמצע לע ןגהל ידכ עשפמ םיפח

 ינפל ועריאש םירקמ לש הריקחב דקמתהל ףידעמו הלא

 רתאל היהי ןתינ אלש רורב םהיבגל ,יצחו הנשמ הלעמל

 ל�הצ רחב ,םיישונאה םיניגמה אשונב םג .םילייחה תא

4.דחוימב םירומח םירקמב קר םילייח דגנ םידעצ טוקנל

 םלעתי אבצה ויפל רסמ םילייחל הריבעמ וז תוינידמ

 לכו ידמ הרומח הרפהב רבודמ ןיא דוע לכ ,קוח תרפהמ

 ביצמ וניא הז לופכ רסמ .תרושקתב הרפהה הפשחנ אל דוע

 םירקמ וליא עובקל ושקתיש ,םילייחל םירורב תולובג

 ודמעוי םה םירקמ וליאבו אבצה יניעב �םילבסנ�ל ובשחיי

 םוי ובוכיע ללוכ ,םוסחמב םדא תלפשה עודמ ,םנמאו .ןידל

 הניא ויתורעש תזיזג וליאו תימיטיגל איה ,הביס אלל םלש

 שופיחב םילייחל ףרטצהל חרזאל הארוה ןתמ עודמ ?וזכ

 וב שומיש וליאו תלבוקמל בשחית שומח םדא לש תיבב

 ?הזכ וניא םינבא ידיימ ינפמ ישונא ןגמכ

 ינבמ לופיטמ ןיטולחל טעמכ ענמנ ל�הצ יכ הארנ ,ףסונב

 ,םילייחה לש םתקיחש ומכ - תומילאה ישעמל םימרוגב

 םהירבח לש םתומ םע דדומתהל ךרוצה וא בר ישפנ ץחל

 ברועמ היהש םילייחה דחא .םתוא םצמצל ןויסינב -

 ,ןידל דמעוהו 1002 ילויב םיניטסלפב הרומח תוללעתהב

 ןותיעה לש �םימי העבש� ףסומל בחרנ ןויאר קינעה

 גרהנ בוטה ורבח יכ לייחה רפיס ןויארב 5.תונורחא תועידי

 רושק היה וילא ,הדיחיה פ�מ םג גרהנ ןכמ רחאל רצק ןמזו

 :לייחה רמא וישעמ תא ריבסהל ןויסינב .דחוימב

2. àéúï øáéï, "ëúá àéùåí: çééìéí äúòììå áðòø ôìùúéðé îôâø", îòøéá, 20.7.91.

3. áðåùà æä ø' áöìí, îâï àðåùé - ùéîåù áàæøçéí ôìñèéðéí ëîâéðéí àðåùééí áðéâåã ìöå áâ"ö, ðåáîáø 2002. 

4. ø' "çééìéí äåøùòå áùéîåù áôìùúéðàéí ëîâï çé", äàøõ, 20.11.6.

5. ìôøèé äî÷øä ø' áöìí, ìàåø éåí - äúòììåú áôìñèéðéí òì-éãé çééìé öä"ì, éåìé 1002. 
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6. øåï ìùí, "ëê àéáãúé öìí àðåù", îåñó ùáòä éîéí, éãéòåú àçøåðåú, 20.3.1.  

7. úé÷ îñ' ãø062 / 10/á, äúåáò äöáàé äøàùé ð. ôìåðé, øàéåú ìòåðù.  

8. úé÷ îñ' ãø062 / 10/á, äúåáò äöáàé äøàùé ð. ôìåðé, âæø ãéï îéåí 20.1.71. 

9. ø' ìîùì  ãåã øâá åéäåãéú éçæ÷àìé, "ùîùåï îëéí ùðéú?",  éãéòåú àçøåðåú, 10.8.32.

 יכה הגרדה התייה תאז .ירמגל עורק ,ילכ רבש יתייה

 ףסל יתעגה .שיגרהל לוכי םדא-ןבש םעז לש ההובג

 ןיא ,ץרתל הסנמ אל ינא .רשפאש רצק יכה םיבצע

 םיעוקש ונייה לבא ,הקדצה הלילחו סח ןיאו ץורית

 םע שגפיהל ונשקיב .הרזע ונל ןתנ אל דחא ףאו ,קומע

 ירחא וליפא .רביד אל ,עיגה אל דחא ףא ,םידקפמ

 ושקיב הגולפב םילייחה רתישכ ,רצעמב ונבשי רבכש

 לע ןיאש ורמא ,םתוא וחד ,ט�חמהו ד�גמה םע חחושל

6.רבדל המ

 םינועיטה בלשב דיעה ,הז הרקמל עגונב להנתהש טפשמב

 פ�מ היהש ,םולש �גרו�ג ןרס םילייחה דחא םעטמ שנועל

 תא ריבסהל הסינו ,עוריאה ינפל שדוחכ דע ןושמשב

:וירבדל .םילייחה תוגהנתה

 ]עוריאב ברועמה לייחה[ ...לש בוט רבח היהש לייח היה

 םשאנה לע ועיפשה הלאה םיעוריאהש חינמ ינא .גרהנש

 םג ,םישתומ םילייחה ,תיזיפ הניחבמ ...הדיחיה לע םגו

 ,תישפנ הניחבמ .הניש רסוח ללגב םג ,ינפוג ץמאמ ללגב

 תוכורא תועש הרימש תודמעב �יוליב�הש קפס ןיא

 תיניטסלפה היסולכואה םע תקסופ יתלב היצקרטניאו

7.השק דואמ הרוצב םיניצקה לעו םילייחה לע םיעיפשמ

 לש וניד תא רוזגל ואובב הלא תונעטב בשחתה טפשמה תיב

 תורבטצהל ומרג וידחי וללה םימרוגה לכ� יכ עבקו לייחה

 בתכ אושנ עוראב קרפנ רבד לש ופוסבש בר םעז לש

 תוטילקרפהו םילק םישנוע ולביק םילייחה 8.�םושיאה

 ענמנ ,ךכל רבעמ .שנועה תלוק לע רוערע השיגה תיאבצה

 אל ,הדיחיב תוחיש וכרענ אל - תופסונ תולועפמ אבצה

 םימרוגב לפטל ןויסינ לכ השענ אלו םילייחל הרזע השגוה

 עוריאה רחאל םירופס םימי ,יופצכ .עוריא ותואל ואיבהש

 התוא ילייח לש תוללעתה לע תופסונ תויודע םלצבל ועיגה

 תולהנתמ ןיידע םירקמהמ קלח יבגלו םיניטסלפב הדיחי

9.ח�צמ תוריקח

 ותומלעתהו םילייחה לש הז םבצמל בטיה עדומ ל�הצ

 אבצה .תומילאה ישעמל הרישי תוירחא וילע הליטמ ךכמ

 םוקמב ,םתושחרתה רחאל םירומחה םירקמב לפטל ףידעמ

 המשאה תלטה .םיחרזאב העיגפה תא שארמ עונמל תוסנל

�םיגירח םירקמ�ב רבודמש הנעטב ,דבלב םילייחה לע, 

 תרקפהכ הומכו תומילאה תריווא ךשמה תא תרשפאמ

 .םיניטסלפה םיחרזאה לש םדובכו םפוג

 השעמ לכ יכ םילייחל ריהבהל הבוחה תלטומ ל�הצ לע

 רשא ותרמוח היהת ,רוסא אוה תומילא וא הלפשה לש

 ידכ .ןידל דמעוי הז רוסיאמ גורחיש לייח לכ יכו ,היהת

 לפטל םג הבוחה אבצה לע תלטומ ,הלא םירקמ םצמצל

 תולועפמ אבצה ענמנ דוע לכ .תומילאה ישעמל םימרוגב

 עשפמ םיפחב העיגפ הנגמ ל�הצ יכ תימשרה הנעטה ,הלא

.םייתפש סממ רתויל בשחיהל הלוכי הניא התעינמל לעופו
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