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הסיוס ימולש :הביתכו ריקחת

ןייטש לעי  :הכירע

ןמרדיינש ןנור :עדימ זוכיר

 ליבנ ,הנ׳גאחמ ןאלסר ,היקר ובא בי׳גנ :חטש תדובע

׳תעש םאסיע ,זרי׳חמ  

חפות-לא םוסחמב םיניטסלפ :רעשה תנומת

יירד סו׳ג  :םוליצ

 דעתל הרטמב 9891 תנשב םקוהש יאמצע םדא תויוכז ןוגרא אוה םלצב
 תוינידמה יעבוק תעידיל ןאיבהלו םיחטשב םדאה תויוכז תורפה תא
 םיריקחתו חטש תדובע לע םיססובמ םלצב יאצממ .בחרה רוביצהו
 םדא תויוכז ינוגרא ינותנו תונותע ,םיימשר תורוקמ לע ןכו םייאמצע
.םיימואלניבו םייניטסלפ ,םיי לארשי
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 הבחורש הזע ףוח ךרואל העוצר אוה יסאוומ-לא רוזא

 לש ינופצה ולובג .םירטמוליק 41-כ הכרואו רטמוליקכ

 לובגהו חיפר אוה ימורדה ולובגו חלאב-לא ריד אוה רוזאה

 ןהב ,ףיטק שוג לש תויולחנתהה תואצמנ ול חרזממ .ירצמה

 1.םילחנתמ 003,5-כ םיררוגתמ

 יסאוומ-לא רוזאב םויה םיררוגתמ ,תונוש תוכרעה יפל

 יפ לע ,םירוזא ינשל קלוחמ רוזאה 2.םיניטסלפ 000,5-כ

 ןופצב סנוי ןא׳ח - יסאוומ-לא :תוכומסה םירעל םתברק

 םיריפש םימב רישע רוזאה .םורדב חיפר - יסאוומ-לאו

 .הזע תעוצרב רתויב הרופה יאלקחה רוזאה אוהו

 רוזאל עבקנ ,ףיטק שוג לש תויולחנתהל ותברק לשב

 ראש לש הזמ הנוש דמעמ ולסוא ימכסהב יסאוומ-לא

 הרבעוה ,תיברעמה הדגב B חטשל המודב .הזע תעוצר

 רוזאב םייחרזאה םיאשונל תוירחאה תיניטסלפה תושרל

3.לארשי ידיב הרתונ םיינוחטיבה םיאשונל תוירחאהו

 קר .תוחתופמ ןניאו טעמכ יסאוומ-לא רוזאב תויתשתה

 ראשה .תילארשיה למשחה תשרל םירבוחמ םיתבהמ %51

 תיניטסלפה תושרה הקפיסש םירוטרנג ינשל םירבוחמ

 לשב ןה ,דבלב ברעה תועשב םילעפומ רשאו םיבשותל

 קלד תרבעהב םיישק לשב ןהו תואצוהב ךוסחל ןוצרה

 םידדוב םיתב 4.יסאוומ-לא רוזא ךות לא רוטארנגל

 לש תויולחנתהה תמקה רחאל .ןופלטה תשרל םירבוחמ

 הלא םלוא ,םישדח םישיבכ לארשי הללס ,ףיטק שוג

 5.דבלב םילחנתמל ודעונ

 הדגה יבחרב ל״הצ ביצה אצקא-לא תדאפיתניא הצרפ זאמ

 תומיסח תואמו םישייואמ םימוסחמ תורשע תיברעמה

 ןיב העונתה תא ןיטולחל טעמכ םיענומש ,םיכרדב תויזיפ

 תוכשוממ תופוקתל רצוע אבצה ליטמ ,ףסונב .םיבושייה

 רסוא ,הזע תעוצרב .לארשיל הסינכ ןיטולחל טעמכ רסואו

 טעמל לארשי ןוויכל הנממ תאצל םיבשותה לע ל״הצ

 הכורכ חיפר רבעמ ךרד םירצמל האיציהו םיגירח םירקמב

 העוצרה תא אבצה רתבמ םעפל םעפמ .םילודג םיישקב

 .םהיניב העונת לע רסואו םיקלח השולשל

 תעונת לע תופסונ תולבגה ל״הצ ליטמ יסאוומ-לא רוזאב

 םוסחמל ולבגוה ונממ האיציהו רוזאל הסינכה .םיבשותה

 םינוירטירק לע הנועש ימל קר רתומ וב רבעמהש ,דבלב דחא

 םרבעמ םג .תעל תעמ םינתשמה ,אבצה עבקש םייתורירש

 לשב ,חטבומ וניא הלא םינוירטירקל םינועה הלא לש

 .םוסחמה לעופ ןהב תולבגומה תועשהו םיכוראה םירותה

 רוזא יבשות לש השקה םייחה תרגשב קסוע הז ח״וד

 .תירוביצ בל תמושתל הכוז וניאו טעמכש ,יסאוומ-לא

 תושבשמ ל״הצ םהילע ליטמש תוינוציקה העונתה תולבגה

 שפוחל תוכזב קר אל תועגופו םהייח ימוחת לכ תא טעמכ

 תוכזה ומכ ,תורחא תויוכז לש הרושב םג אלא העונת

.יאופר לופיט תלבקל תוכזהו ךוניחל תוכזה ,סנרפתהל

 רוזא .םיבר םיישקב הכורכ התייה הז ח״וד תנכה

 בשות וניאש ימ ינפב ןיטולחל טעמכ רוגס יסאוומ-לא

 ףא לקתנש דחא טעמל ,םלצב לש חטשה ידבוע .םוקמה

 תויודע תובגלו רוזאל סנכיהל ולכי אל ,םיבר םיישקב אוה

 םיחטשב םירחא תומוקממ לידבהל ,ףסונב .םיבשותהמ

 ושקיבו םלצבל תויודע רוסמל םוקמה יבשותמ םיבר וששח

 .םהל עלוביש ששחמ ומסרופי אל םהיטרפש

 ןכשמ תא ,העונתה שפוח לע תולבגהה תא ןחוב ח״ודה

 תאו ימואלניבה טפשמה יללכ חכונל ןתוריבס תדימ תאו

 יבשות לש תורחא תויוכז לע הלא תולבגה לש תוכלשהה

.רוזאה

ptth :הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשילה רתאב האר .1 //: www . sbc . vog . li / 35notanhs / 20ts _ 31 . fdp 
 הכשלה לש רתאב ׳ר .רוזאב יעבטה לודיגה לש תוכרעה יפל השענ םויה הייסולכואה לש בושיחה .םיבשות 141,4 רוזאב ונמנ 7991 לש ןיסולכואה דקפמב .2
ptth :הקיטסיטטסל תיניטסלפה //: www . sbcp . gro / pmet / 200selap / selbat _e. fdp    
 תעוצרו תיברעמה הדגה לע יניטסלפ-ילארשיה םייניבה םכסה .)4(4 ףיעס ,1 חפסנ ,)וחירי-הזע םכסה :ןלהל( 4991 ,ריהק ,וחירי רוזאו הזע תעוצר לע םכסה .3
.)4(6 ףיעס ,1 חפסנ ,)םייניבה םכסה :ןלהל( 5991 ,ןוטגנישוו ,הזע
.30.2.02-ב ,םירוטארנגה תלעפה לע יארחאה ,לאטסא-לא די׳גמ-לא דבע םע ןופלט תחישב םלצבל רסמנ עדימה .4
 ,ץראה ״הסנרפה ליבשב היגולואידיא לע םירתוומ״ סה הרימע םג ׳ר .םלצבב םירומש דעה יטרפ .יסאוומ-לא רוזאב ימשר םרוג ידי-לע םלצבל ורסמנ םינותנה .5
99.11.42.
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 .)ב()5(6 ףיעס ,1 חפסנ ,םייניבה םכסה ,)ב()5(4 ףיעס ,1 חפסנ ,וחירי-הזע םכסה .6
.20.21.91 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .7

 הליבגה 2891-ב ףיטק שוגב תויולחנתהה תמקה רחאל

 תאו רוזאהמ יסאוומ-לא יבשות לש םתאיצי תא לארשי

 ןא׳חב חאפות-לא רבעמ :דבלב תודוקנ שולשל וילא םתסינכ

 העונת הרתוה וב ,ףוחה שיבכו חיפרב חיפר רבעמ ,סנוי

 הדאפיתניאה הצרפש רחאל רצק ןמז .הזע ריעל תישפוח

 - םירבעמהמ םיינשב םילייח ל״הצ ביצה הנושארה

 לע העיפשה אל טעמכ םתבצה םלוא - חיפרו חאפות-לא

 .םיבשותה תעונת

 םיכרדכ הלאה םירבעמה תשולש ועבקנ ולסוא ימכסהב

 לארשי 6.ונממ תאצלו רוזאל סנכיהל ןתינ ןהב תודיחיה

 םילחנתמל ודעונ הלא םלוא ,רוזאב םישדח םישיבכ הללס

 .ןיטולחל הרסאנ םהב םיניטסלפ תעונתו ןוחטיבה תוחוכלו

 ,אצקא-לא תדאפיתניא הצרפש רחאל ,0002 רבוטקואב

 יבשות לע העונתה תולבגה תא תרכינ הרוצב ל״הצ רימחה

 ילכו תורוחס תעונתל ןיטולחל רגסנ חיפר רבעמ .יסאוומ-לא

 חאפות-לא רבעמב .וב רובעל ושרוה לגר יכלוה קרו בכר

 תורוחס רבעמו שארמ םואיתב קר בכר ילכ רבעמ רתוה

 דצב תיאשממ הרוחסה תרבעה - ״בג לא בג״ תטישב רתוה

 תקידב רחאל - ינשה ודיצב תיאשמל םוסחמה לש דחא

 ,העונתל חותפ רתונ ףוחה שיבכ .םילייחה ידי-לע הרוחסה

 .העונתל השקו שבושמ שיבכה םלוא

 שוגבש םי רפכ תולחנתההמ חלאצ ינור גרהנ 10.1.41-ב

 תובקעב .תולחנתהב דבעש יסאוומ-לא בשות ידי-לע ףיטק

 ףירחהו רוזאב םיבחרנ םייאלקח םיחטש ל״הצ סרה ,תאז

 שיבכ .יסאוומ-לא יבשות תעונת לע תולבגהה תא רתוי דוע

 םניאש םישנאו ןיטולחל רוזאה יבשות ינפב רגסנ ףוחה

 ,ףסונב .שארמ םתסינכ תא םאתל ושרדנ רוזאה יבשות

 םייטנגמ םיסיטרכ יסאוומ-לא יבשות לכל הקיפנה לארשי

 ,יטנגמה סיטרכב ןהו רפסמב ןה דייוצמש ימ קרו םירפסמו

.םימוסחמב רובעל יאשר

 לע םויה תולטומה תולבגהל עגונב םלצב תיינפל הבושתב

 העונת״ הנשי יכ ל״הצ רבוד רסמ ,יסאוומ-לא יבשות

 ףיסוה ל״הצ רבוד .חיפרו חאפות-לא םירבעמב ״תישפוח

 הלעמל ינב םירבג״ל קר רתומ םימוסחמב רבעמה יכ

 יווילב 21 ליג דע םידלי ,םיאליגה לכב םישנ ,םיעבראמ

 םוסחמ ךרד קר רתומ תיאלקח תרצות לש רבעמ .״םירוה

 00:80-00:61 תועשה ןיב ,״בג לא בג״ תטישב ,חאפות-לא

 םניאש םישנא לש הסינכ .דבלב ןוזמ ירצומ ריבעהל רתומו

7.שארמ םואיתב קר תרתומ רוזאב םיררוגתמ

 .דבלב תיקלח הרוצב תואיצמה תא םיפקשמ הלא םירבד

 רבעמהו לגר יכלוה ינפב חיפר רבעמ םג רגסנ 20.01.5-ב

 .״ישפוח רבעמ״ תויהלמ קוחר חאפות-לא םוסחמ ךרד

 יבשותמ םיבר םיריתומ ועבקנש םייתורירשה םינוירטירקה

 םיבשות .תאצל תורשפא לכ ילבמ ,וכותב םיאולכ רוזאה

 םינוירטירקה תא עבק ל״הצש תעב רוזאל ץוחמ והשש םיבר

 ל״הצ רבוד תנעט .םתיבל רוזחל םילוכי אל ,םישדחה

 הלוע הניא ישפוח ןפואב םימוסחמב תורבוע םישנ יכ

 .ךשמהב תואבומ רשאו םלצב הבגש תויודע םע דחא הנקב

 םיכשמנ םהו דחוימב םיינדפקל וכפה םימוסחמב םישופיחה

 תועשל הלבגוה ,לגר יכלוהל םג ,םירבעמה תחיתפ .בר ןמז

 שופיחהו תולבגומה החיתפה תועש .00:61-ל 00:80 ןיבש

 םניא םיבר םיבשותו םיכורא םירות ורצי קדקודמה

 םיצלאנו םוסחמה תריגס ינפל םתיבל רוזחל םיקיפסמ

 .יפולח הניל םוקמ אוצמל

 ךורכ וב רבעמהש יאבצ רצבמל ךפה חאפות-לא םוסחמ

 םתעד לוקיש יפל רגסנו חתפנ םוסחמה .תכשוממ הנתמהב

 ,לשמל ,םהלש םיירהצה תחורא תעשבו ,םילייחה לש

 םיאור םניאו טעמכ םוסחמב םירבועה .םוסחמה רגסנ

 םירקמב םג ,םתיא חחושל םילגוסמ םניאו םילייחה תא

 םיישקה תא .ןולח ךרד תעצבתמ תודועתה תרבעהו ,םיפוחד

 דרשמב חקפמ ,54 ןב ,הרוקש לאלט ראית םוסחמב רבעמב

 :יניטסלפה ךוניחה

 חאפות םוסחמשכ רפסה תיבל םיעיגמש םירומה

 ץראה לע םיבשוי םהשכ םוסחמה דיל םיניתממ חותפ

 דע םיכחמ ונחנא .םיסורהה םיתבה ידירש לע וא

 םילעופה .םילוקמרב םיחרזאל םיארוק םילייחהש

 ןכמ רחאל .םינושאר םיסנכנ יסאוומ-לאב םידבועש
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 עיגהל ונתאמ םישרודו ,םירומה ,ונל םיארוק םילייחה

 ונל םירמוא םה םש .ןשיה דומעל השימח לש תוצובקב

 ונחנאש דע ןורדסמב םיכלוה ונחנא ךכ רחא .רוצעל

 ,רעשה לומ םידמוע ונחנא .לוגע ילמשח רעשל םיעיגמ

 ןכמ רחאל קרו רוגס רדח ךותמ ונילע לכתסמ לייחה

 רחאל .בבותסתש ידכ תלדה תא ףוחדל ונל הרומ אוה

 .ףסונ רעש ונל הכחמ הזה רעשה תא םירבוע ונחנאש

 ינשכ םיאצמנש ,םירעשה ינש ןיב םיניתממ ונחנא

 .ינשהמ דחא דבלב םירטמ

 רעשה תא ףוחדל לוקמרב ונל םירומ םילייחה ךכ רחא

 תילמשח תלד ךרד םירבוע ונחנא זא .וכרד רובעלו ינשה

 ונחנאש רחאל .יתכתמ והשמ ונילע שי םא תפצפצמש

 יונבש ,הובג הנבמל םיעיגמ ונחנא ,תלדה תא םירבוע

 תא םירסומ ונחנא םכרדש םינטק תונולח ובו ,ןוטבמ

 םיכירצ ונחנא .םינפב בשויש לייחל תוהזה תודועת

 עינמש ילמשח ןקתמ לע ונלש םיצפחה תא חינהל םג

 .ינשה דצהמ הצוחה םתוא איצומו המינפ םיצפחה תא

 םידגבה תא םירהל ונתאמ םישרוד םילייחה ,םימעפל

 םריבעהלו םיילענה תא דירוהל וא ,ןטבה תא ףושחלו

 םיכילהה לכ רחאל .םתקידב םשל ילמשחה ןקתמה לע

 .יאבצ בצומ אצמנ ופוסבש םוקמל םיסנכנ ונחנא הלאה

 תוניתממ ובש ,ןוינחל םיאצוי ונחנא הזה רוזאהמ

.רפסה תיבל ונתוא תועיסמה תוינומ

 הבחרל עיגהל תוינומל םישרמ אל םילייחה ,םימעפל

 תומותרה תולגע לע תולעל םיצלאנ ונחנא הלא םירקמבו

 ,םירקמ הברהב .רפסה תיבל עיגהל ידכ םירומחל

 ךרדב םילקתנ ונחנא ,תינומ לע םילוע ונחנאש רחאל

 ונתאמ םישרוד םילייחה .ףיטק שוג תמוצב יאבצ פי׳גב

 תינומה ,םימעפל .שופיח ונילע םיכרועו תינומהמ תדרל

 םילייח םתוא ידי לע םיימעפ שופיח רובעל הלולע

 אלש וא רתויו תועש עברא ונתוא םיבכעמ םה ,םימעפלו

 םימיוסמ םירקמב .ךרדב ךישמהל ללכב ונל םינתונ

 םיניתממ ונחנאש רחאל רובעל ונל םישרמ םילייחה

 ונל םירומ םה םימעפלו םואית תלבקל דע בר ןמז

  8.חיפר רבעמ ךרד ,תפקוע ךרדב עוסנל

 לש ונויסנמ םג םילוע חאפות-לא םוסחמב רבעמב םיישקה

 םוסחמב רובעל ,הנ׳גאחמ ןאלסר ,םלצב לש חטשה דבוע

 הנ׳גאחמ עיגה 20.01.42-ב .הז ח״ודל תויודע תייבג ךרוצל

 רשקתה אוה .רקובב 03:11 העשב חאפות-לא םוסחמל

 קר .הסינכ רושיא ורובע גישהל וחיטבה םש ,ל״הצ רבודל

 דע ,רושיא ורובע גשוהש ול רסמנ 00:51 העשה תוביבסב

 הנ׳גאחמ שקיב ,ול בצקוהש רצקה ןמזה לשב .00:61 העשה

 םכיס אוהו תומדקומה רקובה תועשב תרחמל סנכיהל

 תא .םוסחמב רובעי אוה 03:80 העשבש ל״הצ רבוד םע

 :ןמקלדכ הנ׳גאחמ ראית תרחמל שחרתהש

 העשב חאפות-לא םוסחמל יתעגה ,20.01.52 ,ישיש םויב

 םורד רפכ םוסחמ ךרד סנוי ןא׳חל הזעמ ךרדה .51:80

 יתעגהשכ .םיבוכיע אללו תודחוימ תויעב אלל הרבע

 יתשגפש םישנא םתוא תא יתשגפ חאפות-לא םוסחמל

 םיירחסמ בכר ילכ המכ םג ויה םוקמב .ןכל םדוק םוי

 םע יתרביד .יסאוומ-לאמ תיאלקח תרצותל וכיחש

 ידיב אצמנ ימשש יל רמא אוהו ל״הצ רבודמ רינ

 ןוויכל םוסחמב רובעל לוכי ינאשו םוסחמב םילייחה

 אל ינאש ,יונב םוסחמה ךיא ול יתרבסה .יסאוומ-לא

 לזרבה רעש תא רובעל ןכוסמשו ילומ םילייח האור

 םירמושה םילייחהש ילבמו שארמ םואית היהיש ילבמ

 םיאור אל יתדמע ובש םוקמהמ .ינא ימ ועדי םילדגמב

 םג הארנכו הדלפמ םילדגמ ךותב םיאצמנ םה .לייח ףא

 םוסחמה לש ינשה דצב םירזופמש ,לוח יקש ירוחאמ

 .םינוש תומוקמב

 עידוה רינ ,03:90 העשב ,העש טעמכ לש הנתמה ירחא

 ינאשו םוסחמב םילייחל ירואית תא ריבעה אוהש יל

 תדועת תא קיזחהל יל רמא אוה .םנוויכל דועצל לוכי

 ,הלעמל התוא םירהלו ידיב יתושרבש הלוחכה תוהזה

 יתחקל ןכל .יידי תא רורבב תוארל ולכוי םילייחהש ידכ

 ןופאלפה תא .המלצמה לע יתרתיוו תרבחמ קר יתיא

 יתששכ םוסחמה ןוויכל תויטיאב יתדעצ .סיכל יתסנכה

 תוהזה תדועת תא יתקזחה תחאב .הלעמל תומרומ יידי

 ךרעב תויטיאב יתדעצ .תרבחמה תא הינשבו ילש

 דחא ןוויכמ תיברעב הקעצ יתעמש זאו םירטמ םישולש

 יתרבסה .תירבעב יתרבידו יתרצע .״רוצע״ :םילדגמה

 ילש םשהשו ל״הצ רבוד רושיאב סנכנ ינאש לייחל

 .יתרביד ותיאש לייחה תא יתיאר אל .םהידיב אצמנ

 יל רמא אוה .םילדגמה דחא ךותב היה אוהש הארנכ

 .תירבעב יתיא רביד אוה .זוזל אלו םוקמב ןיתמהל

 אוה .רוזחל יל הרוה אוה תוקד יתשכ יתנתמהש ירחא

 יל שיש ול ריבסהל יתיסינ .הסינכ רושיא יל ןיאש רמא

 יל הרוה אוהו ורבג ויתוקעצ לבא ל״הצ רבודמ רושיא

 .יתעגה ונממש םוקמל דימ רוזחל

.ךשמהב ותודע  ׳ר .20.11.62-ב ׳תעש םאסיע ידי-לע התבגנ תודעה .8
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 ול יתרפיס .ל״הצ רבודמ רינל יתנפלטו רוחאל יתרזח

 .תוריהמב אשונב לפטי אוהש חיטבה אוהו הרק המ

 ןוויכל דועצלו רוזחל ינממ שקיב אוה העש יצח ירחא

 ךא ,ןכ ינפל יתישעש המ תא בוש יתישע .םוסחמה

 סנכיהל יתיסינ םימעפ עברא .ומצע לע רזח רופיסה

 םילייחה 51:31 העשב קר .רבד ותוא הרק םעפ לכב

 .יסאוומ-לאל סנכיהל יל ורשפיא

 לכב דדומתהל רוזאה יבשות םיצלאנ םתיא םיישקל ףסונב

 הדאפיתניאה תליחת זאמ ,םוסחמב רובעל םנוצרבש םעפ

 םוסחמב רבעמה תא ןיטולחל ל״הצ רסא תיחכונה

 העדוה םיבשותל הנתינש ילבמ ,תוכשוממ תופוקתל

 תליחת םע התיה הנושארה םעפה .ךכ לע תמדקומ

 ךשמל םירעשה ורגסנ זא ,20.3.92-ב ״ןגמ תמוח״ עצבמ

 ךלהמב ,20.01.6-ב התיה הינשה םעפה .םימי םישימח

 ,םישנל ל״הצ ריתה 20.01.02-ב .סנוי ןא׳חב ל״הצ תפיקת

 הנעש ימ לכו סנכיהל םישימח ליג לעמ םירבגו םידלי

 .ותיבל רזח ,םוסחמב םוי ותואב חכנו הלא םינוירטירקל

 ליג לעמ םירבגל קר אבצה ריתה 2002 רבמבונ תליחתב

 תוקידב רחאל ,סנכיהל 53 ליג לעמ םישנלו םיעברא

 .תוינדפק תוינוחטיב

 םיבר הריתוה תמדקומ העדוה לכ אלב םוסחמה תריגס

 ונווכתה םתיברמש רחאמ .םהיתבל ץוחמ רוזאה יבשותמ

 םיבשות תורשע םמצע ואצמ ,םוי ותואב םהיתבל רוזחל

 וא ןוזמ ,הפלחהל םידגב םמיע ןיאשכ סנוי ןא׳ח ריעב

 החפשמ ינב לש םהידסחב רזעיהל םיצלאנ םהשכ ,גג תרוק

 וצלאנ םלוא םוי ידמ םוסחמל ועיגה םהמ םיבר .םירבחו

 םויה דע םיאצמנ םקלח .ואבש תמועלכ סנוי ןא׳חל רוזחל

.םהיתבל בושל תלוכי לכ ילבמ ,רוזאל ץוחמ

 םוסחמה תריגס יכ ל״הצ רבוד רסמ םלצב תיינפל הבושתב

 הריגסה לע העדוהה יכו ״תוינוחטיב תוערתה חכונל״ התשענ

 יסאוומה רוזאב םייזכרמה םימרוגל רדוסמ ןפואב תרסמנ״

 ןכו ׳וכו תולוכמ ילעב ,סנלובמא גהנ ,םיראתכומ םהיניבו

 תא םצמצל תנמ לע״ש ףיסוה ל״הצ רבוד .״הזירכ תועצמאב

 יסאוומה רוזאב םיררוגתמה םיניטסלפ םיבשותב העיגפה

 יבשות לש םרבעמ רשפאל םיזכורמ םיעצבמ רבעב וכרענ

 לכ יכ ןיוצי .םהיתבל ,חיפרו סנוי ןא׳חב ורתונש ,יסאוומ

 9.״םלש םוי ךרואה בכרומ עצבמ רומאכ אוה עצבמ

 לע העדוהה .תואיצמה ןחבמב םידמוע םניא הלא םירבד

 איהש יאדוובו םיבשותה לכל הרסמנ אל םוסחמה תריגס

 .הריגסה דעומב ול ץוחמ ואצמנש רוזאה יבשותל הרסמנ אל

 ,ועגנ ל״הצ ךרעש ״םיזכורמ םיעצבמ״ םתוא ,וזמ הרתי

 םוי ותואב םוסחמב ודמעש הלאל קרו ךא ,בוטה הרקמב

 יסאוומ-לא יבשות לכ תא רתאל חרט אל ל״הצ יכ רורבו

 רוזחל םתורשפאב יכ םהל עידוהלו סנוי ןא׳חב והשש

 .םתיבל

 םיבשותה תעונת לע תולבגהה תא קידצמ ל״הצ רבוד

 תונורחאה םייתנשה ךלהמב״ יכ תיתרגשה הנעטב רוזאב

 תוליעפ יעוריא רואל האיציהו הסינכה ירדסה ונתשה ןכא

 לש ריעצה םליג ןכו הרזגב וברתהש תוארתההו תניוע תינלבח

 יסאוומ-לא רוזא ,תאז םע 01.״תוליעפל םיפתושה םיעגפמה

 .תיברעמה הדגב וא הזע תעוצרב םירחא םירוזאמ הנוש וניא

 לע ףרוגה רוסיאה ומכ ,תויתורירשהו תופרוגה תולבגהה

 תא קפסב תודימעמ ,רוזיאהמ תאצל 04 ליג תחתמ רבג לכ

 תפקשנה הנכסל עגונב קייודמ יניעידומ עדימ לש ומויק

 .רוזאה יבשותמ

 ל״הצש יסאוומ-לא יבשותמ םלצב הבגש תויודע המכ ןלהל

 :םהיתבל רוזחל םהילע רסא

 האושנ ,55 תב ,יפאוו דיע חלאס דאעוס לש התודע
11יסאוומ-לא תבשות ,תיאלקח ,םידלי הנומשל םאו

 אצמנ הב םימנוד העברא תב המדא תקלח שי ילעבלו יל

 .ןומיל יצעו לקד יצע ,הבאיוג יצע ,תיז יצע הב םיעוטנו ונתיב

 תיאלקחה תרצותהו המדאה דוביעב ילעבל תרזוע ינא

 ינא םויה לש ןושארה קלחב .החפשמל הסנרפ תקפסמ

 תכלוה ןכמ רחאלו לכוא הניכמו הקנמ ינא .תיבב תדבוע

 .םיצעהמ תוריפה תא תפטוק ללכ ךרדב ינא .המדאב דובעל

 תצלאנ ינאו ץעהמ רשונ רבכ הבאיוגה ירפ ,הלא םימיב

 םילוכי אל ונחנא יכ רוב ךותב ותוא ןומטלו ותוא ףוסאל

 תדבוע םג ינא .חאפות-לא םוסחמ ךרד לוביה תא ריבעהל

 .ונתולעבבש תולוגנרתה לולב

 חלסימ ,ינב תא רקבל יתכלהו יתיבמ יתאצי 20.01.6 םויב

 ןכ ינפל .סנוי ןא׳חב םירג םהינש .יחא תאו ,חלסימ אטע

 ןמזב .יתא םתוא יתחקלו תובאיוגו םירמת םרובע יתפטק

 למא-לא תונוכשל ושלפ םילארשי םיקנט ,ינב תיבב יתייהש

 לצא יתראשנ .ןהיתש ןיב ומקמתהו סנוי ןא׳חב הביתק-לאו

 .דיחפמ הליל ותואב ינב

 יתשגינו יתיבל רוזחל יתטלחה ,20.01.7 ,רקובב תרחמל

 תואמ יתיאר ,םוסחמל יתעגהשכ .חאפות-לא םוסחמל

 .םוסחמב רותב םיכחמ ,םידליו םישנ ,םינקז ,םיחרזא

 יאשו רוגס םוסחמהש יל ורמא םהו םישנא המכ םע יתרביד

 קר רוגס ראשיי םוסחמהש יתבשח .תאצל וא סנכיהל רשפא

.20.21.13 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .9
.20.21.91 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .01
.20.01.52-ב זרי׳חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .11
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 ינב תיבל יתרזח .חתפנ אל םוסחמהו רבע םויה ךא ,ברעה דע

 בוש אוה ךא ,םוסחמה ןוויכל רקובב תרחמל בוש יתאציו

 .רוגס היה

 תא יתרכז אל יכ תיבב וראשנש יידליל רשקתהל יתלוכי אל

 רחאל םימי המכ קר .הפ-לעב ונלש דיינה ןופלטה רפסמ

 יתרבידש ירחא ,םמולש המ ררבל יתחלצה םוסחמה תריגס

 ילעבש יל עדונ זא .א׳רא-לא עיבר דיעס ,ונלש ןכש םע

 ילעב .סנוי ןא׳חב רסאנ םילוחה תיבל סנלובמאב רבעוה

 םיבאכ ול שי ,זוזל לוכי אל אוהו םיקפרמב תקלדמ לבוס

 תא ואר אלש ,םינכשהש יל עדונ .תוחופנ וילגרו םיקזח

 הלוח אוהש וארשכו ותוא רקבל וכלה ,םימי המכ ילעב

 .סנלובמא וקיעזה

 .דימ םשל יתשגינ םילוחה תיבב זפשואמ ילעבש יל עדונשכ

 וידגב .דאמ ער בצמב ותוא יתאצמ םילוחה תיבל יתעגהשכ

 .ינב תיבב םתוא יתסביכו וידגב תא יתחקל .םיכלכולמ ויה

 תא רקבל ידכ רקוב ידמ רסאנ םילוחה תיבל תכלוה ינא

 תועש דע םוסחמב הניתממ ינא .םוסחמל םשמ תאצויו ילעב

 זפשואמ ןיידע ילעב ,םויכ .רוגס ןיידע םוסחמה ךא ברעה

 .ונתמדא תא דבעמ אל דחא ףאו םילוחה תיבב

 האושנ 55 תב ,םאל-א ןסח ןסח המטאפ לש התודע
21יסאוומ לא תבשות ,תונב יתשל םאו

 הלוח ,75-ה ןב ,ילעב .51-ו 91 יאליגב תונב יתשל םא ינא

 ילעב רבעב .יסאוומ-לאב תומדא ונתולעבב ןיא .לטבומו

 תואלקחב תצק דבע אוה ךכ רחא ,ביבא לתב ןיינב לעופ היה

 אוהש םייתנשמ רתוי רבכ ןכלו בג תלחממ לבוס אוה לבא

 ינא .יתחפשמ לש הדיחיה תסנרפמה ינא ךכיפל .דבוע אל

 תשכור ינא רקוב לכ .סנוי ןא׳ח לש קושב תוקרי תרכומ

 ריעל חאפות-לא םוסחמ ךרד תאצויו יסאוומ-לאב תוקרי

 הרזח תרזוחו הרוחסה תא תרכומ ינא םש ,סנוי ןא׳ח

 םויב ח״ש םישולשל םירשע ןיב החיוורמ ינא .יסאוומ-לאל

.הייחמל קיפסמ וניא הזה םוכסה .םייח ונחנא הזמו

 תורמל ,תושרב ףוג םושמ הרזע םוש םילבקמ אל ונחנא

 תא .יסאוומ-לא תנוכש לכב עודי השקה יפסכה ונבצמש

 םיריחמה םש יכ סנוי ןא׳חב תשכור ינא תיבל םיכרצמה

 .יסאוומ-לאב רשאמ םילוז רתוי הברה

 ןא׳ח ריעל יסאוומ-לא תנוכשמ ילגרהכ יתאצי 20.01.5-ב

 ויה הריכמהמ האצותכו ילש הרוחסה תא םש יתרכמ .סנוי

 ותואב יתיא עיגה ןאמחר-א דבע ,יחא .ח״ש 55 יתושרב

 םחנל ךלנ קושה תריגס םעש ונטלחה .סנוי ןא׳חל םוי

 הרטפנ ,םיעבש תב ,ונלש החפשמה תבורק( החפשמ יבורק

 ,ריעב תילארשי הזגפה התייה ובש ,םוי ותואב .)סנוי ןא׳חב

 רוזחל יתנווכתה 20.01.6-ב ,תרחמל .סנוי ןא׳חב ונראשנ

 בורק רבכ ,םויה דע .רוגס היה םוסחמה ךא ,יסאוומ-לאל

 .יתיבל עיגהל הלוכי אל ינא ,םוי םירשעל

 ללגבו ותלחמ ללגב עיגהל ץמאמ לכ השעאש ילע ץחול ילעב

 יתושרב ןכ ומכ .ךירצש ומכ וב לפטל תולוכי ןניא תונבהש

 ןיאו הל קוקז אוה .סנוי ןא׳חב ול יתינקש הפורת תאצמנ

 לזא יתושרב היהש ףסכה םג .התוא ול חולשל תורשפא יל

 ינא םלצאש ,יתחפשמ יבורק לש םהימחר לע תכמסנ ינאו

 .סנוי ןא׳חב החפשמה ןאווידב ןשי יחא .םייתניב תררוגתמ

 םה .וישכע םהל םירזוע וננכש .ףסכ אלל וראשנ ייתונב םג

 ייתונבו ילעב םע רשק רוציל החילצמ ינא .ןוזמ םהל םינתונ

.ןופלט רישכמ ונתושרב ןיא יכ ,עובשב םעפ קר

 םוסחמל האב ינא .ךשמי הזה ןיינעה יתמ דע תעדוי אל ינא

 .00:61 העשה דע הכחמו רקובב 00:80 העשב םוי לכ טעמכ

 ליג לעמ םירגובמו םידלי ,םישנל רשפיא אבצה 20.01.02-ב

 ףא יכ םוקמב יתייה אל םוי ותואב לבא ,םוסחמב רובעל 05

 יתעבשנ םוי ותואמ .םוסחמה תחיתפ לע ונל עידוה אל דחא

 הווקתב ותריגס דע םש ראשאו םוסחמל םוי לכב עיגאש

.בוש ותוא וחתפיש

.20.01.42-ב הנ׳גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .21
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 .םלצבב םירומש דעה יטרפ .20.01.52-ב הנ׳גאחמ ןאלסר ידי-לע התבגנ תודעה .31
.20.01.52-ב הנ׳גאחמ ןלסאר ידי-לע התבגנ תודעה .41

 רוזא יבשות לש העונת שפוחל תוכזה לע תורומחה תולבגהה

 תויוכז לש הכורא הרושב הרישי העיגפ תוררוג יסאוומ-לא

 הייחמ יאנתל תוכזב ,דובעל תוכזב רקיעבו ,תופסונ םדא

 ,םירבדה עבטמ .ךוניחל תוכזבו תואירבל תוכזב ,םיילמינימ

 ,רתוי בר ןמז תוכשמנ העונתה שפוח לע תולבגההש לככ

 .רתוי הרומח תורחאה תויוכזב העיגפה


 םה יסאוומ-לא יבשות לש םיירקיעה הסנרפה תורוקמ

 תיאלקח הניחבמ דחוימב הרופ רוזאה .גיידהו תואלקחה

 םה םיירקיעה םייאלקחה םילודיגה .םיריפש םימב רישעו

 תיאלקחה תרצותה הקווש ,רבעב .תוקריו םירמת ,תובאיוג

 .ןדריב ףאו לארשיב ,תיברעמה הדגב ,הזע תעוצרב

 םתלוכיב םיבשותה תסנרפ היולת ,קהבומ יאלקח רוזאכ

 השק העגפנ וז תלוכי .םיקוושל תרצותה תא ריבעהל

 הצרפש ינפל .םיבשותה תעונת לע ל״הצ ליטמש תולבגההמ

 ןיב םוי ידמ יסאוומ-לאמ ואצי אצקא-לא תדאפיתניא

 .תיאלקח תרצות תוסומע ,תולק תויאשמ םישימחל םיעברא

 םויב תויאשמ רשעכל תומכה הדרי 0002 רבוטקוא רחאל

 .דבלב תויאשמ שש וא שמח םוי ידמ תואצוי םויה וליאו

 ונקש םיאלקח .תקרזנו תבקרנ תקוושמ הניאש תרצותה

 םרובע ומלשיש החנה ךותמ ,הפקהב יאלקח דויצו ןשד

 תא םויה עורפל םילוכי םניא ,םתרצות תא ורכמייש רחאל

 תרצותה לש תוינדפקה תוינוחטיבה תוקידבה .םהיתובוח

 תוללוכה ,העוצרהמ איצוהל הריתמ לארשיש תיאלקחה

 םתקידבו ןוחטיב ישנא ידי-לע תוקריה יזגרא ךותב םישופיח

 תטישב הרוחסה תרבעה .תרצותב תומגופ ,םיבלכ ידי-לע

 הרוחסב איה ףא תמגופ שדחמ םוסחמ לכב ״בג לא בג״

 םישרדנ םיאלקחהש ףסונה רכשה לשב ,התוא תרקיימו

 .םילבסל םלשל

 םרוג לש ותודעמ רוריבב םילוע תורוחסה תרבעהב םיישקה

:יסאוומ-לא רוזאב ימשר

 הליחתהש ירחא רתוי תושקל וכפה ונלש תויעבה

 רבעמ .0002 רבוטקוא תליחתב ,אצקא לא תדאפיתניא

 .םייאבצ תונחמ תויהל וכפה חיפר רבעמו חאפות-לא

 םישנא קר .בכר ילכו תורוחס תרבעהל רגסנ חיפר רבעמ

 סנוי ןא׳ח רבעמב םג .וכרד תאצלו סנכיהל ושרוה

 רשפאמ אבצהו בכר ילכ לש האיציהו הסינכה הענמנ

 הסמעהו הקירפ ריתה אבצה .םוקמב ילגר רבעמ קר

 תויהל ךירצ לכה לבא ,בכרל בכרמ םוסחמב הרוחס לש

 תרצותב סומע םוסחמל עיגמש בכר .שארמ םואיתב

 עיגהל ול םירשפאמ זא קרו הקידב רבוע תיאלקח

 רחא בכר לע התוא סימעהלו הרוחסה תא קורפל ,רעשל

 תרבוע הרוחסה ךכ .םוסחמה לש ינשה דצב הכחמש

 .חיפרלו סנוי ןא׳חל

 תוינוכמ םיעבראכ םיסינכמ ונייה םוי לכב ,רבעב

 רפסמה 0002 רבוטקוא ירחא .הרוחסב תוסומע

 קר שי םויהו םויב תוינוכמ רשעכל םצמטצה הזה

 ללגב םצמטצה רפסמה .םויה תוינוכמ שש-שמחכ

 ידי-לע השענש ,שופיח רובעל םיכירצ בכרה ילכש

 םירצומה לכב טטחמ בלכה .בלכב םירזענש םילייחה

 קשנ וא ץפנ רמוח הלגתה אל םלועמ .םיריבעמ ונחנאש

 .םיגד וא םייאלקח םירצומ וליכהש םיזגראה ךותב

 התיה וזש תורמל ,ףוחה שיבכ ךרד עוסנל ונלוכי רבעב

 ומרג הלאה םייונישה לכ .הכובסו הכורא דואמ ךרד

31 .םיבר םידספהל ונל

 הז ףנע םג .גידמ רבעב וסנרפתה רוזאה יבשותמ עברכ

 גיד לע ל״הצ ליטהש תולבגההמ האצותכ תושק עגפנ עגפנ

 טעמכ לארשי תרסוא ,2002 ילוי עצמאמ .הזע תעוצר יפוחב

 .גידב קוסעל םיניטסלפה לע ןיטולחל

 םיניטסלפ ףלאכ ודבע תיחכונה הדאפיתניאה תליחת דע

 יפנעב רקיעב ,הזע תעוצרבש תויולחנתהב םוקמה יבשות

 הרוצב םרפסמ םצמטצה 0002 רבוטקוא זאמ .תואלקחה

.דבלב םידבוע 051-כל עיגמ אוה םויכו תיתועמשמ

 ,קוור ,52 ןב ,דקאע-לא םימת חאבסמ לש ותודע
41יסאוומ-לא בשות ,יאלקח

 יתוחא .םייחב ןיידע יירוה .תחא תוחאו םיחא הרשע יל שי

 ייחאו ינא .סנוי ןא׳ח ריעב הלעב םע תררוגתמ איהו האושנ
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 יירוה תולעבב .יסאוומ-לא תנוכשב ונירוה תיבב םיררוגתמ

 ורבע ייחאמ השימח םייתנשכ ינפלו סנוי ןא׳חב תיב םג

 דחי םידבוע ונלוכו יאלקח אוה ,54-ה ןב ,יבא .וב ררוגתהל

 ונלש המדאה תקלחב יבא םע םידבוע ייחאמ קלח .ותא

 תא קוושל ידכ סנוי ןא׳חב םיאצמנ ראשהו יסאוומ-לאב

 .ריעב יאנוטיסה קושב תיאלקחה תרצותה

 למשחל רבוחמ אוה .םירדח השולש ןב אוה ונלש תיבה

 רוטרנגה תא םיליעפמ םה .תושרה לש רוטרנג תועצמאב

 םה .ץיקב 00:81 העשבו ףרוחה תנועב 00:61 העשב םוי לכב

 תוטעמה תועשה ללגב .00:02 העשב רוטרנגה תא םיבכמ

 ררקמ קיזחהל ונתורשפאב ןיא ,םיתבב למשח שי ןהבש

 םיאצמנ אלו טעמכ וללה םירישכמה .הסיבכ תנוכמו

 ובש היזיוולט רישכמ ונל שי .יסאוומ-לא רוזאב שומישב

 יסאוומ-לא תנוכשב תיב לכל טעמכ .תוטעמ תונחת םיטלוק

.היזיוולט שי

 םילדגמ ונחנא הבש ,המדא לש םימנוד השימח ונתולעבב

 ונתסנכה .ונלש המדאה תקלחב יבא םע דבוע ינא .תוקרי

 םידבעמ ונחנא .תיאלקחה תרצותה תריכמ לע קר תססובמ

 00:60 העשהמ םידבוע ונחנא .הנשה תומי לכב ונתמדא תא

 .הכישחה תדרל דעו רקובב

 .חאפות-לא םוסחמל ונלש הרוחסה תא איבהל יתגהנ רבעב

 יתייה וילאש ,סנוי ןא׳חמ בכר םשל םיחלוש ויה ייחא

 ךרד העוצרב התוא םיקוושמ ויה םהו ,הרוחסה תא ריבעמ

.תונח ונל שי םש ,סנוי ןא׳חב יאנוטיסה קושה

 דואמ השק התייהנ הרוחסה תרבעה תונורחאה םייתנשב

 ,תורוחס תרבעה לע ילארשיה אבצה ליטמש תולבגהה ללגב

 תריגס ןמזב םיענ ונייה וכרדש ,ףוחה שיבכ תריגס ללגב םגו

 םירשפאמ אל רגסנ םוסחמהש ןמזב .חאפות-לא םוסחמ

 .דוביאל תכלוה הרוחסה לכו הרוחס סימעהלו קורפל ונל

.לבזל תקרזנו תלקלקתמ איה

 תחא תיאשמ קר איצוהל םיחילצמ ונחנאש םייתנש רבכ

 ידכ קיפסמ אל הז .רודיסה יפל ונל עבקנ ךכ .עובש ידמ

 םילוכי ונייה .ונלש תיאלקחה תרצותה לכ תא איצוהל

 תא םיפטוק אל ונחנא ןכל .םוי לכב תחא תיאשמ איצוהל

 .המדאב דוע איהשכ תלקלקתמ איהו ונלש תרצותה לכ

 .ונל םימלתשמ םניא רבכ תואלקחה יקסעש םייתנשכ הזמ

 םיסימעמו םיקרופש ונלש םידבועל םלשל םיכירצ םג ונחנא

 ׳גא 52 ונמליש םישדוח רפסמ ינפל .םוסחמב תורוחסה תא

 םייק ךכ לע ףסונב .לקש יצחל ולע תויולעה וישכעו זגראל

.יאנוטיסה קושל םוסחמהמ הלבוה רובע םולשת םג

 יסאוומ-לאמ תיאלקחה תרצותה תרבעה לע תולבגהה

 סנוי ןא׳ח ריעב תוקריב רוסחמל תומרוג סנוי ןא׳ח ךותל

 םירצומ לש םריחמ תאלעהל איבמ רבדה .רוזאה לכבו

 העיגפ תאז לבא םיאלקחכ טעמ ונתוא םחנמ הז .םימיוסמ

.הייסולכואב

 ,20.01.52-ה ,םויה דעו יסאוומ-לאמ יתאצי 20.01.5-ב

 יבא םע ילש ידיחיה רשקה .םשל רוזחל לוכי אל ינא

 רקובה תועשמ הכחמ ינא וישכע .ןופלטה תועצמאב אוה

 ןא׳ח ריעל התוא ריבעהלו התוא סימעהל ידכ ונלש תיאשמל

 םוסחמהש הארנכ .ןיתממ ןיידע ינאו םיירהצ רבכ .סנוי

 טעמ תא וליפא .רבד םוש וכרד םיריבעמ אלו םויה רוגס

 ריבעהל םירשפאמ אל םוי ידימ םיריבעמש תורוחסה

 יסאוומ-לאל וישכע רזחותשו הסמעוהש הרוחסה .םויה

 ליכאהל ידכ ושמתשי הנממ קלחב .הלבזמל קרזיתו בקרית

.תומהב

 סנוי ןא׳חב תיב ונתולעבבש איה ילש הדיחיה המחנה

 זאמ . יתיבל רוזחל יל רשפאתיש דע וב רוגל לוכי ינאו

 ראש םע ומויב םוי ידמ םוסחמל עיגמ ינא 20.01.6-ה

 חתפי אבצהש םיווקמ ונלוכו סנוי ןא׳חב ועקתנש םיבשותה

 .הרק אל דוע הז םייתניב .רצק ןמזל וליפא רבעמה תא

 ךא ,םוסחמה תא םנמא וחתפ ,ןושאר םויב ,עובש ינפל

 ליגל תחתמ םירבגל וריתה אל םוקמב חכונ יתייהש תורמל

 .התיבה רוזחל םישימח

 תונורחאה תונועה יתשש ירחא דואמ רדרדתה ילכלכה ונבצמ

 אוהו תונוכסח טעמ ויה יבאל .תילכלכ הניחבמ תועורג ויה

 םינורחאה םישדוחה תעבראב .ונתייחמל םהב שמתשה

 .הפקהב ונתייחמל םיכרצמ םינוק ונחנאו ורמגנ תונוכסחה

 םינתונ םה ןכלו ונתוא םיריכמ סנוי ןא׳חב תויונחה ילעב

 הווקתב הפקהב םירצומ שוכרל ונל םירשפאמו ןומא ונב

.וניתובוח תא םהל ריזחנ הבוט הנוע היהתשכש

 בא יושנ ,04 ןב ,םאח-לא דמחומ אסומ לש ותודע
 ,יניטסלפה הדובעה דרשמב דיקפ ,םידלי השישל
51יסאוומ-לא בשות

 .הממח הב יתינבו יבאמ יתשריש המדא םנוד יתולעבב

 ןאחב יניטסלפה הדובעה דרשמב דיקפכ דבוע ינא ליבקמב

.סנוי

 ונחנאו רוזאהמ תאצל םישקתמ יסאוומ-לאב םידיקפה לכ

 השולש-םיימוי דבוע ינא .תאצל ידכ םיכורא םימי םיכחמ

 אל ינא ,רוגס םוסחמה םא .יסאוומ-לאל ץוחמ עובשב

.30.2.81-ב ןופלטב היקר ובא ביג׳נ ידי-לע התבגנ תודעה .51
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 סארב ץפנ יקנעמ״ ,רדלא אביקע םג ׳ר .30.2.02-ב ,אשונב לפיטש תיניטסלפה תושרה גיצנ ,הקאנ-א ראמוע םע ןופלט תחישב םלצבל ורסמנ הרקמה יטרפ .61
.20.2.12 ,ץ ראה ,״דומע לא
 .20.21.13 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .71
.20.11.62-ב ׳תעש םאסיע ידי-לע התבגנ תודעה .81
 רודמ ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .רבמבונ-רבוטקוא םישדוחב םהמ 11 ,יסאוומ-לא רוזא לע רצוע ימי 81 ולטוה 2002 תנש ךלהמב ל״הצ רבוד יפל .91
 .20.21.91 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס

 .ילש הסנכהה לע עיפשמש רבד ,יתדובע םוקמל עיגהל לוכי

 תואצוה םהל שיו הטיסרבינואב םידמולה םידלי יל שי

 הרשע ןיב סנוי ןא׳חב ידרשמל עיגהל חילצמ ינא .תובר

 ןא׳חב ןולל ראשנ ינא םימעפל .שדוחב םימי 51-ל םימי

 דמוע ינא .םוסחמה ךרד רובעל ךרטצא אלש ידכ סנוי

 סיטרכב דייוצמ ,04 ליג לעמ( רבעמה לש םינוירטירקב

 הנתשמ םוסחמב רבעמה בצק לבא )רפסמבו יטנגמ

 .רובעל חילצא ינאש חוטב תויהל לוכי אל ינאו יתורירשו

 םירבועש םימי שיו םישנא םירשעכ םירבוע םהבש םימי שי

 םהש תוארוהבו םילייחב יולת לכה .םישנא םיעבשכ

.םילבקמ

 ,םישדוח השיש רבכ התיבה ורזח אל הזעב םידמולש יידלי

 ליג לעמ םישנאל קר השרמ אבצהו 12-ו 91 ינב םהש ןוויכ

 רלוד האמ לש תולעב סנוי ןא׳חב הריד ורכש םה .רובעל 04

 .החפשמה לש תואצוהה לע ףיסומ הז .שדוחל

 ןא׳חב תואנוטיסב הריכמל תויונח שי ,ןוזמה ירבדל רשאב

 תורוחסה תא סינכהל םילוכי אל תויונחה ילעב ךא ,סנוי

 ריבעהל ידכ רושיא גישהל םיכירצ םהו יסאוומ-לא ךותל

 .תוכורא תוקידב תורבוע תורוחסה .םוסחמב תורוחסה תא

 םייסיסבה םיכרצל םיגאוד ונחנא ,הלאה םיאנתה חכונל

 תומדאה לש םימה תורובבש םימב םישמתשמ ונחנא .דבלב

 רשאב .םיתבל תורובהמ םימ יווק ונקתה .תויאלקחה

 קר דבוע אוה ךא למשחה תא ונל קפסמ רוטרנגה ,למשחל

 51 ךשמב קתונמ היה למשחה ,לומתא דע .םויב תועש המכ

 .רוטרנגב הלקת לשב םימי


 אצמנ דחאה .רפס יתב ינש םנשי יסאוומ-לא רוזאב

 תביטח ,ידוסי רפס תיב ללוכ אוהו סנוי ןא׳ח - יסאוומ-לאב

 קר םקוהש ,ינשה רפסה תיב .ןוכית רפס תיבו םייניב

 תותיכל דעוימו חיפר - יסאוומ-לאב אצמנ ,2002 ראורבפב

 .דבלב םייניבה תביטחו ידוסיה

 ידלי וצלאנ חיפר - יסאוומ-לאב רפסה תיב תמקהל דע

 תיבל עיגהל ידכ םוי ידמ םירטמוליק השיש תכלל רוזאה

 )PDNU( מ״ואה לש חותיפה תינכת .חיפר ריעב רפסה

 רוזאה ידליל רפס תיב תמקה ךרוצל םינאוורק המרת

 לארשי ןיבל PDNU ןיב ןתמו אשמ לחה 1002 רבמטפסבו

 ,םיכשוממ םיעגמ רחאל .םינאוורקה תסנכה ךרוצל

 םה יכ עבקנו םינאוורקה תרבעה תא לארשי הרשיא

 תא םילייחה וענמ דעוימה םויב ,םלוא .20.2.91-ב ורבעוי

 ריתה םיפסונ םימי המכ רחאל קרו םינאוורקה תסינכ

61.םתסנכה תא ל״הצ

 הליטמש תוברה העונתה תולבגהמ השק ועגפנ רפסה יתב ינש

 תיברמ״ ,ל״הצ רבוד תנעטל .יסאוומ-לא יבשות לע לארשי

 רוזאב רפס תיבב םידמלמו סנוי ןא׳חב םיררוגתמה םירומה

 תרשפאתמו ,הלבגה אלל חאפות םוסחמב םירבוע יסאוומ

 םוי לכב .תקייודמ הניא וז העיבק 71.״רפסה תיבל םתעגה

 ושרוי םרטב ,תוינדפק תוקידב רובעל םירומה םיצלאנ

 רגס רשאכ ,וזמ הרתי .)ליעל ׳ר( יסאוומ-לא רוזאל סנכיהל

 רוזאל םירומ תסינכ הרסאנ חאפות-לא םוסחמ תא ל״הצ

 רפסה יתב ורגסנ םירקמהמ קלחב .הכורא הפוקת ךשמל

 םיטנדוטס םירומה לש םמוקמ תא ואלימ םירחא םירקמבו

 .םהידומילל תאצל םילוכי םניא רשא ,רוזאב םיררוגתמה

 טעמל ,הביתכ ירישכמו דומיל ירפס תסנכה לע רסא אבצה

 ריתה 3002 ראוני שדוחב .2002 רבוטקואב תחא תיאשמ

 בלצה םעטמ ההז דויצ םע תפסונ תיאשמ לש הסינכ אבצה

 ינורטקלא דויצו םיבשחמ תסנכה לע רסא ךא ,םודאה

.רחא

סנוי ןא׳ח יסאוומ-לאב הוודוק-לא ראר׳ג רפס תיב

 באו יושנ ,54 ןב ,הרוקש דמחומ לאלט לש ותודע
 תיב להנמ רבעשל ,ךוניחה דרשמב חקפמ ,השימחל
81סנוי ןא׳ח בשות ,רפסה

 ןא׳ח לש יברעמה הצקב אצמנ הוודוק-לא ראר׳ג רפסה תיב

 תיברעמ רטמוליקכ לש קחרמב ,יסאוומ-לא רוזאב ,סנוי

 יתינומ ,1002 רבמבונ שדוח תליחתב .חאפות םוסחמל

 תיב הזש ןוויכ ,ברועמ ונלש רפסה תיב .רפסה תיב להנמל

 .דבלב חורה יעדמב הניה ןוכיתב תוחמתהה .ידיחיה רפסה

 םיקלוחמ םהו דומיל ימי 902 םנשי םידומיל תנש ךלהמב

2002 םידומילה תנשב .םירטסמס ינשל /  תיבב ודמיל 1002

 התואב .יסאוומ-לא רוזא יבשות םהמ 71 ,םירומ 24 רפסה

 ,םימי םישיש ךשמב רפסה תיבב םידומיל ומייקתה אל הנש

 ינפמ ןיבו רוזאל סנכיהל וחילצה אל םירומהש ינפמ ןיב

 לש הרידסה םתעגה יאמ האצותכ 91.רצוע ליטה אבצהש

 ןוכיתב םידימלתה לש החלצהה תמר ,רפסה תיבל םירומה

 .הנשה %61-ל הדרי



12

 ויטרפש יניטסלפה ק״תמב דבועה םרוג םעו סנוי ןא׳ח יסאוומ-לאב האפרמה להנמ ,ןנוק רדא׳ח ר״ד םע ןופלט תוחישב 30.2.02-ב םלצבל רסמנ עדימה .02
  .םלצבב םירומש
.20.01.52-ב זרי׳חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .12
.20.11.62-ב ׳תעש םאסיע ידי-לע התבגנ תודעה .22

1002 םידומילה תנשב /  ,רפסה תיבב םידימלתה רפסמ ,2002

 ונל קפיס םודאה בלצה .360,1 לע דמע ,ב״י דע ׳א תותיכב

 םידמול התיכ לכב .תותיככ םישמשמש םילהוא השימח

 אבצה יכ תושדח תותיכ חותפל ונלוכי אלו םידימלת 55-06

 .טוהירה תא ריבעהל ונל ןתנ אל

 תיבב ירומ 24 ךותמ יסאוומ-לאמ םירומ 32 ונל שי הנשה

 ומשרנ יכ 271,1-ל עיגה הנשה םידימלתה רפסמ .רפסה

 םידימלת לש ןטק רפסמ קרו ׳א התיכל םישדח םידימלת

 רפסמ .התיכ וראשנ ראשה לכ .החלצהב ב״י התיכ תא םייס

 בלצהמ הרבעש הנשב ונלביקש םילהואהו ןטק תותיכה

 ונלביקו םודאה בלצל ונרשקתה ,ןכל .וקיפסה אל םודאה

 .82-ל תותיכה רפסמ עיגה ךכב .םישדח םילהוא השימח

 ישוקב .םירפסו הביתכ ירישכמ קפסל ונישקתה םג הנשה

 ירישכמ ראשו דויצ םע תחא תיאשמ סינכהל ונחלצה

 דרשמ לש ןסחמב םינסחואמ ןיידע םירפסהו הביתכה

 ץוחמ םירגה םירומה ועיגה אל 20.01.5 םוימ .ךוניחה

 יבשות םירומה לע לפנ סמועהו רפסה תיבל יסאוומ-לאל

 ,םתסינכ תא רידסהל ידכ יחרזאה ק״תמל ונינפ .םוקמה

 ןושארה רטסמסה .רבעמ רושיא םהל ונגשה אל התע דע ךא

 תא ומייס אל ןיידע םידימלתהו ומויס תארקל תעכ אצמנ

 .דומלל םירומא ויה םהש רמוחה

 קתונמ למשחה :רפסה תיבב םייסיסבה םיתורישל רשאב

 ליעפהל םיצלאנ ונחנא ןכל .דבלב הלילב לעופו םויה ךשמב

 ידכ םימה ראבל תרבוחמה הבאשמה תא הלילה תועשב

 .הייתשל םישמשמה םימה ילכימ תא אלמלו םימ בואשל

 איה רפסה תיבל הליבומש ךרדה .ןופלט ןיא רפסה תיבב

 .תורומהמ האלמ רפע ךרד


 םיתוריש תוקינעמה תואפרמ יתש תולעופ יסאוומ-לא רוזאב

 סנוי ןא׳ח - יסאוומ-לאב תחא - דבלב םייסיסב םייאופר

 םיקקזנה רוזאה יבשות .חיפר - יסאוומ-לאב היינשהו

 םיזכרמל עיגהל םיצלאנ םיפסונ םייאופר םיתורישל

 לע תולבגהה לשב ,םלוא .חיפרבו סנוי ןא׳חב םיינוריעה

 השיגה רוזאה יבשותמ ןיטולחל טעמכ תענמנ העונתה

 .הלא םיתורישל

 רוסחמ םג םייק רוזאב יכ הלוע םלצב הבגש תויודעמ

 ןיא ךא ,שדוחב םעפ הקפסא חלוש םודאה בלצה .תופורתב

 ,ףסונב .רוזאה יבשות לש םיכרצה לכ לע תונעל ידכ ךכב

 םינוסיחהו יסאוומ-לא ךותב תוקונית ןסחל תורשפא ןיא

 רסא 2002 רבמצד דע .חיפרב וא סנוי ןא׳חב קר םינתינ

 ידכ רוזאהמ תאצל םישולשמ תוחפ תונב תוהמא לע ל״הצ

 םע ריעל םתוא חולשל וצלאנ ןהו םהיתוקונית תא ןסחל

 ריתמ 2002 רבמצדמ לחה .םנסחל ידכ רתוי תורגובמ םישנ

 ןוסיח ךרוצל רוזאהמ תאצל הנש ליג דע דליל םא לכל ל״הצ

02.דליה

 רבעמ תענומ םילייחה םע חחושל תורשפא לכ ןיאש הדבועה

 םוסחמב ובכוע ,ראשה ןיב .םיפוחד םירקמב םוסחמב ריהמ

 םיחותינל עיגהל וצלאנש םיבשותו תדלל וערכש םישנ

 ,ףסונב .סנוי ןא׳חב םילוחה תיבב תויתרגש תוקידבל וא

 םוסחמב םילוח לש רבעמ יכ הלוע םלצב הבגש תויודעמ

 לככו םילייחה לש בוטה םנוצרב רקיעב יולת חאפות-לא

 לש רבעמ ורשפאיש םירורב םילהנ םימייק אל הארנה

 .םילוח

 קקזנש ,36 ןב ,בורעוז םלסומ ףסוי אסומ ,לשמל ,ךכ

 .ןיצק לש תוברעתהל דע םוסחמב בר ןמז בכוע ,חותינל

 .חאפות לא םוסחמל 20.01.81-ה לש ורקובב עיגה בורעוז

 בוזעל םיבשות הרשעכ דועלו ול הרוה םוקמב היהש לייח

 ,םיירהצה רחא תועשב םוסחמל רזח בורעוז .םוקמה תא

 םוקמב חכנש ןיצק .ותיבל רוזחל לייחה בוש ול הרוה זא

 ימתכ תא ול הארה בורעוז .היעבה המ לאשו וילא הנפ

 ןמזומ אוהש בותכ היה םהב םיכמסמ ןכו ויסנכמ לע םדה

 12.תאצל ןיצקה ול רשיא העשכ רחאל .חותינל

 באו יושנ ,34 ןב ,ןנוק דומחמ םסאר רד׳ח לש ותודע
 ןא׳ח יסאוומ-לאב האפרמה להנמו אפור ,השישל
22יסאוומ-לא בשות ,סנוי

 תקפסמ איה זאמו 6991 רבמטפסב המקוה האפרמה

 תווצ תיחכונה הפוקתב .רוזאה יבשותל םייאופר םיתוריש

 תורוכשמ םילבקמ ונחנאש ןוויכ םניחב טעמכ דבוע האפרמה

 ויפל רדסהל ונעגהש דע ,םניחב ונדבע ךורא ןמז .תוכומנ

 השולש הלועש ,האפרמב רוקיב סיטרכ תחיתפ לע םימלשמ

 םוכסה תא םג םלשל םילוכי אל םילוחהמ קלח .םדאל ח״ש

 .הזה

 ידי-לע הנומש ,ףסונ אפור ילא ףסונב םידבוע האפרמב

 םילק םירקמב םילפטמ ונחנא .תוחאו תואירבה דרשמ

 ילוח רחא בקעמ ,םידקשב תוקלד ,תעפש ומכ תולחמבו

 םיחותינ םישוע ונחנא ,ןכ ומכ .םדה ץחל ילוחו תרכס
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 םא ,םישקו םיפוחד םירקמב .םיעצפ תריפת ומכ םינטק

 םילוחה תיבל ותוא םיריבעמ ונחנא ,דאמ השק הלוחה בצמ

 םילבקמ םא .םילארשיה םע דחוימ םואית רחאל רסאנ

 םיסנמ ונחנא ,הלילה תועשב הלוחב לפטל ידכ האירק

 לפטלו הלוחה לש ותיבל עיגהל ידכ ימינפ םואית גישהל

 ,םימייוסמ םירקמב .הלילב עונל םיששוח ונחנאש ןוויכ ,וב

 סנלובמאב יאופר בקעמב תויהל םיכירצש םילוח םיריאשמ

 םא .ןמזה לכ ןיע םהילע חוקפל לכואש ידכ יתיב לומ

 לבא .התיבה ותוא םיריזחמ ,הלוחה לש ובצמב רופיש שי

 ונחנא .םילוחה תיבל וריבעהל םישקבמ ,רימחמ ובצמ םא

 רוסחמ ללגב .ץרמנ לופיט םיכירצש םילוחה תא םיריבעמ

 וליפא .תושפוח אלל ןמזה לכ םידבוע ונחנא ,םדא חוכב

 םילוחל םישגינו םימק ונחנא ,תורחואמה הלילה תועשב

 .ףוחד יאופר לופיט םיכירצש

 םירקמה לש לודגה רפסמה לשב האפרמב בר ץחל שי ,םויכ

 ורבעוה םירקמה לכ ,רגסנ םוסחמהשכ .האפרמב םילפוטמש

 םואיתב םידבוע ונחנא .םלוכ תא טולקל ונלוכי אלו ונילא

 חיפר יסאוומ-לא לש םייאופרה םיתורישה תאפרמ םע

 יסאוומ-לא יבשות םלוכ .חקורו תוחא ,דחא אפור שי הבש

 ףתושמש דחא סנלובמא שי .ןמזה לכ האפרמב םיאצמנו

 גהונ ,הדוע ובא ילע דמחומ ,קידמרפה .תואפרמה יתשל

 םיתורישב ףסונ סרוק רבעש ,שבוח ותוא הוולמו סנלובמאב

 .ידי לע םייאופרה

 ונל קפסמ תואירבה דרשמ .םידליל תופורתב רוסחמ ונל שי

 ינסחמו ןותייז-א רוזאב ולש םינסחמה ךרד תופורתה תא

 חולשמ תא .םודאה בלצה תועצמאב םייאופרה םיתורישה

 ,םימעפל לבא שדוח ידמ עובק ךיראתב םילבקמ תופורתה

 ךרד ותוא ריבעמ םודאה בלצה גיצנו עיגהל רחאמ חולשמה

 .םישנאה דחא

 םאו האושנ ,52 תב ,רא׳גנ-א למאכ חאבס לש התודע
32סנוי ןא׳ח יסאוומ-לא תבשות ,העבשל

 הנטקהו 21 תב הלודגה .םידלי העבשל םאו האושנ ינא

 חאפות-לא םוסחמל יתעגה ,20.11.61 ,תבש םויב .עובש תב

 תדלל ידכ כראבומ םילוחה תיבל יכרדב יתייה .סנלובמאב

 סנלובמאל ונתנ אל םוסחמב םילארשיה םילייחה .םש

 תוכורא תועש ונתמה .השק השענו ךלה יבצמ .רובעל

 ףוסבל יל ורשפא םיבר םימואית רחאל קרו םוסחמב

 .רובעל

 וריתה אל בוש הדילה רחאל יתיבל בושל יתיצר רשאכ

 םידליה .ידמ הריעצ ינאש םושמ תאזו םוסחמב רובעל יל

 ינא .יילא םיעוגעג בורמ םיכוב ,ילעב םע וראשנש ,ילש

 יתואירבב עגופ רבדה .רוקבו חורב הכחמו םוסחמב תדמוע

 םיניתממה ,ונל םרגנ ןכ ומכ .ילש תקוניתה לש התואירבבו

 ןאכ ןיא .םוקמב סחיהו םיאנתה ללגב בר לבס ,םוסחמב

 רשאכ ,וניכרצ תא תושעל םילוכי ונחנא ובש םוקמ וליפא

.םידליו םישנ ונבור

 ורשפאי םא םג לבא .סנכיהל יל ושריש הכחמ ינא וישכע

 תאצל ךרטצא ינא םימי המכ דועב ,יסאוומ-לאל סנכיהל יל

 אפור ןיא יסאוומ-לא רוזא לכב .הדליה תא ןסחל ידכ בוש

 והשימ רשאכ .תדליימ םתס אל וליפאו דליימ אפור ,םישנ

.סנוי ןא׳חל תאצל ונילע ןכל וב לפטל לוכיש ימ ןיא הלוח

.20.11.42-ב ׳תעש םאסיע ידי-לע התבגנ תודעה .32
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 ןייצל םישקבמ ונא״ יכ ל״הצ רבוד ןעט םלצבל בתכמב

 לע לקהל המגמבו הניחבב םויכ אצמנ ולוכ אשונה יכ

 המגמ לע השקה תואיצמה העיבצמ ,התע תעל .״םיחרזאה

 יתלבל וכפה יסאוומ-לא רוזא יבשות לש םהייח .הכופה

 תא וכפה תורומחהו תוברה העונתה תולבגהו םיירשפא

 םתלכלכ .תכשמתמ תודרשיה תמישמל םיימוימויה םהייח

 יתוריש .רומח ןפואב העגפנ גידו תואלקח לע תססובמה

 םישנא .הסירק לש ךילהתב םיאצמנ תואירבהו ךוניחה

 םילוח יתבב יאופר לופיטל וא ריעב םיתורישל םיקקזנה

 ולכוי אלש תורשפאה לע יסאוומ-לאמ םתאיציב םירמהמ

 ךורא אוה ומצע םוסחמב רבעמה ךילהת .םתיבל בושל

 םישנא תורשע םוסחמב םיניתממ םוי ידמו ליפשמו

 רוזאב האולכ המלש היסולכוא .רובעל םהל ןתנייש דע

 לש םירחאה היקלחל ונממ תאצל תלוכי אלל ,םצמוצמ

.הזע תעוצר

 הרושב העיגפו עובק ןפואב יסאוומ-לא יבשות לש םתאילכ

 לשב תקדצומ תויהל הלוכי הניא תופסונ םדא תויוכז לש

 ןיב רשקה תא ןיבהל השק ,לשמל ,ךכ .ןוחטיב ילוקיש

 ירישכמו םירפס תסנכה לע רוסיאה ןיבל הלא םיכרצ

 04-מ תוחפ ינב םירבג תאיצי לע ףרוגה רוסיאה ,הביתכ

 תאצל 03-מ תוחפ תונב תוהמא לע - לטובש - רוסיאהו

 .ןהידלי תא ןסחל

 אבצל קינעמ אל ןוחטיב ילוקיש לש םמויק ,הרקמ לכב

 לועפל בייוחמ ןיידע אוהו וחור לע הלועה לככ תושעל ןוישיר

 תופולח ןחב אל אבצה ,ךכ .ימואלניבה טפשמה יללכ יפל

 תולבגהה תא םהילע ליטהש ינפל התוחפ םיחרזאב ןתעיגפש

 סחיב םיינוציק םיעצמאב רחבו ליעל תוטרופמה תופרוגה

 ילייחלו םילחנתמל יסאוומ-לא יבשותמ תפקשנה הנכסל

 .ל״הצ

 תא רשפאל שבוכה חוכה תא בייחמ גאה תונקתל 34 ףיעס

 .שובכה חטשה ךותב םייחרזאה םייחה לש םמויק ךשמה

 לש הטוב הרפה הווהמ יסאוומ-לא רוזאב לארשי תוינידמ

 תויתורירשה ,תולבגהה לש דקוממ יתלבה יפואה .הז ללכ

 לקשמה תורה תוכלשההו ,רבעמל םינוירטירקה תעיבקבש

 תוינידמ תא תכפוה ,רוזאה יבשות לע וז תוינידמ לש

 ,תיביטקלוק השינע לש תוינידמל העונתה לע תולבגהה

42.ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב הרוסאה

 תוימואלניבה תונמאה לש הרפה םג הווהמ לארשי תוינידמ

 הווהמ ,תישאר .םהילע המותח לארשיש םדא תויוכזל

 הנמאב תנגועמה ,העונת שפוחל תוכזה לש הרפה וז תוינידמ

 הלבגה םנמא ריתמ הז ףיעס .תויטילופו תויחרזא תויוכזל

 יתורירשה יפואה םלוא ,םימייוסמ םירקמב וז תוכז לש

 .הלא םיאנתל דגונמ לארשי תוינידמ לש ףרוגהו

 ,סנרפתהל תוכזב רישי ןפואב תעגופ לארשי תוינידמ ,ףסונב

 .תואירבל תוכזבו ךוניחל תוכזב ,התואנ םייח תמרל תוכזב

 תויתרבח ,תוילכלכ תויוכזל הנמאב תונגועמ הלא תויוכז

 תבייוחמו הילע המותח לארשיש 6691 תנשמ תויתוברתו

 תלעופ הניא לארשי םא םג יכ רורב .םיחטשב םג ,המייקל

 הל רוסאש יאדו ,הנמאב תונגועמה תויוכזה תא שממל ידכ

52.רישי ןפואב הלא תויוכזב עוגפל

 תולטומ הז ח״ודב תוראותמה העונתה לע תופרוגה תולבגהה

 העונתמ םינהנ רוזאב םילחנתמה דועב ,םיניטסלפה לע קר

 םיכרדב םנוצרכ םיאבו םיאצוי םהו ןיטולחל תישפוח

 .םרובע דחוימב הללס לארשיש אבצלו םהל תוידעלבה

 הרוסאה ,ימואל עקר לע הרורב הילפא הווהמ וז תוינידמ

.ילארשיהו ימואלניבה טפשמב איה ףא

 העונתהו רבעמה ירדסה תא תונשל ל״הצמ שרוד םלצב

 להנל יסאוומ -לא יבשותל רשפאל אבצה לע .יסאוומ-לאב

 יאופר לופיט לבקל ,ששח ילבמ תוישפוחב עונל ,םהייח תא

.םהידלי תא ךנחלו םתרצות תא קוושלו דובעל ,םלוה

 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ׳ג תנמאל 33 ףיעס ,7091 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל 05 הנקת .42
9491. 
 האר .םיחטשה ללוכ ,התטילש תחת םוקמ לכב הנמאה תונורקע םושייל תיארחא לארשיש שרופמב השיגדמ ,לארשי השיגהש ח״ודל םוכיס תורעהב ,הדעווה .52

gnidulcnoC  snoitavresbo  fo  eht  eettimmoC  no  cimonocE  , laicoS  dna  larutluC  stghiR : learsI  . 40 / 21 /  יא ,םדא תויוכזל םיאפור : םג האר .6 ףיעס  89
 ראוני ,תיביטקלוק השינעכ העונתה שפוח לע תולבגה ,רוצמב םיחרזא ,םלצב .1002 רבמבונ ,רוצמו רגס תחת םישובכה םיחטשב תואירבל תוכזה ,ןגרואמ קדצ
1002. 
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