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äâãø äøòä
dtxz fkeiez d`cm 

kzev`d nnkyel ddtxcd



úç÷éø åëúéáä: ןייל לאקזחי

òøéëä:  ןייטש לעי

øéëåæ îéãò: גנהייקר ובא בי

 עויסה לע רימט ןרע לכירדאל תודוהל שקבמ םלצב

.ח�ודה תנכהב יעוצקמה

:ותלהנהו םלצב תווצ

יקצליב תנע פורפ :הלהנהה ר
וי

 וסלס ,ןונרא הירא פורפ ,ריפוא תלייא :הלהנהה ירבח

 ד�וע ,שיוורד רסאנ ד�וע ,בלכ-ןאהד טיירנה ר�ד ,זרברג

 ישיבא פורפ ,ברפרדל רוטקיו ,רומלט ינר ,לט ןורש

 ,ןורדק ץרפ ,ידבאע ןסח ד�וע ,יקסריבס הליג ,תילגרמ

 ,ןייטשניבור ינד ,קוילפק ןונמא ר�ד ,ןיילק םחנמ ר�ד

.ףלש ןואיל פורפ ,ןאיקרובק-בוהלש הרידאנ ר�ד

לטנומ הקיסג :תיל
כנמ

 ביגנ ,שהשה ובא אסומ ,בור-א ובא ףטאע :תווצה ירבח

 ,ןוטסנוג היאמ ,קלזמא דורמנ ,סאילא ןינח ,הייקר ובא

 אהוס ,יערד יתא ,המררד ילע ,ןפשנירג לחר ,ידרג רמות

 ןאלסר ,ןייל לאקזחי ,הנבי רואיל ,דאדח דאיא ,דייז

 ימולש ,הללאקאס דאהוס ,אצינ לוקימ ,הנגאחמ

 ליא ,ןייטשריופ ריפוא ,ןרע ילריש ,ןאילע אהב ,הסיוס

.ןמרדיינש ןנור ,ןייטש לעי ,רטסוש קחצי ,ןמלוש יבצ ,זר
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áçåãù éåðé 2002 äçìéèä îîùìú éùøàì ìä÷éí îëùåì 

äôøãä ñîåê ì÷å äéøå÷ áîèøä ìîðåò ëðéñä áìúé 

îáå÷øú ùì ôìñèéðéí îäâãä äîòøáéú ìéùøàì. ääçìèä 

äú÷áìä òì ø÷ò òìééä çñøú ú÷ãéí áëîåú äôéâåòéí 

ùáéöòå ôìñèéðéí ðâã àæøçéí éùøàìéí îàæ úçéìú 

àéðúéôàãú àì-à÷öà áëìì, åáîçöéú äøàùåðä ùì 

ùðú 2002 áôøè. äîîùìä ÷áòä ëé äîëùåì ééáðä 

ñáéá ëì äâãä äîòøáéú, àåìí òã ëä äú÷áìå äçìèåú 

àåôøèéáéåú áðåâò ìë-091 ÷"î áìáã. äôòìúí ùì 541 

÷"î øàùåðéí )ùìá à'( àîåøä ìäúçéì, ìôé äòøëú îùøã 

äáéèçåï, áçåãù éåìé ä÷øåá.

áøåá äî÷åîåú úååàé äîëùåì àéðå çåôó ì÷å äéøå÷ 

àìà òåáø áúåê ùèç äâãä. áàåúí ÷èòéí áäí éùðä 

çôéôä áéï äúååàé ìáéï ä÷å äéøå÷, äåçìè ìä÷éí îëùåì 

îùðé ðåñó, ëîä ÷éìåîèøéí îæøçä. öåøúå äîôåúìú ùì 

äúååàé éåöøú áëîä àæåøéí îòéï ìåìàä äî÷éôä ééùåáéí 

ôìñèéðééí îëì äëéååðéí. ëúåöàä îîàôééðé äúååàé, öôåé 

äîëùåì ìçöåõ áéï ééùåáéí ôìñèéðéí øáéí åìäôåê àú 

çì÷í ìîåáìòåú îáåããåú. áî÷øéí øáéí éçöåõ äîëùåì 

áéï ëôøéí ìáéï äàãîåú äç÷ìàéåú îäï îúôøðñéí çì÷ 

îúåùáéäí. ìôé äòøëú áöìí, öôåé äîëùåì ìäùôéò 

ìøòä áàåôï éùéø òì çééäí ùì ë-000,012 ôìñèéðéí 

ìôçåú, äîúâåøøéí á-76 ëôøéí, òééøåú åòøéí. 

ðééø òîãä æä îðñä ìäòøéê, áäñúîê òì äîéãò ä÷ééí 

äéåí, àú äùìëåú äîëùåì òì äàåëìåñééä äôìñèéðéú 

åìäöáéò òì äîçéø äàðåùé äëøåê áä÷îúå ìôé äúååàé 

ùð÷áò. ëîå ëï áåçï ðééø äòîãä àú çå÷éåúå ùì äîëùåì, 

ëôé ùäåà îúåëðï äéåí, ìôé äîùôè äáéðìàåîé ùéùøàì 

äúçééáä ì÷ééîå. îèøú äîñîê äéà ìäúøéò òì ääôøåú 

ùì æëåéåú äàãí åùì äîùôè äáéðìàåîé äèîåðåú 

á÷áéòú úååàé äîëùåì áúåê ùèç äâãä äîòøáéú. îàçø 

ùä÷îú ä÷èò äøàùåï ùì äîëùåì èøí äñúééîä åä÷îú 

ùàø ä÷èòéí èøí äçìä, ðéúï òãééï ìîðåò äôøåú àìä.
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dzbayez zkpiz dnkyel

 תיברעמה הדגה ןיב תיסיפ הדרפה רוציל ןויערה

 תרקובמ יתלב הסינכ םצמצל הרטמב ,לארשי ןיבל

 םילוגלג םינשה ךלהמב רבע ,לארשיל םיניטסלפ לש

 הנוכש המב םוקל היה רומא הדרפהה ךרעמ .םינוש

 ינש ךרואל תערתשמה חטש תעוצר - �רפתה בחרמ�

 .קוריה וקה ידיצ

 בחרמ ךרואל םיקהל הלשממה הטילחה 6991 סראמב

 זרא םוסחמ תמגודכ( םירדסומ םימוסחמ רפתה

 ךות ,לארשיל םיניטסלפ תסינכ ךרוצל )הזע תעוצרב

 וז הטלחהל ךשמהב .תויפולחה השיגה יכרד תמיסח

 תסירפ לע 7991 תנשב םינפ ןוחטיבל דרשמה הרוה

 עונמל ןדיקפתש רפתה בחרמ ךרואל ב�גמ תודיחי

 ומשוי הלא תוטלחה .לארשיל םיניטסלפ תסינכ

 תדאפיתניא הצרפש רחאל 1.דבלב תיקלח הרוצב

 הלשממה הלביק ,0002 רבמטפס ףוסב אצקא-לא

 לש ופוסב ,וליבוהש הז אשונב תוטלחה לש הרוש

 .הדרפהה לושכמ תודוא תיחכונה תינכתל ,רבד

 דוהא ,זאד הלשממה שאר רשיא 0002 רבמבונב

 הרזגב �בכר ילכ דגנ לושכמ� תמקהל תינכת ,קרב

 רוזא דעו הדגה לש יברעמ-ןופצה הצקהמ תערתשמה

 רחאל םיבר םישדוח קר המשויש הטלחה ,ןורטל

 ,ןורש לאירא ,הלשממה שאר הרוה 1002 ינויב .ןכמ

 ןוחטיבל הצעומה שאר תושארב יוגיה תווצ תמקה לע

 תעינמל תינכת שבגל היה ודיקפתש ,ןייד יזוע ,ימואל

 10.7.81-ב .רפתה בחרמ ךרד םיניטסלפ לש תוננתסה

 )טניבקה :ןלהל( ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו הרשיא

 .יוגיהה תווצ תוצלמה תא

 לע יארחא היהי ל�הצ יכ עבקנ טניבקה תטלחהב

 תועצמאב רפתה בחרמ לש יחרזמה דצה תחטבא

 וליאו ,תולועפה תא זכרתש �תיתמישמ הדקפמ�

 םיפוגה ינש .יברעמה ודיצ לע יארחא היהי ב�גמ

 םיבצינה תוחוכה ףקיהו םהיתולועפ תא ומאתי

 טלחוה ןכ .יתועמשמ ןפואב רבגותי רפתה בחרמב

 בכר ילכ דגנ לושכמה תודוא הטלחהה םושיי לע

 דגנ לושכמ תמקה לעו 0002 רבמבונב דוע הלבקתהש

 ההובג ןוכיסה תמר םהב ,םירחבנ םיעטקב םדא ינב

2.רתוי

 תלבק רחאל הלחה בכר ילכ דגנ לושכמה תמקה

 ףגאו צ�עמ ומיקה םויה דע .1002 ילויב הטלחהה

 ליפורפו תוחיטב הקעמ ןוחטיבה דרשמב יוניבה

 רוזאל דעו הדגה לש יברעמ-ןופצה הצקהמ תכתמ

 םישדוח העשתכ ,2002 לירפא דע .טלחוהש יפכ ,ןורטל

 םושייל רבד השענ אלו טעמכ ,טניבקה תבישי רחאל

 .םדא ינב דגנ לושכמה תמקהל עגונב הטלחהה

 םעפה .אשונב ןודל בוש טניבקה סנכתה 20.4.41-ב

 ידכ רפתה בחרמב עובק לושכמ תמקה לע טלחוה

 תויעצבמה תולוכיהו תוכרעהה תא קזחלו רפשל�

 תווצ יכ עבקנו �רורטה םע תודדומתהה תרגסמב

 םושיי תא ןחבי הלשממה שאר תושארב םירש

 ןפואב םיקהל טניבקה טילחה ,ףסונב .הטלחהה

 םואל חרזממ :תורזג שולשב ינמז לושכמ ידיימ

 ךרוצל 3.םילשוריבו םרכ לוטל ביבסמ ,םחאפ-לא

 ,�רפתה בחרמ תלהנימ� המקוה הטלחהה םושיי

 .ןוחטיבה דרשמ ל�כנמ לש ותושארב

 לע טלתשהל ל�הצ לחה ןכמ רחאל םימי המכ

 ןופצב םינוש םירוזאב םיניטסלפ תולעבבש תומדא

 רוקעל ,ינמזה לושכמה תמקה ךרוצל תיברעמה הדגה

 ,תאז םע .עבקנש יאוותב עקרקה תא רשיילו םיצע

 .המשוי אל ינמזה לושכמה תמקה לע הטלחהה

 רחאל תודובעה וקספוה םרכ לוטל םורדמש הרזגב

 הסיפתה יווצמ קלחו םיצעה תריקעו עקרקה רושיי

 טלתשה ןכמ רחאל תועובש המכ .ולטוב תומדאל

 תמקהל תודובעה ולחהו תורחא תומדא לע ל�הצ

 4.הנוש יאוותב עובקה לושכמה

1. îá÷ø äîãéðä, ãå"ç áé÷åøú áðåùà îøçá äúôø, ãå"ç îñ' 2 )éøåùìéí, éåìé 2002(, òî' 21-01.

2. ùí, òî' 81-31.

3. äçìèä îñ' á/46, ñòéó ä'.

4. úåùáé äëôøéí ùðéæå÷å îï äâãø äæîðéú îãøåí ìèåì ëøí òúøå ìáâ"ö åòúéøúí ðãçúä, áâ"ö 1773 / 20, äîåòöä äî÷åîéú ùì ëôø 

à-øàñ åàç' ð' îô÷ã ëåçåú öä"ì áéäåãä åùåîøåï åàç'.
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5. äçìèú îîùìä îñôø 7702.

6. ðúåï æä îáåññ òì îãéãä ãéâéèìéú ùòøê áöìí.

7. ôìé÷ñ ôøéù, "éùøàì îúëððú: éåèì îñ òì ôìñèéðéí ùééëðñå ìàøõ"teny  ,, 30.3.4.

8. îëúá îãåáøú îùøã äáéèçåï ìáöìí îä-30.2.21.

9. òîåñ äøàì, "äçìá áðééú âãø ääôøãä áéï ééùåáé äâìáåò ìâãä äîòøáéú", äàøõ, 30.1.82.

01. äîéãò òì îøëéáé äîëùåì îáåññ òì úùåáú äîãéðä ìáâ"ö, áòúéøä 4877 / 20 , ñààì òååðé òáã àì-äàãé åàç' ð' îô÷ã ëåçåú öä"ì 

áâãä äîòøáéú )ìäìï áâ"ö àì-äàãé(, ñòéó 32.

 בחרמ תלהנימ המייס 2002 ינוי שדוח תליחתב

 לש ןושארה עטקה עוציבל תינכתה שוביג תא רפתה

 לש יברעמ-ןופצה הצקהמ ערתשיש ,עובקה לושכמה

 דעו )קוריה וקה תולובג ךותב( םלאסל ךומס ,הדגה

 לש ותמקה הננכות ףסונב .םורדב הנקלא תולחנתהל

 )םילשורי ףטוע :ןלהל( םילשורי ביבס ףיצר לושכמ

 ,ונממ םיעטק ינשל תיביטרפוא העצה הללכ תינכתהו

 .םורדבו ןופצב

 תא ינורקע ןפואב הלשממה הרשיא 20.6.32-ב

 עבקיי יפוסהו קיודמה יאוותה� יכ העבקו תינכתה

 ןכ ומכ .�ןוחטיבה רשו הלשממה שאר ידי לע

 רשקב תוקולחמ ועלגתיו הרקמב יכ הלשממה העבק

 20.8.41-ב 5.טניבקה תטלחהל אשונה רבעוי ,יאוותל

 תלהנימ ידי-לע עצוהש יאוותב ןודל ידכ טניבקה סנוכ

א בלשל יפוסה יאוותה רשוא הבישיב .רפתה בחרמ 

 ןיב מ�ק 69 םהב - מ�ק 611 ללכש ,לושכמה לש

 עטקב( םילשורי ףטועב מ�ק 02-כו הנקלאל םלאס

 ךראוה א בלשב יאוותה ךרוא .)דבלב ינופצהו ימורדה

ר( םינוש םילוקיש תובקעב טניבקה תטלחה זאמ 

  6.מ�ק 541-כל םויכ עיגמ אוהו ,)ג קלח

 ךרואל היינבו תיתשת תודובע תועצבתמ םויהל ןוכנ

 מ�ק הרשעב קר םלוא רשואש יאוותה ירוזא בור

 יביכרמ לכ תיינב המלשוה םחאפ-לא םואל ךומס

א בלש תמקה ,ןוחטיבה דרשמ תכרעה יפל 7.לושכמה 

 ראוני שדוחב 8. 3002 ילויב םייתסהל היופצ לושכמה לש

 תיתשת תודובע עצבל ןוחטיבה דרשמ לחה 3002

 תטלחהב וללכנ אל רשא ,םיפסונ מ�ק 54-כ ךרואל

 חרזמ ןוויכל םלאסמ :2002 טסוגוא שדוחמ טניבקה

 9 .העוקפ רפכה דע

nxkiai dnkyel

 תינורטקלא רדג הנשי הדרפהה לושכמ לש וזכרמב

 חרזממ .התוא רובעל ןויסינ לכ לע עירתהל הרומאה

 רדג ודיצל ,�תוריש שיבכ� ללסנ הילא ךומסו רדגל

 עונמל ודעוייש רחא יעצמא וא הלעת� וירחאו לית

 ברעממ .�בכר ילכ חוגינ תועצמאב רדגה תצירפ

 הדעונש ,שוטשט ךרד� :םיכרד שולש תוננכותמ רדגל

 ךרד ,רדגה תא הצחש ימ לש תובקעה תא תולגל

 הנורחאה ךרדל ךומס .�ןיירושמ בכרל ךרדו םילורטפ

01 .תפסונ לית רדג םקות

 .םירטמ םישיש אוה וז תכרעמ לש עצוממה הבחור

 לש םימיוסמ םיקלחב ,םייפרגופוט םיצוליא לשב

 קלח קר ללוכה ,רתוי רצ לושכמ םקוי וז תכרעמ

 ,תאז םע .תינורטקלאה רדגב םיכמותה םיביכרמהמ

 םימיוסמ םירקמב� ,צ�גבל הנידמה העידוהש יפכ

 לשב רטמ 001 דע לש בחורל עיגהל לושכמה לוכי

.�םייפרגופוט םיאנת

 ןכו ,קוריה וקל לושכמה יאוות ףפוח םהב םיעטקב

 ףסונ לושכמ ול חרזממ םקוי ,םיפסונ םירוזא המכב

 רבודמ� הנידמה תעדוה יפל .�קמוע לושכמ� הנוכמה

 העונתה תא לעתל ותילכתש ,רדג אלל לושכמב

 .�תוינוחטיב חוקיפ תודוקנ רפסמל ,הלא םירוזאב

 הקומע הלעת אוה קמועה לושכמ לש ירקיעה ביכרמה

.לית רדג הדיצלש

 דגנ המוח םע ירקיעה לושכמה בלתשי םינוש םירוזאב

 ל�הצ םיקה םינש המכ ינפל .רחא םסוח ריק וא ירי

 וקל ברעממ םיילארשי םיבושיי ינש ןיב ירי דגנ המוח

 ןיב :םהל םיכומסה םייניטסלפ םיבושיי ינשל קוריה

 תעצבמה הרבחה .הלבחל ןתמ ןיבו הכיוושל רפח-תב

 דגנ המוח המיקה )�לארשי הצוח�( 6 שיבכ תלילס תא

 תננכתמ איהו היליקלקל ךומסה שיבכה עטקב ירי

 ףטוע םוחתב .םרכ לוטל ךומס המוד המוח םיקהל

 דצל תחאה :תומוח יתש התע דע ומקוה םילשורי

 הנינח תיב םירפכל ךומסה עטקב )ןופצ ןיגב( 54 שיבכ

 סיד ובא רפכל ךומס הינשהו הלאבנ ריבו דלב-לא

 .םילשורי לש טופישה לובג לש יחרזמה דצה ךרואל

 עטקב ,לחר רבקל ךומס תננכותמ תפסונ המוח

.םילשורי ףטוע לש ימורדה

 ךרוצל םירעש המכ םיננכותמ לושכמה ךרוא לכל

 השיגהש תופמה תחאב .תורוחסו םישנא לש רבעמ

 בלשב לושכמה יאוות ךרואל םינמוסמ צ�גבל הנידמה

 .םיישאר םירעש השימח )םילשורי ףטוע ללוכ אל( א

ר( �םייאלקח םירעש� 62 הפמב םינמוסמ ןכ ומכ 

 .קמועה לושכמ ךרואל השימח םהב ,)ןלהל
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 יכ רפתה בחרמ תלהנימ הכירעה 2002 ינוי שדוחב

 ,ערתשמה ,לושכמה לש א בלש עוציבל תללוכה תולעה

 ןוילימ 249 איה ,מ�ק 611 ךרואל ,ירוקמה יאוותה יפל

 הנורחאל 11.רטמוליק לכל ח�ש ןוילימ 1.8-כ - ח�ש

 ותולע יכ ,ןורי סומע ,ןוחטיבה דרשמ ל�כנמ ךירעה

 הרשע תוביבסב השעמל היהת לושכמ לש מ�ק לכ לש

 21.ח�ש ןוילימ

zee`i dnkyel eniwene aigq liiyeaim 
a`fex

 תפמ תא לבקל השירדב ןוחטיבה דרשמל הנפ םלצב

 בוריסב לקתנ םלוא ,הדרפהה לושכמ לש יאוותה

 הפמה םוסרפ� יכ הרסמ ןוחטיבה דרשמ תרבוד .ףרוג

 שפוח קוח םושיי לע הנוממה וליאו �31רשוא אל

 ןתינ אל� יכ םלצבל בישה ןוחטיבה דרשמב עדימה

 41.�תרושקתה ילכב םימוסרפל רבעמ עדימ רוסמל

 דגונמ יאוותה םוקימל עגונה לכב תופיקשה רדעיה

 תורשפאב עגופו ןיקתה להנימה יללכל ןיטולחל

 תוכלשה לעב טקייורפב לכשומ ירוביצ ןויד םייקל

 העיגמ ותולע רשאו ךוראה חווטל תכל תוקיחרמ

 תריסמל הנידמה תודגנתה .םילקש ינוילימ תואמל

 תודובעש הדבועב בשחתהב דחוימב ההומת הפמה

 רבכ רשואש יאוותה בור ךרואל היינבהו תיתשתה

 םוקימ חטשב תודובעה תלחתה עגרמ יכו ולחה

.ןיעל יולגל דימ ךפוה לושכמה

 לושכמה יאוות ססבתמ ,הנידמה בוריס חכונל

 תסיפת יווצ לע הז ח�ודל תפרוצמה הפמב ןמוסמה

 הגיצהש תופמ ,םיניטסלפה םיבשותל ונתינש עקרקה

 םלצב ךרעש תויפצתו צ�גבב הנידמה תוטילקרפ

 .לושכמה תמקהל תודובעה תועצבתמ םהב םירוזאב

 ןכש םילשורי ףטוע לש יאוותה תא תללוכ הניא הפמה

 בקע רפכל ךומס ,תיסחי םירצק םיעטק ינש דבלמ

 םיניטסלפל ונתינ אל ,םורדב לחר רבקל ךומסו ןופצב

 יחרזמה רוזאב לושכמה יאוותל עגונב .הסיפת יווצ

 ללכ רורב אל םילשורי ףטוע לש יברעמ-ןופצה רוזאבו

 יאוותה לש ויתוכלשה .הטלחה רבכ הלבקתה םא

 ןה ,תכל תקיחרמ תויהל תולולע םילשורי ףטועב

 ןהו רוזאב תיניטסלפה הייסולכואה לש הלדוג לשב

 איה הנממ ,םילשורי חרזמב הלש הברה תולתה לשב

.לושכמה תמקה רחאל קתונת

 ,ינופצה עטקה לש יאוותה תא םג תללוכ הניא הפמה

 ןכש ,העוקפ דעו םלאסמ מ�ק 54-כ ךרואל ערתשמה

 .ויבגל והשלכ עדימ תריסממ הנידמה הענמנ הכ דע

 רוזאב תועצבתמה תודובעב םלצב ךרעש תויפצתמ

 ןכלו קוריה וקל דואמ ךומס רבוע יאוותה יכ הארנ הז

 הייסולכוא ריתות אל םש לושכמה תמקה יכ הארנ

.ול ןופצמ בחרנ יאלקח חטש וא

 םירוזאבו הדגה חטש ךותב רבוע לושכמה יאוות

 העבש-השיש לש קמועל דע עיגמ אוה םימייוסמ

 וקה ןיבל ירקיעה לושכמה ןיב חטשה ףקיה .מ�ק

 005,69-כ אוה הנקלאל םלאס ןיבש יאוותב קוריה

 לש יונבה ןחטש םה םנוד 002,7-כ םכותמ ,םנוד

 ורתוויש תועלבומה שמח לש חטשה .תויולחנתה עשת

 םנוד 002,56-כ ללוכ )ןלהל ר( לושכמל חרזממ

 007,161-כ לע לושכמה עיפשי לכה ךסב .םיפסונ

.תיברעמה הדגה חטשמ %9.2-כ םיווהמה ,םנוד

 םקוהש קמועה לושכמ םע בולישב ,לתופמה יאוותה

 תועלבומ תומוקמהמ קלחב רצוי ,םירוזאהמ קלחב

 קתנמ אוה םירחא תומוקמבו םייניטסלפ םיבושיי לש

 תכרעה יפל .םהיתומדא ןיבל םיניטסלפ םיבשות ןיב

 לע רישי ןפואב הערל עיפשהל לושכמה יופצ ,םלצב

 םיררוגתמה ,תוחפל םיניטסלפ 000,012-כ לש םהייח

 .םירעו תורייע ,םירפכ 76-ב

לושכמל 51ברעממ תויניטסלפ תועלבומ

 םיבושיי לש תועלבומ שמח רצוי לושכמה יאוות

 וקה ןיבל ירקיעה לושכמה ןיב ורתוויש םייניטסלפ

 ,םורדל ןופצמ ןאכ תונמנה ,הלא תועלבומ .קוריה

 .היינשהמ תחא ןהו תיברעמה הדגה ראשמ ןה ודרפוי

 םהב םיבושיי 31 וז הירוגטקב םילולכ לכה ךסב

.םיבשות 007,11-כ םיררוגתמ

11. îá÷ø äîãéðä, ùí, òî' 03.

21. ôìé÷ñ ôøéù, "éùøàì îúëððú: éåèì îñ òì ôìñèéðéí ùééëðñå ìàøõ", teny, 30.3.4.

31. îëúá îãåáøú îùøã äáéèçåï, øçì ðéã÷-àùëðæé, ìáöìí îä-30.1.2.

41. îëúá îà. áø÷, ò' áëéø ìôðéåú äöéáåø ìáöìí, îä-30.20.71.

51. ìîøåú ùééùåáéí îñåéîéí îîå÷îéí ìîòùä âí îöôåï àå îãøåí ìîëùåì, ìöåøê ôùèåú äðéñåç ðúééçñ ìëì äééùåáéí ùééîöàå áéï 

äîëùåì ì÷å äéøå÷ ë"ééùåáéí îîòøá ìîëùåì".
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 העטרב תא תללוכ ,ןינגל תיברעמ ,הנושארה תעלבומה

 תבריח ,)004( ןחיר-א םוא 61,)002,3( הייקרש-א

 )002( דעס חיש-א תבריח ,)001( סנוי הללאדבע

 001,4-כ לכה ךסב ,)002( חלאמ-לא רהד תבריחו

 .םיבשות

 ילארשי-יברעה רפכל תיחרזמ ,היינשה תעלבומה

 ,)003,2( אסיע תלזנ תא תללוכ ,הייברר-לא הקב

 ךסב ,)002( ראנ ובא תלזנו )007,3( הייקרש-א הקב

 .םיבשות 002,6-כ לכה

 תא תללוכ ,םרכ לוטל תימורד ,תישילשה תעלבומה

 .תושפנ 003-כ םיררוגתמ וב ,הראבג תבריח רפכה

 השנמ יפלא תולחנתהל ךומס ,תיעיברה תעלבומה

 ,)003( הריט-א סאר תא תללוכ ,היליקלקל תימורד

 יבונג-לא ןידאמר-א ברעו )002( העבד-א תבריח

 .םיבשות 007-כ לכה ךסב )002(

 לש תינופצה הנוכשה תא תללוכ תישימחה תעלבומה

.לחר רבקל ךומס ,)004( םחל תיב

לושכמל חרזממ תויניטסלפ תועלבומ

 חטשה תריגסו הדרפהה לושכמ לש לתופמה יאוותה

 שמח ורציי ,ליעל רכזוהש קמועה לושכמ תועצמאב

 המודב .ירקיעה לושכמל חרזממ תופסונ תועלבומ

 ראשמ הלא תועלבומ ודרפוי ,תמדוקה הירוגטקל

 ךסב .היינשהמ תחא םג ומכ תיברעמה הדגה יקלח

 םיררוגתמ םהב םיבושיי 91 וז הירוגטקב םילולכ לכה

.םיבשות 005,821-כ

 ירקיעה לושכמה ןיב ורצווי תונושארה תועלבומה יתש

 ,ןינג זוחמב ,הנושארה .קמועה לושכמ לש תולעתל

 ןינעו )001,2( הבייט-א ,)000,3( הנאמור תא תללוכ

.םיבשות 004,8-כ לכה ךסב ,)003,3(

 תא תללוכ רתויב תיתועמשמהו היינשה תעלבומה

 םרכ-לוט םיטילפה הנחמ ,)000,14( םרכ לוטו הכיווש

 הנחמ ,)006,7( הבאניד ,)008,1( אבאתכיא ,)001,21(

 ,)003( איט-א תבריח ,)000,7( סמש רונ םיטילפה

 ךסב ,)009,2( ןוערפו ,)009( אפוש תבזע ,)003( אפכ

 .םיבשות 009,37-כ לכה

 תיטמרה הריגס ידי-לע רצווית תישילשה תעלבומה

.)002,83( היליקלק ריעה לש

 תפקומ היהת ,היליקלקל תימורד ,תיעיברה תעלבומה

 תללוכ איהו םינוויכ השולשמ ירקיעה לושכמה ידי-לע

 דועלג תבזעו )004,1( היטע סאר ,)003,5( הלבח תא

 .תושפנ 008,6 לכה ךסב ,)001(

 ,םורד ןוויכל םירטמוליק המכ ,תישימחה תעלבומה

 וילע ןויד ר( )005,1( המתע ןוזע רפכה תא תללוכ

.)ךשמהב

 םהיתומדאמ ודרפויש םיבושיי

 ירקיעה לושכמל חרזממ םייניטסלפ םיבושיי תורשע

 יתועמשמ קלחמ ודרפוי קמועה לושכמל וא

 םתואל ברעממ ורתווייש תויאלקחה םהיתומדאמ

 ךרוצל וספתנ רבכש תומדאל ףסונב ,תאז .םילושכמה

 ןפואב ועפשויש םיבשותה ףקיה .ומצע לושכמה תמקה

 םאתהב הנתשמ וז הירוגטקב לושכמה תמקהמ רישי

 ודיצמ ורתוויש תומדא ןתולעבבש תוחפשמה רפסמל

 וז הירוגטקב םילולכ לכה ךסב 71.לושכמה לש ינשה

 .םיבשות 002,27-כ םיררוגתמ םהב םיבושיי 63

 הקרע ,)008( הדבז םיבושייה םילולכ ןינג זוחמב

 ,)007( דיז חיש-א תלזנ ,)004( ןאגלוח-לא ,)000,2(

 ,)002( הייקרש-א הרוט ,)000,1( הייברר-לא הרוט

 םוא ,)05( ראטנומ תבריח ,)05( דועסמ תבריח

 000,6-כ לכה ךסב ,)003( דבע-לא רהאדו )005( ראד

 .םיבשות

 ןיפק ,)002( הבאקע םיבושייה םילולכ םרכ לוט זוחמב

 הייקרש-א הלזנ-א ,)004( הטסוו-לא הלזנ-א ,)000,8(

 ,)008,2( אתיז ,)008( הייברר-לא הלזנ-א ,)005,1(

 הישוראג-לא ,)005,8( ןוסור-לא ריד ,)004,9( ליתע

 סאר-א ,)001,1( אפוש ,)002( הפוקסמ-לא ,)008(

 ךסב ,)003,2( לאמג רפוכו )001,1( רוס רפוכ ,)005(

.םיבשות006,73- כ לכה

 ,)008,2( סויג ,)006( הימלפ םילולכ היליקלק זוחמב

 רוודמ-לא ,)006( הלסיע ,)000,1( סאילא יבאנ-א

 ,)000,1( ןימא תיב ,)004( רקשא-לא תבזע ,)002(

 )008,1( החסמו ,)006( ןאמלס תבזע ,)006,2( אירינס

.םיבשות 006,11-כ לכה ךסב

 לע תואדווב הז בלשב עיבצהל ןתינ םילשורי זוחמב

 ,)000,51( בקע רפכו ,)008,1( תאפאר :םיבושיי ינש

.םיבשות 008,61-כ לכה ךסב ,)ךשמהב וילע ןויד ר(

61. äîñôøéí áéï ñåâøééí äí àåîãï ùì äìùëä ìñèèéñèé÷ä äôìñèéðéú ìâáé îñôø äúåùáéí áñåó ùðú 2002, äîáåññ òì îô÷ã 

äàåëìåñéï îùðú 7991.

71. á÷èâåøéä æå ìà ðëììå ééùåáéí ùðîðå ëáø áàçú ä÷èâåøéåú ä÷åãîåú, ìîøåú ùçì÷í éåôøãå îàãîåúéäí äç÷ìàéåú ùéååúøå îîæøç 

ìîåáìòú.



8

81. äìùëä äîøëæéú ìñèèéñèé÷ä, øùéîú äééùåáéí, àåëìåñééúí åñîìéäí - 1002.21.13.

91. äðúåðéí îúééçñéí ìñåó ùðú 0002, ùðúåï éøåùìéí 2002, ìåç 31/â.

 תויולחנתה

 ,םיבשות 008,91-כ םיררוגתמ ןהב ,תויולחנתה רשע

 ,ןה הלא תויולחנתה .לושכמה לש יברעמה ודיצמ ויהי

 ,)001( ןחיר ,)006( תינניח ,)005( דקש ,םורדל ןופצמ

 תינרוא ,)000,5( השנמ יפלא ,)009( ןיפוצ ,)004( תיעלס

 הנקלאו )006( םירפא ץע )005,3( הווקת ירעש ,)002,5(

)000,3(.81 

 חרזמב תויולחנתהה תא ףיסוהל שי וז המישרל

 הוונ :םילשורי ףטוע ךותב ןה ףא וללכיי רשא םילשורי

 תיתפרצה העבגה ,)005,63( באז תגספ ,)003,02( בקעי

 ,)006,3( הנפד תולעמ ,)008,5( לוכשא תמר ,)002,8(

 סכר ,)000,83( ןולא תומר ,)000,5( תבחרומ הירדהנס

 ,)003,2( הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה ,)003,11( טפעוש

 המוח רה ,)008( סוטמה תעבג ,)008,21( חרזמ תויפלת

 תויולחנתה 31 לכה ךסב ,)006,72( הליגו )םינותנ ןיא(

91.תושפנ 000,371-כ םיררוגתמ םהב
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02. úùåáú äîãéðä, áâ"ö àì-äàãé, ñòéó 22.

12. ùí.

22. ùí, ñòéó 53.

32. ò÷éáà àìãø, "äîçãì äâãåì ùì âãø ääôøãä", äàøõ, 20.01.13.

 הלולע תיברעמה הדגה חטש ךותב לושכמה תמקה

 םיבשות יפלא תואמ לש םדאה תויוכזב העיגפ רורגל

 העיגפב הלכו ןיינקל תוכזב העיגפב לחה - םיניטסלפ

 תורזגנ תועיגפה בור .יאופר לופיט תלבקל תוכזב

 םתוא לש העונת שפוחל תוכזב היופצה העיגפהמ

 גיהנתש רבעמה ירדסהב היולת ןתרמוח ןכלו םיבשות

 איה הז ללכמ תאצוי .לושכמה ידיצ ינש ןיב לארשי

 דיתעב עצבתהל היופצש וא ,העצוב רבכש העיגפה

 ךלוה ןהילע תועקרקה ילעב לש םניינקב ,בורקה

 .ומצע לושכמה םקומו

dtbird afkez lgety dzperd 

 ךותב םירוגמו העונת שפוחל יאכז םדא לכ�
 �הנידמ לכ
.)1( 31 ףיעס ,םדאה תויוכז רבדב תימלועה הזרכהה

 ,ותוכז הנידמ לש החטש ךותב קוחכ אצמנה םדא�
    ירוגמ םוקמ תא רוחבלו עונל ,הז חטש ךותב
�ישפוח חרואב

      ,תויטילופהו תויחרזאה תויוכזה רבדב תימואלניבה הנמאה
.)1( 21 ףיעס

 הארנה לככו ,קוריה וקה ןיבל לושכמה ןיבש חטשה

 לש םיילאפיצינומה היתולובג ןיבל לושכמה ןיב םג

 תעדוה יפל .�רוגס יאבצ חטש�כ זרכוי ,םילשורי

 םיבשות לע לוחת אל וז הזרכה ,צ�גבל הנידמה

 יבשותש עמתשמ הלא םירבדמ 02.םש םיררוגתמה

 רתיה לבקל ושרדיי אל לושכמל ברעממ תועלבומה

 יגיצנ םלוא ,לושכמה ידיצ ינש ןיב רובעל ידכ דחוימ

 םיבשותל תויונמדזה המכב ועידוה יחרזאה להנימה

 העונת ירתיה תועצמאב רדסוי םרבעמ יכ תועלבומב

 תיברעמה הדגה יבשות ראש לש םתסינכ .םיעובק

 ,הרוסא ,ללככ ,היהת אוהש ךרוצ לכל הלא תועלבומל

 .דחוימ רושיא ולביק םא אלא

 וראשיש םיניטסלפ םיבשות יכ העידוה הנידמה

 ולכוי ול ברעממ תומדא םתולעבבו לושכמל חרזממ

 ךרואל ומקויש �םייאלקח םירעש� ךרד רובעל

 וקנעויש �םידחוימ םירתיה� תלבקל ףופכב ,לושכמה

 ועבקיי� יכ הנידמה הבייחתה הז רשקהב 12.םהל

 לש םיכרצב תובשחתה ךות ,םיריבס רבעמ ירדסה

 תלוכיו ,דחמ םימיאתמ הדובע ילכו םילעופ תרבעה

 לא םייאלקחה םיחטשב תרצוימש הרוחס ריבעהל

 ,תאז םע 22.�ךדיאמ ,לושכמל חרזממש םיחטשה

 םיטרפ הנידמה הרסמ אל ,וז תיללכ תובייחתה דבלמ

.םירדסהה םתואל עגונב םיפסונ

 ולוחיש העונתה ירדסהל הנידמה הסחייתה אל הכ דע

 וא ירקיעה לושכמל חרזממש תועלבומה יבשות לע

 תועלבומ לא עיגהל ושקביש הדגה יבשות ראש לע

 העונת ירתיהל וקקדזי םה םא רורב אל ןכלו הלא

 תועלבומ ןיב העונתה יכ קר רורב הז בלשב .םידחוימ

 קרו ךא רשפאתת ךפיהלו הדגה יחטש ראשל הלא

 .ךכ ךרוצל ומקויש םימוסחמו םירבעמ ךרד

 םיקת איה יכ צ�גב ינפב הבייחתה םנמא הנידמה

 ,םילשורי ףטוע ללוכ אל ,א בלשב לושכמה ךרואל

 .םייאלקח םירבעמ 62 דועו םיישאר םירבעמ השימח

 ןנכותמ לושכמה לש א בלש םויסש תורמל ,תאז םע

 ,חישמ חצנ ,רפתה בחרמ תלהנימ שאר ,3002 ילויל

 םישורדה םיפסכה ובצקוה אל 3002 ביצקתב יכ רסמ

 32.םיישארה םירבעמה תשמח תמקהל

 תואמ יכ רורב ,ויהי רשא ועבקייש םירדסהה ויהי

 ןוחטיבה תכרעמב םייולת ויהי םיניטסלפ יפלא

 תריצי .לושכמה ידיצ ינש ןיב רובעל ידכ תילארשיה

 השקה בצמה תא רתוי דוע רימחת וזכ תולת

 הדגב םיניטסלפ תעונתל עגונה לכב םויה רבכ םייקה

 .תיברעמה

 ל�הצ ליטמ אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ

 העונת ןיטולחל טעמכ תוענומה תורומח תולבגה

zeribtd zeiekfa mc`d
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 םימוסחמ ובצוה תומוקמהמ קלחב .םיניטסלפ לש

 תועצמאב ומסחנ הדגב םיכרדה בור ,םישייואמ

 ילכ תעונתו תולעת וא רפע תומרע ,ןוטב תויבוק

 ,ףסונב .הרסאנ םיבר םישיבכ לע םייניטסלפ בכר

 .םיבשות יפלא תואמ לע ךשוממ רצוע ל�הצ ליטמ

 םייחה ימוחת לכ תא תושבשמ רשא ,הלא תולבגה

 הרושב העיגפ תוררוג ,תיניטסלפה הייסולכואה לש

 תוכזה ,סנרפתהל תוכזה ללוכ ,תויוכז לש הכורא

42.יאופר לופיט תלבקל תוכזהו ךוניחל

 לש העונת תלבגהש ךכ לע עיבצמ רבעה ןויסינ

 לארשי תוינידממ דרפנ יתלב קלח איה םיניטסלפ

 ילוקישמ קר תולטומ ןניא הלא תולבגה .םיחטשב

 ךותו תולוספ תורטמ תגשה ךרוצל םג אלא ,ןוחטיב

 הליטה ,לשמל ,ךכ .םירז םילוקיש לע תוססבתה

 תויביטקלוק העונת תולבגה םינשה ךלהמב לארשי

 הפקתה לע םיוסמ בושיי יבשות תשנעה ךרוצל

 ל�הצ ילייח וא םילארשי םיחרזא דגנכ העצובש

 רוסיא ,ףסונב .םוקמ ותוא י/בשותל הסחוי רשאו

 ותויהב ,הרגשבש רבדכ לטומ םיניטסלפ תעונת לע

 יגח ךלהמב ,רתויב לוזהו לקה יעצמאה ראשה ןיב

 ,הלא םירבד חכונל 52.דכו תסנכל תוריחב ,לארשי

 םירוגס ויהי לושכמה ךרואל םירבעמה יכ ששח םייק

 םכרד םיניטסלפ לש רבעמו תוכשוממ תופוקתל

 .ןיטולחל רסאיי

 הייופצ לושכמה ךרואל םישייואמ םימוסחמ תבצה

 םימוסחמב םויה רבעמה .םיישק ררועל איה ףא

 םניאש ,םילייחה לש בוטה םנוצרב יולת םישייואמה

 אל .םיניטסלפל םיעודיה םירורב םיללכ יפל םילעופ

 םוסחמב םירבועה םיניטסלפ םילייחה םיבכעמ םעפ

 תדועת תא םהמ םימירחמ ,תוכורא תועש ךשמב

 תא ףא םימעפלו תינוכמה תוחתפמ תא ,תוהזה

 םירבועה םיפושח םיבר םירקמב .המצע תינוכמה

 אלו ,םילייחה דצמ עגופו ליפשמ סחיל םימוסחמב

 .השק תומילאל ףא םעפ

 םייולת ויהי ,םלוכ ףאש ןכתייו ,םיבשותהמ קלח

 ידכ תוילארשיה תויושרהמ �דחוימ רתיה� תלבקב

 עיבצמ ןאכ םג .לושכמה ךרואל םירבעמב רובעל

 ךרוצה תא הערל תלצנמ לארשיש ךכ לע רבעה ןויסינ

 רתיה ןתמ הנתוה םעפ אלו םירתיהב םיניטסלפ לש

 הלועפ ףותישב ל�וחל האיצי רתיה וא לארשיל הסינכ

 םירוטרטב הכורכ םירתיהה ןתמ תטיש .כ�בשה םע

 לע תססבתמ איהו םיבשותה לש םינשנו םירזוח

 בשותה לקתנ תובר םימעפ .םייתורירש םינוירטירק

 ונתנייש ילבמ ,רתיהה ןתמל בוריסב יניטסלפה

 רחאל רושיאה ןתינ םעפ אל .ךכל םיקומינ ול

 םימרוג וא םדאה תויוכז ינוגרא לש םתוברעתה

 תא הנייפאש תויתורירשה לע עיבצמה רבד ,םירחא

 62.הליחתכלמ בוריסה

 תונבל הנידמה תחטבהב ןיא יכ רורב הלא םירבדמ

 ידכ לושכמה ךרואל �םייאלקח םירעש�ו םירבעמ

 לש התוינידמ .םיניטסלפה םיבשותב העיגפ עונמל

 םיניטסלפ תעונת לע תולבגהל עגונה לכב לארשי

 תורשפאל עגונב תטלחומ תואדו יא לש בצמ תרצוי

 .םכרד רובעל ולכוי ןכא םיניטסלפ לעופבש

 האצותכ ורצווייש תועלבומה יבשות לש םבצמ

 המוד ,תרחא וא וזכ הדימב ,היהי לושכמה תמקהמ

 הזע תעוצרבש יסאוומ-לא רוזא יבשות לש םבצמל

 הב תיניטסלפ תעלבומ אוה יסאוומ-לא רוזא 72.םויה

 תויולחנתהל ברעממ ,םיבשות 000,5-כ םיררוגתמ

 אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ .ףיטק שוג לש

 םיבשות לש םתעונת לע תושק תולבגה ל�הצ ליטמ

 רקיע .םילבסנ יתלבל םהייח תא תוכפוהה ,הלא

 ,ךפיהלו העוצרה ירוזא ראשל יסאוומ-לאמ העונתה

 .סנוי ןאח דיל �חאפות-א� םוסחמ ךרד להנתמ

 בשות וניאש ימל הרוסא יסאוומ-לאל הסינכה ,ללככ

 םוסחמה .ל�הצ לש שארמ רושיאב אלא ,םוקמה

 קר רתומ וב רבעמהו םויב תועש הנומש קר חותפ

 סיטרכו רפסמ ל�הצמ ולביק רשא רוזאה יבשותל

 רסאנ 04 ליג תחתמ רוזאה יבשות םירבג לע .יטנגמ

 ךורכ םוסחמב רבעמה .רוזאהמ תאצל ןיטולחל

 .םילייחה דצמ תוינדפק תוקידבבו תכשוממ הנתמהב

 ,תוכשוממ תופוקתל ןיטולחל םוסחמה רגסנ םיימעפ

 רוזחל ושקיבש םיבשותו ,תמדקומ הרהזא לכ אלב

 רוזחל וצלאנ ,רקובב ונממ ואציש רחאל םתיבל

 םוסחמהש דע םירחא ידסח לע ךמתסהלו סנוי ןאחל

 .בוש חתפנ

42. áðåùà æä ø' ãå"çåú áöìí: ììà îåöà - ôâéòä áèéôåì øôåàé áùì îãéðéåú äîöåø ùì éùøàì áùèçéí, éåðé 1002; àæøçéí áîöåø - 

äâáìåú òì çåôù äúðåòä ëòðéùä ÷åì÷èéáéú, éðåàø 1002. ìãåâîàåú ðåñôåú ø' äâéìéåðåú äùåðéí ùì "òéúåï áöìí" )www . melestb . gro(.

52. ùí. ø' âí àú ãå"çåú áöìí ôåòìé öéåï - äôøú æëåéåú äàãí ùì òåáãé äùèçéí áéùøàì åáäúðçìåéåú, ñôèîáø 9991; äôøã åîùåì 

- äàéñåø òì îòáø áéï øöåòú òæä ìáéï äâãä äîòøáéú, îàé 8991; ììà âáåìåú - ôâéòä áæëåéåú àãí áöì äñâø, àôøéì 6991; äñâø òì 

äâãä äîòøáéú åøöåòú òæä   ôâéòåú éùéøåú åðìååú áúåùáé äùèçéí, àôøéì 3991.

62. ø' áöìí, "èøèåøéí" áéåøå÷øèééí, äèøãä åäúòîøåú áîäìê ôòéìåú îáöòéú âãä äîòøáéú áùðä äøàùåðä ìäñëí äò÷øåðåú, 

ñôèîáø 4991; îùúôé äôòåìä áùèçéí áú÷åôú äàéðúéôàãä - äôøåú åôâéòåú áæëåéåú àãí, éðåàø 4991. 

72. ø' áöìí, àì-îååàñé, øöåòú òæä - çéé äéåí éåí áîåáìòú, îàøñ 3002.
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 ,הדובעל תוכזב תוריכמ וז הנמאב דצ ןהש תונידמ�
 תורשפא גישהל םדא לכ לש ותוכז תא תללוכה
 ,הנלבקי וא ,הב רחביש הדובעב ותייחמל רכתשהל
 ידכ םימיאתמ םידעצ וטקני ןהו ,ישפוח חרואב
.�וז תוכז חיטבהל

 םדא לכ תוכזב תוריכמ וז הנמאב דצ ןהש תונידמ�
 תוברל ,ותחפשמ רובעו ורובע התואנ םייח תמרל
 יאנתב דימתמ רופישלו ,םיתואנ רוידו םישובלמ ,ןוזמ
.�ומויק

 תויתרבחה ,תוילכלכה תויוכזה רבדב תימואלניבה הנמאה
.11-ו 6 םיפיעס ,תויתוברתהו

 םהירוגמ םוקמ ןיב דירפהל יופצ ןנכותמה לושכמה

 םא םג .םיניטסלפ יפלא תורשע לש םתדובע םוקמל

 יכ ןיטולחל רורב ,טלחומ קותינל םורגי אל לושכמה

 הלא םיבשות לש םתלוכי לע ילילש ןפואב עיפשי אוה

 הייחמ יאנת םויק רשפאתש המרב סנרפתהלו דובעל

 .םיילמינימ

 תועלבומה יבשות לש תויאלקחה םהיתומדא

 ןה ףא ,ןבורב ,וראשיי לושכמל ברעממ ורצווייש

 עגפיהל היופצ אל םנמא ןהילא םתשיג .ול תיברעמ

 ראשב תיאלקחה תרצותה תא קוושל םתלוכי םלוא

 החנהב םג .שבתשהל הלולע תיברעמה הדגה

 םכרד העונתהו ומוקי ןכא םייאלקחה םירעשהש

 תויולע תא רקיי רבדה יכ חינהל ריבס ,םורזת

ר( םיאלקחה לש םיחוורה תא ןיטקיו הלבוהה 

 תוליעפה .)המתע ןוזע רפכה לע ןוידה תא ןלהל

 אל הקפסאמ האצותכ םג שבתשהל הלולע תיאלקחה

 ,תונוכמ ,םינשד ,םיערז( ןהינימל תומושת לש הרידס

 לא הדגה יבשות ראש לש הסינכה ןכש ,)דכו םיפלח

 .הרוסא ,ללככ ,היהת תועלבומה

 לושכמל חרזממ םירפכב םיררוגתמה םיניטסלפ יפלא

 ברעממ ורתוויש תויאלקחה םהיתומדאמ ודרפוי

 לוטל ןופצמש ןיפק הרייעה יבשות ,המגודל ךכ .ול

 ללכמ %06-כ םיווהמה םנוד 000,6-כמ ודרפוי םרכ

 יפלא םיעוטנ הלא תומדאב .תויאלקחה םהיתומדא

 רפוכו סאר-א םירפכה יבשות .םיקיתע תיז יצע

 %05-כו %57-כמ ודרפוי ,םרכ לוטל םורדמ ,רוצ

 יצע תועוטנה ,)המאתהב( תויאלקחה םהיתומדאמ

 .הדש ילודיגו תיז

 םיירקיעה תורוקמה דחא הווהמ תיאלקחה תוליעפה

 רבודמ ןכש ,לושכמהמ ועפשויש םיבושייב הסנכהל

 ,תיברעמה הדגב רתויב םיירופה םירוזאה דחאב

 העיגפמ ששחה .םייעבט םימ תורוקמב עפושמה

 העיגפל ןכש רתויב יתועמשמה אוה תואלקחה ףנעב

 הכשלה .הייסולכואה לע תושק תוכלשה ויהי וזכ

 םינותנ תמסרפמ הניא הקיטסיטטסל תיניטסלפה

 הרוצב תמכל ןתינ אל ןכלו דרפנב בושיי לכל עגונב

 םיבושייה תסנרפב תואלקחה לש הלקשמ תא תקיודמ

 םינותנה לע ךמתסהב ,תאז םע .ןאכ םינודנה

 םיאצמנ םהב תוזוחמה תשולש לש םייפרצמה

 ןתינ - היליקלקו םרכ לוט ,ןינג - הלא םיבושיי

 ,םהב תואלקחה לקשמל תמיוסמ היצקידניא לבקל

 .תיברעמה הדגה ראשל האוושהב

 ךס ךותמ ,תואלקחל םישמשמה חטשה יזוחא

 הדגב רתויב םיהובגה םה ,זוחמה לש חטשה לכ

%64- ו ןינגב %05 ,םרכ לוטב %95 :תיברעמה

 הדגה לכב חטשהמ %5.42 תמועל ,היליקלקב

 תשולשב דבועמה יאלקחה חטשה לש ולדוג .תיברעמה

 ר�מ 059-כ עצוממב אוה הייסולכואל סחיב תוזוחמה

 .תיברעמה הדגה לכב שפנל ר�מ 526 תמועל ,שפנל

 םתואב תיאלקחה תרצותה ךרע ,עקרקה ןוירפל רשאב

 הנשל םנודל רלוד 244 לע עצוממב דמוע תוזוחמה

82.תיברעמה הדגה לכב םנודל רלוד 053 תמועל

 הדובעה חוכמ עצוממב %52-כ ,הקוסעתל עגונב

 1002 תנשב קסעוה וללה תוזוחמה תשולשב

 .תיברעמה הדגה לכב עצוממב %21 תמועל ,תואלקחב

%52- כ הווהמ וללה תוזוחמה תייסולכואש תורמל

 תומוקממ %34-כ ,תיברעמה הדגה תייסולכואמ

 לולכנ םא 92.םהב ויה יאלקחה רוטקסב הדובעה

 תשולש תייסולכוא דועבש ירה ,הזע תעוצר תא םג

 ,םיחטשה תייסולכואמ %51-כ הווהמ תוזוחמה

 תרצותה לש הכרעמ %82-כ ומרת הלא תוזוחמ

1/0002 םינשב םיחטשב תיאלקחה ..03 

 םישנאב םג עוגפל תולולע העונתה שפוח לע תולבגהה

 םתדובע םוקמ רשא ,םירחא םימוחתב םיקסעומה

 וז העיגפ .םיררוגתמ םה וב בושייל ץוחמ אצמנ

 היליקלקו םרכ לוט לש ןתכיפהמ רקיעב רזגית

 רשאו ןהל םיכומסה םירפכהמ תוקתונמה תועלבומל

 םיעגפנה בור .זוחמה ריע םע ימוימוי רשק םימייקמ

 תיניטסלפה תושרה ידי-לע םיקסעומה םישנא ויהי

82. ðúåðéí àìä îúééçñéí ìùðú 0002 åì÷åçéí î: nainitselaP  lartneC  uaeruB  fo  scitsitatS ( SBCP  ,) dnaL  esU  scitsitatS  ni  eht  nainitselaP 

seirotirreT ( www . sbcp . gro )

92. SBCP  , ruobaL  ecroF  yevruS  launnA  tropeR  1002

03. SBCP  , larutlucirgA  scitsitatS  0002 / 1002
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 םיררוגתמו םירעה יתשמ תחאב םייזוחמה הידרשמב

 םירעה תחאב םיררוגתמ ,ןיפולחל ,וא הביבסה ירפכב

 ןייצל שי .םירפכה דחאב המעטמ םיתוריש םיקפסמו

 םבצמב בשחתת תיניטסלפה תושרהש החנהב םג יכ

 התשעש יפכ ,תורוכשמ םישנא םתואל םלשל ךישמתו

 םתוכז ,םימוד םירקמב הדאפיתניאה תליחת זאמ

 ,םיילמינימ הייחמ יאנתל םתוכזמ לידבהל ,דובעל

.תושק עגפיהל הלולע

 ביבסמ םירפכה לש הרקמב םייתעבש ןוכנ רבדה

 ,ןכש )ףיצר לושכמ םקוי ןכא םא( םילשורי ףטועל

 תררוגתמה הייסולכואה בור ,ינופצה רוזאל דוגינב

 ןירשימב ,היולת איהו תואלקחב תקסוע הניא םהב

 .םילשורי חרזמב הקוסעת תורוקמב ,ןיפיקעב וא

 דובעל םיניטסלפ יפלא תורשע לש םתלוכיב העיגפה

 תורדרדתהה חכונל דחוימב םויה הרומח סנרפתהלו

 .אצקא-לא תדאפיתניא תליחת זאמ ילכלכה בצמב

 שאונש ימ תא םג ללוכה( ילאירה הלטבאה רועיש

 הנושארה תיצחמב תיברעמה הדגב )הדובע שפחלמ

 ירועיש .הדובעה חוכמ %05-כל עיגה 2002 לש

 םינשב ויה םיינופצה תוזוחמה תשולשב הלטבאה

 לש עצוממהמ יתועמשמ ןפואב םיהובג תונורחאה

 וקל תחתמ היחה הייסולכואה רועיש .הדגה ללכ

 - םויל שפנל רלוד ינשמ תוחפ תכרוצה - ינועה

 הקוסעתה תורוקמב תפסונ העיגפ %55.13-כל עיגה

 רדרדל הלולע ,לושכמה תמקהמ האצותכ הסנכההו

.ינועל תופסונ תוחפשמ יפלא

yiaey nrxkez dgiim

 תונהיל לכ תוכזב תוריכמ וז הנמאב דצ ןהש תונידמ�
 רתויב ההובגה תישפנהו תינפוגה תואירבה תמרמ
.�הגישהל רשפאש

 םדא לכ תוכזב תוריכמ וז הנמאב דצ ןהש תונידמ�
 אלמה ןחותיפל דעויי ךוניחה יכ ,תומיכסמ ןה .ךוניחל
 דוביכ תא קזחלו ,ודובכ תשוחתו םדאה תוישיא לש
.�דוסיה תויוריחו םדאה תויוכז

תויתרבחה ,תוילכלכה תויוכזה רבדב תימואלניבה הנמאה
.31-ו 21 םיפיעס ,תויתוברתהו

 ,תרחא וא וז הדימב ,שבשל לולע הדרפהה לושכמ

 םיבושייה יבשות לש םייחה תוכרעמ ראש תא םג

 יבשותב רקיעב הייופצ וז העיגפ .ול םיכומסה

 הלולע איה ךא ,לושכמל ברעממש תועלבומה

 םייולתה לושכמל חרזממ םיבר םירפכב םג שחרתהל

 לוט - זוחמה ירע תשולשמ תחאב םינתינה םיתורישב

 ראשמ ודדוביש - םילשורי חרזמו היליקלק ,םרכ

.תיברעמה הדגה

 יתוריש תמרב היופצה העיגפה איה דחוימב הרומח

 םירפכהמ העשתב .םיבשותל םינתינה תואירבה

 םיררוגתמ םהב ,לושכמל ברעממ תועלבומל וכפהיש

 תבריח ,ןחיר-א םוא( האפרמ ןיא ,םיבשות םייפלאכ

 רהאד תבריח ,דעס חייש-א תבריח ,סנוי הללאדבע

 סאר ,הראבג תבריח ,ראנ ובא תלזנ ,חילאמ-לא

 .)יבונג-לא ןידאמר-א ברעו העבד-א תבריח ,הריט-א

 לופיט הקינעמה האפרמ תמייק םירחאה םיבושייב

 םיתורישה רקיע םהב םג םלוא ,ענומו יסיסב יאופר

 תשולשב םילעופה םילוחה יתבב םינתינ םייאופרה

23.םירעה

 םירומ .ךוניחה םוחת לע םג עיפשת לושכמה תמקה

 םידמלמ היליקלקבו םרכ לוטב םיררוגתמה םיבר

 לקתיהל םילולע םהו םינכשה םירפכב רפס יתבב

 הינשה הנשה זאמ .םהילא העגהב םיישקב

 ךוניחה דרשמ הניש ,אצקא-לא תדאפיתניאל

 םאתהב ,םירומ לש םתבצה םוקמ תא יניטסלפה

 .םהילע תולטומה העונתה תולבגהלו םהירוגמ םוקמל

 רחאל המוד תוינידמב טוקנל ץלאיי דרשמה יכ ןכתיי

 תולעופ זוחמה ירע תשולשב ,ףסונב .לושכמה תמקה

 םיטנדוטס םידמול ןהב תואטיסרבינואו תוללכמ

 םוקמל םהירוגמ םוקמ ןיב עונל ושקתיש ,רוזאה לכמ

 .םידומילה

 םייופצ לושכמהמ האצותכ ורצווייש העונתה יישק

 תואמ לש םייתחפשמהו םייתרבחה םייחב םג עוגפל

 .לושכמה ידיצ ינשמ םמצע ואצמיש ,םיבשות יפלא

 תועלבומה תחא לש התורצוויה תא קידצהל ןויסינב

 הענמנ איה יכ צ�גבב הנידמה הנעט ,לושכמל ברעממ

 תלזנ רפכה ןיב ,קוריה וקה לע יאוותה תעיבקמ

 תולובג ךותב הייברר-לא הקב הרייעל הדגבש אסיע

 םקרמה קותינ�ל םרוג היה רבדה ןכש ,קוריה וקה

 סחייתהל ילבמ 33 .םיבושייה ינש ןיב �יתרבחה

 הלא םירבד ,הריתעב ןודנש יפיצפסה הרקמל

 העיגפל בטיה תעדומ הנידמהש ךכ לע םיעיבצמ

 ןיב םימייקתמה םירשקב לושכמה םורגיש

 .וירבע ינשמ םיררוגתמה םיבשותה

13 OCSNU  , ehT  tcapmI  fo  erusolC  dna  rehtO  ytiliboM  noitcirtseR  no  nainitselaP  evitcudorP  seitivitcA , 1 yraunaJ  03-2002  enuJ  .2002

23. äîéãò îáåññ òì "îôú äùéøåúéí äáøéàåúééí" ùì îùøã äáøéàåú äôìñèéðé )www  . murofnihtlaeh . gro(.

33. úùåáú äîãéðä, áâ"ö àì-äàãé, ñòéó 13.
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dtbird afkez lwpiio

 דחיב ןיבו ודבל ןיב ,ןיינק לעב תויהל יאכז םדא לכ�
�תורירש ךרד וניינק םדאמ ללשי אל ;םירחא םע
.71 ףיעס ,םדאה תויוכז רבדב תימלועה הזרכהה

.�יטרפ שוכר עיקפהל ןיא�

,7091-מ השביב המחלמה לש היגהנמו הינידל תיעיברה גאה תנמא
.)2( 64 ףיעס

 חטש לע לארשי הטלתשה לושכמה תמקה ךרוצל

 לש עצוממה ובחור .ןנכותמה יאוותה ךרואל בחרנ

 091 תמקה ךרוצלש ןאכמו םירטמ 06 אוה לושכמה

 .םנוד 004,11 לע ל�הצ טלתשה םינושארה מ�קה

 תיניטסלפ תולעבב אוה הז חטש לש עירכמה ובור

.תוממחו הדש ילודיג ,םיעטמ ובו תיטרפ

 תוטלתשהה ךרוצל לארשי הרחב וב יטפשמה ילכה

 .�םייאבצ םיכרצל הסיפת יווצ� אוה עקרקה לע

 ,5002 רבמצד שדוח דע אוה םיווצה לש םפקות

 בוש םפקות תא ךיראהל תיקוח העינמ לכ ןיא ךא

 לע תולעבל םינעוטה םיבשות 43.הלבגה אלל בושו

 םייוציפ ל�הצמ עובתל םיאשר וספתנש תומדאה

 םיברסמ םיעגפנה בור .םשוכרב שומישה תרומת

 ,תיניטסלפה תושרה תצלמהב ,םייוציפה תלבקל

 ,עמתשמב ולו ,היצמיטיגל ןתממ ענמיהל תנמ לע

.לארשי לש היתולועפל

 שיגהל םיבשותה םיאשר הסיפתה וצ תלבק רחאל

 .ןורמושו הדוהי רוזאל יטפשמה ץעויה ינפב רוערע

 הכ דע .וצה דגנ צ�גבל רותעל ןתינ ,החדנ רוערעה םא

 ,םלוכ םלוא צ�גבל תוריתעו םירוערע תורשע ושגוה

.וחדנ ,ללכה ןמ אצוי אלל

 לע תולעבה תא םיריבעמ םניא הסיפתה יווצ ,הכלהל

 ןמז לע הלבגה לכ רדעה םלוא .לארשי ידיל עקרקה

 העיקשמ לארשיש רידאה םיבאשמה ףקיהו הסיפתה

 השעמל יכ הנקסמל םיליבומ ,לושכמה תמקהב

 השמתשה רבעב .תיווסומ שוכר תעקפהב רבודמ

 יעצמאכ �םייאבצ םיכרצל הסיפת� יווצב לארשי

 תמקה ךרוצל םיניטסלפ לש תועקרק לע טלתשהל

 ורזחוה אל םלועמ הלא תועקרק .תויולחנתה

 הנווכ התיה אל הליחתכלמ יכ רורב םויהו ןהילעבל

 ןעיקפהל אלא דבלב ינמז ןפואב תועקרקה תא סופתל

53.תותימצל

 תועקרקה ילעב לש םניינקב תטלחומה העיגפל ףסונב

 תמיוסמ העיגפ םג היופצ ,לושכמה םקוי ןהילע

 יפלא תורשע לש ףקיהב תועקרק ילעב לש םניינקב

 תרמוחל םאתהב ,לושכמל ברעממ ורתוויש ,םימנוד

 תובקעב יכ םג ןכתיי .םתעונת לע ולטויש תולבגהה

 וקיספי ןהילעב ,תועקרקה לא העגהב םיישקה

 הלולע ,ךכמ האצותכ .ןדוביע תא ומצמצי וא

 תליחת זאמש ןכש ,תטלחומ העיגפל ךופהל העיגפה

 עקרק תסיפ לכ לע הזירכמ לארשי םינומשה תונש

 םשרמב המושר( תרדסומ הניאש תיברעמה הדגב

 םינש שולש ךשמב תדבועמ הניאשו )ןיעקרקמה

 התוא תחקל ןתינש ,�הנידמ תמדא�כ ,תופיצרב

 הנראשיתש תועקרקה תיברמ יכ הדבועה 63.הילעבמ

 ששחה תא הריבגמ תורדסומ ןניא לושכמל ברעממ

.תידיתע תוטלתשה ינפמ

 לע הקזחה תלילשל תמצמטצמ הניא ןיינקב העיגפה

 רושיי םינבלקה םיעצבמ ,תוטלתשהה רחאל .עקרקה

 ,םייאלקחה םילוביה לש הריקע ךות ,עקרקה לש

 תוטילקרפ .תיז יצע רקיעבו תוממח ,הדש ילודיג ללוכ

 ןלבקה החנומ םיצעל סחיב� יכ צ�גבל הרסמ הנידמה

 םוקמ הקתעה עצבל ]תיתשתה תודובע תא עצבמה[

 .)תיז יצעל סחיב הרגש ךרד השענ רבדה( ןתינ רבדה וב

 ץעה םוזיג ןוגכ תונוש הנכה תולועפ תושרדנ ,ךכ ךרוצל

 רשא םוקמל ץעה רבעומ ןכמ רחאל .הקתעהל םדוק

 קלחב תוחפל 73.�עקרקה לעב םע - ןתינה לככ - םכוס

 הנוש הרוצב תואיצמב םירבדה םילהנתמ ,םירקמהמ

 .ןיטולחל

 הרייעה יבשות םיניטסלפ המכמ תויודע הבג םלצב

 יצע תועוטנה ,םהיתועקרקש ןוערפ רפכהו ןיפק

 תויודעהמ 83 .לושכמה תמקה ךרוצל וספתנ ,תיז

 וליאו רשק םתיא ורצי אל ללכ םינלבקה יכ הלוע

 םהמ וענמ תודובעה רתא תא וחטביאש םילייחה

 .ותרכנש םיצעה תא ףוסאל ידכ םוקמל השיג לכ

 רחאל עקרקה לא םיניטסלפה ושגינ םירקמהמ קלחב

 יצע יכ וליגו םוקמה תא ובזע םידבועהו םילייחהש

 .ובנגנ ותרכנש תיזה

43. áî÷øä ùì àãîåú äðîöàåú áúçåí äùéôåè ùì éøåùìéí îúáöòåú ääùúìèåéåú òì ñîê äçå÷ ìúôéñú î÷ø÷òéï áùòú çéøåí, 

äúù"é-9491. àí ëé éùðí îñôø äáãìéí áéï ääìéëéí áúçåí éøåùìéí ìäìéëéí áùàø äâãä äîòøáéú, äáãìéí àìä àéðí îùîòåúééí.

53. ìäøçáä áðåùà æä ø' áöìí, âæì ä÷ø÷òåú: îãéðéåú ääúðçìåú áâãä äîòøáéú, îàé 2002, òî' 42-22.

63. ø' âæì ä÷ø÷òåú, ùí, òî' 44-05.

73. úùåáú äîãéðä, áâ"ö àì-äàãé, ñòéó 72.

83. äòãåéåú ðâáå òì-éãé ðâ'éá àáå ø÷ééä áîäìê çåãù ôáøåàø 3002.
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 םיעצבמה םינלבק ידי-לע תיז יצע לש הבינגה תעפות

 ןותיע ידי-לע םג הדעות לושכמל תיתשת תודובע

 םיבתכה ורצי ,ריקחתה ךרוצל 93.�תונורחא תועידי�

 לושכמה תיינבב םיקסועה םינלבקה דחא םע רשק

 .םיתורכ תיז יצע שוכרל םינינועמ םה יכ ונעטו

 םיצע המכ� שוכרל םיבתכל עיצה הרבחה ל�כנמ

 לקש 000,1 תוביבסב� לש םוכס תרומת �ושקביש

 ומכיס םהו הדובעה להנמ םע ושגפנ םיבתכה .�ץעל

 יכ םג הלוע הבתכהמ .םיצעה תיינק לע ותיא

 הלועפ ףותישבו העידיב תעצבתמ םיצעה תבינג

 קפיסש ,יחרזאה להנימב םוחתה לע הנוממה לש

 ךותל םיצעה תרבעהל שרדנה רושיאה תא םיבתכל

 דרשמ תוינידמ תודוא םלצב תיינפל הבושתב .לארשי

 תרבוד הרסמ ,תיז יצע תבינג תעפותל עגונב ןוחטיבה

 הקידב עצבמ ןוחטיבה דרשמ� יכ 30.1.2-ב דרשמה

 .�המלשוה םרט הקידבה ךא אשונה לש

nwxd lcebn`: rfeo rznd

 מ�ק הרשעכ ןכושה יניטסלפ רפכ אוה המתע ןוזע

 005,1-כ םיררוגתמ רפכב 04.היליקלקל חרזמ-םורד

 תולחנתהה תאצמנ יחרזמה ודיצל דומצ .םיבשות

 רשאו מ�ק 5.2-כ לש ךרואל תערתשמה ,הווקת ירעש

 ןיבל המתע ןוזע ןיב ילאירוטירטה ףצרה תא תעטוק

 האצותכ .אירינסו ןימא תיב ,םינכש םירפכ ינש

 ,לושכמל ברעממ הווקת ירעש תא לולכל הטלחההמ

 וירבע לכמ לושכמב ףקומ תויהל המתע ןוזע יופצ

 .תעלבומל ךפהיהלו

 םיררוגתמ םהב ,המתע ןוזע יתבמ המכ ,תאזמ הרתי

 לשב .505 שיבכל םורדמ םיאצמנ ,םיבשות םיעבשכ

 העונתה ביתנב עוגפל אל ןוחטיבה תכרעמ לש הנוצר

 ,הווקת ירעש תולחנתהה יבשות לש לארשיל ירקיעה

 ראשמ םתוא קתניו שיבכל ןופצמ לושכמה רובעי

 .םיבשותה

 םלוא לארשיב רבעב וקסעוה רפכה יבשותמ קלח

 עירכמה םבור תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמ

 ינרצימ דחאכ עודי המתע ןוזע .תואלקחמ סנרפתמ

 תואצוי םוי ידמו תיברעמה הדגב םילודגה תוקריה

 ,תוקרי תוסומע תויאשמ רשע םיקוושה לא רפכהמ

 .תיברעמה הדגב םיקוושל עשתו לארשיל ןהמ תחא

 םתולעבב ,םייאלקח םיחטש לש םנוד 000,4-מ הלעמל

 םיאצמנ ,אירינסו ןימא תיב ,המתע ןוזע יבשות לש

 שיבכל םורדמ( םהמ םנוד תואמ המכ .רפכל תיברעמ

 ,םיפסונ םנוד ףלאכ .לושכמל ברעממ וראשיי )505

 רפכל חרזממ םיאצמנ ,המתע ןוזע יבשות תולעבב

 םיחטשה בורב .לושכמה לש יחרזמה ודיצמ וראשייו

 ןיב ,םיבשותה םילדגמ ןהב תוממח ומקוה וללה

 םיליצח ,תיבורכ ,בורכ ,םינופפלמ ,תוינבגע ,ראשה

 השק הרוצב עוגפל לולע הדרפהה לושכמ .תיעועשו

 ידכ םהיתומדאל עיגהל רפכה יבשות לש םתלוכיב

 תיאלקחה תרצותה תא קוושל םתלוכיבו ןתוא דבעל

 .תיברעמה הדגה יקוושב

 ,רפס יתב ינש תללוכה ,רפכה לש ךוניחה תכרעמ

 .לושכמה תמקהמ האצותכ עגפיהל איה םג הלולע

 קר ,םידימלת 523 םידמול וב ,ידוסיה רפסה תיבב

 המתע ןוזע תובשות ןה תורומה 81 ךותמ םייתש

 .היליקלקמו הביבסה ירפכמ תועיגמ ראשה וליאו

 ,ןוכיתו םייניב תביטח ללוכה ,ינשה רפסה תיבב

 ןכשה רפכהמ םתיצחמ ,םידימלת 052-כ םידמול

 לע לושכמה תא םוי ידמ תוצחל וצלאייש ןימא תיב

 תיבב םידמלמה םירומה 61 ךותמ .וילא עיגהל תנמ

 ירפכב ראשהו רפכב םיררוגתמ השולש קר ,הז רפס

14.רוזאה

 תיניטסלפה תושרה םעטמ האפרמ תלעופ המתע ןוזעב

 תווצ 24.יסיסב יאופר לופיט םיבשותל הקינעמה

 שולש היליקלקמ העיגמה תוחא ללוכ האפרמה

 תחא םעפ הלבחמ עיגמה אפורו עובשב םימעפ

 תיב יבשות תא םג םויכ תתרשמ האפרמ .עובשב

 םהב ,דועלג תבזעו רוודומ-לא ,ןאמלס תבזע ,ןימא

 וראשיי רשאו והשלכ יאופר לופיט לבקל ןתינ אל

 םיטעמה םיתורישה דבלמ .לושכמה לש ינשה ודצמ

 המתע ןוזע יבשות םיכמתסמ ,וז האפרמב םינתינה

 ,היליקלקב םילוחה תיב לש םייאופרה םיתורישה לע

 השיגה יישק תובקעב ,הדאפיתניאה ץורפ זאמו

.םכשב םילוחה יתב לע םג ,היליקלקל

 םע ,ךופהל היופצ היליקלקל המתע ןוזע ןיב העונתה

 היליקלק םג ןכש ,דחוימב השקל ,לושכמה תמקה

 ןיב עונל םישקבמה םיניטסלפ ,ןכל .תעלבומל ךופהת

 לושכמה תא תוצחל וצלאיי בושו ךולה םיבושייה ינש

.ןוויכ לכב םיימעפ ,םימעפ עברא

93. ãðé àááä, îéøåï øôôåøè åàåøåï îàéøé, "æéúé ùìì", 7 éîéí, éãéòåú àçøåðåú, 20.11.22.

04. äðúåðéí áçì÷ æä ðàñôå òì-éãé áöìí áîäìê áé÷åø áëôø åáëôøé äñáéáä á-30.2.3.

14. áðåâò ìáéú ñôø æä ø' âí îñâøú áòðééï äøéñåú áúéí.

24. îøôàä æå îñååâú òì-éãé îùøã äáøéàåú äôìñèéðé ëøîä 2, åëåììú èéôåì ìàí åìééìåã, çéñåðéí, øôåàä ëììéú åì÷éçú ãâéîåú ãí 

)www  . murofnihtlaeh . gro(
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nwxd lcebn`: ktx rwa 

 ןופצב �תורטע� הפועתה למנל תינופצ אצמנ בקע רפכ

 הדגהמ םיחטש חופיס רחאל ,7691-ב 34.םילשורי

 ,בושייה יתב ןיב לובגה עבקנ ,םילשוריל תיברעמה

 ןלהל .ריעה לש טופישה חטשב ללכנ וקלח קרש ךכ

 .רפכה לש הז קלח לע קר לושכמה תוכלשהל סחייתנ

 וב וררוגתה םייפלא תנש ףוסב ,םילשורי ןותנש יפל

 44.םיבשות 005,01

 ,םילשורי חרזמ יבשות ראש ומכ ,בקע רפכ יבשות

 םיאשונו לארשיב �עבק בשות� לש דמעמ ילעב םה

 םימלשמ רפכה יבשות .תוילארשי תוהז תודועת

 ללוכ( םירחא םיסימו םילשורי תייריעל הנונרא

 תורמל .)דכו תואירב חוטיב ,מ�עמ ,הסנכה סמ

 םיתוריש םילבקמ םניאו טעמכ רפכה יבשות ,תאז

 אל ,החוור יתוריש ןיא רפכב .תוירוביצה תויושרהמ

 תקולח תעצבתמ אלו םילוח תפוק לש ףינס םייק

 )ישארה בוחרב דבלמ( תירוביצ הרואת וב ןיא .ראוד

 אלא תינוריעה םימה תשרל םירבוחמ םניא םיתבהו

 לכ םימ םהל קפסל תלגוסמ הניאש הללאמר לש וזל

.הפיצר הרוצב עובשה תומי

 לש א בלש תא טניבקה רשיא 2002 טסוגוא שדוחב

 ףטוע לש ינופצה עטקה תא םג ללכש לושכמה יאוות

 רפכל םורדמ רבוע הז רוזאב לושכמה יאוות .םילשורי

 אוהו רפכב םינורחאה םיתבהמ םירופס םירטמ ,בקע

 ברעממש )�רפוע הנחמ�( יאבצה סיסבהמ ערתשמ

 .מ�ק 8.3 ךרואל ,חרזמב הידנלק םוסחמ דעו רפכל

 לושכמה בחור ,תיברעמה הדגה ןופצב לושכמהמ הנושב

 תעדוה יפל .םירטמ םישישל 52 ןיב עוני הז רוזאב

 םג םיקהל תננכתמ לארשי ,טפשמה תיבב תוטילקרפה

 םלצבל םלוא ,הללאמר ןיבל בקע רפכ ןיב קמוע לושכמ

 ,ירקיעה לושכמה 54.קיודמה יאוותה לע עדימ ןיא

 תויוכזב השק העיגפ רורגל לולע ,טלחוה וילע יאוותב

 .םיבשותה לש םדאה

 םקותינ איה םיבשותב רתויב תיתועמשמה העיגפה

 ,עבק יבשותכ םדמעמ לשב .םילשורי יקלח ראשמ

 העונתה תולבגהל םיפופכ םניא בקע רפכ יבשות

 עונל םילוכי םהו םיחטשה יבשות ראש לע תולטומה

 רשקהב .םימוסחמב רובעלו לארשי תולובג ךותב

 יכ ןיבהל שי� :יכ הנידמה תוטילקרפ העידוה הז

 וב ןיאו ,דבלב ינוחטב לושכמ אוה םילשורי ףטוע

 לש[ םהיתובוח וא/ו םהיתויוכז ,םדמעמ תונשל ידכ

 יכ הפיסוה תוטילקרפה .�םויכ םהש יפכ ]םיבשותה

 םידחוימ םירתיהב דיוצת תימוקמה הייסולכואה�

 םילשורי ימוחת ךות לא רבעמ שפוח הל ורשפאיש

 ,תאז םע 64.�ןוחטיב ירודיסל ףופכב ,םהל הצוחמו

 עגונה לכב בקע רפכ יבשות לש רבטצמה םנויסינ

 תוקפס ררועמ תונורחאה םייתנשב עונל םתלוכיל

.הנידמה תוחטבה שומימל עגונב

 מ�ק השולשכ ,רפכל םורדמ אצמנ הידנלק םוסחמ

 בקע רפכ יבשותו ,םילשורי לש טופישה חטש ךותב

 םילשוריל עיגהל םנוצרבש םעפ לכב וב רובעל םיצלאנ

 רפכה יבשות לש עירכמה בורה .םתיבל רוזחל וא

 רובעל םיצלאנ םהו םילשוריב םירחא םירוזאב דבוע

 םיבשותה ,ףסונב .םתדובע םוקמל עיגהל ידכ םוסחמב

 תלבקל וא יאופר לופיט תלבק ךרוצל םילשוריל םיעיגמ

 םוסחמה לש ומויק 74.ריעב םינתינה םירחא םיתוריש

 לש העונתה תא ,ןיטולחל ענומ תובורק םיתיעלו ,בכעמ

 ל�הצש םעפ לכב .וילא הרזחבו םילשוריל רפכה יבשות

 ,תיפיצפס הארתה לשב ןיב - יטמרה רגס לע זירכמ

 רגסנ - תסנכל תוריחב וא הללאמרל ל�הצ תסינכ

 ירוזא ראשל עיגהל םילוכי םניא םיבשותהו םוסחמה

 .םילשורי

 00:60 העשב חתפנ אוה ,רוגס וניא םוסחמה רשאכ

 ותוליעפ תועש וכראוה הנורחאל .00:81-ב רגסנו רקובב

 םיקתונמ ,םוסחמה תריגס רחאל .00:12 העשל דע

 ירקמ טעמל ,םילשורי יקלח ראשמ בקע רפכ יבשות

 םוסחמה לש הריגסהו החיתפה תועש תארקל .םוריח

 םיבשותהו לגר יכלוה לש םיכורא םירות םירצונ

 .וב רובעל ידכ רתויו העשכ ךשמב ןיתמהל םיצלאנ

 םתינוכמב םוסחמה תא רובעל םישקבמה םיבשות

 ביתנ והז ןכש רתוי דוע ךורא ןמז ןיתמהל םיצלאנ

 םירבוע וכרד ,םורד ןוויכמ הללאמרל ירקיעה העונתה

 רפכ יבשות .הקפסא לש תויאשמ תורשע םוי ידמ

 לש םפוג לע תועצבתמה תוקידבה יכ םיננולתמ בקע

 תומזגומ ,תובורק םיתיעל ,ןה דחאכ םישנו םירבג

 .תוליפשמו

34. çì÷ îäðúåðéí òì ëôø ò÷á äîåáàéí ëàï ðàñôå áîäìê ñéåø áöìí áëôø á-30.1.42. ðúåðéí ðåñôéí ðîñøå ìáöìí òì-éãé ðöéâ åòã 

äëôø, ñîéç àáå øîéìä. 

44. ùðúåï éøåùìéí, 2002, ìåç 31/â. ìäòøëú åòã äëôø äéåí îúâåøøéí áå ë-000,51 úåùáéí. 

54. áúùåáú äôø÷ìéèåú ðàîø ëé "áùèç ùáéï îçðä òåôø åòã ôñâåú îúåëððú àó ä÷îúå ùì îëùåì ðåñó, äîëåðä îëùåì òåî÷". 

ø' åò/7952, äååòã ìôéúåç ëôø ò÷á åàç' ð' îùøã äáéèçåï åàç', úùåáú äîãéðä, ñòéó 33/â.

64. ùí, ñòéó 34.

74. úåùáé äëôø òúøå ìáâ"ö ðâã öä"ì, áàîöòåú òå"ã ãðéàì æééãîï, áá÷ùä ìùðåú àú ðåäìé äîòáø áîçñåí ÷ìðãéä: áâ"ö 5471 / 20 

îéðäì ÷äéìúé ìôéúåç áéú çðéðà åàç' ð' àìåó ôé÷åã äîøëæ. äòúéøä úìåéä åòåîãú ááéú äîùôè. 
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 יבשות םיצלאנ םילשורי ירוזא בורל עיגהל תנמ לע

 ,הידנלק םוסחמ תא תוצחל וחילצהש ירחא ,בקע רפכ

 שיבכה לע אצמנה ,םאר-א םוסחמ תא םג רובעל

 חותפ רתונ הז םוסחמ .הנינח תיב תנוכשב ישארה

 לע םלוא ,טלחומ רגס םיחטשה לע לטומ רשאכ םג

 ,הנורחאל .רבעמל רותב ףסונ ןמז ןיתמהל םיבשותה

 ינפב חתפנ ,)ןופצ ןיגב( 54 שיבכ תלילס תובקעב

 םוסחמ תא ףקועה יפולח העיסנ ביתנ םיבשותה

 תא בכעמה םוסחמ בצומ וב םג םלוא ,םאר-א

 .םילשוריל םתסינכ

 ,רפכה יבשותמ םיבר ,םוסחמב רבעמב םיישקה לשב

 תויורדעיה לשב םתדובעמ ורטופ ,םילשוריב וקסעוהש

 םיקסעמ םיסנרפתמה םיטעמה םירחוסה .םירוחיאו

 קר אל ,םהיקסע תא םייקל םישקתמ רפכה ךותב

 אלא ילכלכה בצמב הערהה בקע שוקיבב הדיריה לשב

.הרידס הרוצב הרוחס תלבקב םיישקה ללגב םג

 ,יאדוול בורק ,חיצני רפכל םורדמ לושכמה םוקימ

 םישרדנ םויכ .ותוא רימחי ףאו יחכונה בצמה תא

 םלוא ,םוסחמב תוהז תדועת קר גיצהל םיבשותה

 רתיה� לבקל ושרדיי םה לושכמה תמקה רחאל

 .םילשוריל סנכיהל ידכ �דחוימ

 םיישקהמ האצותכ ,וטילחיש בקע רפכ יבשות

 םוקמ תא קיתעהל ,םוסחמה תמקה רחאל ורצווייש

 ונכתסי ,םיחטשל םתדובע םוקמ תא וא םהירוגמ

 רוזחל םתוכז תוברל ,עבק יבשותכ םדמעמ תלילשב

 התיהש ,לארשי תוינידמ לשב תאז .רפכב ררוגתהל

 לש םדמעמ תא לולשל ,6991-9991 םינשב האישב

 זכרמ� תא וריבעה התנעטלש םילשורי חרזמ יבשות

84.ריעה חטשל ץוחמ לא �םהייח

 תוטלתשהה איה בקע רפכ יבשותב תפסונ העיגפ

 ץיח תריצי ןכו לושכמה תמקה ךרוצל תומדא לע

 וז הניחבמ .םתולעבבש תומדאל םיבשותה ןיב

 הדגה ןופצבש םירפכל בקע רפכ לש הרקמה המוד

 אוה הז רוזאב לושכמה לש עצוממה ובחור .תיברעמה

 טלתשה ותמקה ךרוצלש ןאכמו ,םירטמ םיעברא

 ספתנש חטשה בור .םנוד 051-כ לע ןוחטיבה דרשמ

 תוררוגתמה תוחפשמ 64 לש תיטרפה ןתולעבב אוה

 ךומסה רפכה יבשות תולעבב ותצקמו בקע רפכב

 501 ןיבל רפכה יבשות ןיב דירפי לושכמה .תאפאר

 ןתולעבבש לושכמל ברעמ-םורדמ תואצמנה תוקלח

 וללה תומדאהמ תיצחמכ .תוחפשמ 58 לש תיטרפה

 .תוקרי לודיגל םיבשותה תא תושמשמו תודבועמ

 קווישמ הסנכהה הווהמ תוחפשמהמ קלח ברקב

.ידיחיה הסנרפ רוקמ םייאלקחה םילודיגה

 יאוותה ,�םוקמב� תתומע לש תעד תווח יפל ,ףסונב

 ,בקע רפכ לש תינברואה תוחתפתהב עגפי עבקנש

 םילשורי תייריעש ראתמה תוינכת יתשמ הלועש יפכ

  תוירקיעה עקרקה תודותע 94.רפכה רובע תמדקמ

 ,רפכל ברעמ-םורדמש חטשב תואצמנ היינבל

 ,ךכמ האצותכ .לושכמה לש ינשה ורבעמ וראשייש

 ןתינ אלו בקע רפכ לש חותיפה תויורשפא ומצמוצי

 ,רוידה ימוחתב םיידיתעה םיכרצה לע תונעל היהי

 .ויבשות לש הרבחה ייחו רחסמה

 םיבשותה ייח תא ןכסל םג לולע יחכונה יאוותה

 םירויסה .לושכמה יאוותל ךומס םיררוגתמה

 תווהל םילולע םילורטפה שיבכ לע וכרעייש םייאבצה

 ושמתשיש ,םישומח םיניטסלפ לש תופקתהל דעי

 לע תוריל ידכ םתמכסה אלל םג םיבשותה יתבב

 םלשל םיתבה ירייד םילולע ,הזכ הרקמב .םילייחה

 םילולע םהיתבו יריב וביגי םילייחה םא ריחמה תא

 05.סרהיהל

 דגנ בקע רפכ יבשות ושיגהש רוערעב םינוידהמ דחאב

 הנוממה ,הזרת ינד מ�לא דיעה ,םהיתומדא תסיפת

 .רפתה בחרמ תלהנימב לושכמה יאוות ןונכת לע

 האצותכש ךירעמ אוה םאה הלאשל בישה הזרת

 תנכס תפקשנ םיתבל דואמ ךומס לושכמה םוקיממ

:ןובשחב חקלנ הז לוקיש םאהו ,םיבשותל םייח

 לכב עגופ רורטה ,רצמ ץוביקב הרקש ומכ הז

 הביבסב אצמנ אוה םא רשק אלל םוקמ

 ,ךלש דרשמה ןמ הרוי טסירורט םא ...תיניטסלפ

 לש לוקישה ...הרזחב וב ורי אלש הפצת לא

 םימייקתמה םינוידה תרגסמב אוה םייחה תנכס

 ,רדגה ךרואל ולעפיש םירויסל עגונב הלא םימיב

 לוקישב אלו הלאה םילוקישה לש םמוקמ םש

15.היוותהה לש

84. áöìí åäîå÷ã ìäâðú äôøè, äèøðñôø äù÷è - ùìéìú îòîã äúåùáåú îôìñèéðéí áîæøç éøåùìéí, àôøéì 7991.

94. òîåúú áî÷åí, çååú ãòú úëðåðéú áðåùà îëùåì ääôøãä áëôø ò÷á, îàøñ 3002 )ø' ðñôç ìãå"ç æä(. òîåúú "áî÷åí  îúëððéí ìîòï 

æëåéåú úëðåï" äå÷îä áùðú 9991 òì-éãé îúëððéí, âéàåâøôéí, àãøéëìéí åôòéìé æëåéåú äàãí áîèøä ì÷ãí àú æëåéåúéäï áúçåí äúëðåï 

ùì àåëìåñéåú îåçìùåú. 

05. áúçéìú çåãù éðåàø äøñ öä"ì áéú àçã áëôø ò÷á, àùø ìôé èòðúå, éøå îîðå ôìñèéðéí òì äçééìéí áîçñåí ÷ìðãéä.

15. ôøåèå÷åì éùéáä ùì áéú äîùôè äùìåí áúì àáéá îéåí 20.11.02, åò/7952, äååòã ìôéúåç ëôø ò÷á åàç' ð' îùøã äáéèçåï åàç'.
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 יאוותל ךומס םיררוגתמה םיבשותה ייחל הנכסה

 יתבל ל�הצ ירויס לש םתברקמ םג תעבונ לושכמה

 תוריתמ ל�הצ לש שאב החיתפה תוארוה .רפכה

 םילייחל תפקשנ אל םהב םירקמב םג ינלטק ירי

 תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמו םייח תנכס

 ירימ עשפמ םיפח םיניטסלפ תואמ ועצפנו וגרהנ

 ל�הצ ירויסל תוכימסב םיחרזא תעונת 25 .ל�הצ ילייח

 איבהל הלולע ,הלילה תועשב רקיעב ,לושכמה ךרואל

 וז הנכס לש התרמוח .עשפמ םיפחב תופסונ תועיגפל

 ונתנייש שאב החיתפה תוארוהב ,הבר הדימב ,היולת

 .םילייחל

25. áöìí, àöáò ÷ìä - éøé áìúé îåöã÷ åäåøàåú äôúéçä áàù áîäìê àéðúéôàãú àì-à÷öà, îàé 2002.

35. ø' áöìí, äåøñéí ùìåí - îãéðéåú ääøéñä ääîåðéú ùì áúé ôìñèéðéí áâãä äîòøáéú, ñôèîáø 7991. 

 להנימה לחה לושכמה תמקהל תודובעה תליחת םע

 םיתב סורהלו הסירה יווצ איצוהל יחרזאה

 יאוותל ךומס םיאצמנה םייניטסלפ םיבושייב

 רדעיה איה וז תוינידמל תימשרה הליעה .לושכמה

 הסירה יווצ להנימה איצוה התע דע .היינב ירתיה

 .הלא םיבושייב םינבמ 082-כל

 תועלבומב םינבמל םיסחייתמ םיווצה בור

 003,2-כ( אסיע תלזנב .לושכמה יאוותל ברעממש

 יווצ םינורחאה םישדוחב ולבקתה ,)םיבשות

 םירוגמ יתב 11 םהב ,םינבמ 071-כל הסירה

 םישישכ להנימה סרה 30.1.12-ב .קסע יתב ראשהו

 רפכל ךומסה קושב תויונחכ ושמישש ,םהמ

 העטרבב .הייברר-לא הקב לארשי-יברעה

 איצוה )םיבשות 002,3-כ( ןינג זוחמבש הייקרש-א

 הסירה יווצ םינורחאה םישדוחב יחרזאה להנימה

 ,תויונח 65 ,םירוגמ יתב 21 םהב ,םינבמ 27-ל

 המתע ןוזעב .דחא הכאלמ תיבו תורפתמ שולש

 רבמצד שדוחב ולבקתה )םיבשות 005,1-כ(

 81 םהב ,םינבמ םירשעל הסירה יווצ ןורחאה

 שומיש יתבכ םישמשמה םינבמ ינשו ,םירוגמ יתב

 םואב םירפכב .רפכה לש ןוכיתה רפסה תיבל

 006( ןינג זוחמבש חלאמ-לא רהדו ןחיר-א

 יתב הנומש םהב ,םיווצ העשת ואצוה )םיבשות

.רפס תיבו םירוגמ

 ךופהל םייופצה םיבושייב ולבקתה םיפסונ םיווצ

 זוחמבש דועלג תבזעב .לושכמל חרזממ תועלבומל

 השולשל םיווצ ולבקתה )םיבשות 001( היליקלק

 .דגסמ ישילשהו םירוגמ יתב םהמ םיינש ,םינבמ

 יווצ ואצוה )001,2( ןינג זוחמבש הבייט-א רפכב

 אצוה םיווצה דחא .םירוגמ יתב השולשל הסירה

 .הנורחאל לעופל

 יבחרב ,הרואכל ,תיקוח יתלבה היינבה תעפות

 םינשה תבר התוינידמב הרוקמ ,תיברעמה הדגה

 ירושיא םיניטסלפל ונתניי אל היפל לארשי לש

 תאז .םירעהו םירפכה לש יונבה םוחתל ץוחמ היינב

 ראתמ תוינכת לע תיתמגמ תוכמתסה תועצמאב

 םירדגומ ןהב יטירבה טדנמה תפוקתמ תונשוימ

 .םייאלקח םירוזאכ תיברעמה הדגה יחטש בור

 ימכסה םושיי רחאל םג ףקותב הרתונ וז תוינידמ

 %06-כ םיווהמה ,C יחטשל עגונה לכב ולסוא

 םירוזאב ,ךכמ האצותכ .תיברעמה הדגה חטשמ

 תרחא הרירב לכ םיבשותל הרתונ אל םימיוסמ

 יכרצ תא קפסל תנמ לע רתיה אלל תונבל אלא

35.סנרפתהל ךרוצה תאו הייסולכואה לש לודיגה

 לעופב תוסירהו הסירה יווצ לש יחכונה לגה

 םהב תוקוצמהו םיצחלה תכסמב ףסונ ךבדנ הווהמ

 הייסולכואה ,דיתעב הנותנ היהתו ,םויכ הנותנ

 .לושכמה יאוותל ךומס תררוגתמה תיניטסלפה

zqixd miza zerlaena leyknd
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 לארשי העבק אצקא-לא תדאפיתניא תליחתב רבכ

 ידכ הלוע וניאש ןייוזמ ךוסכס� להנתמ םיחטשב יכ

 םייטנוולרה ימואלניבה טפשמה יללכ ןכלו �המחלמ

 תולועפ ךלהמב םילחה הלא םה היתולועפ תניחבל

 אקנפשוג הנורחאל הלביק וז הרדגה 45.המיחל

 הרדגה לע ססבתהב 55.ןוילעה טפשמה תיבמ תיטפשמ

 םדאה תויוכזב העיגפה תא לארשי הקידצמ ,וז

 לושכמ תיינב ךרוצל תיניטסלפה הייסולכואה לש

 הדאפיתניאה תליחת זאמ הקידצהש יפכ ,הדרפהה

.םדאה תויוכזב תורחא תועיגפ תיחכונה

 ,םלועה יבחרבו לארשיב םיבר םינוגראו םינטפשמ

 בצמה תרדגה תא םילבקמ םניא ,םלצב םהבו

 הדגה יחטשמ קלח תרבעה רחאל םג .לארשי לש

 הרתונ תיניטסלפה תושרל הזע תעוצרו תיברעמה

 המיחלה יעוריא .םיחטשב שבוכה חוכה לארשי

 קידצהל םילוכי םניא םיחטשב םויה םימייקתמה

 םניאו המחלמכ םיחטשב שחרתמה לש תפרוג הרדגה

 שבוכה חוככ היתובוחמ םלעתהל לארשיל םיריתמ

 תיחרזאה הייסולכואה לע ןגהל בייוחמה ,םיחטשב

 םודאה בלצה .התחוורלו המולשל גואדלו םיחטשב

 עבק ,הבנג תונמא לש ןמושיי לע הנוממה ,ימואלניבה

 הרתונ לארשי �תיחכונה תומילאה לש רשקהב םג� יכ

 תביוחמ איה ךכיפלו םיחטשב תשבוכה המצעמה

 םיללכו תיעיברה הבנג תנמא תוארוה תא םייקל

 65.שוביכב םיקסועה םירחא

 ותלוחת תא תלטבמ הניא שוביכה יניד לש םתלוחת

 ךישממה ,םדאה תויוכז רבדב ימואלניבה טפשמה לש

 ם�ואה תודעו .םיחטשב היתולועפב לארשי תא בייחל

 תיעמשמ דח ועבק הז טפשמ לש ומושיי לע תונוממה

 רבדב תונמאה תוארוה תא אלמל לארשי לע יכ

 ,התטילש תחת םינותנה םיחטשה לכב םדאה תויוכז

 תוביסנב םג ,הזע תעוצרו תיברעמה הדגה תוברל

75.אצקא-לא תדאפיתניא ץורפ רחאל ורצונש

 לכל תטלחומ הנגה קינעמ וניא ימואלניבה טפשמה

 תויוכזב העיגפה ןהב תוביסנ ויהיו םדאה תויוכז

 רדגומ בצמה םא ןיב ,תיקוח היהת תומייוסמ םדא

 ןיבו �המחלמ ידכ עיגמ וניאש ןייוזמ ךוסכס�כ

 תויוכזב תועיגפה ,םלוא .שוביככ רדגומ אוה םא

 ,םימייוסמ םיאנת םייקתהב קר תויקוח ויהי םדאה

 לבקנ םא םגש ,ןאכמ .ימואלניבה טפשמב םיטרופמה

 ןיידע ,םיחטשב שחרתמל לארשי לש התרדגה תא

 לככ תושעל תיאשר לארשיש רבדה תועמשמ ןיא

 השק ,המחלמ ןמזב םג .תולבגה אלל החור לע הלועה

 תוארוה יפל לועפל תובייוחמ תונידמ ,היהתש לככ

 םיכרצ המחלמ ןמזב יכ הנעטהו ימואלניבה טפשמה

 ןמזמ התחדנ ,רחא לוקיש לכ לע םירבוג םייאבצ

 הלועפ לכ .םיימואלניב טפשמ יתבו םינטפשמ ידי-לע

 םיברועמה םידדצהו קוחה תרגסמב תושעיהל תבייח

 יכרד תא רוחבל םיישפוח םניא ןייוזמה ךוסכסב

85.םהלש המיחלה יעצמא תאו המיחלה

dribtd zeiekfa mc`d - dxtd ly htynd  
ine`lpiad

45. òîãä æå ðèòðä òì-éãé éùøàì îàæ úçéìú äàéðúéôàãä äðåëçéú áôðé áâ"ö åáôðé ôåøåîéí áéðìàåîééí. ìàçøåðä äáäéøä äîãéðä 

áäøçáä àú òîãúä æå áúùåáä ìòúéøä áðåâò ìîãéðéåú "äçéñåìéí". ø' äåòã äöéáåøé ðâã òéðåééí åàç' ð. îîùìú éùøàì åàç', äåãòä 

îùìéîä îèòí ôø÷ìéèåú äîãéðä, ñòéôéí 7-85. 

55. áâ"ö 20/5107, 9107  òâ'åøé ð' îô÷ã ëåçåú öä"ì áâãä äîòøáéú åàç'.

65.  åòéãú äîãéðåú äîú÷ùøåú áàîðú â'ðáä äøáéòéú - äöäøú äååòã äáéðìàåîé ùì äöìá äàãåí, â'ðáä, 5 áãöîáø 1002, ñò' 2. 

75. gnidulcnoC  snoitavresbO  fo  eht  eettimmoC  no  cimonocE  , laicoS  dna  larutluC  sthgiR  : learsI , 10.8.13  , E/C  . 21 /1/ ddA . 96  ; snoisulcnoC 

dna  snoitadnemmoceR  fo  eht  eettimmoC  tsniaga  erutroT  : learsI  , 10.11.32  , TAC /C/ IIVXX / lcnoC  . 5  ; gnidulcnoC  snoitavresbO  fo  eht 

eettimmoC  no  eht  sthgiR  fo  eht  dlihC  : learsI  , 20.01.9  , CRC /C/ ddA . .591 

85. L.C  . neerG  , ehT  yraropmetnoC  waL  fo  demrA  tcilfnoC  , retsehcnaM  ytisrevinU  sserP  , 0002  , p  . 321  ; A.P  . sregoR  , waL  no  eht 

dleifelttaB  , retsehcnaM  , retsrehcnaM  ytisrevinU  sserP  , 6991  , p  . .4
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dgead lageo gletez

 תקדצומ תויהל הלוכי אל םדאה תויוכזב העיגפ

 התוא תא וגישיש תויפולח הלועפ יכרד תומייק םא

 ןגועמ הז ללכ .וזכ העיגפ וררגי אל רשאו הרטמה

 קסועה ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב בטיה

 רבדב ימואלניבה טפשמב 95,שוביכו המחלמ יבצמב

 ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספבו 06םדאה תויוכז

16.לארשיב

 הסחייתהב ,הנידמה הנייצ צ�גבל היתובושתמ תחאב

 ,טקננש ךלהמב רבודמ� יכ ,לושכמה תמקהב ךרוצל

 םירחא םינוש םידעצ וטקננש רחאל קרו ,הרירב תילב

 ,תאז םע 26.�רורטה לג תמילב תא וגישה אלש

 תורחא תובושתב ומכ וז הבושתב ,הטריפ אל הנידמה

 םידעצ� םתוא םהמ ,הז אשונב צ�גבל ורסמנש

 עודמו לארשיב םיעוגיפ עונמל ידכ וטקננש �םירחא

.הלא םידעצ ולשכנ

 םימייק יכ הלוע ,הנידמה רקבמ ךרעש הקידבמ

 תופולח שמשל םילוכי ויהש םיעצמא ינש תוחפל

 לע הרתיו הנידמה .הדרפהה לושכמ תמקהל תויואר

 הכ תועיגפ םיררוג םניא םהש תורמל ,םתוליעי תניחב

 תיניטסלפה הייסולכואה לש םדאה תויוכזב תובחרנ

 .לושכמה תמקה ומכ

קוריה וקה לעש םימוסחמה לש םתוליעי

 ןיבל לארשי ןיב ץוצחיש לושכמ םיקהל הטלחהה

 חטש ךותב םיעוגיפ עונמל ידכ תיברעמה הדגה

 םיעוגיפה יעצבמ יכ החנהה לע תססובמ ,לארשי

 ןיבש םיחותפה םיבחרמה ךרד לארשיל םיסנכנ

 הרואכל ןתינ םהב ,םימוסחמה ךרד אלו םימוסחמה

 הנידמה רקבמ ח�וד יפלש אלא .םיסנכנה לע חקפל

 וז החנה ,2002 ילויב םסרופש רפתה בחרמ אשונב

 .תקייודמ הניא

 ןתינ םכרד םימוסחמ 23 םיסורפ קוריה וקה ךרואל

 תוירחאב םיאצמנ םהמ םישולש .לארשיל סנכיהל

 סחייתהב .לארשי תרטשמ תוירחאב םיינשו ל�הצ

 הדאפיתניאה תליחת זאמ לארשיב ועצובש םיעוגיפל

 ,הלע ל�הצ יכמסממ� יכ הנידמה רקבמ ןייצ תיחכונה

 תפותה תוינוכמו םידבאתמה םילבחמה תיברמ יכ

 ,םימוסחמה ךרד לארשי ךותל רפתה בחרמ תא וצח

 36.�עורג ףאו הקול םהב קודיבהש

 םייתועמשמ םייוקיל לע עיבצה רקבמה ח�וד

 םוסחמב�ש ח�ודב עבקנ ראשה ןיב .םימוסחמב

 תדקפמ םעטמ המישמ קית וא תידועיי הדוקפ ןיא

 זכרמו םוסחמה תומישמ תא רידגמ רשא ,הביטחה

 דויצ ןיא� םימוסחמב יכו �ותוליעפל םילהנה לכ תא

 ,בכר ילכ לש ינוחטיב קודיבל המיאתמ תיתשתו

 רקבמה סחייתה וירבד םוכיסב .�תורוחסו םדא ינב

 ךכ לע עיבצהש ,םימוסחמל עגונב יאבצ ךמסמל

 םיכורע םניא רפתה בחרמב םימייקה םימוסחמהש�

 ךרוצ לעו ,םישנאו םינעטמ ,בכר ילכ הכלהכ קודבל

 םדא חוכ תרזעב םימוסחמב קודיבה רופישב ףוחד

 םיעצמאב שומיש ;בכרה ילכ תקידבל ןמוימו עובק

46.�םירבעמה דוסימו ;םייגולונכט

 וליאו 2002 ילוי שדוחב ומסרופ הנידמה רקבמ יאצממ

 הלשממב הלבקתה לושכמה תמקה לע הטלחהה

 םוסרפ תובקעב התנוש אל וז הטלחה .ןכ ינפל שדוחכ

 םייתועמשמ םייוניש ושענ אל יכ הארנו םיאצממה

 .רקבמה עיבצה ןהילע תויעבהמ קלח ולו רותפל ידכ

 תינוציקה ךרדה תא הנידמה הפידעה ,תאז םוקמב

 תויוכז תורפה לש הכורא הרושב הכורכ רשא רתויב

 תיטפשמה התבוח תא לארשי הרפה ךכב .םדאה

 יעצמאב תטקונ איהש ינפל תויפולח םיכרד תוצמל

 .דחוימב תורומח םדאה תויוכז לע ויתוכלשהש

 הדגל לארשי ןיב םימוסחמה רפסמ ,וזמ הרתי

 השיגהש ךמסמ יפל .לושכמה תמקה תובקעב לדגי

 ,לושכמב תונביהל םירומא ,צ�גבל הנידמה תוטילקרפ

 םירעש 62-ו םימוסחמ השימח ,דבלב ןושארה בלשב

 רפשל ידכ רבד השעת אל הנידמה םא .םייאלקח

 בצמ רצוויהל לולע ,םימוסחמה לש םתוליעי תא

 תא ריבגת לושכמה תמקה אקווד וב ילסכודרפ

 תכרעמ םא םג .לארשי ךותב םיעוגיפל הנכסה

 םימוסחמב םייוקילה תא ןקתל תננכתמ ןוחטיבה

 יעצמא תפסוה ידי-לע לושכמה טקייורפ תרגסמב

95. ø' ìîùì ñòéó 75 )3( ìôøåèå÷åì äøàùåï ìàîðåú â'ðáä îùðú 7791.

06. áðåâò ìæëåú ìáøéàåú ø' ìãåâîà ñòéó 92 ìäòøä äëììéú îñ' 51 ùì åòãú äàå"í ìæëåéåú äëìëìéåú, çáøúéåú åúøáåúéåú îùðú 
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 םירופישש ירה ,ןמוימ םדא חוכו םימכחותמ הקידב

 תמקהב ךרוצ ןיאו םויה םג תושעיהל םילוכי הלא

 הז המאתה רסוחל יכ ןכתיי .ךכ ךרוצל לושכמה

 שאר ןווכתה עצומה ןורתיפה ןיבל היעבה ןיב

 וסחייתהב ,רמא רשאכ ןורש לאירא הלשממה

 דעונו יטסילופופ אוה ןויערה� יכ ,הדרפהה לושכמל

 56.�תויטילופ תורטמ תרשל

רפתה בחרמ תחטבא

 ךרואל ל�הצ לש ותוכרעיה תא םג קדב הנידמה רקבמ

 םיניטסלפ לש הסינכ עונמל הדעונש רפתה בחרמ

 םיבחרמה ךרד לארשי תנידמ ימוחתל רושיא אלל

 .1002 ילוימ טניבקה תטלחהל םאתהב ,םיחותפה

 ,םימוסחמב םייוקילה רופישל המודב ,וזכ תוכרעיה

 התוחפ םדאה תויוכזב התעיגפש הפולח הווהמ

.לושכמה תמקהל האוושהב

 �השדח הסיפת� ל�הצ שביג ,הנידמה רקבמ ח�וד יפל

 ל�כטמרה ידי-לע הרשואש ,םיחטשב ותוליעפל

 תוכרעיהה לע ל�הצ רתיו ,ךכמ האצותכ .2002 ראוניב

 הדקפמה� תא קריפו רפתה בחרמ רוזאב תדחוימה

 הדעונ רשאו 1002 ילויב המקוהש ,�תיתמישמה

 לע תוירחאה .רפתה בחרמב ל�הצ תוליעפ תא םאתל

 תוביטחה ידקפמ ןיב הקלוח רפתה בחרמ תחטבא

 תרגסמב ונפוה םיעצמאהו םיצמאמה רקיע .הרזג לכב

 :םירחא םידעיל וז הסיפת

 הליבוה ש�ויאב ל�הצ לש השדחה הסיפתה

 ,רפתה בחרמב ולעפש תוחוכה תיברמ לש הטסהל

 בכר ילכ םיענ םהבש ,העונתה יריצ תחטבאל

 םיבושייל הכומסה ש�טב תוליעפל ;םיילארשי

 יחטש ךותב ע�חפ לוכיסלו ;ש�ויאב םיילארשיה

 .תויניטסלפה םירעה בחרמב רקיעב ,ש�ויא

 הדקמתה אל ל�הצ תוחוכ לש תיעצבימה תוליעפה

 ילכו םדא ינב לש רבעמ תעינמ לש תומישמב

 המגמ .םירבעמה ךרד אלש לארשיל ש�ויאמ בכר

 םיארחאה תוחוכה לש תודוקפב הפקתשה וז

 תויעצבימה תויחנהבו ,רפתה בחרמב תורזגל

 ל�הצ יכמסממ .בחרמב תולעופה תוביטחה לש

 תויופידעה רדס שארב אצמנש אשונה יכ ,הלע

 יחטש קמועב המיחלה אלא רפתה בחרמ וניא

...פ�שרה

 רפתה בחרמב ל�הצ לש השדחה הסיפתה םושיי

 תא םשייל תלוכיה לע ןיפיקעבו תורישי עיפשה

 םיעיפשמה םיביכרמה .רפתה בחרמ תינכת

 תוליעפה לש יתועמשמ םוצמצ :רתיה ןיב ,םניה

 ;לארשיל ש�ויאמ םיניטסלפ לש רבעמ תעינמל

 םיסלכואמ אלה םיחטשב ל�הצ תוחכונ םוצמצ

 םואיתה תמרב הדיריו ;רפתה בחרמ ךרואל

 תרטשמ תוחוכל ל�הצ תוחוכ ןיב הלועפה ףותישו

...לארשי

 בחרמ לש לודגה ובור ,תרוקיבה םויס דעומב

 ל�הצל .תויפצת ידי לע הכלהכ הסוכ אל רפתה

 ;םיננתסמ רותיאל םייגולונכט םיעצמא ורסח

 רפתה בחרמב ל�הצ תוחוכ לש תודיינה יעצמא

 ןמז יקרפב יוהיזה תודוקנל העגה ורשפא אל

 המייקתה לארשי תרטשמל ל�הצ ןיב ;םירצק

 לש הליעי הלעפה הענמש ,תלבגומ תרושקת

66.תוחוכה

 םתלעפהש םיבר םיעצמא לע םיעיבצמ הלא םירבד

 תסינכל םלוה הנעמ קפסל ילוא הלוכי התיה בלושמב

 ךרוצל םיחותפה םיבחרמה ךרד לארשיל םיניטסלפ

 ,םירויס ,יתועמשמ תוחוכ ףקיה :םיעוגיפ עוציב

 ןניבו ל�הצ תודיחי ןיב ההובג םואית תמר ,תויפצת

 טילחה ל�הצ ,םלוא .דועו לארשי תרטשמ ןיבל

 ,עבקש השדחה תוינידמה לשב וז הפולח ןוחבל אל

 תופידע רדסב איה רפתה בחרמ תחטבא היפל

 העיגפ ומכ ,תורחא תומישמב עיקשהל ףידעהו ,ךומנ

 תושרה לש תויתשתבו לארשי דגנ תוליעפב םידושחב

 .םילחנתמ לע הנגהו תיניטסלפה

 רוסחמ תרצוי ל�הצ לש השדחה ותוינידמש הדבועה

 הניא ,רפתה בחרמ תחטבא ךרוצל םדא חוכב

 תופולח תוצמל התבוחמ לארשי תא תררחשמ

 הסינכ תמיסח םא .התוחפ םדאה תויוכזב ןתעיגפש

 יפכ ,ףוחד ךרוצ ןכא איה לארשיל םיניטסלפ לש

 אטבתת וז תופיחדש יוארה ןמ ,הנידמה תנעוטש

 המישמ ,ןיפוליחל ,םא .םייוארה םיבאשמה תאצקהב

 תכרעמ לש תויופידעה רדס שארב תדמוע הניא וז

 תושק הכ תועיגפ קידצהל ןתינ אלש ירה ,ןוחטיבה

 .הגישהל ידכ םדאה תויוכזב

wairz dzee`i: yiwelim lbihiniim 
nel yiwelim fxim

 אוה הדרפהה לושכמ יכ לארשי תנעט תא לבקנ םא םג

 לארשיל םיניטסלפ לש הסינכ תעינמל הדיחיה ךרדה

 הבוחה לארשי לע הלח ןיידע ,םיעוגיפ עצבל ידכ

 תוחפש המכ עגפתש הרוצב לושכמה יאוות תא עובקל

 תא וליבוהש םילוקישה לש הניחב .םדאה תויוכזב

56. òîéú áï-àøåéä, "ùøåï ìùåèøé îøçá äùøåï: âãø ääôøãä äéà øòéåï ôåôåìéñèé", äàøõ, 20.4.21.

66. îá÷ø äîãéðä, ùí, òî' 22-12.
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 בלשב לושכמה יאוות תעיבקל תוטלחהה ילבקמ

 .עירכמה לוקישה היה הז אלש ךכ לע העיבצמ א

 תויוכזב העיגפה םוצמצ ןיבל םניבש ,םירחא םילוקיש

 תא רבד לש ופוסב ועבקש םה ,רשק לכ ןיא םדאה

 .יאוותה

 עבקנש יאוותה תא קידצהל לארשי לש התבוח

 הלוכי הניא הנידמה .דרפנב ולש קלח לכל תסחייתמ

 וחנהש םילוקישל עגונב תויללכ תורהצהב קפתסהל

 יאוותהמ עטק לכל תדרפנ הקדצה קפסל הילעו התוא

 .םדאה תויוכזב העיגפ תררוג לושכמה תמקה וב

 לוקישה� יכ הנידמה הרסמ צ�גבל התבושתב

 לש יאוותה תריחבב יזכרמה לוקישה היה יעצבמה

 םיביכרמ השולש םיללכנ הז לוקישב 76.�לושכמה

 .יפרגופוטה לוקישה אוה ןושארה ביכרמה :םיירקיע

 תריחב הרזגנ ינוחטיבה לוקישהמ� ,הנידמה תנעטל

 תדימב ,רובעל לושכמה לע .יפרגופוטה יאוותה

 תאזו ,םהיתוביבס לע םיטלושה םיחטשב ,רשפאה

 ,ריצה ךרואל םילעופה תוחוכב העיגפ עונמל תנמ לע

 ינשמש םיחטשה רבעל תויפצת עצבל תוחוכל רשפאלו

 .�רדגה ידצ

 ששחה� :�ןוחטיב בחרמ� תריצי אוה ינשה ביכרמה

 תוחוכ יכו ,תורידחה לכ תא ענמי אל לושכמה יכ אוה

 תא לכסל תנמ לע ןמזב עיגהל ולכוי אל ןוחטיבה

 יפרגואיג ןוחטיב בחרמ ,רומאכ ,שרדנ ןכל .ותייצח

 ש�ויא םוחתב ףדרמ עצבל םימחולה תוחוכל רשפאיש

 תנידמ ימוחתל ורדחי הלאש םדוק םילבחמה רחא

.�הב ועמטייו לארשי

 תויולחנתה רתויש המכ תללכה אוה ישילשה ביכרמה

 אוה ששחה� ,הנידמה תבושת יפל .לושכמל ברעממ

 םיבושי לא םיעוגיפה תא זקנת לושכמה תמקה יכ

 םיבושיל תיחרזמ רובעת רדגה יכ טלחוה ןכלו ,הלא

 ,םהילא השיגה יכרדלו ,םהל םג קפסל הרטמב ,הלא

86.�הנגה

 .םיימיטיגל ,םהינפ לע ,םה םינושארה םיביכרמה ינש

 הדימ וזיאב ןוחבל םילכה תא ןיא םלצבל ,תאז םע

 תמועל .לושכמה יאוות תריחבב יוטיב ידיל ואב םה

 הלוכי הניא לושכמל ברעממ תויולחנתה תללכה ,תאז

 תושק תועיגפ קידציש ףוחד יאבצ לוקישכ בשחיהל

 םיימיטיגל יתלב םילוקישו הז לוקיש .םדאה תויוכזב

 ןפואב עגופה יאוות תריחבל וליבוה ,)ןלהל ר( םיפסונ

 הקדצה לכ ךכל היהתש ילבמ ,םדאה תויוכזב השק

.ימואלניבה טפשמה לש הרפה ךותו תינוחטיב

 תויולחנתה תחצנה

 תויולחנתהה ,ימואלניבה יראטינמוהה טפשמה יפל

 תנמא .תויקוח יתלב ןה םיחטשב לארשי המיקהש

 ריבעהל תשבוכה הנידמה לע תרסוא תיעיברה הבנג

 תונקת וליאו שובכה חטשה לא החטשמ הייסולכוא

 חטשב עבק לש םייוניש תכירע לע תורסוא גאה

 תועיגפ הירחא הררג הלא םירוסיא תרפה .שובכה

 ,םיחטשה יבשות לש םדאה תויוכזב תולדגו תוכלוה

 לש תופקתה ינפמ םילחנתמה לע ןגהל הרטמב רקיעב

 96 .םיניטסלפ

 הרפה הווהמ תויולחנתהה לש ןמויק םצעש ןוויכמ

 .ןתונפל לארשי לש התבוח ,ימואלניבה טפשמה לש

 לארשי ימוחת ךותל םילחנתמה יוניפ יכ קפס ןיא

 לע - רתוי ההובג אל םא - המוד הנגה םהל קפסי

 יברעמה ודיצמ ןתללכה תורשפאל האוושהב ,םהייח

 תויוכזב תפסונ העיגפ ענמי םג הז ןורתפ .לושכמה לש

.תיניטסלפה הייסולכואה לש םדאה

 אל ,ןמוקמב תויולחנתהה תא לארשי ריאשת םא םג

 הנגהל תרחא הפולח לכ ןיא יכ הנעטה תא לבקל ןתינ

 יברעמה ודיצב ןתללכה דבלמ ןהיבשות לעו ןהילע

 ,וראשיי םיחטשב תויולחנתהה בור .לושכמה לש

 ןהילע ןגהל הרטמב .לושכמל חרזממ ,םירבדה עבטמ

 ללוכ ,םידעצ לש הרוש לע ןוחטיבה דרשמ טילחה

 יעצמא םע תינורטקלא רדג ללוכה שדח ןוגימ ךרעמ�

 ירוזא� תמקהו �07שיואמ יזכרמ הרקב רדחו הערתה

 רבגותת םהב ,תויולחנתהל ביבסמ �םידחוימ ןוחטיב

 יבגל םימוד םידעצ טוקנל העינמ לכ ןיא 17.הרימשה

 רבד ,לושכמל ברעממ לולכל טלחוהש תויולחנתהה

 היהו ןהל ףקשנה םויאל ריבס ןורתיפ קפסמ היהש

 םיניטסלפה תויוכזב תועיגפה תא רכינ ןפואב םצמצמ

.הדגה חטש קמועב יאוותה תעיבקמ תורזגנה

 םלעתהל הרחב לארשיש ,הלא תופולח יתש לש ןמויק

 דמועה יתימאה עינמה יכ ששחה תא הלעמ ,ןהמ

 אל לושכמה יאוות תודוא טניבקה תטלחה ירוחאמ

 תעיבק אלא םילחנתמה ייחל תיברמ הנגה היה

 הלא תויולחנתה תחצנהל ומרתיש חטשב תודבוע

.לארשי לש ינובירה החטשל ןחופיסו

76. úùåáú äîãéðä, áâ"ö àì äàãé, ñòéó 81.

86. ùí ñòéôéí 91-81.

96. ìäøçáä áðåùà ääôøåú ùì æëåéåú äàãí äðåáòåú î÷éåîï ùì ääúðçìåéåú ø' áöìí, âæì ä÷ø÷òåú.

07. àìëñ ôéùîï åéåáì ÷øðé, "04 äúðçìåéåú éå÷ôå áâãøåú àì÷èøåðéåú", tenY, 20.7.9.

17. òîåñ äøàì, "àæåøé áéèçåï áäúðçìåéåú éëììå úöôéåú åñéåøéí", äàøõ, 20.21.62.
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םייתגלפמ-םייטילופ םילוקיש

 �רפתה בחרמ� ךרואל ףוצר לושכמ םיקהל ןויערה

 ,ללכב ןימיב םייטילופ םימרוג לש םתודגנתהל הכז

 םתנעט .טרפב םילחנתמל םירושקה םימרוג לשו

 לולע הזכ לושכמש התיה הלא םימרוג לש תירקיעה

 לארשי ןיב ץוצחיש ינידמ לובגל רצק ןמז ךות ךופהל

 הנעטה התלעוה ,ףסונב .םוקתש תיניטסלפה הנידמל

 ובורב ףפוחה יאוות לע הזכ ףקיהב לושכמ תמקה יכ

 םצע לשב ,םיניטסלפל יטילופ גשיה הווהי קוריה וקל

 הדרפהל תיטנוולר תוסחייתה תדוקנכ הז וקב הרכהה

 ידי-לע התלעוה וז הנעט 27.תיברעמה הדגל לארשי ןיב

 תצעומ ר�ויו ץראה ןותיעב טסיצילבופ ,לארה לארשי

 :רבעשל ע�שי

 תוברקב ,ומצעל בישה ל�הצש רחאל םיישדוחכ

 רשוכמ לטובמ אל קלח ,ןגמ תמוח עצבמב

 תגהנהב ,לארשי תלשממ הקינעמ ,העתרהה

 .תאפרעל יגטרטסאה ןוחצינה תא ,ןורש לאירא

 ,םימיה תשש תמחלמ רחאל הנש 53 קוידב

 יתלבו תירזכא רורט תמחלמ לש םייתנשכ רחאלו

 תדמוע הניאש ,לארשי תלשממ הטילחמ ,תקסופ

 ,םיריכב לש םגו - תשתומ להק תעד לש הצחלב

 וק םיקהל - ןוחטיבה תכרעמב ,הווהבו רבעב

 יווק תא ,ורקיעב ,ףופחיש ,ינוחטיב הדרפה

9491.37-מ קשנה תתיבש

 ירש ושיגדהו ורזח ,הלא תויודגנתהו תוגשהל הבוגתב

 לושכמה יכ ,טרפב ןוחטיבה רשו ,ללכב הלשממה

 הווהי אל אוהו רוהט ינוחטיב יפוא לעב היהי םקויש

 לש יאוותה תעיבק .ינידמ לובג ןפואו םינפ םושב

 לככ ,שמשמ קוריה וקל ףופחי אלש ךכ לושכמה

 טקייורפה ידגנתמל רדשל ידכ הלשממה תא ,הארנה

 .ינידמ לובגב רבודמ ןיא יכ

 חווד ץראה ןותיעב המסרפתהש העידיב ,לשמל ךכ

 רדג יכ רפתה וק תלהנימ תא החנה רזעילא ןב� יכ

 ,ינידמ לובגכ ושרפל ןיאש יאוות לע הנבית הדרפהה

 תרש 47;�ןוחטיבה תא ריבגהל דעונש לושכמכ אלא

 תא הלשממה תבישיב העיבה תנביל רומיל ךוניחה

 תוחנהל םיכירצש תונורקעה� דחאש ךכ לע התעד

 אלו תינוחטיב רדג הייהתש אוה רדגה תיינב תא

 םינפה רש שיגהש ךמסמב 57;�ינידמ לובגכ הארית

 יאוות� יכ שרופמב עצומ הלשממה שארל ישי ילא

 קחורמ היהי אלא ,קוריה וקה תא ףופחי אל רדגה

 ינוחטיב הדרפה וק הז היהי ןכאש תנמ לע ןתינש לככ

67.�ינידמ אלו

 םילוקיש אל יכ ששחה תא תוקזחמ הלא תויואטבתה

 ילבקמ לש םהיניע דגנל ודמע םירוהט םיינוחטיב

 םירוזאב יכ ןכתיי .םייטילופ םילוקיש אלא תוטלחהה

 וקה לע רבועה יאוות לש תינוחטיבה ותוליעי םיבר

 תוליעימ תלפונ הניא לארשי חטש ךותב ףא וא קוריה

 יטילופה ריחמה לשב החדנ אוה םלוא ,עבקנש יאוותה

 .וזכ הריחבב ךורכה

לארשי יבשות לש םייחה תוכיא

 טניבקה ידי-לע רשואש יפכ ,א בלשב לושכמה יאוות

 ,היליקלק וללכנ הב תעלבומ רצי ,2002 טסוגואב

 וז הרוצב יאוותה ןונכת .)הפמ ר( היטע סארו הלבח

 השנמ יפלא תולחנתהה תא ריאשהל הרטמב השענ

 שיבכ רתונ הז יאוות יפל ,תאז םע .לושכמל ברעממ

 חרזממ ,לארשי םע השנמ יפלא תא רבחמה ,55

 תולחנתהה יבשות תשיג תא חיטבהל תנמ לע .לושכמל

 שדח שיבכ לולסל ןוחטיבה תכרעמ הטילחה ,לארשיל

 ןתמ בושייה ךרד לארשי םע השנמ יפלא תא רבחיש

 77.קוריה וקה ךותבש

 יאוותל תוצרחנ ודגנתה )םיבשות 005,2( ןתמ יבשות

 .םהייח תוכיאב השק עגפי אוה םתנעטל ןכש הז

 שיבכה תלילס יכ היה םיבשותה לש ירקיעה םששח

 עגפיו בושייה זכרמב העונת סמוע רוציי שדחה

 יגיצנ יפל ,ףסונב .ולש םיקוריה םיחטשהמ קלחב

 רשפאי טניבקה ידי-לע רשואש יאוותה ,םיבשותה

 ,היליקלק םע הלבח הרייעה לש התורבחתה תא

 םיילארשיה םיבושייה לע ינוחטיב םויא רוצייש רבד

 ,ןנכותמה יאוותה תא תונשל הרטמב .םיכומסה

 תונגפה ןגראש �קבאמ הטמ� םיבשותה ומיקה

 אבצ ישנא םע רוזאב םיכרדומ םירויס ךרעו

 87.םיאקיטילופו

 יאוות .ירפ ואשנ ןתמ יגיצנ וליעפהש םיצחלה

 הרובחת ביתנכ שמשל ךישמי 55 שיבכו הנוש לושכמה

27. îàåçø éåúø, äçìéôä îåòöú éù"ò àú äúðâãåúä äâåøôú ìîëùåì áòîãä äúåîëú áä÷îú îëùåì ìôé úååàé ùéòáåø îæøçä îäúååàé 

äðåëçé åéëìåì îñôø øá éåúø ùì äúðçìåéåú îîòøá ìå. ø' áðãåï ðãá ùøâàé, äàøõ, 30.2.4.

37. "ùøåï îòðé÷ ðéöçåï ìòøôàú", äàøõ, 20.6.31.

47. àîðåï áøæéìé åöáé æøçéä, "îúçéìåú äòáåãåú ìä÷îú äâãø á÷å äúôø", äàøõ, 20.6.11 )ääãâùä ùìðå(.

57. ãéàðä áçåø, "âãø ääôøãä: ëì ääñúééâåéåú", tenY, 20.7.4 )ääãâùä ùìðå(.

67. îæì îåòìí, "ù"ñ: ìëìåì éåúø ééùåáéí îîòøá ìâãø", äàøõ, 20.7.4.

77. îæì îåòìí, "îèä äîàá÷ ðâã ÷ì÷éìéä äâãåìä", äàøõ, 20.8.72.

87. ôòåìåúéå ùì äîèä îúåòãåú áàúø äàéðèøðè ùì äééùåá: www . natam . inum . li
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 ינרק( הל תוכומסה תויולחנתההו השנמ יפלא רובע

 יונישמ האצותכ .)לאונמעו ןורמוש הלעמ ,ןורמוש

 007,6( היטע סארו הלבח םיבושייה וכפהי הז

 הב ,היליקלק ריעהמ דדובתש תעלבומל )םיבשות

 ןיב קחרמה .םינוש םיתוריש םיבשותה םילבקמ

 רחאל .דבלב םירטמ םייתאמכ אוה היליקלקל הלבח

 העונתהש החנהב ,םיבשותה ושרדיי לושכמה תמקה

 עונל ידכ םירטמוליק םירשעכ עוסנל ,רשפאתת וכרד

.היינשל תחא ןיב

 ,יטנוולר לוקיש הניא לארשי יבשות לש םייחה תוכיא

 היתולועפ תעיבק ךרוצל ,ימואלניבה טפשמה יפל

 איה המכו המכ תחא לע .שובכ חטשב הנידמ לש

 יפלא לש םדאה תויוכזב העיגפ קידצהל הלוכי הניא

 .םיבשות

תוקיתע לע הרימש

 תורובקה תוקיתע רמשל ןוצרה יכ ודוה הנידמה יגיצנ

 .לושכמה יאוות תעיבקב דיקפת קחיש המדאל תחתמ

 :תואמגוד המכ ןלהל

 תלהנימב יאוותה ןונכת לע הנוממה ,הזרת ינד מ�לא -

 םוקימה יכ טפשמה תיבב ותודעב רמא ,רפתה בחרמ

 םיצוליא בקע תונתשהל לוכי לושכמה לש קיודמה

 97.�היגולואיכרא לש םיצוליא� םהב ,םינוש

 יאוותה תעיבק רחאל יכ הלוע תונותיעב חווידמ -

 הרשעכ לש םמויק לע רפתה בחרמ תלהנימל עדונ

 רובעל ןנכותמ לושכמהש םיגולואיכרא םירתא

 הטקנ ,תוקיתעב העיגפמ ענמיהל תנמ לע .םהילעמ

 לכ לש םינייפאמל םאתהב םינוש םידעצב תלהנימה

 08.לושכמה יאוות יוניש םהב ,רתא

 תוטילקרפ העידוה צ�גבל היתובושתמ תחאב -

 רוזאב לושכמה יאוות תא זיזהל טלחוה יכ הנידמה

 המכ םרכ לוט זוחמבש הכיווש רפכל ןופצמש

 הרימשל םיעגונה םימעטמ� חרזמ ןוויכל םירטמוליק

18 .�תוקיתע לע

 זיזהל ןוחטיבה דרשממ ושקיב רצמ ץוביק ירבח -

 יאוות לע וריבעהלו ץוביקה רוזאב לושכמה יאוות תא

 הרייעה יבשות לש השיגב עוגפל אל ידכ קוריה וקה

 ראשיהל םירומא ויהש ,םהיתודש לא הנכשה ןיפק

 עיבהו רוזאב רקיב הזרת מ�לא .לושכמל ברעממ

 ,םלוא .ץוביקה ירבח תשקבל תונעיהל ותונוכנ תא

 לש קשמה זכרמל הזרת עידוה ןכמ רחאל םימי המכ

 ןנשי רוזאבש םושמ ירשפא וניא רבדה יכ ץוביקה

 .הלצה תוריפח עצבל ןמז םתושרב ןיאו תוקיתע

 לארשי תבייוחמ שבוכ חוככ הדמעמ ףקותמ ,םנמא

 חטשב ירוטסיהו יתוברת ךרע ילעב םירתא לע רומשל

 קידצהל לוכי וניא הזכ לוקיש ,תאז םע .שובכה

 םרגיתש םיבשותה לש םדאה תויוכזב העיגפה תא

 םיפסונ םירטמוליק המכ יאוותה תרבעהמ האצותכ

 חכונל תקזחתמ וז הנקסמ .תיברעמה הדגה ךותל

 סרה וניא יאוותה יוניש יא לש ריחמהש הדבועה

 דע לושכמה תיינב תודובע בוכיע אלא תוקיתעה

.הלצה תוריפח עוציבל

םייתד םירתאל השיג

 םילשורי ףטוע לש ימורדה עטקב לושכמה יאוות

 ,שדוח רובעכ .2002 טסוגואמ טניבקה תטלחהב רשוא

 לככ ,טניבקה תבישיב שדחמ ןוידל אשונה הלעוה

 ,ס�ש ירש דצמ ולעפוהש םיצחל תובקעב הארנה

 תעדל דוגינב ,ושקיבש םילשורי תייריע שארו ל�דפמה

 םירטמ תואמ המכ יאוותה תא זיזהל ,ןוחטיבה רש

 יוניש .םילשוריל לעופב חפוסי לחר רבקש ךכ המורד

28.טניבקה ידי-לע רשוא הז

 005-כ ,םחל תיב לש ינופצה הצקב אצמנ לחר רבק

 לובג ןיבל הניב דירפמה םוסחמל םורדמ םירטמ

 תיבש תורמל .)003 םוסחמ( םילשורי לש טופישה

 ,A חטשכ םייניבה םכסהב הרדגוה המצע םחל

 רתונו C חטשכ רדגוה םוסחמל לחר רבק ןיבש רוזאה

97. ôøåèå÷åì éùéáä ùì áéú äîùôè äùìåí áúì àáéá îéåí 20.11.02, åò/7952, äååòã ìôéúåç ëôø ò÷á åàç' ð' îùøã äáéèçåï åàç'.

08. îæì îåòìí, "ìàçø àéìåöé ääååä äâãø îåææú ìôé éùåáé äòáø", äàøõ, 30.01.71.

18. úùåáú äîãéðä, áâ"ö àì-äàãé, ùí, ñòéó 03.

28. ðãá ùøâàé åàç', "àåùø ñéôåç áôåòì ùì ÷áø øçì ìéøåùìéí", äàøõ, 20.9.21.

úååàé äîëùåì ìôé äçìèú ä÷áéðè îàåâåñè 2002
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 רתאל בשחנ לחר רבק .האלמ תילארשי הטילש תחת

 וילא עיגהל םיגהונ םידוהיו תידוהיה תדל שודק

 רתאה רגסנ הדאפיתניאה תליחת זאמ .ללפתהל ידכ

 לע םיניטסלפ תופקתה לשב תובר םימעפ םירקבמל

.רתאב םיבצומה םילייח לעו םילארשי םיחרזא

 הבוגב המוח תמקה לע טלחוה יאוותה יוניש םע

 המכ ערתשתש ,לחר רבקל םורדמ םירטמ הנומש

 םיתב 53 ריאשי הז יאוות .הברעמ םירטמ תואמ

 המכו ,םיניטסלפ 004-כ םיררוגתמ םהב ,תומוק יבר

 תיבמ םתוא דדוביו המוחל ןופצמ תויונח תורשע

 לש דמעמ לבקל םייופצ םניא וז הנוכש יבשות .םחל

 ורתוויש תועלבומה יבשות ראש ומכ ,לארשי יבשות

.הרוסא היהת םילשוריל םתסינכו ,לושכמל ברעממ

 לארשי יחרזא לש םתסינכ ,ימואלניבה טפשמה יפל

 העונתה שפוח תחטבהו יתד ןחלופ יכרצל םיחטשל

 םהב בשחתהל הלוכי לארשיש םילוקיש םניא םהלש

 תחא לע ןוכנ הז ללכ .םיחטשב התוינידמ תעיבק תעב

 העיגפ רורגי הזכ לוקישב תובשחתה רשאכ המכו המכ

.םיחטשה יבשותמ תואמ לש םדאה תויוכזב השק

`i-gewiez dtwrz dwxwrez

 תיינב ךרוצל םיניטסלפ לש תועקרק לע תוטלתשהה

 לש תויקוחה יאל ףסונ ךבדנ הפיסומ הדרפהה לושכמ

 םהיתומדא לע תוטלתשהה תא קידצהל ידכ .ותמקה

 הנקת לע לארשי תכמתסמ ,םיניטסלפ לש תויטרפה

 רבדב תיעיברה גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל )ז(32

 קרפב תאצמנה ,7091-מ היגהנמו המחלמה יניד

 תוכמתסהה seitilitsoh(.38( �הביא ישעמ�ב קסועה

 בצמה תא לארשי לש התייארמ תעבונ וז הנקת לע

 .שוביכה םייתסה וליאכ ,�ןייוזמ ךוסכס�כ םיחטשב

 וא יטרפ שוכר סופתל אבצל רוסא ,וז הנקת יפל

 לש םמויק לשב ןיטולחל שרדנ רבדה םא אלא ,וסרהל

 תועקרקה תסיפת ,הנידמה תנעטל .םייאבצ םיכרצ

 .םייקוח הישעמ ךכיפלו םייאבצ םיכרצל תשרדנ

 צ�גבל היתובושתב ןייצל הדיפקה הנידמה תוטילקרפ

 יווצב .תינמז איה תועקרקה לע תוטלתשהה יכ

 עבקנ ןכא לושכמה תיינב ךרוצל ואצוהש הסיפתה

 הקיקחב ןיא םלוא .5002 תנש ףוסב גופי םפקת יכ

 בוש םיווצה תא ךיראהל יהשלכ העינמ תיאבצה

 תועקרקל עגונב השוע לארשיש יפכ ,הלבגה אלל בושו

 תושדח תויולחנתה תמקה ךרוצל הטלתשה ןהילע

 .םיפקוע םישיבכו

 בקע רפכ יבשות ושיגהש רוערעל הנידמה תבושתב

ר( לושכמה תמקהל םהיתומדא לע תוטלתשהה דגנ 

 יווצב שומישה יכ הנידמה תוטילקרפ התדוה ,)ליעל

 ןתינ יכו עבק ינבמ תמקהל םג שמשמ םיינמז הסיפת

:הלבגה אלל םכיראהל

 חוכמ ןיעקרקמ סופתל הנידמה דצמ העינמ ןיא

 םינקתמ תמקה םשל םג םיינמז הסיפת יווצ

 תא רבסל תנמ לע .ינמז יפוא ילעב חרכהב םניאש

 שומיש השענ ןורמושו הדוהי רוזאב :דבלב ןזואה

 ילעב םינקתמ תמקה ךרוצל םיינמז הסיפת יווצב

 םיפקוע םישיבכ ןוגכ ,םיבר םיגוסמ עבק לש יפוא

...םיילארשי םיבושיו

 הסיפת וצב שומיש השענ לארשי תנידמ ימוחתב םג

 ןיעקרקמ תסיפתל רדסה חוכמ אצוהש( ינמז

 תמקה ךרוצל )5591 – ו�טשת )העש תארוה(

 יכ קלוח ןיא רשא ,בד הדש הפועתה הדש

 תינמז הסיפת .עבק לש יפוא לעב ןקתמ אוה

 םאתהב ןידכ ןיעקרקמה תעקפהב הכישמה וז

48. 3491 )רוביצ יכרצל השיכר( תועקרקה תדוקפל

 ןויסינ םע בולישב ,עובק ןקתמכ לושכמה לש ויפוא

 עקרק לש �תוינמז� תוסיפתל עגונה לכב רבעה

 רבודמ השעמל יכ הנקסמל םיליבומ ,לארשי ידי-לע

 64 הנקת .תינמז הסיפתב אלו עקרק תעקפהב

 קרפב תאצמנה ,גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל

 תיעמשמ דח תעבוק ,םישובכ םיחטשב קסועה

 םיכרצל אל םג ,�יטרפ שוכר עיקפהל רוסא� יכ

 םג תיקוח יתלב איה תועקרקה תעקפה 58.םייאבצ

 יאוותב לושכמה תיינב יכ לארשי תנעט תא לבקנ םא

 םיניטסלפ תסינכ תעינמל הדיחיה ךרדה איה עבקנש

 .םיעוגיפ עוציב ךרוצל לארשיל

38. úâåáú äîãéðä, áâ"ö àì äàãé, ñòéó 64-74.

48. åò/7952, äååòã ìôéúåç ëôø ò÷á åàç' ð' îùøã äáéèçåï åàç, úùåáú äîãéðä, ñòéó 94.

58. áä÷ùø æä ÷áò äùåôè àäøåï áø÷ ëé, ìîøåú äòãø ÷áéòä îôåøùú áàîðú äàâ, äàéñåø òì äô÷òú øëåù çì ø÷ áðåâò ìäô÷òä 

ìöøëé äöáà åìà ìäô÷òä ùðòùúä ìöøëé äàåëìåñééä äî÷åîéú åáäúàí ìãéï äî÷åîé )ø' áâ"ö 393 / 28, â'îòéú àñëàï àìîòîåï ð' 

îô÷ã ëåçåú öä"ì, ô"ã ìæ )4(, 587.
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 לושכמל עגונב לארשיב םויה םייקתמה ירוביצה ןוידה

 ותמקהבש םיבוכיעב רקיעב דקמתמ הדרפהה

 םלעתמ ןוידה .ונונכתב ןוחטיבה תכרעמ ילדחמבו

 הייסולכואה לע טקייורפה לש ויתוכלשהמ ןיטולחל

 תמקהמ האצותכ הב תושקה תועיגפהמו תיניטסלפה

 .לושכמה

 העיגפה ףקיה תא עובקל ןתינ אל הז בלשב

 היתויוכזב תועיגפה בור ןכש ,תיניטסלפה הייסולכואב

 תמקה יכ רורב םויה רבכ ,תאז םע .ושחרתה םרט

 שחרתמה היצטנמגרפה ךילהת תא קימעת לושכמה

 תיחכונה הדאפיתניאה תליחת זאמ תיברעמה הדגב

 יצחו םייתנשכ הזמ .םיחטשב לארשי תוינידמ לשב

 םיניטסלפ לש העונת ןיטולחל טעמכ ל�הצ ענומ

 תופוקתל רצוע תלטה תועצמאב תיברעמה הדגב

 ,ןוטב תויבוק ,םישייואמ םימוסחמ ,תוכשוממ

 סרהנ ,וז תוינידממ האצותכ .תולעתו רפע תומירע

 הרבח לכ ןייפאמה םייחה םקרמ ןיטולחל טעמכ

 תושקתמ ךוניחהו תואירבה תוכרעמ - תינרדומ

 םידקת רסח לפשל העיגה תילכלכה תכרעמה ,דקפתל

 .וקתונ החפשמו תורבח ירשקו

 תיברעמה הדגה חטש ךותב לושכמ לש א בלש תמקה

 םהייחב תיתועמשמ הערהל םורגתו הז ךילהת ריבגת

 דדובי לושכמה .םיבשות 000,002-מ הלעמל לש

 ךופהיו תיברעמה הדגה ראשמ םיניטסלפ םיבושיי

 .קוריה וקה ןיבל וניב ורצוויש תועלבומל םתוא

 :לושכמל חרזממ תועלבומל וכפהי םירחא םיבושיי

 םקלחו לושכמה לש לתופמה יאוותה לשב םקלח

 .םהל חרזממ םקויש ינשמ לושכמ ןיבל וניב ואלכיי

 ,תויאלקחה םהיתומדאמ וקתוני םירחא םיבושיי

 לע ולטויש תולבגהה .לושכמל ברעממ ורתוויש

 דובעל םתוכזב ועגפי םיבושייה יבשות לש םתעונת

 לגעמל רדרדתהל תולולע תופסונ תוחפשמו סנרפתהלו

 םתוכז ,יאופר לופיט לבקל םתוכז עגפית ןכ .ינועה

 ,םיליגר םייח םייקל םתלוכיו םהידליל ךוניח קינעהל

 .הרבחו החפשמ ייח םויק תוברל

 לע ןגהל תבייוחמ ,םיחטשב שבוכה חוככ ,לארשי

 תחתש תיניטסלפה הייסולכואה לש םדאה תויוכז

 וז הבוחמ ררחתשהל הלוכי הניא איהו התטילש

 ינפמ לארשי יחרזא לש םהייח לע ןגהל הילעש הנעטב

 ,הדרפהה לושכמ תמקהב .םיניטסלפ לש תופקתה

 לש הרפה ךות ,וז הבוחמ ןיטולחל לארשי המלעתה

 :ימואלניבה טפשמה יללכ

 תמקה תועצמאב לארשי ךותב םיעוגיפ תעינמ ,תישאר

 עגופהו רתויב ינוציקה ןורתיפה אוה הדרפהה לושכמ

 ןורתיפ הפידעה לארשי .םיניטסלפה םיבשותב רתויב

 ןתעיגפש ,התושרל ודמעש תויפולח םיכרד לע הז

 םיעוגיפ ועציבש םיניטסלפה בורש תורמל .התוחפ

 לע םיבצומה םימוסחמה ךרד הילא וסנכנ לארשיב

 ,םהיניבש םיחותפה םיבחרמה ךרד אלו קוריה וקה

 תלועפב ולגתהש םייוקילה ןוקיתמ לארשי הענמנ

 .לושכמה תמקה לע הטילחה םרטב םימוסחמה

 בחרמב תיתועמשמ הלועפ לע רתיו ל�הצ ,ףסונב

 םיניטסלפ לש הסינכ עונמל הלוכי התיהש ,רפתה

 תיתחתב הז רוזאב תוליעפה תא ביצהו ,לארשיל

 תורחא תורטמ םודיק תבוטל ,ולש תויופידעה םלוס

 הנגהו תיניטסלפה תושרה תודסומ לש הפיקת ומכ

 .תויולחנתהה לע

 ןיא היפל הנידמה תנעט תא לבקנ םא םג ,תינש

 תבייוחמ ןיידע איה ,הדרפהה לושכמ תמקהמ סונמ

 .םדאה תויוכזב תוחפש המכ עגפיש יאוותב רוחבל

 קלחב תוחפל ,התשענ יאוותה תעיבק ,ךכל דוגינב

 לע תוכמתסהו הז לוקישמ תומלעתה ךות ,םירקמהמ

 תרבעה ,תויולחנתההמ קלח תחצנה :םירז םילוקיש

 תעיבק הווהמ הניא לושכמה תמקה ויפל יטילופ רסמ

 רומיש ,לארשי יבשות לש םייחה תוכיא ,ינידמ לובג

 רתאל לארשי יחרזא לש השיגה תחטבהו תוקיתע

 עגופה יאוות תריחבל וליבוה הלא םילוקיש .יתד

 לכ ךכל היהתש ילבמ ,םדאה תויוכזב השק ןפואב

.תינוחטיב הקדצה

 תיברעמה הדגה חטשב םיקהל הטלחהה ,תישילש

 ,םילקש ינוילימ תואמל העיגמ ותולעש ,עובק לושכמ

 תעקפה לע תרסואה גאה תנמא לש הרפה הווהמ

 .שובכ חטשב תועקרק

 תא םירצוי הדרפהה לושכמ לש םינייפאמה לולכמ

 ידכ םיינוחטיב םינועיטב תילתנ לארשי בוש יכ םשורה

zepwqn
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 לע ועיפשיש חטשב תודבוע ,ידדצ דח ןפואב ,עובקל

 .םיניטסלפה ןיבל לארשי ןיב דיתעב גשויש רדסה לכ

 ךרוצל תועקרק תעקפה לארשי הקידצה ,רבעב

 םייאבצ םיכרצ� לש םמויקב תויולחנתה תמקה

 תויולחנתהה .ינמז דעצב רבודמ יכ הנעטו �םיפוחד

 ךילהתה תרגסמבו חטשב תודבועל רבכמ הז וכפה

 תויגוסה תחאכ ורדגוה ןה םיניטסלפה םע ינידמה

 תדמע .עבקה רדסהל ןתמו אשמה ךלהמב ונודייש

 0002 ילויב דיוויד פמק תוחישב לארשי תלשממ

 הדגב ומקוהש תויולחנתההמ קלח יכ התיה

 .לארשיל תימשר וחפוסי תיברעמה

 ךופהי ,תויולחנתהה הרקמב ומכ ,יכ חינהל ריבס

 תא רישכתש עבק לש הדבועל הדרפהה לושכמ

 םיחטש חופיסל לארשי לש תידיתע העיבתל עקרקה

 תכלוהה תיפרגואיגה תואיצמה ,הרקמ לכב .הלובגל

 ינידמ ןורתיפ לכב עגפת ותמקה תובקעב תמקרנו

 יניטסלפה םעה לש ותוכזב הרכה לע ססובמ היהיש

 הנידמ לש התמקה תורשפאבו תימצע הרדגהל

.אמייק-תבו תיאמצע תיניטסלפ

 :לארשי תלשממל םלצב ארוק הלא םירבד חכונל

 ולבקתהש טניבקהו הלשממה תוטלחה תא לטבל •

 לכ תא רתלאל רוצעלו הדרפהה לושכמ ןיינעב הכ דע

 תסיפת תוברל ,ותמקהל תעכ תועצבתמה תודובעה

;תועקרקה

 םיעוגיפ םע דדומתהל םיכרדב שדחמ ןודל •

 תניחב ךות ,לארשי ךותב םיניטסלפ םיעצבמש

 תבייח הטלחה לכ .הדרפהה לושכמ תיינבל תופולח

 טפשמהמ תועבונה תולבגמה תא ןובשחב איבהל

 תויוכז תא דבכל לארשי לש התבוחמו ימואלניבה

;התטילשבש םיחטשב םדאה

 שי ,לושכמה תמקהמ סונמ ןיא יכ טלחוי םא  •

 קוריה וקה לע לושכמה םקוי ,ללככ ,יכ עובקל

 .לארשי תנידמ לש החטש ךותב ,ןיפוליחל וא

 יאצוי םירקמב קר רשפאתת הז ןורקיעמ הגירח

 לש התבוט :דבלב םילוקיש ינש לע ססבתהב ,ןפוד

 ןבומב םייאבצ םילוקישו תיניטסלפה הייסולכואה

 ןחבית וזכ הגירח לכ ,הרקמ לכב .חנומה לש רצה

 לש םדאה תויוכז לע היתוכלשהל תוסחייתה ךות

.יאוותל ךומס םיררוגתמה םיבשותה
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3002 ץרמ 1

בקע-רפכב הדרפהה לושכמ אשונב תינונכת תעד תווח

 ויצח .הללאמרל םילשורי ןיב תרבחמה ךרדה ידצ ינשמ ,תורטע הפועתה הדשל ןופצמ םקוממ בקע רפכ

 ,רפכה לש ירוטסיהה ןיעלגה ובו ,יחרזמה ויצחו םילשורי לש ילפיצינומה םוחתב אצמנ רפכה לש יברעמה

 תולובג ועבקנ רשאכ יתורירש ןפואב קלוחש דחא בושייב רבודמ .C חטשכ רדגומו תיברעמה הדגב אצמנ

 סחייתנ וז תעד תווחב .תחא הדיחיכ  ותוארל שי תינונכת הניחבמ םלוא ,םימיה תשש תמחלמ רחאל םילשורי

 לש ילפיצינומה םוחתב הייוצמה היסולכואה לע קר הדרפהה לושכמ לש ויתועפשהלו םינונכתה םיטביהל

.בקע רפכ לש יחרזמה וקלח יבגל ונתושרל דמועה ינונכתה עדימהו םינותנה טועימ םושמ תאז ,םילשורי

םייקה בצמה יאצממ

 תומגמה ךשמה לש םיאנתב  .)0002 םילשוריל יטסיטטס ןותנש( םיבשות 054,01 -כ 0002 תנשב התנמ בקע רפכ תייסולכוא

 םינשה 51 לש עצוממ ךמס לע תאז ,םיבשות 000,51-כ 0102 תנשב הנמת בקע רפכ תייסולכוא תומייקה תויפרגומדה

  .הנשל %5.3 -כ היה ,בקע רפכ םללכבו םילשורי חרזמ תונוכשב תיברעה הייסולכואה לש לודיגה בצק ןהב תונורחאה

רויד יכרצ

 .תחא רויד תדיחיל תושפנ 7 -ל בורק רמולכ ,055,1 -כ היה 0002 תנשב בקע רפכב תומייק ויהש רוידה תודיחי רפסמ

 ךשמב ןטקי רויד תדיחיל תושפנה רפסמש תורשפא ןוחבל ילבמו ,ליעל ןיוצש רפכה לש הייסולכואה לודיג בצקב בשחתהב

 תופסונ רויד תודיחי 057  -כ ,רויד תודיחי 003,2 -כ בקע רפכ לש תיעבטה תוחתפתהה ךרוצל 0102 תנשב ושרדיי  ,םינשה

.0002 תנשב תומייק ויהש הלאל

 - תואצמנ ותרגסמב ,’09 - ה תונש תליחתב לחהש םילשורי תייריע תמזויב ינונכת ךילה םויכ םייקתמ בקע רפכ רוזאב

 לש טופישה םוחתב רשא רפכה לש יונבה חטשה לכ תא ןכותב תוללוכ רשא ראתמ תוינכת יתש - הנכה לש םינוש םיבלשב

 1252  ןה תוינכתה ירפסמ  .רפכה לש ידיתע חותיפל עקרק תודותע םיווהמה רפכל ברעממ םיחותפ םיחטש ןכו ,םילשורי

.‘ב 1252 -ו ‘א

‘א 1252 תינכת

 םיכרדה תשר תא הוותמ תינכתה  .םנוד  062,1 -כ לש חטשב ,בקע רפכ לש םייונבה םיחטשה תיברמ לע הלח וז תינכת

 םירוזא , %05 -ל %01 ןיב תוענה תויופיפצב םירוגמל הינבל םירוזא הרידגמו תומייק םיכרד ךרעמ סיסב לע רפכה לש

 087 -כ םניה םירוגמל היינבל םידעוימה םיחטשה ךס   .הקוסעתו רחסמ יכרוצל שומישל םירוזא ןכו ,רוביצ ינבמו תודסומל

 בצמ-םילשורי חרזמ’( ןונכתה תליחת תעב  תומייק ויהש 000,1 -מ רתויל ףסונב רויד תודיחי 004 -כ תונבל ןתינ םהב ,םנוד

 תינכתה חטש לכ ךסמ םנוד 24 .המוחתב ידיתע חותיפל םיחטש תעבוק הניא וז תינכת .)6991 ,םלש ריע תתומע ,‘ינונכת

.םיחותפ םיירוביצ םיחטש רובע ודעונש םנוד 41 – ל ףסונב תאזו  ,הינב לכ הרוסא וב חותפ ירפכ ףונ חטשל םידעוימ

  

 תפוקת .ףקות הלביק אל דוע תינכתהו םייתסה םרט ינונכתה ךילהה ,1991 תנשב הלחה וז תינכת לש התנכהש תורמל

01ב דוע המייתסה )תינכתה לש יפוסה הרושיאל םדוק בלש( תויודגנתהב ןוידהו הדקפהה /4/  אל תינכתה זאמ םלוא ,0002-

 רשאכ םג ,קוח יפ לע היינב רתיה לבקל םיבשותהמ ענומ ןונכתה ךילה לש ותמלשה רסוח  .שממ לש תומדקתהל התכז

 תא הצממ 0002 תנשב תומייק ויהש רוידה תודיחי רפסמ ,השעמל   .םירוגמל היינבל תינכתה תרגסמב ודעונ םהיתומדא

 קפסל התוליעי ,ימשר ןפואב ףקות לבקת איה רשאכש ךכ ,‘א 1252 תינכת תרגסמב רשפאתמש םירוגמל היינבה לאיצנטופ

.קפסב לטומ היהי םיתואנ רויד תונורתפ
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‘ב 1252 תינכת

 םישרט יחטש םתיברמש םנוד 006 -כ לע תערתשמ רשא ,תפסונ תינכת םילשורי תייריע הנימזה 8991 תנשב

 רשפאל הלוכי )%57 – ל %05 ןיב( רתוי תוהובג היינב תויופיפצ העיצמ רשא ,וז תינכת .‘א 1252 תינכתל ברעממ

 .תופסונ רויד תודיחי 000,2 -כ לש ןתיינב

 טופישה חטש לש ינופצה רוזאב חותיפל תונימזה תויטרפ תומדא לש ןתואצמהל םאתהב עבקנ תינכתה םוחת

www( םילשורי תייריע תמסרפמש םינותנ יפ לע .םילשורי לש . melasurej . inum . li( הזמ היוצמ תינכתה 

 תינונכת המזויב רבודמ  .)ירוטוטטסה ךילהה תליחת( תווהתהב ע�בת לש םיינושאר םיבלשב םינש שולשכ

 תונוכשב תוינונכת תומזוי הרוקש יפכ המודיקל גאודש והשלכ םרוג הכותב ןיא רשא ,תינוריעה תכרעמה לש

.ריעה ברעמבש

 לע םדוקת ‘ב 1252 תינכתש ינויח ,ףקות הלביק םרטב השעמל הכלה לצונ ‘א 1252 תינכת לש היינבה לאיצנטופו תויה

 ןהו הדימב ,הלא תוינכת יתשב תועצומה ןונכתה תומגמ  .בקע רפכ לש יופצה הייסולכואה לודיגל ינונכת הנעמ קפסל תנמ

 .רצקה חווטב בקע רפכ תייסולכואל ינונכת הנעמ תונתונ ,ריבס ןמז קרפב ףקות הנלבקתו הנמדוקת

 תינכתה שמומת דציכ רורב אל ,הדרפהה לושכמ לש יברעמה ורבעמ םייוצמ תינכתה םוחתב םיבחרנ םיחטש ,תאז םע

.בקע רפכב היסולכואל םימלוה רויד תונורתפ ןתמו דיתעב תינכתה לש השומימ לע השקי הז בצמ יכ קפס ןיא .הלא םיחטשב

בקע רפכ לש עקרקה תודותעב העיגפ

 .ןהב שומיש ענומו רפכה יבשות לש תועקרק ינפ לע רבוע ומצע לושכמה .םירטמ 06-ל 52 ןיב עוני הז רוזאב לושכמה בחור

 ןקלחב .רדגה לש ינשה ורבעמ תויוצמה תודבועמ תויאלקח תומדא ןיבל רפכה ןיב דירפי ןנכותמה לושכמה ,תאזמ הרתי

 ותוחתפתה ענמית לושכמה לש ותמקהו ,‘ב 1252 תינכת תססבתמ ןהילע רפכה לש עקרקה תודותע תא תווהמ הלא תומדא

 ךישמהל םינינועמה רפכה יריעצ רובע ומוחתב תידיתע הינבל הדיחיה תורשפאה השעמל םסחית ךכבו ,הז ןוויכל רפכה לש

.וב ררוגתהלו

 תוחתפתהל ידיתע לאיצנטופ תווהל תולוכיש םנוד 025-כ לש ךסב עקרק תוביטח יתש ןיידע ורתונ הלא םיחטשל רבעמ

 יאוותל רבעמ ןלוכ תואצמנ ולא עקרק תוביטח םג  .תורטע הפועת הדשל ןתוכימס בקע וקלחב לבגומ ןחותיפ יכ םא ,רפכה

.הדרפה רדג

םהיתומדאל רפכה יבשות תושיגנ תייעב

42 ךיראתב םוקמב ךרענש רויס ךלהמב / 10 /  קומינב ,תורטע הפועתה הדשמ קחרה רבוע רדגה יאוותש ךכמ ונמשרתה 3002

 םוחת ךותל לושכמה חפסמ ךכב ,השעמל  .הפועתה הדש ןיבל רדגה ןיב �ןוחטיב בחרמ�ב ךרוצה לשו תיפרגופוט הטילש לש

 יכ תוארל ןתינ חטשב .םהלש הסנרפה תורוקמב ידיימ ןפואב עגופו ,בקע רפכ ישנא לש תובר תומדא םילשורי לש טופישה

 .רדגה יאוות לש ןנכותמה  םוקימל יתועמשמ יפרגופוט ןורתי ןיא

 השקת תועקרקה תסיפת ,ךדיאמ .ןיעל יולגה בחרנ חטש יוצמ הפועתה הדש ןיבל ןניבו תיסחי תוכומנ ןה תורבודמה תועבגה

 חטשהש ןוויכמ ןהו ,םייאלקחה םיחטשל ךרדב םוי ידמ לושכמה תא רובעל ךרוצה רואל ,ןהילעב ידי לע ןהב שומישה לע

 חטשה ילעבב רבודמ םא םג ,וב בבותסהל םישנאל וחיני אל אבצה תונוטלשש חינהל שי ןכלו “ןוחטיב בחרמ” שמשל דעוימ

.םהיתומדא תא דבעל םינינועמה



םילשורי ריעה ןמ םיבשותה קותינ

 םייתרבח ,םייתד ,םייתוברת ,םיילכלכ םירשקב ריעה לא םירושק רשא םילשורי יבשות םניה בקע רפכ יבשות

 לדוג ןיבל םינוש םיתוריש תכירצ ןיבש רשקה רואל דחוימב דדחתמ הלא םירשק לע הרימשב ךרוצה  .דועו

 םיעצומהו םימייקה םייתקוסעתו םיילכלכ ,םיירוביצ םיתוריש לש םצמוצמה ןווגמב אטבתמה ,היסולכואה

 :ןוגכ ,הייסולכואה לדוג רואל םיתוריש לש הכומנ המרב יעבט ןפואב םינייפואמ הלא םיתוריש .רפכה םוחתב

 ההובג המרב םישרדנ םיתוריש .דליו םא תנחתו ,םיידוסי רפס יתבו םידלי ינג ,הכאלמ יתב ,יאנועמק רחסמ

 תודסומ ,תומרה לכב תואירב יתוריש ,ראוד יתורישו םייסנניפ תודסומ ,הייריעו הלשממ ידרשמ :ןוגכ רתוי

 .ינויח אוה ריעה לא רשקה ןכלו דבלב םילשורי ימוחתב  הנעמ םילבקמ ,דועו םיחמתמ הקוסעת ירוזא ,תד

 ךרוצה בקע םילשורי םע םהירשק לעו ילמרונ םייח חרוא לע רומשל בקע רפכ יבשותל בר ישוק ונשי םויכ םג

 רשא םירבעמ םיעיפומ אל גצוהש יפכ לושכמה יאוותב .ריעה לא םכרדב םר-או הידנלק ימוסחמב רובעל

 .םילשורי םע  םהירשק לעו םהיתומדאל םתקיז לע רומשלו ךישמהל םיבשותל ורשפאי

םוכיס

 אלו הלא םירדסה וגצוה אל ,“םיריבס רבעמ ירדסה ועבקיי” יכו ינידמ לובג הווהמ וניא לושכמה יכ אבצה תונעט ףא לע

.םביט היהי המ רורב

 

 ריעב םינושה םיתורישה יזכרמ לא ,םילשורי יבשות ,רפכה תייסולכוא תושיגנ לע השקי הדרפהה רדג לש עצומה יאוותה

 הלא םיתוריש םרובע תקפסמ תיזכרמה ריעה התויהב םילשורי רשא יתוברת ,יתרבח ,ילכלכ הנעמ אלל הריתוהל יושעו

.םירחא םיכומס םיבושי ידי לע ןתניהל םילוכי םניא רשא

 הרושיא םרט השעמל הכלה ינונכתה לאצינטופה תא התצימ ‘א1252 תינכת יכ הלוע בקע רפכל עצומה ןונכתה תניחבמ

 םושמ ןהו ,ןונכתה ךילה לש םינושארה םיבלשב הייוצמה ,‘ב1252 תינכת לש השומימ רבדב קפס םייק רשאכ ,יקוחה

 אלל בקע רפכ תייסולכוא תא ריתומ רשא בצמ .הדרפהה לושכמ לש יברעמה ורבעמ םייוצמ המוחתב םיבחרנ םיחטשש

.התוחתפתה בצק תא םלוה ינונכת הנעמ

 הנתומ  רוביצ ינבמל םחתמ ןכו הלק היישעתל ‘א 1252 תינכת תרגסמב םידעוימה םיחטשה לש םחותיפ ,ךכל ףסונב

 וניה הקולחו דוחיא תוינכת רושיא ,עודיכ  .השדח הקולח לש תוארוה הנללכתש תוטרופמ תוינכת לש ןרושיאו ןתנכהב

 ,ךכל ףסונבו רוביצה ינבמו הקוסעתה ,םירוגמה יחטשב היינבה תאפקומ וכלהמבש ,תובר םינש ךשמנה ךורא ךילהת

 לודיג תויזחת תא םיאתיש ןמז חווטב ראתמה תינכת לש השומימ ייוכיס תא יתועמשמ ןפואב הניטקמ ךילהה תוכשמיה

.הייסולכואה

 תוינכת יתשב עצומה חטשה לכ ךס וליאו ,)0002 םילשורי יטסיטטס ןותנש( םנוד 044,2 -כ בקע רפכ לש החטש ,ךכל ףסונב

 תיברמ .ןונכת אלל רפכה לש ידיתעה חותיפל םיחטש םנוד 006 -כ םירתונ השעמלש ךכ .דבלב םנוד 068,1-כ  וניה ראתמה

.הדרפהה רדגל רבעמ םייוצמ הלא םיחטש

 םיתורישל זכרמ הווהמה ,םילשורי ריעה םע ינויחה םירשקה גראמ תא ,רפכב םיבר םיבשותמ ,םוסחי ףא הדרפהה לושכמ

 .הקוסעת תויורשפאו הלשממ ידרשמ ,םיירוביצ

 

 תא םסוחה ,הדרפהה לושכמ  לש ומויק םע בשייתמ וניאו ,קפסב לטומ רפכל הרואכל עצומה ינונכתה הנעמה ,ןכ םא

.בקע רפכ לש תינברואהו תיסיפה תוחתפתהה תויורשפא
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