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 לע םיניטסלפ ורי ,00:81 העשל ךומס ,20.7.62 ,ישיש םויב

 םורדמ ,אטי הרייעל ךומסב ועסנש תוילארשי תוינוכמ יתש

 ןב ,ץיבוביל רזעלא לייחה גרהנ יריהמ האצותכ .ןורבחל

 .הנושארה תינוכמב עסנש ,ןורבחב תולחנתהה בשות ,12

 תולחנתהה יבשות השולש וגרהנ היינשה תינוכמה לע יריהמ

 .עשתה ןב לא-בוש םנבו ןייטשקיד ףסויו הנח - תוגספ

 .ועצפנ םהידלימ םיינש

 םיניטסלפב עוגפל םילחנתמ ולחה יריה עוגיפ רחאל רצק ןמז

 םויב םאישל ועיגה הלא םישעמ .םשוכרבו ןורבח יבשות

 לש ותיוולה םויס רחאל ,םיירהצה תועשב ,20.7.82 ,ןושאר

 םירוגס םיניטסלפה ויה הלא םימי ךלהמב .ץיבוביל רזעלא

 .ריעב ל'הצ ליטהש רצועה לשב םהיתבב

 םילחנתמ .הרומח התיה םשוכרבו םיניטסלפב העיגפה

 השתנ-א דמחא תא ורקד ,41-ה תב םו)גמ)ג ןיבינ תא וגרה

 הלעמל ועצפ ,עשתה ןב חאלפ ויחא תא וכיה ,הנומשה ןב

 וסרהו דחא תיב לע וטלתשה ,םיפסונ םיניטסלפ הרשעמ

 םג ופקת םילחנתמ .םיפסונ םיתב םירשעכ ךותב שוכר

 ,הז ח'וד תביתכ ןמזב .ריעב והשש ןוחטיב תוחוכ ישנא

.וטלתשה וילע תיבב םיהוש ןיידע םילחנתמ

 םילחנתמ לש העיגפב קסעש םלצב ח'ודל הבוגתב

 ,םילארשי םיחרזאב םיניטסלפ לש העיגפ רחאל םיניטסלפב

 תוחוכה וקיפה רבעה יעוריא רואל' יכ ל'הצ רבוד ןעט

 רדס תורפהל םיכרענ םהו תונקסמו םיחקל חטשב

 דצמ םימילא םיעוריא רחאל דעומ דועבמ םידוהי לש

 רצוויהל לולע ןהב תודוקנב תוחוכ םירבגתמ ,םיניטסלפ

 רובגת םינמזמ ףאו םיניטסלפל םיבשייתמה ןיב ךוכיח

 רעזמלו שחרתמל ךרעיהל תנמ לע ,םיפסונ ןוחטיב ימרוגמ

 1.'ירשפאה קזנה תא

 ,םיניטסלפב םילחנתמ לש העיגפ ,הלא םירבד תורמל

 ,םילחנתמב םיניטסלפ ועגפ םהב םיעוריא רחאל רקיעב

 םיעיבצמ ןלהל םיראותמה םיעוריאה .הצופנ העפות הרתונ

 תוחוכ וקיפהש םיחקלה ויהי רשא ויהי יכ רורב ןפואב

 לע ןגהל ידכ םיקיפסמ םניא וכרענש םייונישה ,ןוחטיבה

.םילחנתמ לש העיגפ ינפמ םיניטסלפ

 :ןלהל( 1002 רבוטקוא ,םילארשי םיחרזאב העיגפל הבוגתב םיניטסלפ ופקתש םילחנתמ לע קוחה תפיכא יא - םמצעל ןיד ,םלצב ח'ודל ל'הצ רבוד תבוגת .1

 .)םמצעל ןיד ,םלצב
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gaxeo, 20.7.62 - 20.7.82 

.20.8.1 ,היירזע-לאב הייקר ובא בי)גנ ידי לע התבגנ תודעה .2

ברעה תועש ,20.7.62 ,ישיש םוי

 םילחנתמ וצרפ ,ץיבוביל רזעלא לש ותגירה רחאל רצק ןמז

 םהרבא תולחנתהל דומצה ,יתאברש-א ףסוי לש ותיבל

 לש הקיתעה ריעב אצמנ ,תומוק יתש ןב ,תיבה .וניבא

 לעמו תולחנתהה ןיבל וניב הדירפמ תכתמ רדג .ןורבח

 תיבב .תכתמ תשר הסורפ םירדחהמ קלחו תיבה רצחל

 ראית ,43 ןב ,יתאברש-א קראט .םישנא השימח םיררוגתמ

:םויה ותואב עריאש תא םלצבל

 תוביבסב .דמחומ יחא םע הנותחתה המוקב יתייה ינא

 רוזאב םילחנתמ דגנ עוגיפה רחאל העשכ ,03:81 העשה

 םינבאה .תיבה לע םינבא תודייל םילחנתמ ולחה ,ןורבח

 תשרה ובש םוקמב ,תיבל וסנכנ ןהמ קלחו תשרב ועגפ

 .הערקנ

 וב ראשיהל יתשקעתה ינאו תיבהמ חרב דמחומ יחא

 .רדגב הצרפ וחתפ םה .םילחנתמה ינפמ וילע רומשל ידכ

 וקפדו תיבה לע ורצ םילחנתמ םישישל םישימח ןיב

 יתיארו תלדה יצירחל דעבמ יתלכתסה .תותלדה לע

 ישבול םילייח 51-ל הרשע ןיב םג שי םילחנתמה םעש

 תוטומ תועצמאב תותלדה תא וצרפ םילחנתמה .םידמ

 ,תיבב רדחל יתסנכנ .המינפ וסנכנו םירחא םילכו לזרב

 םילחנתמה .יתרתתסהו ולש תכתמה תלד תא יתלענ

 ךירצש םירמוא םתוא יתעמש .רדחה ךותב ינאש ועדי

 לבא המינפ ץורפל וסינ םה .לבחמ ינאשו יתוא גורהל

.וחילצה אל

 םימעפ המכ יתאברש-א קראט רשקתה הלילה ךלהמב

 םה ,תיבל ועיגה םירטוש המכש תורמל ךא ,הרטשמל

 וילע םייאל וכישמה רשא ,םילחנתמה תא תונפלמ וענמנ

 םלצבל רפיס אוה תרחמה םויב םיעוריאה לע .)ןלהל )ר(

:ןמקלדכ

 דע וכשמנ תלדה תא ץורפל םילחנתמה לש תונויסינה

 לכ ךשמב .תבש םוי לש רקובב 03:11 העשה תוביבסל

 00:21 העשה תוביבסב .תיבב ילצא והש םה הזה ןמזה

 יתרמאו ,ןירב)ג לאל)ג ,ירבחל יתרשקתה םיירהצב

 הז תא עידויש יתשקיב .תיבה ךותב דוכל ינאש ול

 חוכל וא םודאה בלצל ונפי םהש ידכ יתחפשמל

 .HPIT ימואלניבה םיפיקשמה

 ,ייחא תשולש ,ייתויחא יתש ועיגה בר אל ןמז רובעכ

 תלדה תא יתחתפ זא קר .םילייחו בסתחומ קוזרמ ינכש

 .םילחנתמ הרשעכ ןיידע ויה תיבב .הצוחה יתאציו

 סרהה תא ומליצו ואב יחרזאה להנימה ישנאו םירטוש

 .תיבהמ ואצי וראשנש םילחנתמה םג .יתיב ךותב םרגנש

 וצב תיבה תא בוזעל בייח ינאש יל רמא דחא ןיצק

 אוהש רמא אוהו ימשר וצ יינפב גיציש יתשרד .יאבצ

.ותוא יתיאר אל זאמ לבא ,וצה תא יל איבי

 תואסכ .תיבה תלוכת לכ תא ותיחשה םילחנתמה

 וידר ירישכמ ינש ,תויזיוולט שולש ,םירחא םיטיהרו

 ,םייריכ ,חבטמ תלוכת ,ררקמ ,הסיבכ תנוכמ ,פייט

 לכה - ריק תונומת ,תונולח ,םירפס ,םידגב ,תונורא

2.רבשנו תחשוה

 יתאברש-א ףסוי לש ותיבל וצרפו םילחנתמה ובש תבשב

 ינב ויה תע התואב .תותלדהו תונולחה לכ תא ורקעו

 ,הז ח'וד תביתכ דעומל ןוכנ .םתיבל ץוחמ החפשמה

 םיררוגתמ החפשמה ינבו תיבב םיהוש ןיידע םילחנתמה

 .םהיבורק לצא

20.7.72 ,ןושארל תבש ןיבש הלילה  - 20.7.82 

 הלילב וכשמנ םיניטסלפ יפלכ םילחנתמ לש תומילאה ישעמ

 םיתב ינשל םילחנתמ וצרפ וכלהמב ,ןושארל תבש ןיבש

 אוה ,יתאברש-א ןיד-א זעל ךיישה ,ןושארה תיבה .םיפסונ

 אצמנ תיבב .תושפנ 12 וב תוררוגתמו תומוק שמח ןב

 ,תכתמו הקימרק ילכ םיגצומ וב יניטסלפ רולקלופ ןואיזומ

 ומכ .הנש םייתאממ הלעמל ינב םקלח ,םינועשו תועבטמ

 .םירפס 000,3-מ הלעמל הליכמה הירפס תיבב שי ןכ

 שוכרה תא וסרהו תיבה תא םילחנתמ ופרש הלילה ךלהמב

 :יתאברש-א ןיד-א זע ירבדל .ןואיזומבו וב אצמנה

 יתעגה ,רקובב 54:60 תוביבסב ,20.7.82 ,ןושאר םויב

 יתיאר ,המינפ יתסנכנשכ .הלוענ התייה תלדה .תיבל

 םיקיתעה םיגצומהמ הברהו היירפסה רדחמ הלוע ןשע

 וסנכנ םילחנתמהש יתנבה .םיסורהו םיכופה ויה רצחב

 וסנכנ םילחנתמה ךיא יתיהת .םינפב םיקזנ ומרגו תיבל

 היהש המ לכש תולגל יתמהדנו תוגרדמב יתילע .יתיבל

 יתכלה .ייניע הארמל ןימאהל יתלוכי אל .סרהנ םש
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.20.8.2-ל 20.7.92-ה ןיב שהשה ובא אסומ ידי-לע ובגנ ,תרחא ןייוצמ םא טעמל ,ןלהלש תויודעה לכ .3

 היה ןולחהש יתיאר ,היירפסל יתעגהשכ .רדחל רדחמ

 יתנבה .ילמשח רוסמ תרזעב ורסונ םיגרוסהו רובש

 תוצע דבוא תיבב יתראשנ .םשמ וסנכנ םילחנתמהש

 .שאוימו

 יתדביא .ףסכב ןדבואה תא דומאל לוכי אל ינא

 לכו םיטיהרה לכ ,היירפסה ,םיקיתעה םיגצומה ,לכה

 .סורה תיבה .יתדלונש זאמ תיבב ורבטצהש תונורכיזה

 לצא םיחראתמ ונחנא .גג תרוק אלל וראשנ יידכנו יידלי

 יתדביאש שיגרמ ינא .יתמשנ היה יתיב .עגרכ םיבורק
 3.לכה

 לדאפל ךייש הליל ותואב םילחנתמ וצרפ וילא ינשה תיבה

 תולחנתהל דומצ ותיב .העבראל באו יושנ ,63 ןב ,חומס

 :רסמ םלצבל ותודעב .הסדה תיב

 תוקעצ לוקל ,רקובב 00:30-ל 03:20 ןיב יתררועתה

 ,יידלי .םה םג וררועתה יתשאו יידלי .יתיבב תומר

 תאצל ינממ ושקיבו תוכבל ולחה ,11 ןב םהב לודגהש

 ןיאש םהל יתרמאו םתוא עיגרהל יתיסינ .רהמ תיבהמ

 ימינפ רדחל םתוא יתחקל .רצוע שישו תכלל ןאל ונל

 .םייובכ ויה תיבה תורוא .ןולסה ןולחל דעבמ ונלכתסהו

 םישנ ,םיריעצ םילחנתמ 051-מ רתוי יתיאר ימוקממ

 םירשעכ םג יתיאר .03-ו 02 םיאליגה ןיב םירבגו

 לעו יתיב תוספרמ לע וצפק רבכ םילחנתמה .םילייח

 תא רובשל ולחה םה .יתבשי וב רדחה ןולחל ועיגהו גגה

 וצפינ םג םה ןמז ותואב .לזרב תוטומ תרזעב תויגוגזה

 ילכימ יתעמש .ינשה ןולחה תויגוגז תא םינבא תרזעב

 םילחנתמהש יתנבה .לודג שער היה .בוחרל םילפונ םימ

 .הטמל םתוא וקרזו םילכימה תא וסרה גגה לעש

 הנממ יתשקיבו ךומס רדחב םידליה לע הרמש יתשא

 ידכ לוק ועימשי אל םידליהש רומשלו טקשב תויהל

 טקשב ויה ןכא םה .םש םהש ועדיי אל םילחנתמהש

 הכשמנ הפקתהה .ריקל בורק ובשיו דאמ ודחפ םה לבא

 לזרבה תלד תא ץורפל וסינ םילחנתמ המכ .העשכ

...וחילצה אל םה .םהלש לזרבה תוטומ תרזעב

 תחלצו םימ ילכמ העבש ויהש יתיארו יתדרי ,רקובב

 ילכימ השיש וא השימח דוע ויה גגה לע .בוחרב ןיוול

 ילכימ .םיסורהו םירובש ויהש ןיוול תחלצ דועו םימ

 זאמ .יינכשלו יל םיכייש ויה ןיוולה תוחלצו םימה

 .םימ ונל ןיא ,הפקתהה

םיירהצה תועש ,20.7.82 ,ןושאר םוי

 רחאל ,ןושאר םויב היה תומילאה ישעמ לש םאיש

 יפלא ופתתשה הב ץיבוביל רזעלא לש ותיוולה םויס

 תוריל םילחנתמ ולחה ,00:41 העשה תוביבסב .םילחנתמ

 .םהיתבל ץורפל תוסנלו שוכר סורהל ,םיניטסלפ לע

41 תב ,םו�גמ�ג ןיבינ לש התגירה

 לש היחא ,22 ןב ,םו�גמ�ג דאווע אסומ ןאורמ לש ותודע
:החונמה

 תישילשה המוקב ,תושפנ 11 הנומה יתחפשמ םע רג ינא

 ,ןורבחב הקיתעה ריעב ןיזאזק-לא תנוכשב ןשי תיבב

 ,יבא םע תיבב יתייה ,20.7.82 ,ןושאר םויב .2H- רוזאב

 ןיבינ .41-ה תב ,ןיבינ יתוחאו ןזאמו לאדינ ייחא ,ימא

 ישיש םוימ רצועב היה רוזאה .ואדיו יקחשמב הקחיש

 תוביבסב .תיבה תא בוזעל היה לוכי אל שיאו רקובב

 םישנא לש תוקעזו רוזאב ירי תולוק יתעמש ,03:31

 המוקל תוריהמב יתדרי .ועיגה םילחנתמהש וקעצש

 תינוציחה לזרבה תלד תא לוענל תנמ לע הנושארה

 האבו הרוק המ תעדל התצר ןיבינ .החותפ התייהש

 רדח לש םינטקה תונולחה ךרד יתלכתסה .ייתובקעב

 דיל בוחרב םילחנתמ 52-מ רתוי יתיארו תוגרדמה

 ואשנ םירחאו םח קשנב םישומח ויה םקלח .תיבה

 יתכשמה .03 דע 81 םיאליגב ,םיריעצ ויה םה .םיניכס

 רבכ םילחנתמ ינשש תוארל יתעתפוהו תוגרדמב תדרל

 .תוגרדמה הצקב ודמע םה .לזרבה תלד ךרד וסנכנ

 יתעמש םואתפ .יינפל הכלהו יתוא הרבע ,ןיבינ ,יתוחא

 תלפונ התוא יתיארו יתוחא לע יתלכתסה .תוירי יתש

 תוגרדמה לע לזנ הלש םדה .הקעצ אל איה .תוגרדמה לע

 הללא' :קועצל יתלחתהו העגפנ איהש יתנבה .הידגב לעו

 '!ונתוא םיפיקתמ םילחנתמ !רבכא הללא !רבכא

 יתאציו ,תוגרדמב יתדרי ,ייתועורזב יתוחא תא יתאשנ

 יתשקיבו תינוכמ ול שיש ונלש ןכשל יתכלה .בוחרל

 תינוכמה תא עינתה ,יזמר ובא ,ןכשה .התוא איביש

 תוריהמב עיגה לאדינ יחא .המינפ יתוחא תא יתסנכהו

 ונמור תיבל ךומס .הילאע םילוחה תיבל ונכרדב ונאציו

 העגפנ הרענש םהל ונרמא .םילייח השולש ונתוא ורצע

 ןכלהמבש תוקד שמחכ ונתוא ובכיע םה .תומל תדמועו

 ךישמהל ונל ורשפא ןכמ רחאלו תינוכמה תא וקדב םה

 .ונכרדב
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 איה ,םילוחה תיבל ונעגהשכ .תודבכב המשנתה ןיבינ

 .התומ עבקנ העש עברכ רובעכו ןוימה רדחל הסנכוה

 קוסירל םרגש השאר לש ןימי דצב עילקמ העגפנ איה

 .תלוגלוגהמ קלח

 לע םדב ןיחבה םיאפורה דחא ,םילוחה תיבב יתייהשכ

 רפסמ תוארל יתעתפוהו יתוא קודבל שקיב אוה .ילגר

 תיתחתב לודג עצפ דועו ינמיה לוסרקב םיעצפ לש בר

 יתלפוט .יב ועגפ םיסיסרש הארנכ .תילאמשה ילגר ףכ

 רוזחל יתשקעתה .זפשאתהל יתבריס ךא ,םילוחה תיבב

 תורבקה תיבב הנמטנש יתוחאמ דרפיהל ידכב התיבה

 .20.7.92 ,ינש םויב ,)חיש-א תנוכשב

 ויחא לש ותאכהו הנומש ןב ,השתנ-א דמחא לש ותריקד

עשת ןב ,חאלפ

 םאו האושנ ,93 תב ,השתנ-א םירמ ,םמא לש התודע
םידלי הששל

 יתייה ,00:41 העשה תוביבסב ,20.7.82 ,ןושאר םויב

 שערב תפחדנ תיבה תלד תא יתעמש .יתלשיבו יתיבב

 ינש .תלדה תא ףחד ימ תוארל רדחהמ יתאצי .לודג

 וכלהו רדחהמ ואצי ,8-ה ןב דמחאו 9-ה ןב חאלפ ,יינב

 לחנתמ ילומ יתיאר ,רדחהמ יתאצישכ דימ .יינפל

 היה אוה .ןמשו הובג היה אוה .רופא ןקז םע רגובמ

 .היינשה דיב הלודג ןבאו דחא דיב ןיכס קיזחהו שומח

 םילחנתמ הרשעמ רתויו תוגרדמה הלעמב ץר לחנתמה

.וירחא וצר ,םירגובמ ,םיפסונ

 קיזחהש ןבאה תא יילע קרז אוה ,יתוא האר ןושארהשכ

 רדחה ךותל יתחרב .דחא רטמכ היה ונניב קחרמה .ודיב

 הווקתב '!םילחנתמ !םילחנתמ' :קועצל יתלחתהו

 לכש יתבשח .יתרזעל ואוביו יתוא ועמשי םינכשהש

 ויה אל דמחאו חאלפש יתיליגשכ .רדחה ךותב ויה יידלי

 תא יתחתפ .חבטמב יתוחא םע ילוא םהש יתבשח ,םש

 .חאלפ ינב תא םיכמ םילחנתמ ינש יתיארו תצק תלדה

 ותוא הכה ינשהו םיינזואהמ ותוא םירה םהמ דחא

 םילחנתמהש יתבשח .הזב דומעל יתלוכי אל .םיפורגאב

 תא יתלבוה .ימצעב וילע ןגהל יתטלחה .ינב תא וגרהי

 יתחקל ,רדחה לש ירוחאה קלחל םיריעצה יידלי תעברא

 רבכש םילחנתמה תא ףוקתלו תאצל יתבשחו םיירפסמ

 ןורחאה לחנתמהש הארנכ .תלדה ןוויכל תוגרדמב ודרי

 יתאצמ ,רתוי רחואמ .יילע הריו רדחל ץוחמ יתוא האר

.תלדה דיל לימרתה תא

 תא הארו ררועתה ,רחא רדחב ןמז ותואב ןשיש ילעב

 ןוויכל תוגרדמב גוסנ אוה .חאלפ וננב תא הכמ לחנתמה

 .ונתוא םיפיקתמ םילחנתמש קועצל ליחתהו רדחה

 .הרכה רסוחמ הפצרה לע בכש חאלפ ,רדחל יתרזחשכ

 דמע ,דמחא ,ינשה ינב .ררועתה אוה רתוי רחואמ

 ידי לע הרונ אוהש יתבשח .ובגמ דרי םדו רדחה ךותב

 םדה תא יתיקינ ,ותוא יתקביחשכ לבא ,םילחנתמה

 .ןיכסב רקדנ אלא הרונ אל אוהש יתנבה זאו ותצלוחמ

 יתפטעו ילעב לש הייבלגה תא יתאבה .םמיד ןיידע אוה

 תומל דמוע ינבש יתבשח .םדב התסוכ הייבלגה .ותוא

 .זוזל יתלוכי אל .יתיכבו

 תעדוי אל ינא ,תיבל וסנכנ םילייח ,תוקד המכ רובעכ

 תתל הסינ אוה .יאבצ אפור היה םהמ דחא .ויה םה המכ

 ,ןסח ויחא ,ילעב .תיבה ךותב הנושאר הרזע דמחאל

 ,היתועורזב דליה תא האשנש ,ילעב לש ותוחאו יתוחא

 ותוא וניפ םשמ ,תוקריה קושל םילייחה ירחא וכלה

 תוליל השולש םילוחה תיבב ראשנ ינב .םילוחה תיבל

 .םויה ררחושו

קיווד תאדוו�ג לש ודי תריבש

םידלי העשתל באו יושנ ,59 ןב ,קיווד תאדוו�ג לש ותודע

 תיבב דבל יח ינא .יתיבב יתייה ,20.7.82 ,ןושאר םויב

מ רתויו םידלי העשת יל שי .ןורבחב 2H-ב דאמ ןשי

 תא יתללפתהשכ ,03:41 העשה תוביבסב .םידכנ 57-

 דוע .יביבסמ םידעצ לש לוק יתעמש ,םיירהצה תליפת

 ולחה םינבא ,שערה עיגמ הפיאמ תוארל יתקפסהש ינפל

 םירבג השימח וא העברא יתיארו יתבבותסה .יב עוגפל

 ינממ םירטמ ינשכ לש קחרמב ויה םה .יביבסמ םידוהי

 .תוקעצו לודג שער היה ץוחב .םהידיב םינבא וקיזחהו

 העגפ ןבאה .הלודג ןבא יילע קרז םיפקותהמ דחא

 .תיבהמ ואצי םירבגה זא .יתלפנו יעורזב

 היזיוולטב העגפ תחא .תונולחב תועגופ םינבא יתעמש

 תא יתפטע .תוקד המכ הכשמנ הפקתהה .התוא הרבשו

 .המסאווק תחפשמ ,יינכש תיבל יתדריו ןידסב יעורז

 ורמא םה .ירמגל ךופה היה החפשמה תיב ,יתעגהשכ

 םה .ועצפנ םהמ קלחשו םתוא ופיקתה םילחנתמש יל

 םיאב ויה תרחא ,תיבב יתייהש ועדי אל םהש יל ורמא

 .ילש תיבל םג וסנכנ םילחנתמה םא קודבל

 דיל ,אירכז ,ינב לש ותאפרמל יתכלהו םתיבמ יתדרי

004-כ( ינדריה קנבה  ינאו ינב .)יתיבמ םירטמ 005 - 

 לש קחרמב אצמנש הילאע םילוחה תיבל לגרב ונכלה

 ןגטנר ימוליצ יל ושע םש .םיפסונ םירטמ םייתאמכ

 אוה .עורזב רבש יל שיש רמא אפורה .לופיט יתלביקו

 .ינב לש ותיבל יתכלה ןכמ רחאל .דיה לע סבג יל םש

 .רקובב תרחמל התיבה יתרזח

ל�גע-לא תחפשמ תיבל םילחנתמ תסינכ

 העבראל באו יושנ ,63 ןב ,ל�גע-לא רהאמ לש ותודע
םידלי

 בוחרב ןורבחב הקיתעה ריעב יתחפשמ םע ררוגתמ ינא

 .וניבא םהרבא תולחנתההמ םירטמ 051-כ ,ןבל-א קוש

 .רבעב םימעפ רפסמ ונתיב לע םינבא וקרז םילחנתמה
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 ,הנישה רדחב יתייה .יתיבב יתייה ,20.7.82 ,ןושאר םויב

 לודג שער יתעמש 00:41 העשה תוביבסבשכ ,םנמונמ

 תיבה לש תישארה תלדה .תירבע םירבדמ םישנאו

 ןב םהמ לודגהש ,יידלי תעבראו יתשא .החותפ התיה

 ידכ הנישה רדחמ יתאצי .ימדקה רדחב תיבב ויה ,עשת

 עמשנ שערה .תלדה תא לוענל ידכו הרוק המ תוארל

 .תיבה ךותב םיאצמנ םילחנתמהש יתנבהו דאמ בורק

 ,הנישה רדחל יתרזח ,תישארה תלדל עיגהל םוקמב

.םינפבמ תלדה תא יתלענו םידליה תא יתחקל

 ,םירבשנ םיצפח לש תולוק יתעמש ,רדחב יתייהשכ

 ויה וליאכ עמשנ הז .תירבע םירבדמ םישנאו תוקיפד

 ץורפל וסינ םה .תיבה ךותב םישנא הרשעמ רתוי

 .םימעפ שולש המינפ סנכיהלו הנישה רדח תלד תא

 .החתפנ אל תלדה לבא ,תלדב וטעבו קזח וקפד םה

 לע יתלכתסה ,תלדה תא חותפל וסינ םילחנתמהשכ

 החקל ,הייזיע ,הנומשה תב יתב .םירוויח ויה םה .יידלי

 .הילע ןגי הזש הווקת ךותמ אורקל הלחהו ןארוקה תא

 .הרזעל םיהולאל הללפתה יתשא

 םילחנתמהש ירחא .תוקד רשעכ הכשמנ הפקתהה

 ,תופסונ תוקד םירשעכ הנישה רדחב ונראשנ ,ובזע

 .וכלה םילחנתמהש ונתוא ועיגרהו ועיגה םינכשהש דע

 לכ :סורה תיבהש וניאר ,הנישה רדחמ ונאצישכ

 םידכ ,ררוואמ ,הניסרח ילכו תוסוכ ,ןולסב םיטיהרה

.דועו

 .ןוחטיבה תוחוכ ישנאב םג םילחנתמ ועגפ ,היוולהה רחאל

 האצותכ יכ הרסמ הדוהיו ןורמוש זוחמ תרטשמ

 ,לובגה רמשמ ישנאו םירטוש 51 לק ועצפנ םיתומיעהמ

 תודיינ יתשל קזנ םרגנ ,ףסונב .םינבא יודיימו תומולהממ

 תויודע ורסמש םיניטסלפ 4.רשק דויצ ןהמ זזבנו הרטשמ

 תוחוכ ישנאל םילחנתמ ןיב םיתומיע םה ףא וראית םלצבל

 םילחנתמה' יכ םלצבל רסמ הדוואסמ ראוונא .ןוחטיבה

 ףיסוה אוה .'םהירחא ופדרו םירטושו םילייח ופקתו וכיה

 ,ותוא םיכמו יזורד רטוש ירחא םיפדור םילחנתמ האר יכ

 .'!םיברע' םיקעוצ םהש ךות

 יכ הנעטב םיניטסלפב העיגפה תא וקידצה םילחנתמ המכ

 יליטמו םיעלס ,םינבא ודיי םיניטסלפ הייוולהה ךלהמב

 ,הרמז ןב השמ .היוולהב ופתתשהש םילחנתמ רבעל לזרב

 עסמ תליחתב' יכ ןעט ,ןורבחב ידוהיה בושייה דעו רבח

 םיניטסלפ ידי-לע םילזרבו םיעלס ,םיקולב וקרזנ היוולהה

 רבעמ ףסונ חבט תויהל לוכי היה .היוולה יפתתשמ רבעל

5.'ונבגה ןכלו - ישיש םויב עריאש הזל

 יכ רורב ,קייודמ היה תואיצמה לש הז רואית םא םג

 םיניטסלפב םילחנתמ לש העיגפ קידצהל ידכ ךכב ןיא

 תוחוכ לע תלטומ קוחה תא ףוכאל הבוחה .םשוכרבו

 .םילחנתמ לע אלו ןוחטיבה

 עגונב הנוש הנומת הלוע םלצב הבגש תויודעהמ ,ךכל רבעמ

 ,םיניטסלפה .ןורבחב םויה ותואב ושחרתהש םיעוריאל

 הרקמב קר .םהיתבב םירוגס ויה ,רצועב םינותנ ויהש

 רבעל םיצפח ודיי םה יכ םלצבל םיניטסלפ ורסמ דחא

 תרטשמ םג .םהיתבל ץורפל וסינ הלאש רחאל ,םילחנתמ

 :דבלב דחא הרקמ לע הל עודי יכ םלצבל הרסמ י'ש זוחמ

 ופדר םילחנתמ תורשע יכ הלע היוולהה יעוריא תריקחמ'

 ותסונמ ךלהמב .ורבעל ורי ףאו םינבא ודי ,ימוקמ ירחא

 .וירחא ופדרש םילחנתמה רבעל אשמ תלגע ימוקמה ףחד

 םיעלס תכלשהל תויודע ,רומאכ ,ןיא הז עוריא דבלמ

 6.'םילחנתמ רבעל םיניטסלפ י'ע לזרב יליטמו

.20.7.92 ,ץראה .4

5. Y- ten , 20.7.92. 

  .20.8.6 םוימ םלצבל י'ש זוחמב רוביצ תונולתו תרוקיב תניצק ,ק'פר ,ןיול תפקר ד'ועמ בתכמ .6
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 .20.8.7-ב תינופלט החישב ןמרדיינש ןנורו זר ליא ידי-לע התבגנ תודעה .םלצבב םירומשו םייוסח הדעה יטרפ

 יתעגה 20.7.82-ב .ל'הצב רידס תורשב תלייח ינא

 .ץיבובייל רזעלא לש ותייוולהב ףתתשהל ידכ ןורבחל

 ןגוממ סובוטואב היוולהה םוי רקובב ןורבחל יתאצי

 אלש ךכ ,תורבקה תיבל רשי ונתוא חקל סובוטואה .ירי

 היוולהה עסמ ךלהמב ושחרתהש םיעוריאל הדע יתייה

 ריעב ידוהיה בושייה ךרד רבעו הלפכמה תרעממ אציש

.תורבקה תיבל ךרדב

 יטיפרג תובותכ ןומה יתיאר תורבקה תיבל ונעגהשכ

 .רוזאב םיברעה יתב תוריק לע הצאנ ירבד םע תירבעב

 ויה תורבקה תיבל ךילומש ליבשב .עזעזמ היה הארמה

 הרטשמהמו ב'גממ םבור ,ןוחטיב תוחוכ ישנא הברה

 אל הז בלשב .םינחנצהמ םילייח םטועימו הלוחכה

   .םילארשי אלו םיניטסלפ אל ,םוקמב םיחרזא יתיאר

 טאל טאל .היוולהה עסמל תורבקה תיבל הסינכב ונתמה

 םיקזח תולוק יתעמש ליבקמב .םוקמל םישנא ועיגה

 גהנמ והשזיא הזש יתבשח הלחתהב .תויכוכז ץופינ לש

 תורחאה תולייחה תחא תא יתלאשו יל רכומ אלש יתד

 לככ ,תחא השיא .רבודמ המב תעדוי איה םא יתא ויהש

 השגינ ,תורבדמ ונתוא העמש ,םוקמה תבשות הארנה

 םיברעהש אלא גהנמב רבודמ אלש ונל הרמאו ונילא

.עורה תא םהמ םיאיצומ

 ,םילחנתמ לש הצובק יתיאר תורבקה תיבמ יתאצישכ

 םיתבה תורצחל םירדוח ,םידליו םישנ ,םירגובמ הללכש

 םה .םכרדב הרקנה לכ תא םיתיחשמו םיניטסלפה לש

 םיציצע ורבש ,םיתבה תורדג תא וליפה ,תונולח וצפינ

 היהש דחא לייח יתיאר הז בלשב .תונוח תוינוכמב ועגפו

 םיניטסלפה םיתבה דחא תברקב דמוע דיקפתב םש

 .השענב ברעתה אל אוהו םילחנתמה ורדח םהילאש

 םיפסונ םילייח העברא םוקמל ועיגה רצק ןמז רחאל

.םילחנתמה תא רוצעל וסינ אל םה םגו

 .ותיב גג לא אציש םיניטסלפה םיבשותה דחאב יתנחבה

 םילייחה ךא םתרזע תא שקיבו םילייחל ארק אוה

 םילחנתמב עוגפל הסינ אל יניטסלפה .ונממ ומלעתה

 םילחנתמה .םילייחהמ הרזע שקיב קר אלא הרוצ םושב

 ועיגה םיוסמ בלשב .םינבא וילע תודייל ולחה ותוא וארש

 ךא תוערפתהה תא קיספהל וסינש םירטוש המכ םוקמל

 םילוענ ויה םיניטסלפה םיתבה .םתוא וכיה םילחנתמה

 דחא לחנתמ יתיאר .םהילא וסנכנ אל םילחנתמה ןכלו

 דחא לייח זאו ןולחה ךרד םיתבה דחאל סנכיהל הסנמ

.ותוא רצע

 םוקמ תברקב ויהש ןוחטיבה תוחוכש היה ילש םשורה

 ישעמ תא עונמל וצמאתה שממ אל םילודג תוחוכב

 ששח היהשכ קר השענב וברעתה םהו םילחנתמה

 ,תאז םע .םיתבה דחאל רודחל וחילצי םילחנתמהש

 וסינ םש ויהש ןוחטיבה תוחוכ ישנא רתוי רחואמ בלשב

 קיפסמ אל יתעדל ךא םוקמהמ םילחנתמה תא תונפל

 םתא תמעתהל וצר אל םהש יתשגרה ינא .תופיקתב

 רתוי יתעמשש יוטיב ,םמעז תא קורפל םהל תתל וצרו

.םילחנתמה יפמ תחא םעפמ

 ךכמ יתעדל עבנ ןוחטיבה תוחוכ לש ישוקהמ קלח

 םישנה תא תונפל ולכיש תולייח ויה אל םוקמבש

 וענמנ םילייחהש םושמ ,תויוערפתהב ופתתשהש

 וחילצה םילייחהשכ םג ,הרקמ לכב .ןמע תמעתהלמ

 רחאל םוקמל םירזוח ויה םה םילחנתמה תא תונפל

 אלא םתוא ורצע אל םילייחהש ןוויכמ ,תוקד רפסמ

 ךירעהל הלוכי ינאש לככ .םוקמהמ םתוא וקיחרה קר

 העיגפה תא עונמל ליבשב םילייח קיפסמ םש ויה

 ילש השוחתה יתרמאש יפכ ךא םשוכרבו םיניטסלפב

 ינא .םמעז תא קורפל םהל תתל םיצור טושפ םהש התייה

 ולליקו םילייחה תא וכיה םילחנתמהש ןייצל םג הצור

 ךלהמב .םירטושל תדחוימ האנש וניגפה םה .םתוא

 וב וניחבהשכו תורבקה תיבל סנכנ דחא רטוש היוולהה

 היוולהה יפתתשממ קלחו וילע קועצל וליחתה םלוכ

.םוקמהמ טלמנ אוהו וירחא ףודרל ולחה

 .המוארטב שממ יתייה .ארונ יתשגרה תישיא ינא

 לוכי הז ךיא ימצעל יתבשחו ךכ יתשגרה אל םלועמ

 המ לכ םע םילשהל יל השק ארונ .ילש הנידמב תורקל

 תיבמ ואצי םלוכ היוולהה המייתסהשכ .םש שחרתהש

 לובסל יתלוכי אל ינא .וכשמנ תויוערפתההו תורבקה

 הרק המ תעדוי אל ינא .סובוטואל יתרהימו רתוי תאז

 ךכ לע יתרביד .תעזעוזמ היוולההמ יתרזח .ןכמ רחאל

 םלהב טושפ ויה םלוכו םש ויהש םירחא םישנא םע

 .ווח םהש הממ

 7רידס תורשב תלייח  ,�א לש התודע
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ןוחטיבה תוחוכ תוכרעיה

 תארקל' יכ ל'הצ רבוד רסמ ,םלצב תיינפל הבושתב

 תוחוכ וכרענ ,ל'ז ץיבוביל רזעילא לייחה לש ותייוולה

 היוולהה סקט תחטבאל לארשי תרטשמו ב'גמ ,ל'הצ

 .תיניטסלפל תידוהיה הייסולכואה ןיב ךוכיח תעינמלו

 ופצ םהב םירוזאב םיריצ ורגסנו תוחוכה ורבגות ,ךכ םשל

 תגייוסמ הבושת םלצבל החלש י'ש זוחמ תרטשמ 8.'ךוכיח

 וכרענ ,לארשי תרטשמו ל'הצ ,ןוחטיבה תוחוכ' היפל ,רתוי

 אל יכ םא ,היוולהה ךלהמב םיניטסלפב העיגפ עונמל ידכב

 9.'תושקו תומעזנ הכ תובוגת ופצנ

 יכ רורב ,תרבגותמ הרוצב וכרענ ןוחטיבה תוחוכ םא םג

 תללוכ תמלוה תוכרעיה .תקפסמ התיה אל םתוכרעיה

 תוכרעיהה .חטשב ןוחטיבה תוחוכ לש רובגת קר אל

 דציכ םירטושלו םילייחל תורורב תויחנה םג לולכל הכירצ

 דויצ תקולח ,םילחנתמ לש תומילא ישעמ םע דדומתהל

 יניעידומ עדימ ףוסיא ,תומילא תונגפה רוזיפל םיאתמ

 .דועו ןכדועמ

 ןוחטיבה תוחוכ לע היה ,ןורבחב רקיעב ,רבעה ןויסינ חכונל

 לש התנעט .םאתהב ךרעיהלו םילחנתמה תבוגת תא תופצל

 'תושקו תומעזנ הכ תובוגת ופצנ אל' יכ י'ש זוחמ תרטשמ

 קר .הרטשמה ןולשיכ לע המצעלשכ הדיעמו דחוימב הרומח

 ,הרטשמה ל'כפמ הרוה ,םיעוריאה םויס רחאל ,ינש םויב

 הרטשמה תוחוכ תא רבגתל ,יקשינורהא המלש בצינ בר

 01.ריעב

 הנוש הרוצב םיכרענ ויה ןוחטיבה תוחוכ יכ רעשל לקנ

 לע םיניטסלפ לש תופקתהב רבודמ היה םא ןיטולחל

 .ריעה יבשות םילחנתמה

םיעוריאה ךלהמב ןוחטיבה תוחוכ תבוגת

 תעדל שקיבו י'ש זוחמ רבודלו ל'הצ רבודל הנפ םלצב

 ידכ םיעוריאה ךלהמב ןוחטיבה תוחוכ וטקנ םידעצ וליא

 ל'הצ רבוד .םשוכרבו םיניטסלפב העיגפה תא קיספהל

 םיניטסלפה ןיב םיתומיעה תליחת רחאל' יכ םלצבל רסמ

 תסיוו ,תינשב ויתוחוכ תא ל'הצ רבגת ,היוולהה יפתתשמל

 םיערפתמה תקחרהל לעפו ךוכיחה ירוזא רבעל םתוא

 םלצבל רסמנ י'ש זוחממ 11.'תומיעה בחרמ דודיבלו

 יפלכ תופיקתב הרטשמה הלעפ היוולהה ןמזב רבכ' יכ

 חוכב ורזופ םירחאו ורצענ םהמ השימח ,םיערפתמה

 וסחייתה אל הרטשמהו ל'הצ רבוד 21.'תולא תועצמאב

.היוולהה ינפל םשוכרבו םיניטסלפב העיגפל

 לש םהיתונויסנ יכ רוריבב הלוע םלצב הבגש תויודעהמ

 ,ויה םיניטסלפב העיגפה תא עונמל ןוחטיבה תוחוכ ישנא

 ורחב םה םירקמה לש עירכמה בורבו ,םיילוש ,ללכב םא

 ומלעתה םירטושו םילייח .ברעתהל אלו דגנמ דומעל

 תא תונפל ובריסו םהילע ןגהל םיניטסלפ לש םהיתושקבמ

 ףא םירקמה דחאב .ושלפ םהילא םיתבהמ םילחנתמה

.םתיב תא תונפל םיריידל םירטוש וצילמה

 ותיב לע וטלתשה םילחנתמש ,43 ןב ,יתאברש-א קראט

 האבוה ותודעשו ץיבוביל רזעלא לש ותגירה רחאל העשכ

 תרזע תא לבקל ויתונויסנ תא םלצבל ראית ,ליעל

:הרטשמה

 .תילארשיה הרטשמל יתרשקתה 00:22 העשה תוביבסב

 ילש תיבל וסנכנ םילחנתמש יל הנעש רטושל יתרמא

 לש םוקימה תא ול יתרסמ .יתוא גורהל םיצור םהשו

 .ועיגי םירטושהש יתיכיחו ןופלטה תא יתקתינ ,תיבה

 לוענמה רוח ךרד יתלכתסה .םירטוש ועיגה העשכ ירחא

 חוכיו יתעמש .םילוחכ םידמב םירטוש השולש יתיארו

 רבדל ללכב וסינ אל םירטושה .םילחנתמה ןיבל םניב

 הברה ךכ לכ םש ויה יכ םהל אורקל יתדחפ .יתיא

 אל ,וצרי םירטושה םא םגש יתעדי .םילייחו םילחנתמ

 םע רבדלו תאצל יתדחפ .ילע ןגהל תורשפא םהל היהת

 םילחנתמה דחא תא יתעמש יכ ,רתיה ןיב ,הרטשמה

 ינשהו תלדה תא חתפי םהמ דחאש רחא לחנתמל עיצמ

 םוקמה תא ובזע םירטושה העש יצחכ ירחא .הריי

 תוסנל וכישמה םילחנתמה .םילחנתמה תא תונפל ילב

.וחילצה אל לבא ,יתרגתסה ובש רדחה תלד תא רובשל

 .הרטשמל בוש יתרשקתה רקובב 00:20 תוביבסב

 םיטרפ ול יתרסמו בוש ואובי םהש יל חיטבה רטושה

 םירטוש ועיגה העשכ רובעכ .אצמנ ינא וב םוקמה לע

 וקליס אל םה םעפה םג .יחרזאה להנימה יניצק םע דחי

 .רשק יתיא רוציל וליפא וסינ אלו םילחנתמה תא

ztwec kegez daihgeo

.20.8.6 םוימ םלצבל ,ל'הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ בתכמ .8

 .20.8.6 םוימ םלצבל י'ש זוחמב רוביצ תונולתו תרוקיב תניצק ,ק'פר ,ןיול תפקר ד'ועמ בתכמ .9

01. y- ten , 20.7.92. 

.20.8.6 םוימ םלצבל ,ל'הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ בתכמ .11

 .20.8.6 םוימ םלצבל י'ש זוחמב רוביצ תונולתו תרוקיב תניצק ,ק'פר ,ןיול תפקר ד'ועמ בתכמ .21
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 וכישמה םילחנתמהו העש יצחכ ירחא ובזע םירטושה

 םייוסמ עגרב .הירוחאמ יתרגתסהש תלדה לע רוצל

 וגרהי םהשו רדחל ץורפל וחילצי םהש דואמ יתדחפ

 תא חותפל םהמ ענמו יילע רמש םיהולא קר .יתוא

...םייחב יתראשנש לודג לזמ יל שיש בשוח ינא .תלדה

 הלפכמה תרעמב הרטשמה תנחתב תימשר הנולת יתשגה

 םילייחה דגנו וניבא םהרבא תנוכש ילחנתמ דגנ

 םילחנתמה תסינכ תא וענמ אלש ,םוקמב םיבצומה

 יינפב וגיצה םירטושה הנולתה תשגה ןמזב .ילש תיבל

 ויה םא .דחא ףא יתיהיז אל .םילחנתמ לש תונומת

 וניבא םהרבא תנוכשב םירגש םישנא ילומ םידימעמ

 לבא ,תוערפתהב ףתתשהש ימ תא תוהזל לגוסמ יתייה

 ןורבחב יתיבב רמוש ינא .תונשי ויה יל וארהש תונומתה

 .הנולתה תשגה לע רושיאה תא

 ךא ,יתיבל רוזחל יתיצר ,00:81 העשה תוביבסב

.ינממ תאז וענמ רוזאב ויהש םילייחה

 תוחוכ לש המוד הבוגת לע םלצבל רסמ חומס לדאפ
:ןוחטיבה

 םהל רמוא לייח יתעמש ,ופיקתה םילחנתמהש ןמזב

 םילייחהש ול הנע לחנתמ .םידלי אל םהשו קיפסמ הזש

 .לכתסהלו קותשל וא םהל רוזעל םיכירצ םהשו םיער

 רוצעל תנמ לע רבד השע אל לייחה .תירבע ןיבמ ינא

 ,ובזע םילחנתמהשכ .לכתסה קר אוה .םילחנתמה תא

 םילייחה םע רבדל יתטלחה .תוקד המכ וראשנ םילייחה

 .ותיא רבדל לכואש ידכ ןיצקה ימ יתלאש .ןולחה ךרד

 המ יתוא לאש םהמ דחא לבא ,יל ונע אל םילייחה

 ושע םילחנתמה המ תוארל םהילעש יתרמא .הצור ינא

 רקובב הרטשמל תכלל לוכי ינאש רמא לייחה .יתיבל

.ובזע םה זאו ,הנולת שיגהלו

 .םילחנתמ לש ירימ עוריאה ךלהמב עצפנ הדוואסמ ראוונא

 ינש ידי-לע רצענ ךא םילוחה תיבל עיגהל הסינ אוה

 ידי תא יתמרה' יכ הדוואסמ רסמ םלצבל ותודעב .םילייח

 תוכחל יל רמא אוה .םמדמ ינאש האר לייחהו תילאמשה

 .וקחרתי בוחרב םיתבה תא ופיקתהש םילחנתמהש דע

 לצנל יל ץעי לייחהו תמיוסמ העיגר התייה .המ ןמז יתיכיח

.'יכרדב הרקנש ןושארה תיבל רהמ ץורלו תונמדזהה תא

 ,יתאברש-א ןיד-א זע לש ותחפשמל םירטושה לש םסחי

 ףקשמ ,הלילב תבש םויב ותיב לע וטלתשה םילחנתמש

 םילחנתמ לש תומילא ירקמל הרטשמה תשיג תא בטיה

 תורוהל םוקמב ,הז הרקמב .םשוכרו םיניטסלפ יפלכ

 החפשמל רמול םירטושה ורחב ,תיבה תא תונפל םילחנתמל

 ,92 ןב ,יתאברש-א ריסיית .הליל ותואב םתיבל רוזחל אלש

 :םלצבל רסמ

 תדעו לש ןיינבב יתייה ,03:81 תוביבסב ,תבש םויב

 ,םיס)ג ,52-ה ןב ידוד ןב .רמושכ דבוע ינא םש ,רוזחשה

 יל םיכחמש םירטוש ינש שיש יל רמאו יילא רשקתה

 ,העש יצח רובעכ ,יתעגהשכ .החפשמה תיבל הסינכב

 םיריעצ המכ ויה םביבסמ .בוחרב וכיח םירטושה ינש

 ורמא םירטושה .םיס)ג ,ידוד ןב םג םהיניב ,םידליו

 תיב לע הטמל ףיקשהל ידכ גגה לע תולעל םיצור םהש

 תא יתחתפ .םש םישוע םילחנתמה המ תוארלו ידוד

 .העש יצחכ ךשמב ופיקשהו הלעמל ולע םהו תלדה

 יתרמא .החפשמה ינב ראשו יבא הפיא ולאש םירטושה

 אל םהשו 1H- רוזאב םיבורק לש הנותחב םהש םהל

 ירלולס ןופלט יל שי םא ולאש םירטושה .הלילה ורזחי

 תוביבסב ורשקתיש ורמא םה .רפסמה תא ומשרו

 יבאש יתעצה .בוש ףיקשהל ידכ תיבל ורזחיו 00:12

 ,םירטושה םע תויהל ידכ ,החפשמה םע התיבה רוזחי

 יל וצעייו דבל תיבב תויהל םיפידעמ םהש ורמא םה ךא

 .הליל ותואב רוזחל אל יתחפשמל דיגהל

 יתרזחו לזרבה תותלד תא יתלענ ינאו ובזע םירטושה

 םירטושה לע יבאל יתרפיס .יירוה תא יתשגפ םש ,יתיבל

 ורשקתי םה םאש רמא אוה .ורשקתיש ורמאש ךכ לעו

 אל םירטושה ךא ,וניכיח .ימוקמב ךלי אוה 00:12-ב

 .ןופלטה לוצלצמ יתררועתה 00:10 תוביבסב .ורשקתה

 יכ ןופלטה תא יתרגס ךא םירטושה הלאש יתבשח

 .רצוע היה םג .תוצח רחאל תיבל תכלל ןכוסמש יתבשח

 טעמכ וסרהו תיבל וסנכנ םילחנתמהש יל עדונ ,רקובב

 .וירדח 12-ב היהש המ לכ

 .םיקזנה תא יתיארו תיבל יתרזח ,רקובב ןושאר םויב

 םה .םיקזנה לע םהל יתרפיסו םירטושל יתרשקתה

 תוירקת שיש ןוויכ אובל םילוכי םניא םהש ורמא

 ידוד ןב םע הרטשמל יתכלה 00:11 תוביבסב .רוזאב

 םירטוש העבש .ותיב לע וטלתשה םילחנתמש ,קראט

 בוחרה הלעמב .ישארה שיבכה לע ונדעצו ונתא ואב

 קראטש יתעצה .היוולהל וכיחש םילחנתמ תואמ ויה

 ונעגה .תיבב םירטושה תא שוגפנו תרחא ךרדב ךלנ ינאו

 םילייח .ועיגה אל םירטושה ךא ,בר ןמז וניכיחו תיבל

 הרטשמה .המינפ סנכיהל ונל ורמא םיכחמ ונתוא וארש

 .םוי ותואב העיגה אל

 בוש ונכלה ינאו דיפומ ידוד ןב ,00:11 תוביבסב ,תרחמל

 דחא זאו ךרעב 00:41 דע הנחתה לומ וניכיח .הרטשמל

 לאש אוה .ונתיא אב תבש םויב יתיבב ויהש םירטושה

 יתיכיחש ול יתרמא .תבש םויב ןופלטל יתינע אל המל

ב רשקתה אוהש רמא אוה .רשקתה אל אוה לבא

 חותפלו אובל ינממ שקבל ידכ רקוב תונפל 00:10-

 תובכלו תיבל סנכיהל לכות הרטשמהש ידכ תלדה תא

 תנחתב רטושה .וב ותיצה םילחנתמהש הפירשה תא

 היה ירלולסה לבא ,רשקתה אוה םגש רמא הרטשמה

 ומליצו תיבל ואב ,םלצ םהב ,םירטוש העברא .רוגס

 תנחתל םתיא יתכלה ןכמ רחאל .ול ומרגנש םיקזנה תא

.תודע רוסמל ידכ עברא תיירק דיל הרטשמה
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 .םש .31

 .20.8.6 םוימ םלצבל ,ל'הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ בתכמ .41

 .םש .51

20.8.4 ,ץראה .61  , y- ten  , 20.8.6. 

 תיב גג לע תאצמנ תחא .תויאבצ תודמעב ףקומ ונתיב

 םילייחה םימעפל .תיבהמ םירטמ הרשעכ ,םינכשה

 תולחנתהה דיל תיפצת דוע שי .ונלש גגל םירבוע הדמעב

 גגה לע םילוע םילחנתמה םימעפל .רחא ןכש לש גג לע

 םילייח םנשי ,תורחא םילימב .םילייחה םע םיבשויו

 םילחנתמה תא ואר חוטב םה .רוזאה לכב םירטושו

 לע וטלתשה םילחנתמהש םיעדוי םה .ונתיבל םיסנכנ

 .םש ןיידע םהשו ידוד תיב

םיעוריאה רחאל ןוחטיבה תוחוכ תבוגת

 היוולהה םות רחאל' יכ םלצבל הרסמ י'ש זוחמ תרטשמ

 הכ דע .םיעוריאה לש תצרמנ הריקחב הרטשמה הלחה

 תמירג ,תוערפתהל דשח ןיגב םילארשי רשע דחא ורצענ

 י'ע וררחוש םהמ העשת .םירטוש תפיקתו םיניטסלפל קזנ

 םות דע ,ש'מהיב תארוהב ,רצענ דחא ילארשי ,ש'מיב

 ינפב םויה אבומ ףסונ רוצעו ,ודגנ םייטפשמה םיכילהה

 לככ ,םיפסונ םירצעמ םיננכותמו תכשמנ הריקחה .טפוש

 הרטשמה י'ע ומלוצש םימוליצב םיפסונ םישנא םיהוזמש

 דחוימ שגד' יכ ףיסוה ל'הצ רבוד 31.'תויוערפתהה ךלהמב

 הרענה תומל איבהש יריה ןיינעל תוריקחה לע םשוה

41.'יניטסלפה דליה תריקדלו תיניטסלפה

 םושיא בתכ רבכ שגוה' יכ םלצבל רסמ םג ל'הצ רבוד

 הפיקתב קסוע הז םושיא בתכ 51.'םידושחה דחא דגנ

 ךלהמב םתוא ףקתש ימכ ותוא והיזש ,םירטוש לש

61.היוולהה

 הרטשמה לופיט ךרד תא ךירעהל ןיידע םדקומ הז בלשב

 םיעוריאה ךלהמב םיניטסלפב ועגפש םילחנתמב

 לע עיבצמ רבעה ןויסינ ,תאז םע .הז ח'ודב םיראותמה

 לע ,הלאכ םירקמב קוח תפיכא-יא לש המוגע הנומת

 ןויסינ רדעיה לעו קוחה יריפמ יפלכ תלבסנ יתלב תונחלס

71.ןידל םדימעהלו םימשאה תא רתאל יתימא

 ןיבל הניב םייקה רעפה לשב רתוי דוע תמרוצ וז תואיצמ

 םיניטסלפ םירצוע ןוחטיבה תוחוכ ישנא הב תוריהמה

 רסמ הדוואסמ ראוונא .םילחנתמב העיגפב םידושחה

 וניחבה וינכשו אוה ,20.7.82 ,ןושאר םוי ךלהמב יכ םלצבל

:וירבדל .םהיתבל ץרפתהל םיסנמה םילחנתמב

 םילחנתמה דחא תא ףחד ,ודיבע ןארהמ ,ילש ןכשה

 יתיארשכ .ןוילעה גגל הלעמל ץרו תוגרדמה דרומב

 תחפשמ תיב לש תלדה תא חותפל הסנמ לחנתמ

 יתקרזו גגה לע התייהש לזרבמ הצירמ יתחקל ,השיפק

 העגפ אל הצירמה .הטמל ויהש םילחנתמה רבעל התוא

 וחרב םילחנתמה .לודג שערל המרג לבא ,םילחנתמב

 גגל ולע םילייח השימח וא העברא .בוחרה לא הרזח

 קרז אוהש ובשח הארנכ םה .ודיבע ןארהמ תא ורצעו

 ותוא וחקלו םיקיזאב וידי תא ורשק םה .הצירמה תא

 םילייחה לבא ,ותוא ףיקתהל וסינ םילחנתמה .הטמל

.וילע ונגה

 העברא ועיגה ,20.7.03 ,ישילש םויב' יכ ףיסוה הדוואסמ

 .םירג ונא וב בוחרל ,םילחנתמ השיש םע דחי ,םירטוש

 םינבא םהילע קרזש ימכ םראכ יחא תא והיז םילחנתמה

 ונחנאו רוצע ןיידע אוה .ותוא ורצע םירטושה .הצירמה תאו

.'אצמנ אוה הפיא םיעדוי אל
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 תובשייתהה יניינעל םינפ ןוחטיבל רשה ץעוי ,יתעבג השמ

 םילחנתמה לש תומילאה ישעמ תא ראתל רחב ,םיחטשב

 םוש אלב' עצובש ,'םורגופ' הלימב היוולהה ךלהמב

 הרטשמה יכ ףיסוה אוה .'יניתשלפה דצהמ היצקובורפ

 הברה ליעפהל ךירצ היה .ידמ בר קופיאב וגהנ' אבצהו

 .קוחה ןוטלשב העיגפ לש הזכ בצמ היהיש רוסא .חוכ רתוי

81.'םירטושו םילייח ךכ וצאניו וללקיש תעדה לע הלעי אל

 תומילא עסמ ןורבחב םילחנתמ ולהינ םימי השולש ךשמב

 לשב םהיתבב םיאולכ ויהש ,ריעה יבשות םיניטסלפ דגנ

 ,דגנמ ודמע ןוחטיבה תוחוכ .ריעב ל'הצ ליטהש רצועה

 םא יכ רורב .רבד תושעל אל ורחבו םילחנתמה ישעמב ופצ

 םיחרזא לש םשוכרו םפוג יפלכ תומילא ישעמב רבודמ היה

 ןוחטיבה תוחוכ תבוגת ,לארשיב וא םיחטשב ,םילארשי

 .הנוש התיה

 תפיכא יאב קסעש ח'וד םלצב םסריפ 1002 רבוטקואב

 העיגפל הבוגתב םיניטסלפ ופקתש םילחנתמ לע קוחה

 יכ התיה ח'ודב תיזכרמה הנעטה .םילארשי םיחרזאב

 ול ענמיהל לוכי היה הלא םיעוריא לש עירכמה םבור'

 תא עונמל ץמאמ ושעו יוארכ אבצהו ןוחטיבה תוחוכ וכרענ

 91.'שארמ יופצה

 .הז ח'ודב םיראותמה םיעוריאל םג םיפי הלא םירבד

 לייחה לש ותגירהל םילחנתמ לש המילאה םתבוגת

 .היופצ התיה ,ןורבחב תולחנתהה בשות ,ץיבוביל רזעלא

 ל'הצ רבודו י'ש זוחמ תרטשמ תנעט תא לבקל השק

 הלא ויה ןכא ול ןכש ,הקיפסמ התיה םתוכרעיה יכ

 ויה אל ללכ ליעל םיראותמה םיעוריאה ,םירבדה ינפ

 .םישחרתמ

 םיעוריאה ךלהמב ןוחטיבה תוחוכ תבוגת יכ הנעטה םג

 ח'ודב תואבומה תויודעה .תכרפומ הניה ,תמלוה התיה

 תוחוכ וענמנ םירקמה בורב יכ רורב ןפואב תועיבצמ הז

 םילחנתמ ,םנמא .תומילאה ישעמ תא קיספהלמ ןוחטיבה

 .ועצפנ ףא םהמ 51-ו ןוחטיבה תוחוכ ישנא תא םג ופקת

 ןגהל םתבוחמ יהשלכ הרוצב תיחפהל ידכ ךכב ןיא ,םלוא

.םשוכר לעו םיניטסלפה םיבשותה לע

 ןותנה ,2H- רוזאב ושחרתה ח'ודב םיראותמה םיעוריאה

 העובק תוחכונ הנשי ריעב .האלמ תילארשי הטילשל

 תודוקנב םימקוממה ,ןוחטיב תוחוכ ישנא לש תיביסאמו

 יכ ריבס אל .ריעה יבחרב םירוזפה םימוסחמבו תיפצת

.םהיניעמ המלענ םימי השולש ךלהמב םיניטסלפב העיגפה

 םג ומכ ,םשוכרבו םיניטסלפב עוגפל םילחנתמל רתיה ןתמ

 םיעוריא .תושדח תועפות םניא ,םהילע קוחה תפיכא יא

 תובר םימעפ ושחרתה הז ח'ודב םיראותמה הלאל םימוד

 ברעתהלמ ,תוינידמכ ,םיענמנ ל'הצו הרטשמה .רבעב

 רחאל םג .םיניטסלפב םיעגופ םילחנתמ םהב םיעוריאב

 - םיימשר םימרוג דצמ הפירח תרוקיב םהיפלכ העמשוהש

 - הלשממל יטפשמה ץעויהו רגמש תדעו ,פרק תדעו םהב

 .תוינידמה התנוש אל

 הנגה קפסל תבייוחמ ,םיחטשב שבוכה חוככ ,לארשי

 וז התוינידמב ,םלוא .שובכה חטשה יבשות םיניטסלפל

 םילחנתמל הריבעמו הטוב ןפואב התבוח תא לארשי הריפמ

 .רקפה םה םיניטסלפה לש םשוכרו םפוג ויפל רורב רסמ

 םה יכ םירובס םילחנתמש אלפתהל ןיא ,ךכב בשחתהב

 לומ לאו םוי רואל ,םחור לע הלועה לככ תושעל םילוכי

 .םידעצ םדגנ וטקניי אל יכ םעדויב ,היזיוולטה תומלצמ

 תנמ-לע םישרדנה םידעצה לכב תעכ טוקנל הרטשמה לע

 .ןידל םדימעהלו םיניטסלפב ועגפש םילחנתמה תא רוצעל

 ורבעויש ,םירורב םילהנ עובקל ןוחטיבה תכרעמ לע ,ןכ ומכ

 םיעוריא לש םתונשיה תא עונמל ידכ ,חטשב םיגרדה לכל

 .הז ח'ודב םיראותמה הלא ומכ

 םיחרזא לע קוחה תפיכא ,םלצב ;1002 סראמ ,םיחטשב םילחנתמ לע קוחה תפיכא תוינידמ - הקיתשבש המכסה ,םלצב ;םמצעל ןיד ,םלצב )ר הז אשונב .71

 .4991 סראמ ,םיחטשב םילארשי

 .20.7.03 ,ץראה .81

.32 )מע ,םמצעל ןיד ,םלצב .91

nqwpez
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l"dv xaec zaebz


