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2002 רבוטקוא

הסיוס ימולש :הביתכו ריקחת

ןייטש לעי  :הכירע

  ,ןוטסנו׳ג היאמ ,היקר ובא בי׳גנ :עדימ זוכיר
ןמרדיינש ןנור ,ידרג רמות  

 ,בור ובא ףטאע ,שהשה ובא אסומ :חטש תדובע
 דאדח דאיא ,דייז אהוס ,המ׳רארד ילע  

 םיטילפה הנחמ תובוחרב ילארשי רויס :רעשה תנומת
20.7.5 ,רצועב ןותנה השייהד  

סרטיור ,ןוסנהוי סונגמ  :םוליצ
 

 הרטמב 9891 תנשב םקוהש יאמצע םדא תויוכז ןוגרא אוה םלצב
 יעבוק תעידיל ןאיבהלו םיחטשב םדאה תויוכז תורפה תא דעתל
 תדובע לע םיססובמ םלצב יאצממ .בחרה רוביצהו תוינידמה
 ינותנו תונותע ,םיימשר תורוקמ לע ןכו םייאמצע םיריקחתו חטש
.םיימואלניבו םייניטסלפ ,םיילארשי םדא תויוכז ינוגרא
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 יבשות בור לע רצוע ל״הצ ליטה ״ןגמ תמוח״ עצבמ ךלהמב

 20.6.81-ב ״השוחנ ךרד״ עצבמ תליחת םע .תיברעמה הדגה

 אוה תומוקמהמ קלחבו הדגה ירע לע שדחמ רצועה לטוה

 םהיתבב םיאולכ ,וז תוינידממ האצותכ 1.םויה דע ךשמנ

 תוקספה טעמל ,םיכורא םישדוח םיבשות יפלא תואמ

 תיינק ךרוצל םהיתבמ תאצל ל״הצ םהל ריתמ ןהב תורצק

.םייסיסב םיכרצמ

 בחרנ שומיש וב השע ל״הצו שדח יעצמא הניא רצוע תלטה

 תעוצרבו םייוסמ בושיי לע רצוע לטוה םעפ אל .רבעב םג

 רצוע תלטה ,םלוא 2.םינש ךשמב יליל רצוע לטומ היה הזע

 תרסח איה ,ךשוממ הכ ןמזל ,הממיב תועש 42 ךשמב

.7691-ב םיחטשה שוביכ זאמ םידקת

 םיכורא םימי ךשמב תיבהמ האיצי לע טלחומה רוסיאה

 תא רעשל לקנ .םיחרזאה לש םייחה ימוחת לכב עגופ

 דדומתהל תוצלאנ םתיא םיישפנהו םיילכלכה םיישקה

 ,הבר תופיפצב תוררוגתמה תוינע תוחפשמ רקיעב ,תוחפשמ

.ךשוממה רצועה לשב

 יכ עבק DIASU תינקירמאה עויסה תונכוס לש ח״וד

 רומח בצמל םימרוגה ןיב םה העונתה לע תובחרנה תולבגהה

 לש םמויקלו ,םידלי ברקב רקיעב ,םיחטשב הנוזת-תת לש

 רוסחמ לע ח״ודה עיבצה ,ראשה ןיב .םישק האורבת יאנת

 ודביא םיבר םיניטסלפ .תויונחב םיינויח םירצומב רומח

 לארשיל הסינכ לע רוסיאה לשב ןיב ,םתסנרפ רוקמ תא

 םניא םהו ,ךשוממה רצועה לשב ןיבו הדובע ךרוצל

 .םיפדמה לע ורתונש םירצומה תא שוכרל דוע םילגוסמ

 עיגהל םישקתמ תואלקחמ םיסנרפתמה םיחטשה יבשות

 ,תיאלקח תרצות קיפהל ודיב הלעש ימ .ןדבעלו םהיתומדאל

 םימב רומח רוסחמ םייק םיחטשב ,ףסונב .הקוושל השקתמ

 תיתשת ןיא םהב םיבושייל עיגהל תולגוסמ ןניא תוילכימו

3.םימ תקפסאל

 תוניחב .ךוניחה תכרעמ לע םג ךילשמ ךשוממה רצועה

 קלח קרו ץיקה ךלהמב םימעפ המכ וחדנו ולטוב תורגבה

 םידומילה תנש .ומייקתהש תוניחבל ועיגה םידימלתהמ

 םויל םידימלת 000,33 ועיגה םכשב :20.8.13-ב החתפנ

 םירידס םידומיל ריעב ומיקתה אל זאמו םידומילל ןושארה

 העשת קר םידימלת 000,02-ל בורק ודמל םרכ לוטב .ללכ

.)20.9.91-ל ןוכנ( םידומיל ימי 71 ךותמ םימי

 םהייח לע רצועה לש תוכלשהב קסוע וניא הז ח״וד

 לש התויקוחב קסוע ןושארה וקלח .םיחטשה יבשות לש

 םיכרדה תחאב קסוע ירקיעהו ינשה וקלח .רצועה תוינידמ

 ינומירו היח שא ירי - רצועה תא ףוכאל ןוחטיבה תוחוכ לש

 לש ןורחאה קלחה .ותוא ורפה הרואכלש םיניטסלפ לע זג

.ותרסהלו רצוע תלטהל םילהנב  קסוע ח״ודה

.םויה דע ךשמנ השוחנ ךרד עצבמ .)20.4.12 - 20.3.92( םימי 42 ךשמנ ןגמ תמוח עצבמ .1
 תרפה ,םלצב ;0991 ,הילע תיטופישה תרוקיבהו הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב תיביטקלוקה השינעה ,םלצב :׳ר הנושארה הדאפיתניאב רצועה לע םינותנל .2
2991 םיחטשב םדא תויוכז / 39, 4991.
www :׳ר אלמה ח״ודל .3 . diasu . vog. 
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 ל״הצ ליטה ,2002 ינויב ״השוחנ ךרד״ עצבמ תליחת םע

 ,תורצק תוקספה טעמלו תיברעמה הדגה ירע לכ לע רצוע

 לכ ךשמב םהיתבב ראשיהל םיבשות יפלא תואמ וצלאנ

 רצועה תא ל״הצ ריסה טסוגוא עצמאב .הממיה תועש

 7691-ב םיחטשה שוביכ זאמ .היליקלקו ןורבח ,םחל תיבמ

 ךשמ תניחבמ אל - רצועב ףרוג הכ שומיש ל״הצ השע אל

 םינותנה םיבשותה רפסמ תניחבמ אלו לטומ אוה וב ןמזה

 .וב

ptth :יניטסלפה םודאה רהסה :רוקמ .4 //: www . screnitselap . gro. ל״הצ רבודל הנפ םלצב .רצועה ימיל עגונב םינותנ םלצבל רוסמל ובריס םיימשר םימרוג 
 רטיפ ןרס ,יחרזאה להנימה רבוד רסמ 20.01.2-ב .יחרזאה להנימל תונפל שי הז אשונב יכ םלצבל רסמנ הבושתב .רצועה ימי לע םינותנ לבקל שקיבו 20.9.21-ב
 .ל״הצ רבודל תונפל שי הז אשונב יכו רצוע תלטה לע יארחא וניא יחרזאה להנימה יכ םלצבל ,רנרל
 .0791-ל״שת ,)873 ׳סמ( )ןורמושהו הדוהי( ןוחטיב תוארוה רבדב וצל 98 ףיעס .5
.20.7.92 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .6
.תויטילופהו תויחרזאה תויוכזה רבדב הנמאל 21 ףיעס .7
.4 ףיעס ,םש .8
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 רצוע ליטהל ל״הצל הריתמ םיחטשב תיאבצה הקיקחה

 יאבצ דקפמ״ ,ןוחטיב תוארוה רבדב וצה יפל .ףרוג ןפואב

 ,וצב ןייוציש חטש ימוחתב ,םדא לכמ וצב שורדל יאשר

 5.״וצב ובקנייש תועש ןתוא ךשמב תיב ךותב ראשי יכ

 ףקותב תויהל וצה לוכי וב ןמזה קרפ לע הלבגה ןיא

 םידקפמה לש ידעלבה םתעד לוקישל הנותנ רצועה תלטהו

  .םייאבצה

 רוסמל ל״הצ רבוד בריס תונשנו תורזוח תוינפ תורמל

 םימרוגה םהימו רצוע תלטהל םילוקישה םהמ םלצבל

 ל״הצ רבוד קפתסה ,תאז םוקמב .ותוא ליטהל םיכמסומה

 ל״הצש יחרכה יעצמא ונה רצועה״ היפל תיללכ הרימאב

 .ץראב םויכ ררושה ינוחטיבה בצמה חכונל וב טקונ

 דגנ םיעוגיפ עצבלו ןנכתל רורטה ימרוגמ עונמל ותרטמ

 םילבחמה לש םהידעצ תרצה ידי לע םילארשי םיחרזא

6.״םהיחלושו

 עונל תוכז שי םדא לכל יכ עבוק ימואלניבה טפשמה

 שפוחל תוכזב תמייוסמ העיגפ 7.הלבגה אללו תוישפוחב

 .םימייוסמ םיאנת םייקתהב ,םוריח ינמזב תרתומ העונתה

 תשרדנה הדימב״ תרתומ היהת וזכ העיגפ יכ עבקנ ראשה ןיב

 הניא וז העיגפ רשאכו ״בצמה תרמוח תאפמ קדקודמב

 טפשמה 8.הנידמה לש תורחא תויובייחתהב העיגפ תררוג

 תשבוכה הנידמל אוה ףא ריתמ ימואלניבה יראטינמוהה

20.8.54-ו 20.6.81 ןיב תועש יפל הדגה ירעב רצועה :םינותנ

 רסוה 20.8.81-ב .ןורבחמו היליקלקמ רצועה תא ל״הצ ריסה 20.8.51-ב
 ןיידע - הללאמרו םרכ-לוט ,ןינ׳ג ,םכש - םירעה ראש .םחל תיבמ םג רצועה
 .תודייטצה יכרצל תורצק תוקספה טעמל ,רצועב תונותנ
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.7091 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל 34 הנקת .9
.רוקמב השגדהה .20.8.72 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .01
.20.9.42 ,ץראה ,״תובאה ריעב גח לש םוי״ ,ןומיס וב לאינד .11
3111 צ״גב .21 / 9571 צ״גב םג ׳ר .095 ,)4( דמ ד״פ ,םורד דוקיפ ,הזע לבחב ל״הצ תוחוכ דקפמ .נ ׳חאו אוש דיעס ידעס אילע ,09 /  רש .נ ׳חאו גרבזורס ןא ,49
 .526 )1( הנ ד״פ ,ןוחטיבה
.תושפנ 000,031 תוחפל הנומה היסולכוא וב הנותנו םימי האמ לעמ ךשמנ רצועה םכש לש הרקמב תוחפל .31
.20.7.92 םוימ ,ל״הצ רבוד , עויס רודמ שאר , יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .41
 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ׳ג תנמאל 33 ףיעס ;7091 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל 05 הנקת .51
9491.

 תחטבה ךרוצלו ןוחטיב יכרצל םישרדנה םידעצב טוקנל

 םג .תלבגומ יתלב הניא וז תוכמס םלוא 9.ירוביצה רדסה

 לכש הבוח ןיידע ,םיפוחד םייאבצ םיכרצ םימייק רשאכ

 ידכ וב שי םא ,תוריבס לש םינחבמב דומעי טקננש דעצ

 ןיב ריבס סחי תויהל בייח ,לשמל ךכ .םדאה תויוכזב עוגפל

 .תיחרזאה הייסולכואב העיגפה תדימ ןיבל הנכסה תרמוח

 ןהו תויוכזב העיגפה תרמוח תא ןה ,הז רשקהב ,ןוחבל שי

.התלוחת ךשמ תא

 תרתוכה תא אשונה ,םלצבל ל״הצ רבוד ריבעהש ךמסמב

 תיתשת תולועפו ןוחטיב יעצמא תטיקנ רבדב להונ״

 ןוגכ םיעצמאב שומישל תולבגה תועובק ,״המיחל תפוקתב

 עבקנ ,״תופולח תניחבו תויתדימ״ תרתוכה תחת .רצוע

 םידעצה עוציבב ךרוצה ןיב ריבס סחי לע רומשל שי״ יכ

 .״השוכרבו תיחרזאה היסולכואב תירשפאה העיגפה ןיבל

 הטיקנה ינפל םידעצל תופולח ןוחבל שי״ יכ עבקנ ,ףסונב

 שוכרב רתויב התוחפה הדימב עגופה יעצמאב רוחבלו םהב

 01.״ותחוורבו טרפה

 טפשמב ועבקנש םינחבמל םנמא םינוע הלא םיללכ

 שומישהו תואיצמב םימשוימ םניא םה םלוא ימואלניבה

 םינורחאה םישדוחב רצועה יעצמאב ל״הצ השועש ףרוגה

 סחי״ םייק יכ עובקל השק .םהל טלחומ דוגינב דמוע

 הייסולכואב העיגפה ןיבל םייאבצה םיכרצה ןיב ״ריבס

 םיילושל םיקחדנ הייסולכואה יכרצ רשאכ ,תיחרזאה

 לש תוקספהב אטבתמה ,יספא לקשמ םילבקמ השעמלו

 לע לטוהש רצועה .םימי המכ לכ רצועב תועש המכ

 תקהבומ אמגוד אוה ןורחאה תוכוסה גח ךלהמב ןורבח

 תעבונה תיניטסלפה הייסולכואב העיגפהמ תומלעתהל

 לשב לטוה אל רצועהש רורב היה לכל .רצועה תלטהמ

 םירקבמל רשפאל ידכ קרו ךא אלא םהשלכ םייאבצ םיכרצ

  11.ריעה יבחרב לייטל ןורבחב תידוהיה תולחנתהב

 תלטה .רצועב שומישל ״תופולח תניחב״ יבגל ןידה אוה

 םיכורא םישדוח ךשמל םישנא ןויליממ הלעמל לע רצוע

 םיעצמאה דחא אוה רצוע .תוריבסה ןחבמב תדמוע הניא

 ךשמב יכ ריבס אל .אבצה תושרל םידמועה רתויב םירומחה

 ,תרחא הפולח לכ אבצל האצמנ אל הכורא הכ הפוקת

 לטוה רצועהש הדבועה .התוחפ םדאה תויוכזב התעיגפש

 ,תכשוממ הכ הפוקת ךשמלו םיחטשה לכ לע ףרוג ןפואב

 הרוצב ונחבנ אל תורחא תופולח יכ הנקסמה תא תקזחמ

 לקהו רתויב לוזה יעצמאה רחבנ רבד לש ופוסבו תיניצר

 .םושייל רתויב

 רצועה דגנ 0991-ב חרזאה תויוכזל הדוגאה השיגהש צ״גבב

 תורוהל צ״גב שקבתה ,הזע תעוצרב ל״הצ גיהנהש ילילה

 לע הנוע וניא אוהש הנעטב ךשוממה רצועה תקספה לע

 תחוור ןיבל םירדגומ םיינוחטב םיכרצ ןיב ןזאל הבוחה

 הווהמ רצוע לש הז גוסש הריתעב ןעטנ ןכ ומכ .הייסולכואה

 ל״הצשו םידיחי לש םהישעממ ששחה לשב תיביטקלוק השינע

 .הנתשמה תואיצמה יפל ותוינידמ תא םיאתמו קדוב וניא

 רבעב עיבצהל ונל אצי רבכ״ יכ טפשמה תיב עבק ןידה קספב

 תדימב ,גואדל קזחומ חטשב יאבצ ןוטלש לש ותבוח לע

 אלו ,רבדב םיעגונה םיחטשב םיילאמרונ םייח םויקל ,רשפאה

 ידיב םירוסמה ,םיינמז העתרהו העינמ יעצמאב שמתשהל

 לוקשל בישמה לע״ ,ךכל םאתהב .״השנעה יכרצל ,דקפמה

 ךות ,םירומאה םיוצה תלטהב ךרוצה תא שדחמ תידוירפ

 ןוחבל הרטמב ,היסולכואל םיטעב םרגנה ישוקל תועדומ

 רתוי לקהל תוחפל וא ,הז יעצמא לע רתוול ןתינ יתמו םא

 תועש המכל לבגוהש ,ילילה רצועל עגונב םא 21.״ותלעפהב

 ,םעפל םעפמ שדחמ ותוציחנ תא קודבל ל״הצ שרדנ ,םויב

 תועש 42 לטומה רצועב תאז תושעל וילעש רמוחו לק

    31.םיכורא םישדוח ךשמב הממיב

 לווע םורגל הנווכה ןיא״ יכ םנמא ןעט ל״הצ רבוד

 תולקה ןתמל תעה לכ לעופ ל״הצ .תימוקמה היסולכואל

 ,םלוא 41.״תיניטסלפה היסולכואל יראטינמוה עויסו

 שומישהמ האצותכ תמרגנה תיחרזאה הייסולכואב העיגפה

 ,םישדוח ךשמב .תכשמתמו הרומח איה ,רצועב ףרוגה

 להנל םילגוסמ םניאו םהיתבב םישנא יפלא תואמ םיאולכ

 םייחה ימוחת לכ לע תוכלשה שי וז תוינידמל .םהייח תא

 ינב לש םירוקיבב הלכו הרידס הלכלכ םויקמ לחה -

 קלחב תוחפלו הלא תואצותל בטיה עדומ ל״הצ .החפשמ

 לייח ,לשמל ,ךכ .ויניעב היוצרה האצותה וז םירקמהמ

 ותודעב רסמ ״ןגמ תמוח״ עצבמ ךלהמב םיחטשב תרישש

 ךכ לע ,ד״גמו פ״מ תוחישב םג ,ורביד םלוכ״ יכ םלצבל

 הייסולכואל בואכל ךירצש ,השינע יעצמא אוה רצועהש

.״עורג גיהנמ אוה תאפרעש ועדייש ידכ

 לש תוינסרהה תוכלשהב בשחתהבו ,הלא םירבד עקר לע

 התוינידמ ,םיחטשה יבשות לש םהייח לע וז תוינידמ

 ןיטולחל הרוסאה ,תיביטקלוק השינע הווהמ לארשי לש

51 .ימואלניבה טפשמב
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 ,43 תב ,דלהומ דמחומ רסאי דאהי׳ג לש התודע
61םכש תבשות ,םידלי העבראל םאו האושנ

 תרקע ינא .14 ןב אוה .ועוצקמב ןיינב לעופ אוה ילעב

 .3891 תנש זאמ םיאושנ ונחנא .םלועמ יתדבע אל .תיב

 תב הנטקהו 51 ןב ,ףסוי ,רוכבה :םידלי העברא ונל שי

.ישימחה שדוחב ןוירהב ינא .עבש

 אל טעמכ אוהו םיחטשב רקיעב דבע ילעב ,רבעב

 ינפל .דבוע אל ללכב אוה הלא םימיב .לארשיב דבע

 יניטסלפ ןלבק לצא דבע ילעב הליחתה הדאפיתניאהש

 ילארשיה אבצה ידי-לע םכש שוביכ זאמו םכשב ןאכ

 .הסנכה ונל ןיאו ללכב דבוע אל ילעב 2002 לירפא שדוחב

 םימרוגמ םכש ריעל תועיגמה תומורתמ םייח ונחנא

 תומורתה תלבק תא םילהנמש ריעב םינוגראמו םינוש

 .םידעומו םיללכ ןיא הלאה תומורתל .םיקקזנל ןתקולחו

 :וב שיש שדוחב דחא ןוטרק םילבקמ ונחנא םימעפל

 ,תיעועש ,ינורקמ ,רכוס ג״ק השימח-העברא ,זרוא

 .ךרעב לקש האמ לש יוושב הליבח .בלח תקבאו ,םישדע

.תועובש השולש ךשמל ונל הקיפסמ תאזכ הליבח

 054,1 לש תולעב ,תוריכשב הרידב םיררוגתמ ונחנא

 רדח ,הניש ירדח ינש תב איה הרידה .הנשב ראניד

 אל הדאפיתניאה תליחתמ .םיתורישו חבטמ ,םיחרוא

 ונילע םייאמ ןמזה לכ תיבה לעבו הריד רכש ונמליש

 וברעתה ונלש םינכשה .ונתוא הנפי אוהש וא ול םלשנש

 אלו קתוש אוה וישכע .ונילע םייאל קיספהל ונממ ועבתו

.ול עיגמה םוכסה תא שרוד ןבומכ אוה לבא ונל קיצמ

 רתעז ,תיז ןמשב החפשמה תא הליכאמ ינא רקובב

 שי םימעפלו הנבלל בלחה תקבא תא תכפוה ינא .םחלו

 31-41 ךרעב אוה בלח תקבא לש הריחמ .הנבל םג ונל

 הניכמ ינא םחל .המורתכ התוא תלבקמ ינאו וליקל ח״ש

 וקליחש תומורתמ חמק ג״ק םישולש ונלביק .תיבב

 הלע תותיפ ג״ק רבעב .תותיפ םינוק םג ונחנא .ריעב

 5.2-ל הלע ריחמה הנשה ינוי שדוחמ לחה .ח״ש ינש

 תחוראל  .תותיפ שש ךרעב שי םחל ג״קב .ג״קל ח״ש

 ףוע רשב .הילוספ קרמו םישדע הניכמ ינא םיירהצה

 01-21 הלע םלש ףוע רבעב .ג״קל ח״ש 11-21 םויכ הלוע

 םישדוח .ח״ש םירשע ךרעב הלוע םלש ףוע םויכו ח״ש

 24 אוה שבכ רשב לש ריחמה .שבכ רשב ונלכא אל םיבר

.הלאכ םימוכסב תונקל תורשפא יל ןיא .ג״קל ח״ש

 ונל ןיא .םימו למשח רובע ראניד 008 םיבייח םג ונחנא

 תמייאמ אל הייריעה בצמה ללגב קר .םלשל הפיאמ

.םימהו למשחה תא קתנל

 השיש-השימח ,רכוס ג״ק השיש-השימח תיבב יל שי םויכ

 לופ ,סומוח טעמו בלח תקבא ג״ק יצח ,זרוא ג״ק

 שי ןמוזמב .ונתושרב אצמנש לכואה לכ הז - םישדעו

 לכ ח״ש םיעברא ושקיב םידליה .ח״ש האמכ תיבב ונל

 תתל המ יל ןיאו רפסה יתבב םידלי העברא יל שי .דחא

 םייעוצקמה םידוגיאל לודגה ןבה תא יתחלש םויה .םהל

 םולשתמ רוטפ לבקל ידכ לטבומ ילעבש רושיא איבהל

.רזח אל ןיידע אוה לבא

 םע החישב וננמז תא םיריבעמ ונחנא רצועה ןמזב

 יכ היזיוולט האור אל ינא .םעפ ידימ םינשיו םינכשה

 ונל ןיאו עובש רבכ לקלוקמ ונלש היזיוולטה רישכמ

 ןפואב רפסה תיבל ורזח ונלש םידליה .ותוא ןקתל ףסכ

 םתיבבו תיבב ויה םה ןכ ינפל .ןורחאה עובשב קר רידס

 תעגשמ רצועה ימיב םידליה לש תונבצעה .םינכשה לש

 םהל השרמ אל ינאו הצוחה תאצל םיצור םה .יתוא

 םידליה םא םידליה רבעל וריי םילייחהש הנכס שי יכ

 רדחב קחשל םהל תרמוא ינא .םיקנטה רבעל ןבא וקרזי

.םיבורקה םינכשה לצא וא תוגרדמה

 םיכרצמה תא תונקל ידכ ונל שיש ףסכה טעמ תא

 םיבוט םישנאש תומורתמ םג םילבקמ ונחנא םייסיסבה

 היהי המ תעדוי אל ינא .תוקקזנה תוחפשמל םימרות

 .דיתעב

 ןב ,הדוע ינב םירכ-לא דבע דמחא יזא׳ר לש ותודע
71םכש בשות ,יאנותיע ,תונב עבראל באו יושנ ,93

 ,היראמ ,יתשיא םע דחי םכשב הרוכש הרידב ררוגתמ ינא

 הרידה .וניתונב תעבראו ,ןיסירפקמ רוקמב איהש

 ישארה שיבכהמ םירטמ םירשעכ לש קחרמב תאצמנ

 ,הדאפיתניאה תליחתמ .העקבה רוזאו םכש ןיב רבחמה

 הנוכשל ילארשיה אבצה תסינכ בקע דאמ לבוס ינא

 הוולמ הנוכשל אבצה לש האיציו הסינכ לכ .ונלש

 תא דיחפהל הרטמב הארנכ ,ריוואב תיביסנטניא שאב
.םיבשותה

.20.01.1-ב ןופלטב היקר ובא בי׳גנ ידי לע התבגנ תודעה .61
.20.7.6-ב דעה תיבב המ׳רארד ילע ידי לע התבגנ תודעה .71
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 ינא ,2002 סראמב ,םכש ריעל תילארשיה השילפה זאמ

 ךלוה אל ינא םימיה בור .יתימא אלכב ינא וליאכ שיגרמ

 ,וישכע .םימרוג המכ םע דבועו יאנותיע ינא .הדובעל

 יטוח יכ תירשפא הניא ןופלטה ךרד הדובעה וליפא

 האצותכ .סנכנ ילארשיה אבצהשכ םיקתנתמ ןופלטה

 ץלאנ ינא םימעפל יכ ,רדרדתה ילכלכה יבצמ ,רצועהמ

 דע םיכורא םימי ךשמב הדובע אלל תיבב ראשיהל

.תועובש

 .הל רזומ ןאכ שחרתמש המ לכו תיאסירפק איה יתשיא

 ךא ,בצמה תא הניבמ איהש םינפ הדימעמ םנמא איה

 תומואתה ,ייתונב תעברא .רבעבמ רתוי תינבצע איה

 ,81-ה תב אנרו רשעה תב הרול ,עשתה תונב ןירישו אניל

 דבועש רטוש ומכ שיגרמ ינאו רזומ ןפואב תוגהנתמ

 דואמ םיינבצע ונלוכ .יתשיאו ייתונב לש תויעבה ןורתפל

 הרק אלש רבד ,היינשה תא תחא ללקל וליחתה תונבהו

 תונבהמ תחא לע השק עיפשה הזה בצמה ,ןכ ומכ .רבעב

 יתחקל .העשב םימעפ תורשע םיתורישל תכלל הלחהש

 עבק אוהו ,ירסמלא דאהינ ר״ד ,םידליה אפורל התוא

 דחי העסנ איה רשאכ .תישפנ היעבמ תלבוס איה יכ

 םהשכ לבא .ןיטולחל המלענ היעבה ,ןיסירפקל המא םע

 דיל רבע ןושארה קנטהש עגרב הבש היעבה ,םכשל ורזח

 המכ תודחופמו תולהובמ תוררועתמ תונבה ראש .ונתיב

.הלילב םימעפ

 רוסחמה ללגב דאמ השק תויהל ךפה ילכלכה ונבצמ

 הזו תיבה יכרצ לכ תא קפסל לוכי אל רבכ ינא .הדובעב

 ינא ,עובש ךשמב רצוע שישכ .ייתונב ייניעב ןח אצומ אל

 .תאזה הכוראה הפוקתל קיפסיש לכוא איבהל לוכי אל

 .תוריפ וא רשב ,הדילג ןהל איבאש תושקבמ ןה ,םימעפל

 אל רבכ ינאו ףסכ קיפסמ יל ןיאש ןהל רמוא ינאשכ

 תושענו יתוא תוניבמ אל ןה ,תומדוק םינשב ומכ דבוע

 וליפא ,תיבהמ תאצל םילוכי אל ונחנא .רתוי תוינבצע

 םייחה .החפשמה יבורק םע חחושל וא ,תוקד המכל

.םונהיגל הנבה לע םיססובמה םילק םייחמ וכפה

 אל ,םיאור אל ונחנא ןכל .ונינכש םע רשק ונל ןיא

 ןמזה לכ םייורש ונא .דחא ףא םע םירבדמ אלו םיעמוש

 םימעפלו שיבכב םירבועש םילארשיה םיקנטהמ דחפב

 םיקנטה ,הז לכל ףסונב .תיבה דיל תועש ךשמב םידמוע

 ונתוא םיקתנמ ךכבו תומדאה תא םירשיימ םיילארשיה

 תולקתה תא םינקתמ הייריעה ידבוע .םימהו למשחהמ

 בצמה תא ךפוהש המ ,םיימוי וא םוי רחאל קר ולאה

.עורג רתויל
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 םא ןיב - רצועה ןמזב םהיתבל ץוחמ םיאצמנה םיניטסלפ

 הביס לכמ םא ןיבו ותלטה לע ועדי אלש הדבועה לשב

 תוינידמ לשב תאז .םהייחב ךכ לע םלשל םילולע - תרחא

 שא יריב םיבר םירקמב הכורכה ,ל״הצב רצועה תפיכא

 .רצועה תוארוה תא ורפה הרואכלש םיניטסלפ רבעל היח

 םיניטסלפ רבעל זג ינומיר ל״הצ ילייח ורי םירקמ המכב

 םימעפל .רוזאה לע רצוע לטוהש העשב םהיתבל ץוחמ ויהש

 המדקש אלב ,רצועה תלטה לע עידוהל ךרדכ רבדה השענ

 םילייח ורי םירחא םירקמב .תמדקומ העדוה לכ ךכל

 תא ורפה הרואכלש םיניטסלפ שינעהל ידכ זג ינומיר

.רצועה

 51 תוחפל 20.01.31-ל דע וגרהנ ,הלא םירקממ האצותכ

 - םירענ השולשו םידלי הנומש ,תקונית םהב - םיניטסלפ

:רצועה תא ורפה הרואכלש םיחרזא לע ל״הצ ילייח ירימ

9 ןב ,יוואזר ףסוי דמחא  -

6 ןב ,יוואזר ףסוי לימ׳ג  -

8 תב ,הנאהווש יכרות דמחא דו׳גוס  -

06 ןב ,אטיש לאליה  -

 .20.6.12-ב ןינ׳ג לש קושב וגרהנ םלוכ

 היליקלקב גרהנ ,01 ןב ,דואד ׳גא-לא דבע קאואפ ירכוש  -

 20.7.7-ב

 ,04 ןב ,ליוואט םיחר-א דבע םיהארביא םיחר-א דבע  -

20.8.3-ב ןורבחב גרהנ

 דיל הטאלב םיטילפה הנחמב גרהנ ,51 ןב ,יוואדב הזמח  -

20.8.5-ב םכש

20.8.11-ב םכשב גרהנ ,45 ןב ,יניירוק לא דמחא  -

 זוחמבש הריב-לאב גרהנ ,21 ןב ,ןירמס םלס-א דבע  -

20.9.91-ב הללאמר

20.9.22-ב םכשב גרהנ ,31 ןב ,שבחב-לא דיעס אהב  -

 התמ ,םישדוח 41 תב ,עאנמ םיהארביא דמחומ םאר׳ר - 

 ןורבחב היווז-א באבב םילייח וריש ןומירמ זג תפיאשמ

20.9.62-ב

 הטאלב םיטילפה הנחמב גרהנ ,31 ןב ,ירברב-א ימאר  -

20.9.03-ב םכש זוחמבש

20.9.03-ב םכש ריעה זכרמב גרהנ ,21 ןב ,לולעז דמחומ  -

 20.01.5-ב ןינ׳ג זוחמבש דיז תלזנב גרהנ ,51 ןב ,דיז דמחומ  -

 אמלא תיב ןיע םיטילפה הנחמב גרהנ ,51 ןב ,ב׳גר ראמע  -

20.01.5-ב םכש זוחמבש

 ןמזב שאב החיתפה תוארוהל עגונב םלצב תיינפל הבוגתב

 ךרוצל קר לעפוי חוכב שומיש״ יכ ל״הצ רבוד רסמ ,רצוע

 רצועה תוארוה תא אלממ וניאש ימ דגנכ רצועה תטלשה

 םירסוא םילהנה .ורצעמ יכרצל וא ,ול ורהבוהש ףא לע

81.״השינע יכרצל חוכב שומיש

 שאב החיתפה תוינידמ תא הריהבמ הניא וז הבושת

 רשאכ םהיתבל ץוחמ םיאצמנ םיניטסלפ םהב םירקמב

 םילייחה ואדווי דציכ רורב אל ,תישאר .רצוע לטוה רוזאב

 ךכמ רומח םלוא .םדא ותואל ורהבוה ״רצועה תוארוה״ש

 קר םדאב תוריל םילייחל רתומ יכ הלוע הלא םירבדמ -

 ,הזכ ירי .רצוע ןמזב ותיבל ץוחמ אצמנ אוהש הדבועה לשב

 םדא לש וייח וא םילייחה ייח תא ןכסי םדא ותואש ילבמ

 ,איבמו חוכב זרפומ שומיש הווהמ ,יהשלכ הרוצב רחא

 .עשפמ םיפחב העיגפל ,חרכהב

 םינש תכורא תוינידממ דרפנ יתלב קלח איה וזכ הארוה

 םהב םירקמב םג היח שא ירי הריתמה ,ל״הצב הגוהנה

 תואמ לש םתומ תורמל 91.שיאל םייח תנכס תפקשנ אל

 תא תונשלמ ל״הצ ענמנ ,םידלי תורשע םהב ,םיחרזא

 לוזלז לע העיבצמ וז הדבוע .תוכורא םינש ךשמב תוארוהה

 .םיניטסלפ לש םהייחב ריפחמ

 םיניטסלפ לע םילייח ורי םהב םירקמה לש םתרמוח תורמל

 םירקמ רוקחל חרוט וניאש טעמכ ל״הצ ,רצוע ךלהמב

 םיחרזא רבעל ורי םילייח רשאכ ,דחא הרקמב קר .הלא

 זא םג ךא הרקמה תא רוקחל ל״הצ זרדזה ,םילארשי

 דגנ דבלב םייתעמשמ םידעצ תטיקנב אבצה קפתסה

 ןיידע םיניטסלפ וגרהנ םהב םירחא םירקמ ינשב .םילייחה

 עוריאה זאמ ףלחש ברה ןמזה תורמל ,הריקחה תכשמנ

.הריקח ללכ החתפנ אל םירקמה ראשבו

 תוינידמ לש תוינלטקה היתואצותל תואמגוד המכ ןלהל

 .וז

.20.7.92 םוימ ,ל״הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .81
 ,אצקא-לא תדאפיתניא ךלהמב שאב החיתפ תוארוהו קדצומ יתלב ירי-הלק עבצא ,םלצב ;0991 ילוי ,םיחטשב ןוחטיבה תוחוכ ידי-לע שאב החיתפ ,םלצב 'ר .91
.2002 יאמ
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www 'ר ל"הצ רבוד תועדוהל .20.6.12 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה .02 . fdi . li. 
.20.8.11-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .12
.20.8.11-ב המ'רארד ילע ידי-לע התבגנ תודעה .22


םיניטסלפ העברא לש םתגירה - 20.6.12 ,ןינ׳ג

 רחאל ןינ׳גב םתיבמ םיבר םיניטסלפ ואצי 20.6.12-ב

 דייטצהל תנמ לע קושה לא ועיגהו רסוה רצועהש ורבסש

 םיזגפ ינש הריו םרבעל ענ םוקמ תברקב היהש קנט .ןוזמב

 השולש םהב ,םיניטסלפ העברא וגרהנ שאהמ .םיעילקו

 ל״הצ רבוד תעדוהב .ועצפנ םיפסונ םיניטסלפו ,םידלי

 וב ןפואב הגש חוכה יכ הלוע ינושאר רוקחתמ״ יכ רסמנ

 לש היבא 02.״עוריאה יטרפ תא רקחתל ךישממ ל״הצ .לעפ

 ,רסוה רצועהש רבסש רחאל וידלי םע קושל עיגהש ,דו׳גוס

 רפיס ,ריעה זכרמב רגה ורבח םע תינופלט תאז רריב ףאו

.ותב לש התומ תוביסנ לע םלצבל ותודעב

 באו יושנ ,73 ןב ,הנאהווש דמחא יכרות דמחא לש ותודע

12 :ןינ׳ג בשות ,תונח לעב ,םידלי השימחל

 דיל ,קושה זכרמ ךרד רובעל ינממ השקיב ,דו׳גוס ,יתב

 .ריעה רכיכל ונברקתה .הזגפוהש םוד-א ובא לש תונחה

 םחל תונקל יתדרי .תוקרי תריכמל תוטסאב ויה םוקמב

 יתכלה ןכמ רחאל .בכרב וראשנ םידליהו המדא יחופתו

 .תויקינקנו הנבל ,םיציב יתינקו תרחא תונחל

 .יביסנטניא ירי לש לוק עתפל יתעמש 00:21 העשה תוביבסב

 .יבכרל דימ יתשגינ ינאו רבע לכל חורבל וליחתה םיחרזאה

 ןוויכל יתעסנו המינפ בכרה דיל ויהש יידלי תא יתסנכה

 בכר ילכו םיחרזא יתיארו בוחרל יתסנכנ .רכב ובא בוחר

 םירשעכ לש קחרמל הברעמ יתעסנ ןכמ רחאל .םירחא

 וליחתה םידליה עתפל .ירי לש תולוק בוש יתעמשו םירטמ

 בוחרל הסינכב דמוע קנט יתיארו הרוחא יתלכתסה .קועצל

 .ונתאמ םירטמ 021-051 לש קחרמב ,רכב ובא

 יתכשמהו יתרצע אל .ופוגמ רגינ םדו עצפנ ליאנ ינבש יתיאר

 קושה רוזאמ יתאצישכ .יריה חווטמ קחרתהל ידכ עוסנל

 קיחרהל יתיסינ .ליאנ לש ובצמ המ קודבל ידכ דצב יתרצע

 יתיליג יתמהדתלו התוא יתמרה ןכלו ליאנמ דו׳גוס תא

 ןוויכל דימ יתעסנו קועצל יתלחתה .םייח חור אלל איהש

 תא ועבק םיאפורה ,םשל יתעגהשכ .יזא׳ר-לא םילוחה תיב

 .התומ

 ,ףסונב .תילאמשה ןתומבו תינמיה ךרבב עצפנ ליאנ ינב

 .העצפנ א׳דש םג .הרדשה דומעל ךומס ,ובגל רדח סיסר

 ובא ילע ןסח ,ידידי ,ןכ ומכ .תינמיה הכרבב עגפ סיסר

 םרגש רבד ,ופתכל תחתמ רודכמ עצפנ ,ונילא ףרטצהש ,דיז

 אוה םשו ם״במר םילוחה תיבל רבעוה אוה .ויעמב העיגפל

 .השק ובצמש יל עודי .חתונ

 ,תילארשי תינומ םרכ-לוטל הסנכנ 20.80.11-ב

 הנותנ ריעה התיה העש התואב .ל״הצ לש רושיאב

 הרי ריעב תודמעה תחאב בצוהש לייח .רצועב

 .קזנ םרגנ תינומל ךא עגפנ אל שיא .תינומה לע

 ל״הצב״ יכ ל״הצ רבוד רסמ עוריאל הבוגתב

 תדימבו רקחותי רשא ,עוריאה תא הרמוחב םיאור

 םיברועמה דגנכ םייתעמשמ םידעצ וטקניי ךרוצה

 ןועדג ״ץראה״ ןותיע בתכ ועסנ תינומב .״וב

 לש חטשה דבועו ןמצרק יקימ ןותיעה םלצ ,יול

 .איחי ׳גאח חאלס ,םדא תויוכזל םיאפור תתומע

 דקפמו עוריאה לש ריקחת ךורעל רהימ ל״הצ

 םיארחאה לייחהו ןיצקה תא טופשל״ הרוה הרזגה

 חרט ומעטמ ואציש תועדוהה יתשב .״םילשכל

 .עוריאה לע בתכה ינפב רעצ עיבהל ל״הצ רבוד

 ןייצו יול ןועדגל ומצעב רשקתה ףא ןוחטיבה רש

.״הרמוחב עוריאה תא האור״ אוהש וינפב

 ןיאשכו םיחטשב גירח רבד וניא רצוע יריפמב ירי

 ילכב םיחוודמ םניא ףא הלא םירקמ ,םיעגפנ

 המכ רוקחל חרט אל ףא ל״הצ .תרושקתה

 האצותכ םיניטסלפ וגרהנ םהב םירקמהמ

 ויה םיעגפנה םהב םירקמ ללוכ ,וז תוינידממ

 ץמאמהש םשורהמ ררחתשהל השק ,ךכיפל .םידלי

 לצנתהלו עוריאה תא רוקחל ל״הצ לש גירחה

 םיחרזא רבעל ןווכ יריהש הדבועהמ קרו ךא עבונ

.םיניטסלפ רבעל אלו םילארשי

יניירוק-לא דמחא לש ותגירה - 20.8.01 ,םכש

 יאנכט ,קוור ,32 ןב ,הנעאמס דמחא ביד דמחא לש ותודע

22:םכש בשות ,למשח

 ,רצועה תעב .םכשב שאה יבכמב למשח יאנכטכ דבוע ינא

 ,יבא׳ג-לא ףסוי ,ונלש להנמהש דע חטשל םיאצוי אל ונחנא

 םיגאוד ,הלאז׳ר ובא רסאנ ,םידבועה תעונת לע יארחאה וא

 .יניטסלפהו ילארשיה ק״תמה ןיב םואיתל

 קיפואת גהנה םע דחי הנחתהמ יתאצי ,20.8.01 ,תבש םויב

 תאבהר-א בוחרב ורצונש תולקתה  תא ןקתל ידכ רקשא-לא

 ונעסנ ,ןכמ רחאל .םכש ריעה םורדבש תארמז תמוצבו

 עצמאב .םכשל תיחרזמ תאצמנש ,למשחה תרבח ןוויכל

 בכרב התוא ונפלחה ןכלו הלקלקתה ונלש תיאבכה ,ךרדה

 שמשמש ףונמ ןקתומ בכרל לעמ .ןסינ תרצותמ ירחסמ
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 תבצומ בכרה תמדקב .םיהובג תומוקמב תולקת ןוקיתל

 דמחא ,ףסונ גהנ ונילא ףרטצה למשחה תרבחב .בוהבה תרונ

 תא ףילחהל היה רומאש ,ינירוק-לא ןמחר-א דבע דאהי׳ג

 ונתאמ שקיב קיפואת .ולש תרמשמה תא םייסש קיפואת

 זכרמ ןוויכל למשחה תרבחמ ונאצי .ותיבל ותוא עיסהל

 םילארשי םילייח יתיאר ,למשחה תרבחמ האיציב .ריעה

 תוארוהה יפל .שופיח וב םיכרועו ןבל יטרפ בכר םירצוע

 ונילע ,םילארשי םילייח םיאור ונחנא םא ,םילבקמ ונחנאש

 קחרתהל ונתוא וחנה יללכ ןפואב .תוריהמה תא טאהל

 ובכעי אל םהש ידכ םילייחה םיאצמנ םהב תובוחרהמ

 ,ותיבל דע קיפואת תא ונעסהו עוסנל ונכשמה .ונתוא

.לסייפ בוחר לש תוניפה תחאב אצמנש

 ןולמה תיב תא ונרבע ,ישארה שיבכל ונרזח ךכ רחא

 םירצוע םילארשי םילייח וניאר ןכמ רחאלו לטסירק

 ףקע םהילא ונעגהש ינפל .הידיפר םילוחה תיב לש סנלובמא

 .םייניטסלפה םייאופרה םיתורישה לש סנלובמא ונתוא

 שופיח וכרע םהמ םיינש .םילארשי םילייח העברא יתיאר

 ידצב ודמע םירחאה םיינשהו ןושארה סנלובמאה ךותב

 הרוחא רוזחנש ונל ןמיס לאמש דצב דמעש לייחה .שיבכה

 ונל ןמיס לייח ותוא זא .הרוחא םירטמ ינש ונרזחו

 .דואמ טאל ונמדקתה .ריוואב תחא היירי הריו םדקתנש

 םירטמ העבשכ היה םייאופרה םיתורישה לש סנלובמאה

 דמעש לייחה .םירטמ 52-כ לש קחרמב ויה םילייחהו ונינפל

 ןימי דיב ונל ןמיס ,ונרבעל ולש קשנה תא ןוויכ לאמש דצב

 ךרד רדח םיעילקה דחא .תוירי יתש דוע הרי זאו םדקתנש

 .דמחא לש ושארב עגפו ונלש בכרה לש תימדקה השמשה

 .בכרה גג לעש בוהבהה תרונב העגפ היינשה הייריה

 .הרק המ יתנבה אל הלחתהב .05:51 ךרעב התייה העשה

 ושאר לש ילאמשה קלחהש יתיארו דמחא לע יתלכתסה

 קועצל יתלחתה .ושארב ץצופתה הרי לייחהש רודכה .רסח

 .ותוא רוצעל ךיא יתעדי אל .עוסנל ךישמה בכרהש  ןמזב

 םיתורישה לש סנלובמאה לש ירוחאה קלחב שגנתה בכרה

 ורזעיש יאופרה תווצה ישנאל אורקל יתלחתה .םייאופרה

 ענמ לייחה לבא ונילא ברקתהל וסינ םישבוחה .דמחאל

 יתכשמה .הרוחא םישבוחה דחא תא ףחד אוה .םהמ תאז

 דמעש פי׳גהמ דרי םילארשיה םידקפמה דחא זאו קועצל

 םישבוחהמ שרד אוה דמחא תא האר דקפמהשכ .לוממ

 לייחב ףזנ דקפמהש יתיאר .םוקמהמ ותונפל םיניטסלפה

 אוהו דקפמה אוה םא תירבעב דקפמה תא יתלאש .הריש

 עתפומ הארנ אוה .הטמ יפלכ תוטומ וינפשכ בויחב יל הנע

 הביס לכ אלל דמחא תא גרה ולש לייחהש הדבועהמ

 גרהו ונרבעל הריש לייחה תא יתיאר ןכמ רחאל .תקדצומ

 יפלכ וקשנ תא ןוויכ לייחה .דקפמה  םע רבדמ דמחא תא

 .דבלב ריוואב הרי אוהש ריבסהו הלעמ

 ורפסמש ,יאבצ פי׳גלו ןיירושמ בכרל ולע םילייחה ךכ רחא

 םילוחה תיבל רבעוה דמחא .םוקמה תא ובזעו ,997016

 ,ןכמ רחאל .עוריאה םוקמל בורק אצמנש דאחיתיא-לא

 הנש ינפל הרטפנ דמחא לש ותשיא .רטפנ אוהש יל עדונ

 .שמח ןב ןטקהו םירשע ןב לודגה ,םידלי העבש ול שיו יצחו

 .םהב לפטל םילוכיש םידוד םהל ןיא

 גהנל ארק חוכה״ יכ ל״הצ רבוד רסמ עוריאל הבוגתב

 אל תיאשמה גהנ .דושח רצעמ להונ עציבו רוצעל תיאשמה

 יריהמ האצותכו שאב וחתפ םילייחה ,חוכה תאירקל הנענ

 גהנה תושרבש רסמנ העדוהה ךשמהב .״תיאשמה גהנ גרהנ

 לע״ו רצועה תועשב םג עונל ל״הצ לש דחוימ רושיא היה

 לע רעצ עיבמ ל״הצ ...עוריאה ריקחתב ל״הצ חתפ הז עקר

 32.״עוריאה

 חותפל השירדב תישארה תיאבצה תעבותל הנפ םלצב

 הרסמנ תוטילקרפה תבושתב 42.עוריאה לש ח״צמ תריקחב

 ךלהמב ,וז הבושת יפל .ל״הצ רבוד לש וזמ הנוש הסריג

 זכרמב רצועה תא ףוכאל דעונש ,ל״הצ ילייח לש לורטפ

 ברקתה רשא ירחסמ בכרב םילייחה וניחבה ,םכש ריעה

 ,םירטמ 051-כ לש קחרמב ,תוימואתפב רצענו םהילא

 אל רשא ,בכרה יכ ורבס םילייחה .״דשח ררועמה ןפואב״

 הרונ וילע תחנומ התייה אלש ןוויכ הייריע בכרכ ההוז

 יתש ועציב ןכלו חוכה ןמ קומחל הסנמ ,תבהבהמ המותכ

 דמע״ בכרהש ןוויכ .בכרה תא ריהזהל תנמ לע ריוואל תוירי

 החוטש הרוצב״ הרונש םירודכה דחא ״הנותמ היילע הצקב

 .״גהנה לש ותומל םרגש ןכתייו בכרה תשמש תא רדח תיסחי

 יכ תישארה תיאבצה תעבותה העבק הלא םירבד חכונל

 תוליעפמ הפוצמה תוריבסה םחתממ הגרח אל״ חוכה תלועפ

52.״לעפ רשא םיאנתבו רוזיאב יאבצ חוכ

 ,תישארה תיאבצה תעבותה תעיבקל דוגינב ,תאז םע

 עוריאה רחאל דימ המלוצש ואדיו תטלק םלצב תושרב

 תוארל ןתינ הב ,PA תועידיה תונכוס לש םלצ ידי-לע

 .תבהבהמ המותכ הרונ התיה הרונש בכרה לע יכ רוריבב

 רחאל םהמ קומחל הסנמ גהנהש ודשח םילייחה יכ הנעטה

 חכונל .תינויגה הניא ״דשח ררועמ ןפואב״ רצע אוהש

 ,הזה הרקמב תוחפל , ל״הצ תריקחש ררבתמ ,הלא םירבד

 הנקסמהש עבונ אליממ .הקימעמ אלו תיניצר אל התיה

 ולעפ םילייחה יכ תישארה תיאבצה תעבותה העיגה הילא

 םרג הרהזא ךרוצל ריוואל הרונש רודכש תורמל ,הרושכ

 .דחוימב הרומחו תרהמנ התיה ,םדא לש ותומל

 .20.8.01 םוימ ל"הצ רבוד תעדוה .32
20.8.31 םוימ ,ןור תניע מ"לא ,תישארה תיאבצה תעבותל םלצבמ בתכמ .42
.20.9.01 םוימ ,ןור תניע מ"לא ,תישארה תיאבצה תעבותהמ םלצבל בתכמ .52
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 .20.8.11-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .62

םנא׳ר םאלע לש ותעיצפ - 20.7.42 ,ןינ׳ג

 ,לעופ ,קוור ,91 ןב ,םנא׳ר ילע רימס םאלע לש ותודע

62ןינ׳ג בשות

 הסינכב אצמנש ונתיבמ יתאצי ,20.7.42 ,יעיבר םויב

 אל .קושה ןוויכל יתשגינו ,הייריעה דיל ,ןינ׳ג לש תימורדה

 ךרדב .תיבהמ תאצל יתיצר םתס ,םהשלכ םירודיס יל ויה

 םש ,ריעה רכיכ רוזאב םירוחב תצובק םע בשוי ינא ללכ

 רתוי לש קחרמב תאצמנ רכיכה .הפקה יתב בור םיאצמנ

 תוביבסב התייה העשה .ונתיבל ןופצמ דחא רטמוליקמ

 בבותסהל ונכלה ,ירסנ דמחומ ,ירבחו ינאשכ 00:51

 ,00:61 העשה תוביבסב .תמיוסמ הרטמ אלל ריעה תובוחרב

 םיסנכנ אבצה תוחוכש םיעידומ בוחרב םישנאה תא ונעמש

 ונעמש עתפל .םוי ותואב רסוה רצועהש תורמל ריעה ךותל

 וליחתה םיחרזאה .ריעה לש ינופצה הצקב ירי לש לוק

 .םוקמהמ תוריהמב ועסנ םיגהנו ורגסנ תויונחה ,חורבל

 .םיעתפומ ונייהו םישנאה רבעל ונלכתסה דמחומו ינא

 םיקנט לש תולוק ונעמש 00:61 העשה רחאל רצק ןמז

 לש ןטק רפסמ וראשנ הבש ,רכיכה רוזאל םיברקתמ

 ונווכתה ,51 דע הנומש םיאליגב ,םידליה .םידליו םיריעצ

 םינבא יודייב יתפתתשה אל ינא .םילייחה םע תמעתהל

 ינשו ש״מגנ ,קנט וללכש ,אבצה תוחוכ .םילייחה רבעל

 םהש ידכ ךות רכיכה ןוויכל םתעונת תא וכישמה ,םיפי׳ג

 :רמאו לוקמרב רצוע לע זירכה םילייחה דחא .םירוי

 .״שנעיי ותוא רפיש ימ לכ ,רצוע םכילע לטוה ,ןינ׳ג יבשות״

 ,דעסה תכשל לש דרשמה לש הסינכל ונסנכנ דמחומו ינא

 .םירטמ 51-52 לש קחרמב ,רכיכל תיחרזמ-תימורד אצמנש

 שמחכ רובעכ .םוקמב םיריעצ הנומש וניארו ונדמע םש

 .םילייחה רבעל ץיצהל יתטלחהו הנתמההמ יל סאמנ ,תוקד

 המכ הריו יתוא האר פי׳גה לש ירוחאה קלחב םילייחה דחא

 ,דמחומ לש תועבצאב עגפ םיעילקה דחא .ונרבעל תוירי

 .ינתומ לש ינמיה דצב עגפ רחא עילקש דועב

 תברקב ויהש םיריעצה .ךשמנ יריהו הפצרה לע יתלפנ

 הקיתעה ריעה תואטמסב יתוא ובחסו יתוא ומירה םוקמה

 .יזאר-א םילוחה תיבל יתוא ריבעהש סנלובמא ונשגפש דע

 תיבל יתרבעוה ןכמ רחאלו דחא םוי ךשמל יתזפשוא

 61 ךשמל יתזפשוא םש ,םילשוריב דסאקמ-לא םילוחה

 לבוס ןיידע ינא יכ הטימל קתורמ ןיידע ינא םויכ .םימי

 .העיצפה ןיגב םיבאכמ

יניסוק-לא םיחר-לא דבע :םוליצ                                                                                                                                    ל"הצ ילייח שאמ יניירוק לא דמחא גרהנ וב םכש תייריע בכר
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.20.9.32-ב ןוטסנו'ג היאמ ידי-לע ןופלטב התבגנ תודעה .72
20.8.31 םוימ תישארה תיאבצה תעבותל םלצבמ בתכמ .82
.20.9.03-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .92

שבחב-לא אהב לש ותגירה - 20.9.22 ,םכש

 הרבח ,הינטירב תיחרזא ,׳ץיביישי הווא לש התודע

lanoitanretnI-ב  ytiradiloS  tnemevoM 72

 דוע םע יתכלה ,00:21 תוביבסב ,20.9.22 ,ןושאר םויב

 .םכשב אהב םשב 31 ןבכ יניטסלפ דליו םירז םיחרזא העברא

lanoitanretnI-ה ירבח תא תוולל גהנ אהב  ytiradiloS 

tnemevoM ידרשממ ונאצי .רצועב התייה ריעה .םכש ריעב 

 םיקנט ויה םוקמב .הקיתעה ריעה ןוויכל CRMPU-ה

 ונחנא .םינבא םהילע וקרזש םידליו םיניירושמ בכר ילכו

 ורי םיקנטה .םידליהמ םירטמ הרשעכ לש קחרמב ונייה

 םירטמ 51-כ לש קחרמב ויהש םידליה רבעל תוירי המכ

 ריעה ןוויכל עונל ולחה םיקנטה .םולכ הרק אל לבא ,םהמ

 .םינבא קורזל םהירחא וכלה םידליהו הקיתעה

 ריעה הצקל וסנכנו םיקנטה תועונת ירחא בוקעל ונטלחה

 ונחנאו ריעה לע הפיקשמש ךרד לע היה קנטה .הקיתעה

 ףיקשהל ידכ תוגרדמב ונילע .ךרד התוא תיתחתל ונברקתה

 םהש ילבמ רוזאב היהש ןיירושמ בכר ילכ לעו קנטה לע

 .ונתוא וארי קנטה רבעל םינבא ודיי ןיידעש םידליה וא

 היה בצמהו םוקמה תא בזע רבכ קנטה ,הלעמל ונעגהשכ

 ןכמ רחאלו תושעל המ טילחהל ךרדה דצב ונבשי .עוגר

 קנט ונעמש .CRMPU-ה ידרשמ רבעל הרזח תכלל ונלחתה

 .םיברקתמ ןיירושמ בכר ילכו

 השארב ינאשכ הרושב ונרדתסהו הרוגס תונח דיל ונייה

 הנפ ונתאמ המ קחרמבו בוחרל עיגה קנטה .רוחאמ אהבו

 התייה אל .רצענו ןיירושמ בכר ילכ עיגה וירוחאמ .הלאמש

 ןיירושמה בכרה לע לייח יתיאר .םוקמב םינבא תקירז

 התרונ תחא היירי .הצובקה רבעל ותוא ןווכמו הבורב זחוא

 בורק שממ ףלוח רודכה תא יתשגרה .ןיירושמה ןוויכמ

 חתפב בכש אהב .רוחאל ולכתסהו ובבותסה םלוכ .יילא

 תויחהל הסינו עיגה יניטסלפ רבג .והזחמ םרז םד .תונחה

 ופא ,ויפמ םרז םד .םוקמב ולהקתה םיבר םיבשותו ותוא

 .ותוא הניפו עיגהש סנלובמאל יתרשקתה .אהב לש וינזואו

 זאו טעמ ברקתה ןיירושמה .םוקמב תמ אוהש תבשוח ינא

 .ךרדה דרומב גוסנ



 .רצוע ירפמ לע זג ינומיר ל״הצ ילייח ורי ןורבח ריעב

 םע םוקמב התיהש  ,םישדוח 41 תב ,עאנמ םאר׳ר תקוניתה

 העיגפמ העצפנ התבסו זג תפיאשמ האצותכ התמ ,התבס

 יראס דליה עצפנ רחא הרקמב .השארב זג ןומיר לש הרישי

 לש הרישי העיגפמ אוה םג ,ןורבחמ ,21 ןב ,בהשא-לא

 ךותל זג ינומיר ןווכמב ורי םילייח הללאמרב .זג ןומיר

 עסנש חרזא םילייחה ורצע רחא הרקמבו רצוע ןמזב תיב

 וליטהו ותינוכמב ותוא ורגס םה .רצועה תועשב ותינוכמב

 .הקד יצחכ תינוכמה ךותב אולכ אוהשכ זג ןומיר הכותל

 יאופר לופיטל גהנהו תיבה יבשוי וקקזנ ךכמ האצותכ

.זג תפיאשמ האצותכ

 רבודמש ןוויכ רתויב םירומח הללאמר לש םירקמה

 הנפ םלצב .השינע יכרוצל זג ינומירב ןווכמ שומישב

 ח״צמ תריקחב חותפל השירדב תישארה תיאבצה תעבותל

82.הנענ םרט ךא בכר ךותל ןומירה תלטה הרקמ יבגל

עאנמ םאר׳ר לש התגירה - 20.9.62 ,ןורבח

 האושנ  ,34 תב ,תאדירולא םלסומ דמחומ אילע לש התודע

92ןורבח זוחמבש היירהאד תבשות ,םידלי 31-ל םאו

 יתיבמ יתאצי ,רקובב 00:80 העשה תוביבסב ,20.9.62 םויב

 ותלכ התייה יתא דחי .ןורבח ןוויכל יתעסנו היירהאדבש

 םאתי׳חל .91-ה תב זיזע-לא דבע דומחמ םאתי׳ח ,יחא לש

 ,ילש הדכנה תא יתיא יתחקל .םוי ותואב אפורל רות היה

 לש המא .םישדוח 41 תב ,עאנמ םיהארביא דמחומ םאר׳ר

 ידכ הדכנה תא יתחקל ןכלו םוי םישימח ינפל הדלי םאר׳ר

 הלחמ לכמ הלבס אלו האירב התייה םאר׳ר .הילע לקהל

 .ונאציש ינפל התוא הקינה המא .איהש

 היוואז-א באבל ונעגה רקובב 00:90 העשה תוביבסב

 םיחרוב םיחרזא יתיאר ,תינומהמ תדרל יתיצרשכ .ןורבחב

 םילייחשו םוקמב אצמנ אבצה יכ יתכרעה .םוקמהמ

 רחאל תורופס תוינש ,םואתפ .םיחרזאה ירחא םיפדור

 לש ירוחאה קלחב עגופ ץפח יכ יתשגרה ,תינומהמ יתדריש

 יפאו ינורג ,ייניע .ריוואב רזפתהו יביבסמ הלע ןשעו ישאר

 יתזחא תינמיה ידיב .הרק המ יתעדי אלו יל ףורשל וליחתה

 קלחה תא ששמל יתלחתה תילאמשה ידיבו הדליה תא

 רודכמ יתעגפנ יכ יתבשח הלחתהב .ישאר לש ירוחאה

 וחקל םוקמה תברקב ויהש םיריעצ המכ .יתירונש יתקעצו

 תופוע תונח ךותב ימצע תא יתאצמו הדליה תא ינממ

.יריה רחאל הילא וסנכנש

 יתיאר .רודכ אלו זג ןומיר יב עגפ יכ יתנבה תופועה תונחב

 הבכשש הדליה לש הייח תא ליצהל םיסנמ םיריעצה תא

 יכ יתכרעה עגר ותואבו התוא םישנהל וסינ םה .ץראה לע

 םוקמל סנלובמא עיגה תורופס תוקד רובעכ .השק הבצמ
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 םילוחה תיבל םירשע ןבכ רוחב דועו הדליה תא ,יתוא הניפו

 .זגה תפיאש בקע םיבאכמ ןנולתה ריעצה .הילאע

 לופיטה תא יתלביקו הדליה םע דחי ןוימה רדחל יתסנכוה

 הדליה יכ יל עדונ ,יתתשעתהשכ ,תוקד 51-כ רובעכ .שורדה

 םילוחה תיבב ולהקתהש םיחרזא תורשעמ יל עדונ .הרטפנ

 יתשגרהו תוכבל יתלחתהו הרטפנש ינפל האיקה הדליה יכ

 .םוי ותואב יתא התוא יתחקלש הטרח

 יתוא ריבעה תיחרזאה הנגהה לש סנלובמא ,רתוי רחואמ

 האבוה הדליהש ןכיה ,היירהאד הרייעל הדליה תאו

 איה םאר׳ר הדליה .הרייעה לש ןימלעה תיבב תוחונמל

 ,ינב ,היבא .יצחו עברא תב הלודגה ,התויחאב תישילשה

 .הדובע אלל לטבומ

20.7.13 ,הללאמר

 ,יושנ ,52 ןב ,החלאסמ דמחא לדאע ףרשא לש ותודע

03הללאמר בשות ,סדנהמ

 ,הריב-לאלו הללאמרל ושלפ ל״הצ תוחוכשכ ,20.6.42 זאמ

 רצועה תא ריסמ אבצה ,םימי המכ לכ .ריעב רצוע לטומ

 תביסמ תא תוחדל יתטלחה הזה בצמה ללגב .תועש המכל

 ,ץיקה תליחתב םייקתהל הרומא התייהש ,ילש הנותחה

 יתסוראו ינא ונטלחה ,ךשמנ בצמהשכ .עגריי בצמהש דע

 תועשה ךלהמב ,20.8.2-ב הנותחה תא תאז לכב ךורעל

 .רסומ רצועה ןהבש תורופסה

 ,20.7.13 ,יעיבר םויב .עובש ךשמב וכרענ הנותחל תונכהה

 ,ריעה יבחרב הנותחל תונמזהה תא  יתקליח םיירהצה רחא

 00:81 העשה דע קר רסוה רצועה .רצועה תא וריסהש ןמזב

 קלחל יתכשמהו תונמזהה לכ תא קלחל יתקפסה אל לבא

.03:91 העשה דע ןתוא

 תינוכמב יתעסנו התיבה רוזחל יתטלחה ןכמ רחאל

 תרכשהל ןבל ובא תונכוסל יתעגהשכ .יתחפשמ לש סדצרמה

 תמוצב ש״מגנ יתיאר ,חאבסימ ןיע בוחרב תאצמנש ,בכר

 ךות יכרדב יתכשמה .ינממ םירטמ האמכ לש קחרמב

 םישולשכ לש קחרמל יתעגהש דע תורואב בהבהמ ינאש

 יתראשנ .תטלחומ הריצע יתרצע םש .ש״מגנהמ םירטמ

 ינאש םילייחל ןמסל ידכ תורואב בוש יתבהביהו בכרב

 ןוויכל עוסנל ליחתה ש״מגנה .יב וריי אלשו םתוא האור

 םיאצוי םילייח השולש יתיאר .ילש תינוכמה לומ רצעו ילש

 .ירבעל םקשנ ילכ תא םינווכמו ש״מגנה לש ןוילעה חתפהמ

 יתיפיצ .ותוא יתנבה אל ךא תירבעב ירבעל קעצ םהמ דחא

 ןולחהמ ישאר תא יתאצוה ןכלו עסונ ינא ןאל לאשיש

 רישכמב רביד םהמ דחא .״תיבל״ :תירבעב יתינעו ידדצה

 .בכרה ךותב יתנתמה ינאשכ םהלש רשקה

 דיל רצעו םוקמל עיגה יאבצ פי׳ג ,תוקד יתש רובעכ

 תיברעב יתא רביד פי׳גב היהש םילייחה דחא .ש״מגנה

 אוהו בכרהמ יתאצי .בכרהמ תדרל יל הרוהו לוקמרה ךרד

 אוהש יפכ יתישע .החותפ תלדה תא ריאשהל יל הרוה

 םילייח העברא ,ןכמ רחאל .בכרה דיל יתדמענו יל רמא

 ויה םה .קוידב וארנ םה ךיא רכוז אל ינא ,פי׳גהמ ודרי

 םתעברא .תודסק ושבחו 22-52 ינבכ וארנו םיהובג ,םיזר

 אל םה .םקשנ ילכ תא ילע םינווכמ םהשכ יילא וברקתה

 .רחא רבד לכ וא תוהז תדועת ינממ ושקיב אלו יתא ורביד

 גהנה לש תלדה ןולח תא רוגסל יל הרוה םהמ דחא ךכ רחא

 תלדה תא חותפל םיסנמ םילייחה תא יתיאר .יתישע ךכו

 התוא חותפל יל ורוה םה .וחילצה אל םה לבא תירוחאה

 .םהירבדכ יתישע בושו

 סנכיהל יל הרוהו תוריהמב בכרה ךות לא טיבה םהמ דחא

 ןמזב .תותלדה תאו תונולחה תא רוגסלו ירוחאה בשומל

 דצה תא לענ לייחה ,ינמיה דצב ירוחאה בשומב יתבשיש

 בשומה לע זג ןומיר קרזו גהנה לש תלדה תא חתפ ,ילאמשה

 אוה .תלדה תא רגס ךכ רחאו גהנה בשומ דילש ימדקה

 .הצוחה תאצל ינממ עונמל ידכ תירוחאה תלדה לע ןעשנ

 אל .הליחב שיגרהל יתלחתהו בכרה ךותב טשפתה זגה

 לוזנל ולחה תועמדו קנחנ ינאש יתשגרה ,םושנל יתלוכי

 יל ונתיש יתשקיבו הרזעל אורקלו קועצל יתלחתה .ייניעמ

 תאצלו תוסנל ידכ תלדה תא ףוחדל םג יתלחתה .תאצל

 לייחה ,ךרעב תוינש םישולש ירחא .יתחלצה אל ךא חוכב

 אלו הליחב יתשגרה .תאצל יתחלצהו תלדהמ קחרתה

 תא הז בלשב ובזע םילייחה .ייניע תא חוקפל יתלוכי

 .ש״מגנה םע דחי םוקמה

 תברקב םיררוגתמה םיבשותה ,וקחרתה םילייחהשכ

 ינושאר לופיט יל תתל וסינ םה .ירבעל ורהימ םוקמה

 וסינכה םה ךכ רחא .םימ תייתשו לצב תחרה תועצמאב

 ,ריכמ אל ינא וילעב תאש ,םיכומסה םיתבה דחאל יתוא

 רחאל .תצק רפתשה יבצמש דע העש עברכ יתראשנ םשו

 ראשיהל יתיצר אל יכ התיבה רוזחל ידכ יבכרל יתרזח ןכמ

 חיר וב היה ןיידעש ,בכרב יתעסנ .רצועה תעב תיבל ץוחמ

 יתרצע םירטמ םישולשכ לש העיסנ רחאל .עימדמ זג לש

 ךומסב םירגש םיבשותל יתשגינ .קנחנ ינאש יתשגרה יכ

 םשוב חירהל יל ונתנו םימ יתוא וקשה םה םגו םוקמל

 תא יתכשמה הירחאלו העש עבר דוע םש יתיהש .לצבו

 יתשח יכ בוש רוצעל יתצלאנ םירטמ 005-כ רחאל .יתעיסנ

 םימ ראב דיל יתרצע .עוסנלו ךישמהל יתלוכי אלו ערב

 ובשיש םירוחב תצובקל יתשגינו חאבסימ ןיע תנוכשבש
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 םתא יתבשי .םשובו לצב חירהל יל ונתנ םה םג .םוקמב

 ונרצע .סנלובמא הרקמב םוקמב רבע זאו תוקד םירשעכ

 תופורת יל ןתנ אוה .יל הרק המ קידמרפל יתרבסהו ותוא

 בכרל יתילע ,ןכמ רחאל .עימדמה זגה תעפשה לע לקהל ידכ

 הליחבמ לבוס ןיידע ינאשכ ,התיבה עיגהל יתחלצהו הרזחב

 .םייניעב הבירצמו

 ,20.8.4 ,ןושאר םויב ףוסבל המייקתה הנותחה תביסמ

 םויב רצועה תא ריסה אל אבצה יכ רצועה תרסה ךלהמב

 .וננכתש

20.7.13 ,הללאמר

 באו יושנ ,04 ןב ,ידאע ובא דיע ףסוי סימ׳ח לש ותודע

13הללאמר בשות ,גהנ ,םידלי העבראל :

 הלחהש ,הללאמר ריעל הנורחאה תילארשיה השילפה זאמ

 תוחפ .תיבה ךותב ראשיהל ונלגרתה רבכ ,20.6.42 ךיראתב

 םהבש םירקמבו ,ונלש הנוכשב םירבוע םיילארשי בכר ילכ

 ךותב םיאבחתמ ונחנא םוקמב תורבוע תוילארשי תודיינ

 םיקרוזו ריוואב םירוי תודיינבש םילייחה ,םימעפל .וניתב

 וא םהיתבל ץוחמ םיאצמנ םיחרזאש ןמזב ,זג ינומיר

 םירקמש רכוז אל ינא .תובוחרב םיקחשמ םידליש ןמזב

 תונוכשב אלא ררוגתמ ינא הבש הנוכשב ושחרתה הלאכ

 .תוכומסה

 יתבשי ,00:02 העשה תוביבסב ,20.7.13 ,יעיבר םויב

 תוינוציחה תוגרדמה לע יתחפשמ ינב םע דחי ילגרהכ

 ובא ףסוי ,יבא ובשי יתא .בוחרל תוליבומש ,תיבה לש

ה תב ינאוסיכ-לא לימ׳ג המירכ ,יתשיא ,97-ה ןב ידאע

 ,31-ה ןב דמחומ ,11-ה ןב דמחא ,81-ה ןב ףסוי :יידלי ,24-

 שולשה ןב הנייחאו 42-ה תב ,הלדאע ובא הדוע ,יתוחא

 םא׳ררד המיענ ונתנכש ונתא הבשי ,ןכ ומכ .יתשיא לש

 םידליה ,תוגרדמה לע ונבשיש תעב .םינומשה תב סייר׳ג

 תעש התייה וז .תיבל ךומסה שיבכה לע לגרודכ וקחיש

 ורבע יאבצ פי׳גו םילייח לש תיאשמ עגר ותואבו רצוע

 ןהש בשוח ינא .תוירי שולש לש לוק יתעמש עתפל .בוחרב

 לכ .בוחרב םיקחשמש םידליה תא דיחפהל ידכ ריוואל ורונ

 .תיבה ךותל ךכ תובקעב וחרב החפשמה ינב

 תיאשמ תא יתיארו ןולחל דעבמ יתלכתסה ,ןכמ רחאל

 .תיבהמ םירטמ םישולשכ לש קחרמב תרצוע םילייחה

 לייח .תיבה לומ רצעו בבותסה תאז תמועל יאבצה פי׳גה

 לש תספרמה לא זג ינומיר ינש קרזו ונממ דרי דחא

 ויה ןהיתותלדש תיבה ירדח לכל תרבוחמ תספרמה .תיבה

 חיר חירהל ונלחתהו תיבב רזפתה זג לש ןנע .תוחותפ

 הנכשל ,המטסאמ לבוסש יבאל יתגאד ינא .עימדמ זג לש

 יתנכיס ,ןכל .םינטקה םידלילו תוינורכ תולחממ תלבוסש

 הרזחב ותוא יתקרזו םינומירה דחאב יתזחאשכ ייח תא

 לש הלודג תומכ יתפאשו התווכנ ידי ךכמ האצותכ .בוחרל

 תא קורזל יתחלצה אל .ייניע תא חותפל יתלוכי אלו זג

 .יקנ ריווא םושנל ידכ תיבל ץוחמ לא יתחרבו ינשה ןומירה

 יל דרגל וליחתה םיילגרהו םיידיה ,הליחב יתשגרה בוחרב

 .וחפנתה יינפו

 םוקמה תא ובזעש ,םילייחה תא יתיאר אל בוחרל יתאצישכ

 ועיגה תוקעצה עמשל .הרזעל אורקלו קועצל יתלחתה .דימ

 ונל ונתנ םה .ויריידמ תיבה תא תונפל יל ורזעו םינכש המכ

 המיענ ונלש הנכשהו ד׳גמא דליה ,יבא .םשובו לצב חירהל

 תפיאשמ וקנחנ םירחאה .תיבהמ םתוא ונאצוהשכ ופלעתה

 עיגה ,העש עברכ רובעכ .רועה םהל דרגו וברצ םהיניע ,זגה

 ובצמ יכ םילוחה תיבל יבא תא ריבעהש סנלובמא םוקמל

.השק היה

 תומדרנ יילגרו יידיש יתשגרה ינאו םינכשה תיבב ונראשנ

 רובעכ .יתחלצה אל ךא תכלל יתיסינ .דומעל יתלוכי אלו

 ריבעהו םוקמל עיגה ףסונ סנלובמא ,תופסונ תוקד רשעכ

 ד׳גמא דליה תא ,הנכשה תא ,יתשיא תא ,יידלי תשולש תא

 םהמ קלחו דאמ עורג היה םבצמ .םילוחה תיבל יחא תאו

 סנלובמאב םוקמ היה אלש ןוויכ ,יל רשאב .ופלעתה ףא

 ,םירחאה לש םבצמל האוושהב בוט רתוי היה יבצמש ןוויכו

 תיבל יתוא ריבעהש ,ישילשה סנלובמאה לש ואובל יתיכיח

 .הללאמרב דייאז ׳חייש-א םילוחה

 יתשגפנ םשו םילוחה תיבל יתעגה ,03:12 העשה תוביבסב

 המיענ ונתנכשש םהמ יל עדונ .החפשמה ינב ראש םע

 ,םילוחה תיבל יתעגהשכ .הללאמר םילוחה תיבל התנפוה

 ,המשנהל ןצמח רישכמ יל ודימצהו ןוימה רדחל יתסנכוה

 .ןגטנר ימוליצו תויללכ תוקידב יל ושעו היזופניא יל ומש

 ,065-ל התלע ימדב רכוסה תמרש ררבתה תוקידבה רחאל

 שורדה לופיטה תא יתלביק .דאמ תנכוסמו ההובג המר וזש

 ץרמנ לופיטל רדחב לפוט יבא .רפתשה יבצמ תוצח דעו

 ד׳גמא .וילא הרזח ותרכהש דע םייתעשמ רתוי ךשמב

 וררחוש החפשמה ינב לכו לופיט לביקש רחאל ררועתה

 העשה דע ונזפשוא ףסוי ינבו יבא ,ינא .00:22 העשה רחאל

 .תוצח רחא 00:10

 יבורקמ דחא תיבל ונכלה ,םילוחה תיבמ ונררחושש רחאל

 סנכנש ימ לכו זג לש חיר ףדנ ןיידע ונתיבמ יכ ונתחפשמ

 יל עדונ רתוי רחואמ .רועב דוריגו הליחב שיגרה וילא

 איהשכו םיימוי םילוחה תיבב הזפשוא ,המיענ ,ונתנכשש

 אל דוע איה םויה דע .הידלי תיבל העסנ איה ,הררחוש

 אמש רוזחל תדחופו הדבל תררוגתמ איה .התיבל הרזח

 .והשמ בוש הל הרקי
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 וניארו תחפ זגה חיר .ונתיבל יתשיאו ינא ונרזח ,תרחמל

 זגה ןומיר תא ונאצוה .םיטיהרהמ קלח לע הנבל הקבא

 תיחרזאה הנגהה ישנא .תוריקהו הפצרה תא ונפטשו

 לש חיר דגנ דחוימ רמוח וססירו ונתיבל ועיגה תיניטסלפה

 רפסמ ךשמב תיבה ךותב ןולל אל ונל ורוה םה .עימדמ זג

 זגה חירשכ םימי השולש רחאל קר ונתיבל ונרזח  .םימי

 .םלענ רבכ

20.7.61 ,ןורבח

 יושנ ,34 ןב, בהשא לא דמחומ בתאר םאשיה לש ותודע

23ןורבח בשות ,תינומ גהנ ,םידלי השימחל באו :

 תועידי ונלביק ,םירהצה תועשב ,20.7.61 ,ישילש םויב

 תוביבסב .ןכל םדוק םימי המכ לטוהש רצועה יבגל תורתוס

 יתיב לומ יתחפשמ ינב םע יתבשי ,םירהצב 00:21 העשה

 םוי ותואב ובבותסה םידליו םיחרזא המכ .בוחרה הצקב

 ורבע ,העבש וא השיש ,םייאבצ םיפי׳ג המכ ,עתפל .בוחרב

 םיפי׳גב ויהש םילייחה .םורד ןוויכמ ועיגה םה .בוחרב

 דדועש רבד ,בוחרב םיחרזאה תוחכונ יבגל רבד וריעה אל

 הצוחה תאצל םידליה תא דדועו ץוחב ראשיהל ונתוא

 .קחשלו

 בורקה דגסמל ,יתחפשמ יבורקו ינא ,ונשגינ ןכמ רחאל

 .בוחרה הצקב תבשל ונרזח 00:31 העשבו ללפתהל ידכ

 דבע ,ינב ויה םהיניב .בוחרב וקחיש ןיידע םידליהמ קלח

 אפטסומ דליהו יראס ,יחא לש ונב ,11-ה ןב םירכ-לא

 .41-ה ןב בהשא-לא

 פי׳ג .הפק סוכ וניתשו ץוחב ונבשי ןיידע ,ךרעב 03:31 העשב

 תויטיאב עסנ אוה .םורד ןוויכמ עיגה לובגה רמשמ לש

 לובגה רמשמ ישנאמ דחא .החותפ ולש תירוחאה תלדהשכ

 םירטושה .תלדה ךרד ולש קשנה תא איצוה פי׳גב ויהש

 קחרמב היה פי׳גה .רצוע לע תחא םעפ וזירכה פי׳גב ויהש

 רצועה לע הזרכההמ ונעתפוה .ונתאמ םירטמ 51-כ לש

 הרי פי׳גב היהש רטושה םיתבל סנכיהל ונקפסהש ינפלו

 ליחתה זגהו ונילגר ןיב ץצופתה ןומירה .זג ןומיר ונילע

 .וברצ ילש םייניעהו קנחמ יתשגרה .םוקמב טשפתהל

 יכה היהש ,יתיבל ונסנכנו ונלבלבתה ונלוכ ךכמ האצותכ

 .ונבשי ובש םוקמל בורק

 התנחש תינומ דיל יריה ןמזב דמעש ,יראס ,יחא לש ונב

 ןומירש יל עדונ .ופאמ םמדמ אוהשכ יתיבל סנכוה ,בוחרב

 .וב עגפ ךכ רחאו דמע אוה הדילש תינומב הליחת עגפ זגה

 םומידהשכ ךא ,לק חרואב עצפנ אוהש ונבשח הלחתהב

 תינומל ונילע .םילוחה תיבל וריבעהל ונטלחה ,קספ אל

 העיסנה ךלהמב .ילהא-לא םילוחה תיבל ונתוא העיסהש

 יכ יתנחבהו ונכרד תא םסח אל דחא ףא ,םילוחה תיבל

 .תובוחרב םיכלוה םיחרזא המכ

 השק התייה יראס לש ותעיצפש ונל ררבתה םילוחה תיבב

 םתורשפאב ןיאש ךכ לע ונינפב ולצנתה םיאפורה .דאמ

 ךכל םיאתמה דויצה תא םהל היה אלש ןוויכמ וב לפטל

 תיבל עוסנל ונטלחה .רחא םילוח תיבל תשגל ונל וצילמהו

 .העשכ ךשמנש חותינ יראס רבע םש .ןאזימ-לא םילוחה

 תסלב םירבשמ לבוס אוה יכ ררבתה ,תוקידב רחאל

 םיאפורה .וינפב ןומירה תעיגפמ האצותכ ורצונש הנותחתה

 ךות דליה תא ריבעהל ונל וצילמה ןאזימ-לא םילוחה תיבב

 רצועה לשב ךא ,םכשב הידיפר ח״היבל תועש עבראו םירשע

 רהסה םע םואית רחאל ,ףוסבל .רשפאתה אל רבדה רגסהו

 ראשנ יראס .ןדריב לופיט ךשמהל יראס רבעוה םודאה

 ,00:61 העשב תרחמלו הליל ותואב ןאזימ-לא ח״היבב

 ריבעהו םילוחה תיבל עיגה םודאה רהסה לש סנלובמא

 םילוחה תיבל עיגה אוהש יל עדונ רתוי רחואמ .ןדריל ותוא

  ויבא .םיחותינ ינש רבע אוה םשו ןאמעב לאלקיתסיא-לא

.ןדריל וילא הוולתה יראס לש

 ויה המ ררבל ידכ יחרזאה להנימה רבודל הנפ םלצב

 33.בהשא לא יראס עגפנ וב םויב ןורבחב רצועה תועש

 רסוה רצועהש םלצבל רסמנ להנימהמ תינופלט הבושתב

31-00:91 תועשה ןיב :  רומח אוה הז הרקמ ךכיפל 43 .00

 זג ןומיר םיחרזא לע תוריל רוסאש דבלב וז אל :דחוימב

 תא םילייחה ורי הז הרקמבש ירה ,רצוע תפיכא ךרוצל

 תולכנתה השעמב רבודמש ןאכמ .רצועה תרסה םע ןומירה

.ינוחטיב רשקה לכ לוטנ ,אדירג

20.7.12-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .23
20.7.52 םוימ ,יחרזאה להנימה רבוד , רנרל רטיפל םלצבמ בתכמ .33
.20.7.52-ב יחרזאה להנימה םע תינופלט החישב םלצבל רסמנ .43
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 דחוימב הרומח רצוע ךלהמב שאב החיתפה תוינידמ

 םניא םיניטסלפ ,םירקמהמ קלחב תוחפלש הדבועה חכונל

 םלצב תיינפל הבושתב .רצוע ליטה ל״הצש ךכל םיעדומ

 ל״הצ רבוד רסמ ,ותרסהו רצוע תלטה רבדב םילהנל עגונב

:ןמקלדכ

 לע רצועה לטומ ובש רוזאה יבשותל עידוהל שי

 הזרכהה יכ אדוולו הרורב הרוצב ותרסהו ותלטה

 םיבשותה תעידיל אבות ותרסהו רצועה תלטה לע

 .תיברעה הפשבו םילוקמר תועצמאב הרורב הרוצב

 ךרד תימוקמ תושר/רפכה ישארל עידוהל שי ןכ ומכ

 ,םירפכו םירע ישאר :םיטלוב םיניטסלפ םימרוג

 ימרוגו ,םייזכרמ םירחוס ,תיניטסלפה רחסמה תכשל

53.״םייניטסלפה רושיקה

 תלטה לע העדוהה ,ל״הצ רבוד לש ובתכמב רומאל דוגינב

 הרוצב םיבשותל דימת תרסמנ הניא ותרסה לעו רצוע

 רצועה לע זירכמ וניא ללכ אבצה םיבר םירקמב .הרורב

 םניא םילייח ,תאז השוע אוה םהב םירקמב .ריעה תובוחרב

 םיבשותהמ םיברש ךכ רצועה לטומ וב רוזאה לכב םירבוע

 תא ל״הצ ריסמ רשאכ .וז הזרכהל םיעדומ םניא ללכ

 ןפואב םילייחה ותוא םישדחמ םעפ אל ,תועש המכל רצועה

 םיבר םישנא דועב ,שארמ העבקנש העשה ינפל ימואתפ

 אל ללכ םיבשותה םיבר םירקמב .בוחרב ןיידע םיאצמנ

 ץוחמ הזרכהה ןמזב והשש ןוויכ רצועה תלטה לע ועדי

 .םחרכ לעב רצוע ירפמל וכפה ,םהילא ובששכו םהיתבל

 ךמתסהל אלא םיבשותל רתונ אל ,הז בצמב בשחתהב

 םירומאה ,םיימשר םייניטסלפ םימרוגל אבצה תעדוה לע

 רוקמ םג םלוא .םיבשותל רצועה לע העדוהה תא ריבעהל

 אבצה רסומ םירקמהמ קלחב .ןמיהמ רוקמ וניא הז

 - ןלהל( תיניטסלפה רושיקהו םואיתה תדקפמל העדוה

 העובק תוינידמב רבודמ ןיא ךא ,רצועה תועש לע )ק״תמ

 .והשלכ םרוגל ךכ לע רסמנש ילבמ רצוע לטומ םעפ אלו

 תא רוסמל םירומא םייניטסלפה םימרוגה ,וזמ הרתי

 םלוא ,היזיוולטה ירודיש תועצמאב םיבשותל העדוהה

 יעצמא לע ךומסל ןתינ אל תוברה למשחה תוקספה לשב

 םירפכה לכל םיעיגמ םניא היזיוולטה ירודיש ,ףסונב .הז

 םיעדוי םניא הלא םירפכ יבשותו ,רצועה לטוה וילע רוזאב

 .לטומ רצועהשכ

 םימרוגמ םלצבל הבגש תויודעמ רוריבב תולוע הלא תויעב

 ןינ׳גבו םחל תיבב ק״תמה ילהנמ .םיימשר םייניטסלפ

 םלוא ,רצועה תלטה לע םתוא ןכדעמ אבצה יכ ורסמ

 ורסמנש םינמזה תוחולב דמוע וניא אבצה םיבר םירקמב

 יחרזאה יניטסלפה ק״תמה להנמ םלצבל רסמ ךכ .םהל

:הנוואלע םיהארביא יד׳גמ ,ןינ׳גב

 תוילארשיה תויושרה תולהנמ 20.6.02 םוימ לחה

 רצועה ,הלחתהב .ןינ׳ג ריעה לע רצוע תלטה לש תוינידמ

 אבצה .םיק״תמה םע ומאיתש ילב ריעה לע לטומ היה

 ,םויה .םילוקמרב ותרסה לעו רצועה לע זירכמ היה

 הנחמ לעו ןינ׳ג לע רצוע םיליטמ םילארשיהש ןמזב

 ילארשיה ק״תמל עידומ ילארשיה אבצה ,םיטילפה

 ק״תמה ןכמ רחאלו רצועה תרסהו תלטה ידעומ לע

 ריבעמו ,יניטסלפה ק״תמה ,ונתיא רשק רצוי ילארשיה

 תא לבקמ תישיא ינא ללכ ךרדב .עדימה תא ונל

 תורייעלו םירפכל רשאב .ילארשיה ק״תמהמ עדימה

 דצהמ עדימ םוש םילבקמ אל ונחנא ,ןינ׳גל םיכומסה

 ירוזאב תואצמנש תורייעה יבגל אל וליפא ,ילארשיה

A, תיניטסלפה תושרה תטילשב. 

 סיסב לע רצועה תועשל עגונב םינוכדע םילבקמ ונחנא

 תרסה ידעומו הרורב תוינידמ ןיא םילארשיל .ימוי

 ק״תמה םע ונלש רשקה .ומויב םוי ידמ םיעבקנ רצועה

 ונלביק אל םעפ ףא ,דבלב הפ-לעב אוה ילארשיה

 ,ללכ ךרדב .רצועה תרסה ידעומל עגונב בותכ ךמסמ

 אוהשכ דימ רצועה תרסה לע ונל עידומ ילארשיה דצה

 .שארמ ךכ לע העדוה ונלביק אל םעפ ףא .רסומ

 .תוינוחטיב תוביסמ וזה הטישב םיטקונ םה םתנעטל

 תא םיפכוא םיילארשיה תוחוכה םהב םירקמ םנשי

 אוה ובש תועשה ךלהמב ,ימואתפ ןפואב שדחמ רצועה

 לע וניחמ .םיחרזאה ייח תא ןכסמ רבדהו ,רסומ היה

 ינאשכש דוע ןייצל הצור ינא .ילארשיה דצה ינפב ךכ

 לכ .דבלב ןינ׳ג ריעל ןווכתמ ינא רצועה תרסה לע רבדמ

 סנכנש ימ .תורוגסו תומוסח ןינ׳גל תוליבומה םיכרדה

63.תוארוהה תא רפמ םצעב הנממ אצוי וא ריעל

 יניטסלפה ק״תמה להנמ לש ותודעמ הלוע המוד הנומת

 :24 ןב ,השתנ-א דאמיע ,םחל תיבב יחרזאה

 רוציל לטומ וילעש דיחיה ימשרה םרוגל םיבשחנ ונחנא

 דצה .רצועה ןיינעל רושקה לכב ילארשיה דצה םע רשק

 ןהבש תועשה לעו רצועה תלטה לע ונל עידומ ילארשיה

 תרסה לע ונל עידומש םיוסמ םדא ןיא .רסומ רצועה

.20.7.92 םוימ ,ל"הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .53
.20.8.01-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .63
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 עידומש הז אוה ןרותה ילארשיה דקפמה אלא ,רצועה

 ונל םיעידומ םה .םוי ותואב ןרותה יניטסלפה דקפמל

 םא ,רצועה תועשב םייוניש יבגל םינוכדע םנשי םא

 ןהבש תועשה רפסמ תתחפה וא יהשלכ הכראה הנשי

 .רסומ אוה

 יעצמא ךרד םחל תיב יבשותל ךכ לע םיעידומ ונחנא

 תיב וידרו דהאמ-לא תייזיוולט ,םיימוקמה תרושקתה

 ונחנא םכרדש םידיחיה םיעצמאה םה ולא .0002 םחל

 תורמל תאזו ,רצועה תודוא  םיחרזאה תא םיעדיימ

 יבשות לכל םיעיגמ אל תימוקמה היזיוולטה ירודישש

 .תאזה היעבל ןורתפ ונאצמ םרט .םירפכה

 בוחרב בר לובלב רצונ ,20.6.02-ב הלחהש השילפה זאמ

 םיתיעל םיחינמ םיחרזאה .םחל תיבב יניטסלפה

 םיאצויו ,למשח תוקספה שישכ רקיעב ,רסוה רצועהש

 וידרהו היזיוולטה ירודישל ףילחת ןיא ונלו םהיתבמ

73.רצועה תועש לע םיחרזאל םיעידומ ונא םכרדש

 לע םיימשר םייניטסלפ םימרוגל עידומ היה ל״הצ םא םג

 ריסהל ידכ ךכב ןיא ןיידע ,שרדנכ ותרסה לעו רצועה תלטה

 .םיבשותה לכל עיגה הז עדימ יכ אדוול תוירחאה תא ונממ

 תיכוניחה היזיוולטה תנחת להנמ ,באתוכ דואד לש ותודעמ

 ל״הצ לש תוכמתסהב תויתייעבה רוריבב הלוע ,הללאמרב

 ירבדל .םיימשר םימרוג ךרד רוביצל עדימה תרבעה לע

 לביקש עדימה תא הללאמר לשומ םהל ריבעה ,באתוכ

 ךכל םלוא ,רצועה תועשל עגונב ילארשיה ק״תמהמ

 הז ןיא ,לשומה תנעטל ,ןכש ורדשל אל השירד התוולתה

 המוד הנעט 83.ל״הצ לש עדימה רוניצ תויהל ודיקפתמ

 דבע ,ןורבחב יניטסלפה ק״תמה גיצנ ידי לע םג התלעוה

 לבקמ וניא ק״תמה יכ םלצבל רסמש יטיווס-לא די׳גמ-לא

 לכ לבקמ אלו רצוע תלטהל עגונב אבצהמ רדוסמ עדימ

 ןיא״ וירבדל ,הרקמ לכב .רצועה תרסהל עגונב עדימ

 אל ונחנא יכ הייסולכואל רצועה לע עידוהל ונתנווכב

93.״ל״הצ לש תוארוה םיעצבמ

 איבמ ,ותרסהו רצועה תלטה ידעומל עגונב תואדווה רסוח

 בוחרב שחרתמה לע ךמתסהל םיבשותה םיצלאנ וב בצמל

 הרפהב םינכתסמו  רצוע לטומ םאה תעדל ידכ תועומש לעו

 .רצועה תוארוה לש

 םלצבל רסמ ,23 ןב ןורבח בשות ,ליוואט רמינ ,לשמל ,ךכ

 רוכמל ידכ ןורבחב תוקריה קושל וכרדב היה 20.8.3-ב יכ

 בוחרב תויונחה״ ,וירבדל .ויחא םג עסנ תיאשמב .תוקרי

 םימיב יכ דחוימב ,רצוע שיש יתעדי אלו תוחותפ ןיידע ויה

 ידכ .תולבלובמ ויה רצועה ידעומ יבגל תועידיה םינורחאה

 ילכ תעונת בצמ תא ןוחבל ונגהנ אל וא רצוע שי םא תעדל

 ,ןינ׳ג בשות ,הנאהווש דמחא 04.״תובוחרב םישנאהו בכרה

 יתעמש רקובב 03:01 העשה רחאל״ 20.6.12-ב יכ רסמ

 יתססיה הלחתהב .ריעה תובוחרב קושב בכר ילכ לש תולוק

 ררוגתמש ףאסע דמחא ידידיל יתרשקתה ןכלו קושל תדרל

 ותשיא .ריעה זכרמב בצמה המ ררבל ידכ קושה זכרמב

 תוחותפ תויונחה לכש יל הרמאו ןופלטל התנע דמחא לש

 קושל תדרל יתטלחה ךכ תובקעב .םישנאב אלמ קושהשו

 ,ןינ׳ג בשות ,91 ןב ,םנא׳ר םאלע 14.״תוינק תושעל ידכ

 00:51 תוביבסב התייה העשה״ :ןמקלדכ םלצבל רסמ

 תובוחרב בבותסהל ונכלה ,ירסנ דמחומ ,ירבחו ינאשכ

 ונעמש ,00:61 העשה תוביבסב .תמיוסמ הרטמ אלל ריעה

 ךותל םיסנכנ אבצה תוחוכש םיעידומ בוחרב םישנאה תא

 לוק ונעמש עתפל .םוי ותואב רסוה רצועהש תורמל ריעה

 ,חורבל וליחתה םיחרזאה .ריעה לש ינופצה הצקב ירי לש

 ינא .םוקמהמ תוריהמב ועסנ םיגהנהו ורגסנ תויונחה

24.״םיעתפומ ונייהו םישנאה לע ונלכתסה דמחומו

 דוע תמייק התיה ותרסהו רצוע תלטהל עגונב תויתייעבה

 רצועה ךפה וכלהמב ,״השוחנ ךרד״ עצבמ לחהש ינפל

 קירופ תיבב רצוע ל״הצ ליטה 20.5.12-ב .עבק לש תוינידמל

 ךשמב םיימעפ רפכה תא ובזע ל״הצ תוחוכ .םכש זוחמבש

 ,תאז תובקעב .רצועה תרסה לע עידוהל ילבמ ,םוי ותוא

 רצוע לטוה ןכא םאה ררבל שקיבו ל״הצ רבודל םלצב הנפ

 .ותרסה לע העדוה םיבשותל הרסמנ אל עודמו םוי ותואב

 םוי ותואב יכ ל״הצ רבוד רסמ םיישדוחמ הלעמל רובעכ

 יכ ףיסוה רבודה .תועש המכ ךשמל רצוע רפכה לע לטוה

 רצועה םויסל רשאב הנבה יא הלחש ךכ לע רצמ ל״הצ״

 םירקמ תונשיה עונמל דציכ קדוב ל״הצ .םיבשותה ידי לע

 ל״הצש הדבועה 34.״אשונב םילהנה תא דדחמו םימוד

 יצחו שדוחמ הלעמל רחאל הלאכ םירקמ עונמל דציכ קדוב

 .דחוימב הרומח ,ףרוג רצוע תלטה לש

 ליעל ואבוהש ל״הצ רבוד לש וירבד יכ הלוע ליעל רומאהמ

 ,רצוע תלטהל עגונה לכב םירדוסמ םילהנ לש םמויקל עגונב

 .תואיצמה ןחבמב םידמוע םניא ,רצוע תרסה יבגל רקיעבו

 רשאכ םג ;רדוסמו ךמסומ עדימ םיבשותל רסמנ דימת אל

 השענ רבדה ,רצוע תלטה לע םילוקמרב םילייחה םיזירכמ

 ללכ םיבר םיבשותו םייזכרמה תורכיכבו תובוחרב רקיעב

 לכ אלב בוש רצועה לטומ םיבר םירקמב ;ול םיעדומ םניא

.בוחרב םיהוש םיבר םיבשות רשאכ הרהזא

.20.8.7-ב דייז אהוס ידי-לע התבגנ תודעה .73
.20.8.51-ב דאדח דאיא ידי-לע התבגנ תודעה .83
.20.01.1 םוימ היקר ובא בי'גנ םע תינופלט החישב םלצבל רסמנ .93
.20.8.7-ב שהשה ובא אסומ ידי-לע התבגנ תודעה .04
.20.8.11-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .14
.20.8.11-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .24
 .20.7.92 םוימ ל"הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .34
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 םהב ,םיבר םיבשות הללאמרב םהיתבמ ואצי 20.6.52-ב

 וחתפ ל״הצ ילייח .תורגבה תוניחבל םכרדב ויהש םידימלת

 ימהפ דומחמ עצפנ 20.7.13-ב .עגפנ אל שיא .שאב םרבעל

 אציש תעב םיסיסרמ ,ןינ׳ג בשות ,61 ןב ,ןיד-א חאלס

 םילייח ורי 20.8.3-ב .םחל תונקל ידכ רצוע ךלהמב ותיבמ

 שאהמ .ןורבחב תוקרי הליבוהש תיאשמ רבעל ש״מגנ ךותמ

 הלא .ליוואט םיחר-א דבע םיהרביא םיחר-א דבע גרהנ

 םינורחאה םישדוחהמ ,תוגירח אל ,תואמגוד המכ קר ןה

 ורפה הרואכלש םיניטסלפ רבעל םילייח ורי םהב םירקמל

 .רצועה תא

 .הדגה ירעב תימוימוי םייח תואיצמל רצועה תא ךפה ל״הצ

 תדקוממ תינוחטיב הרטמ תרשמה ילכ דוע וניא רצועה

 הדבועל רבעמ .תיביטקלוק השינעל ףרוג יעצמא אלא

 יתלבל םיבשותה לש םהייח תא ךפוה ךשוממה רצועהש

 שאב החיתפה תוארוה תוינידממ האצותכש ירה ,םילבסנ

 םעפ אל םיכורכ ותרסהו רצועה תלטה ,ל״הצב הגוהנה

 .םיבשותל תישממ םייח תנכסב

 רצוע ךלהמב ותיבמ אציש הדבועה לשב קר םדאב ירי

 ,םויה דע ,האיבה וז תוינידמ .חוכב זרפומ שומיש הווהמ

 םיבר לש םתעיצפלו םיניטסלפ 51 תוחפל לש םתומל

 תוריקחה טועימ תמועל םיעגפנה לש הובגה םרפסמ .םירחא

 לש הריווא םירצוי ,הלא םיעוריא תובקעב ל״הצב וחתפנש

.קדהה לע הלק עבצא תדדועמה ןייד תילו ןיד תיל

 תנכס ןוחטיבה תוחוכל תפקשנ אל םהב םירקמב ירי

 םיחטשב םיניטסלפ לש םתומל תירקיעה הביסה אוה םייח

 תורמל 44.אצקא-לא תדאפיתניא ךלהמב רקיעבו

 ,ךכמ האצותכ עשפמ םיפח וגרהנ םהב םיברה םירקמה

 וז תוינידמ .שאב החיתפה תוארוה תא תונשלמ ל״הצ ענמנ

 .םיחטשה יבשות לש םהייחב ריפחמ לוזלז הווהמ

 ףא הרומח זג ינומירו היח שא ירי תועצמאב רצועה תפיכא

 םניא ללכ םיבשותה םיבר םירקמבש הדבועה חכונל רתוי

 םיק״תמה םע רשקה .רצוע םהילע לטוהש ךכל םיעדומ

 לכל העיגמ הניא תובוחרב הזירכה ,עובקו רדסומ וניא

 םיבשותה לכל םיעיגמ םניא היזיוולטה ירודיש ,םיבשותה

 יתלב םה )ידמל תופוכתה( למשח תוקספה לש ןמזבו

 ,רצועה תא ריסמ ל״הצ רשאכ םג .ןיטולחל םייטנוולר

 םיבשותל ךכ לע עידוהל םילייחה םיחרוט דימת אל

 םירקמהמ קלחב ,ףסונב .םוקמה תביזעב םיקפתסמו

 הלא לכ .רצוע ליטהל םמצע תעד לע םילייחה םיטילחמ

.םיבשותה ברקב הכובמו לובלב םירצוי

:ןוחטיבה תכרעממ םלצב שרוד הלא םירבד חכונל

.עבק לש תוינידמכ רצועב שומישה תא קיספהל -

 תפיכאל יעצמאכ יריב שומישה תא רתלאל קיספהל -

 וז הארוהמ וגרח םילייח וב הרקמ לכ רוקחלו רצוע

 ורפה םהש הדבועה לשב קר םיניטסלפ רבעל וריו

.רצועה תא הרואכל

 ליטהל שי ןהב םיכרדל עגונב םירורב םילהנ עובקל -

 וגרח םילייח וב הרקמ לכ רוקחלו וריסהלו רצוע

.הלא תוארוהמ



.הלק עבצא  ,םלצב 'ר .44
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