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nbo `peyi
yiney a`fxgim tlqhipim kanbipim 
`peyiim apibec lve ab"v

ðåáîáø 2002

úç÷éø åëúéáä: ןייטש לעי

øéëåæ îéãò: ג היאמ�ידרג רמות ,ןוטסנו

òáåãú ùèç: רארד ילע ,בור ובא ףטאע�המ,

זרי�חמ ליבנ  

úîåðú äùòø: çééìé öä"ì îùúîùéí áàæøç ëáîâï 

  àðåùé áîñâøú "ðåäì ùëï" 

öéìåí:  â'éäàã ðâà

 

áöìí äåà àøâåï æëåéåú àãí òöîàé ùäå÷í áùðú 9891 áîèøä 

ìúòã àú äôøåú æëåéåú äàãí áùèçéí åìäáéàï ìéãéòú ÷åáòé 

äîãéðéåú åäöéáåø äøçá. îîöàé áöìí îáåññéí òì òáåãú 

ùèç åúç÷éøéí òöîàééí åëï òì î÷åøåú øùîééí, òúåðåú åðúåðé 

àøâåðé æëåéåú àãí éùøàìééí, ôìñèéðééí åáéðìàåîééí.



3

`ean

 ל�הצ ילייח ושמתשה אצקא-לא תדאפיתניא ךלהמב

 השענ הזכ שומיש .םיישונא םיניגמבכ םיניטסלפ םיחרזאב

 הייסולכוא יזוכיר ךותל ל�הצ תוחוכ תסינכ ךלהמב רקיעב

 ךרד� עצבמו �ןגמ תמוח� עצבמ ךלהמב ומכ ,תיניטסלפ

 .�השוחנ

 רחבנש ,חרזאמ ושרד םילייח - הדיחא התיה הטישה

 תומישמ םרובע עצבלו ופוגב םהילע ןגהל ,יארקא ןפואב

 ל�הצ ילייח ונתנש תוארוההמ קלח ןלהל .תונכוסמ

:םיניטסלפ םיחרזאל

 םידכלוממ םה םא קודבל תנמ לע םינבמ ךותל סנכיהל  -

;םהירייד תא םהמ איצוהל ידכ וא 

 שמתשמ םהב םיכרדו םישיבכמ םידושח םיצפח תונפל  -

;אבצה 

 עונמל ידכ תודמעל אבצה ךפה םתוא םיתב ךותב תוהשל  -

;םילייחה לע םיניטסלפ לש ירי 

 םימעפ .ירי ינפמ םהילע ןגהל ידכב םילייח ינפל דועצל  -

 םיניטסלפה בג לא םקשנ תא םילייחה ונוויכ תובר 

.םהיפתכל רבעמ ורי ףא םירקמהמ קלחבו 

 לש תיטרפ המזוי היה אל םיניטסלפ םיחרזאב הזכ שומיש

 דרפנ יתלב קלח הוויה אלא םיחטשב םיתרשמה םילייחה

 ןותיעל רפיס ינורהא יתנ למס .םהל ונתינש תוארוההמ

 ונשבכ רבכ� :ןיינב ךותל וירבח םע סנכנ דציכ �הנחמב�

 םש ונל הכחיש תוששח ונל ויה ןכלו ,הזה ןיינבה תא רבעב

 דחא תא ונחקל ,גוהנש המ יפל .היינשה םעפב עיגנשכ ןעטמ

 תא חתפ אוה .םוקמה תא קורסיש םיניטסלפה םינכשה

 ,דיה תא ול ונצחל .םולכ הליג אלו ,תונוראהו תותלדה לכ

 1.�המינפ ונסנכנו ,הדות ונרמאו

 לש המויק תא ורשיא םלצבל תויודע ורסמש םילייח

 עצבמ ךלהמב םחל תיב רוזאב תרישש לייח .וז תוינידמ

:םלצבל רסמ �ןגמ תמוח�

 תיבהמ ותוא םיאיצומ ,ןכשל םיכלוה שופיחה ינפל

 ,חילצמ םא .וניצרש תיבהמ והשימל אורקל ול םירומו

 םישמתשמ וא תלדה תא םיצצופמ - אל םאו חילצמ

 והשמ םיננכתמ םא .ןושאר ךלוהש אוה ןכשה .שיטפב

 תרמוא הארוהה .היהי אלש המ תא ףוטחיש אוה

 םידליו םישנ - םלוכ תא איצוהלו הלעמל ותוא חולשל

 םיחקול .רחא רדחלו ןוקיזאב םירשוק םירבג ,רדחל

 .תיבה לכב ןכשה םע בוביס םישוע זאו תוהז תודועת

 הרידב .ונתיא םיחקולו ונשפיחש ימ תא םיאצומ

 .הכיפה ,לדבה תמר דע הקירס םישוע שקובמה לש

 ןיא .םיררחושמ ראשה ,הצור כ�בשהש ימ םיחקול

 וז ,ול םירמואש המ תושעל ברסי ןכשהש הזכ רבד

 רמוא ,תלדב קפוד ,קעוצ ןכשה .היצפוא אל ללכב

 ןכשל דיגהל ךירצ ,ביגמ אל דחא ףאשכ .הפ אבצהש

 תא קעצישו אצי אל דחא ףא םא ותוא וגרהיש

 וא פ�מה תמרב ויה םיכירדתה .תיבב םישנאל הז

 ילוא ,רבדה ותוא םיסיסבה םיווקה .הקלחמה דקפמ

 תוחפל הארוה - ראשה ,הגולפהמ עיגה �גורהנ ונחנא�ה

 םלוכל רמואו גגל הלוע ןכשה .הלעמו הביטחה תמרמ

 אל דחא ףאש תוארל ותיא םילוע ךכ רחא .תאצל

2.ראשנ

 תריש הב הדיחיה הגהנ דציכ םלצבל ראית רחא לייח

:םיניטסלפ לש םיתבל סנכיהל

 םיטלתשמ ונייה תיבה תא קורסל ונמייסש רחאל

 םיריאשמ ונייה תיבה ינב תאו הנוילעה המוקה לע

 םתראשה יכ בוזעל םהל ונרשפא אל .הנותחתה המוקב

 ץצופל וסני םיניטסלפהש יוכיסה תא הניטקה םוקמב

 רשקהב .וב םיאצמנ ונאשכ וילע תוריל וא תיבה תא

 םיצפח תקידבל םג םיניטסלפב שמתשהל ונלוכי הזה

 םילולעש ונששח םהמש םיתב וא םיריצה לע םידושח

 תאז תושעל שקבתמש יניטסלפ יתעדל .ונילע תוריל

 דימ ונחנא זא לבא ,םולכ ול ושעיש ילב ברסל לוכי

3.ונדגנ תוליעפ יבגל והשמ עדוי אוהש וב םידשוח

 namuH ימואלניבה ןוגראה םסריפ 2002 לירפא שדוחב

sthgiR  hctaW ל�הצ השועש שומישב קסעש ח�וד 

 ח�ודה תובקעב 4.םיישונא םיניגמבכ םיניטסלפ םיחרזאב

 .20.4.21 ,הנחמב .1
.םלצבב םירומש דעה יטרפ .20.5.6-ב יאדוד ןורו זר ליא ידי-לע התבגנ תודעה .2
.םלצבב םירומש דעה יטרפ .20.5.22-ב ןמרדיינש ןנורו זר ליא ידי-לע התבגנ תודעה .3
4. namuH  sthgiR  hctaW  , nI  a kraD  ruoH  - ehT  esU  fo  snailiviC  gniruD  FDI  tserrA  snoitarepO , lirpA  2002. 
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 םיילארשי םינוגראל ועיגהש אשונב תוברה תויודעהו

 ינוגרא העבש יאמ שדוחב ושיגה ,םדא תויוכזל םייניטסלפו

 5.וז תוינידמ דגנ צ�גבל הריתע םדא תויוכז

 טפשמה תיבל הנידמה העידוה הריתעה תשגה רחאל םיימוי

 תיעמשמ-דח הדוקפ רתלאל איצוהל ל�הצב טלחוה� יכ

 לע טלחומ רוסיא לח היפל ,חטשב םילעופה תוחוכל

 רשאב ,םיחרזאב שמתשהל חטשב םילעופה תוחוכה לכ

 דצה לש םיעוגיפ וא ירי ינפמ �יח ןגמ� לש יעצמאכ ,םה

 םיניטסלפמ השירד יכ הנידמה הנעט ,תאז םע  6.�יניטסלפה

 הווהמ הניא םהיתבמ תאצל םירחא םיניטסלפל תורוהל

:םיישונא םיניגמבכ םהב שומיש

 הריתעב תוטרופמה תונולתה ןמ קלח יכ ,ןייוצי

 אלא ,�ישונא ןגמ�כ םישנאב שומישל תועגונ ןניא

 םשל םיניטסלפ םיבשותב ל�הצ תוחוכ לש תועייתסהל

 ךלהמב ,םירחא םיניטסלפ םיבשות לש םיתבל הסינכ

 ,הריתעב תוטרופמה תונולתה רואל .תיעצבמ תוליעפ

 ,הרוסא וז תוליעפ םג יכ ,ריהבהל ל�הצב טלחוה

 הלולע יכ ,חטשב דקפמה רובס םהב םירקמ םתואב

 .ופוגל הנכס חרזאל ףקשיהל

 טעמכ םשוי צ�גבל הנידמה העידוה וילע תוינידמה יוניש

 העדוהה ןתמ רחאל םלצבל ועיגהש םיחווידה .ואולמב

 םיחרזאב םילייח םישועש שומישב עירכמה םבורב וקסע

 תורוהל ידכ וא םירחא םיניטסלפ רוצעל ידכ םיניטסלפ

 הנוכמה ,הז להונב שומישה ,תאז םע .םהיתבמ תאצל םהל

 םירחא םישומישמ יתוהמ ןפואב הנוש וניא ,�ןכש להונ�

 תניחבמ ןה תאז .םיישונא םיניגמבכ םיחרזאב אבצה השעש

 תומישמ עוציב ךרוצל םיחרזאב שומישה תויקוח יא

 םיחרזאל תפקשנה הנכסה תרמוח תניחבמ ןהו תויאבצ

 עריאש הרקממ רוריבב הלוע וז הנורחא הדבוע .הלא

 ובא לאדינ תא םילייח וחלש 20.8.41-ב :2002 טסוגואב

 ,ראר�ג רסאנ לש ותיבל ,סאבוט רפכה בשות ,91 ןב ,ןס�חומ

 רשאכ .ותיבמ ראר�ג תא איצוהל ול ורוהו ,סאמח ליעפ

 לככ ,רבסש ראר�ג ידי-לע ןס�חומ ובא הרונ ,תיבה לא שגינ

 .ל�הצ לייח אוהש ,הארנה

 .הז הרקמל ותבוגת תא שקיבו ל�הצ רבודל הנפ םלצב

 שומישה תא קידצהו הרקמה תודבוע תא רשיא רבודה

 :םיניטסלפ לש רצעמ ךרוצל םיחרזאב

 ,תוליעפה ךלהמב םוקמה בשותב העיגפה לע רצמ ל�הצ

 אל ל�הצ ילייח .םילבחמה ירימ גרהנ ל�נה יכ ןייצמו

 רבודמ יכ תונעטל רחש ןיא ןכלו ,ומע הנבמל וסנכנ

 תנמ לע ,הנבמל ץוחמ וראשנ םילייחה .�ישונא ןגמ�ב

 ילבמ ,שקובמה תא ריהזי ודבל יניתשלפה בשותהש

 אל םילבחמה יכ החנה ךותמ תאזו ,ומצע תא ןכסל

 .דבל סנכייו הדימב יניתשלפ חרזא רבעל שאב וחתפי

 הליחתכלמ הנווכ הרייעב תוליעפה יכ שיגדהל שקבנ

 תורשעל רישי ןפואב יארחא רשא חצרמ לבחמ רבעל

 ל�הצ יכו ,לארשי תנידמ ילייחו יחרזא דגנכ םיעוגיפ

7.עשפמ םיפחב העיגפל דגנתמ

 םדאה תויוכז ינוגרא תעבש ונפו ובש הז הרקמ תובקעב

 תא ןיטולחל רוסאיש םייניב וצ ןתניי יכ ושרדו צ�גבל

 שרדו השקבל צ�גב רתענ םוי ותואב 8.הז להונב שומישה

 הבישה םרט םויה דע .אשונל התבוגת תא שיגהל הנידמהמ

 .ףקותב רתונ םייניבה וצו הנידמה

 תרגסמב םיניטסלפב שומישה ךשמה לע רסא צ�גבש רחאל

 םהב םירקמה רפסמב תרכינ הדירי הלח ,�ןכש להונ�

 לע עדימ עיגה םלצבל ,תאז םע .ויפ-לע םילייח ולעפ

 ,םייניבה וצ תא ל�הצ רפה םהב םירקמ השימח תוחפל

 .םיישונא םיניגמבכ םיניטסלפב ושמתשה םילייח רשאכ

 םהב םירקמה לכ ,חרכהב ,םניא םלצב דעיתש םירקמה

 אלש םיפסונ םירקמ םנשי יכ ןכתייו םייניבה וצ רפוה

 .ונתעידיל ועיגה

9973 צ�גב .5 /  ידי-לע 20.5.5-ב השגוה הריתעה .�חאו זכרמה דוקיפ ףולא ,ןתיא קחצי .נ �חאו לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה - הלאדע ,20
 תויוכז לע הנגהל תיניטסלפה התומעה - ןונאק ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,הלאדע - םדא תויוכז ינוגרא העבש םשב הלאדע ןוגראמ לאלד ןאוורמ ד�וע
.לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווהו טרפה תנגהל דקומה ,םלצב ,םדא תויוכזל םיאפור ,הביבסהו םדאה
9973 צ�גב .6 / .20.5.7 םוימ ,םייניב וצל השקבל םיבישמה םעטמ הבוגת ,20
 .20.8.02 םוימ ,ל�הצ רבוד ,עויס רודמ שאר ,יול הטאירנא ןרסמ םלצבל בתכמ .7
9973 צ�גב .8 /  .20.8.81 םוימ ,םייניב וצל ןתמל השקב ,20
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.20.8.72-ב זרי�חמ ליבנ ידי-לע התבגנ תודעה .9

zxtd ev  v"ba- mixwn `nbecl  

cix `l-alg, xverz rfd, 20.8.32: 

 טלמנ ,םורד רפכ תולחנתהב עוגיפ ןויסנ עציבש רחאל

 ובא רימס לש ותיב רצח לא ,עוצפ היהש ,שומח יניטסלפ

 ,הרמע ובא תא וצליא ל�הצ ילייח .חלב-לא רידב הרמע

 וא יח� םהילא ואיצוהלו ורתאל ,םימויאב שומיש ךות

 אצמ יכ םהל חווידו םילייחה לא בש הרמע ובא .�תמ

 וחירכה םילייחה .תאצל ברסמו די ןומיר זחוא ,עוצפ ותוא

 ,הרמע ובא דמחא ,ונכש תיוולב םעפה ,רצחל בושל ותוא

 דועב רצחה לא וסנכנ םיינשה .עוצפה תא םהילא איצוהלו

 .םהישארל לעמ םירוי םילייחה

òãåúå ùì ñîéø îåçîã çîéãàï àáå òîøä, áï 82, 
ðùåé åàá ìùðé éìãéí, ô÷éã áøùåú äôìñèéðéú, 

úåùá ãéø àì-áìç ùáøöåòú òæä9

 לעמ תאצמנ הרידה .םירדח השולש תב הרידב ררוגתמ ינא

 תולחנתהל ברעממ םירטמ 003-כ אצמנ יתיב .יירוה תיב

 םהיתבמ םיאצוי אל רוזאה יבשות ,ללכ ךרדב .םורד רפכ

 .00:91 העשה תוביבסב תמייתסמש ,ברעה תליפת ירחא

 לע דחוימב ,רוזאב הרוי ילארשיה אבצהש איה ךכל הביסה

.הערזמ-לא בוחר ,ונלש בוחרה

 תוביבסב .ילגרהכ ,יתיבב יתייה ,20.8.22 ,ישימח םויב

 ונלש רוזאה רבעל תיביסנטניא שא החתפנ ,00:12 העשה

 תוצצפ ורונשכ .םידבכ םיעלקממ התרונ שאה .ונתיב לעו

 .וקעצ םידליה ,ונתיב גג לעמ הרואת

 .הרזע שקבמש שיא לש תוקעצ יתעמש הלילה ךלהמב

 .לוקה רוקמ המ יינכש תא יתלאשו ןולחה ךרד יתלכתסה

 הנע ןכשה ךא ,תיבה ךותב עוצפ םהל שי םא םתוא יתלאש

 תלבוסש ,ימא ןכמ רחאל .ילש תיבהמ עיגמ עוצפה לוק יכ

 .עקרקה תמוקמ הליחזב ונתיבל התלע ,תואירב תויעבמ

 הלאש איה .רקוב תונפל 03:40 תוביבסב התייה העשה

 תדרל ונלוכמ השקיב ימא .אלש יתבשהו יתעצפנ םא יתוא

 תמוקל ךרדה .רתוי חוטב םשש ןוויכמ עקרקה תמוקל

 עיגהל ידכ תיבה גג לע תכלל ךירצ יכ תנכוסמ עקרקה

 תוצצפ םג ורונו יריה ךשמנ הזה ןמזה ךשמבו תוגרדמל

 יידלי תא יתקביח .ןטבה לע לוחזל ונילע היה ,ןכל .הרואת

 ,הנוירהל יעיבשה שדוחב תאצמנה ,יתשיא .םתיא יתלחזו

 תמוקל ונדריו תוגרדמל ונעגהש דע ,ןה םג ולחז ,ימאו

 .תיבב חוטב רדחב ונאבחתה .עקרקה

 לומ רבוע עילק ץוצינ וניארו רדחה ןוויכל תוירי ונעמש

 תיבל ברקתמ רזודלוב לש שער ונעמש .יברעמה ןולחה

 ונעמש ,ןכמ רחאל .םיקנט לש תולוק ונעמש ,ןכ ומכ .רצועו

 אוה רדחה .םיחרואה רדח תא סורהל ליחתמ רזודלובהש

 לש ינופצה ודצב ,הסינכה דיל ,רצחב תאצמנש תדרפנ הדיחי

 םיחרואה רדח ןוויכל הנופש ןולחל דעבמ יתלכתסה .תיבה

 אוהש יתבשח .השוע רזודלובה המ תוארל ידכ רצחהו

 היה םיחרואה רדח .ונישארל לעמ תיבה תא סורהל ךלוה

 דומעב ועגפ םירודכה .שאב יילע חתפ םיקנטה דחאו סורה

 ינב ויה וב ,ךומסה רדחה ןוויכל יתלחזו יתפפוכתה .ןוטב

 סרוה אבצהש םהל יתרמאו קועצל םהמ יתשקיב .יתחפשמ

 ,הרזעל אורקלו קועצל וליחתה החפשמה ינב .תיבה תא ונל

 .ונל רוזעל אב אל םינכשהמ דחא ףא ךא

 .לוקמרב תירבעב רבדמ לוק יתעמש ,תוקד המכ רובעכ

 ונבה אל ךא ,ימורדה דצהמ ,ירוחאה בוחרהמ עיגה לוקה

 ונתאמ ושרדו תיברעב לוקמרב ונל וארק ןכמ רחאל .םולכ

 תא סורהל ןווכתמ אבצהש םיחוטב ונייה .תיבהמ תאצל

 ימאו יבאב ךמות ינאשכ ,יתחפשמ ינב םע יתאצי .תיבה לכ

 םידמוע םיקנט העברא יתיאר .בוחרל ונלוכ ונאצי .םילוחה

 תוסירהל לעמ ,ונילא רתוי בורק דמע םהמ דחא .תיבה לומ

 .קנע יאבצ רזודלוב דמע םיקנטה דיל .םיחרואה רדח

 .המינפ רוזחל ונתאמ ושרד ,תיבה לומ ודמעש ,םילייחה

 ודמעש םילייחה ,תלדה לומ ונדמעשכ לבא ,תכלל ונלחתה

 ,םילבלובמ ונייה .םהילא תשגל ונל ורוה תיבה ירוחאמ

 המכ רובעכ .וילא סנכיהל וא תיבהמ תאצל םא ונעדי אל

 ונל ושרה לוממש םילייחה ,תיבה לומ ונדמע ןהב ,תוקד

.ירוחאה בוחרל תכלל

 התארנ איה .ץראה לע הלפנ ימא ,ירוחאה בוחרל ךרדב

 .ונכלהו ,יבאו ינא ,הב ונקזחה .דוע תכלל הלכי אלו השושת

 םילוקמרב ונתאמ ושרד םילייחה .וקעצ םידליהו ימא

 .ונב וריי םה תרחא ,תוקד שמח ךות םהילא עיגהלו רהמל

 וניארו ימורדה דצל ונעגה .עוריאה תליחתמ קספ אל יריה

 ,םינכש המכ םש ויה .םיקנט השולש דועו ףסונ רזודלוב

 המדא תקלחב קיזחה אבצהש ,םיריעצו םידלי ,םישנ םהב

 ,םילייחה ודמע וב םוקמל ונעגהשכ .באט�ח ובאל תכיישה
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 הרי םיקנטה דחא ,ונוויכל יתכלהשכ .יל ארק םהמ דחא

 שרדו יתיב ךותב עוצפ ונשיש יל רמא לייחה .ישארל לעמ

 אוה .תוקד שמח ךות �תמ וא יח� ותוא איבהל ינממ

 החפשמה ינבבו ךב הרינ ,ותוא איבת אל םא� :ףיסוה

 ישארל לעמ ךשמנ ןיידע יריה .�תיבה תא ךל סורהנו ךלש

 תירבעב לוקמרב יילא רביד הזה לייחה .וקעצ םינכשהו

 ,הרמע ובא רדאק-לא דבע דמחא ,וננכש .קנטה לע אוהשכ

 וירבד תא יל םגרית ,בוט תירבע עדויו לארשיב רבעב דבעש

 .לייחה לש

 דחא ,בוחרל יתעגהשכ .יתאבש ךרד התואב יתיבל יתרזח

 לבלובמ יתדמע .ישארל לעמ הרי תיבה לומ היהש םיקנטה

 לייחה לבא תיבל סנכהל וא רוזחל םא יתעדי אל .דחופמו

 .תיבל סנכאש ודיב יל ןמיסו קנטה ךותמ ושאר תא איצוה

 תוארוהה יפ לע רצחבו תיבב שפחל יתלחתהו המינפ יתסנכנ

 ודיב ןמיס אוה .תיבה לומ קנט לע דמעש םילייחה דחא לש

 רוחבהש יל רמאו םינוי ךבוש חנומ וילעש םימ לכימ ןוויכל

 ,לייחה ינממ שרד ,םוקמל יתעגהשכ .םש אצמנ שקובמה

 .�תמ וא יח� שקובמה תא איבהל ,תגליע תיברעב

 עוצפל יתעדוה .וילגרמ תחאבו ושארב עוצפ רוחב יתיאר

 ודיב שיש יתיארו תאצל בריס רוחבה .םילייחה תשירד לע

 היהש לייחה .רוחאמ ויהש םילייחל יתרזחו יתדחפ .ןומיר

 יתכשמה ינא ךא ,עוצפל רוזחל יל הרוה תיבה לומש קנטב

 עוצפל רוזחל ינממ שרדש לייחה .םילייחה ןוויכל תכלל

 :לאש םהמ דחאו םילייחה לא יתעגה .ישארל לעמ הרי

 ינאו ןומיר דיב ול שי�:יתינע ,�?ותוא תאבה אל המל�

 ינאש ול יתרבסה .רוזחל יל הרוה לייחה .�תומל דחפמ

 יתשיא .םדה הארמ תא לובסל לוכי יניאו תרכוס הלוח

 הרוה לייחה .םד הארא םא ףלעתהל לולע ינאש ול הרמא

 תא איבהל ימא תאו התוא חלשיש םייאו קותשל הל

 תכלל ,הרמע ובא דמחא ,ילש ןכשהמ שרד לייחה .עוצפה

 תוגג לעמ ץופקל ונתאמ שרד לייחה .עוצפה תא איבהל יתא

 .ךרד התואב תכלל אלו יתיב ירוחאמ םיאצמנש םיתבה

 דמחא .יתלפנ טעמכו יתיבל ךומס תיב לש רדג לעמ יתצפק

 .ונישארל לעמ ורי ינשה דצב ויהש םילייחה .יתא דחי ץפק

 יתחלצה אל ךא ,ןבא רדג לעמ תחנומש לית רדגל יתעגה

 ץופקל חילצה דמחא .דבכה ילקשמ לשב הילעמ ץופקל

 עיגה דמחא .רדגל ביבסמ רובעל יתוא וחירכה םילייחהו

 רוחבה .םילייחה תשירד לע ול עידוהו ותיא רביד ,עוצפל

 הלודג תומכ דביא אוה .ונל תונעלו הלימ איצוהל חילצה אל

 תיבה לומ קנטה לעמ ויהש םילייחל רמא דמחא .םד לש

 ותוא איבהל ונתאמ שרד לייח .ונל הנוע וניאו תמ רוחבהש

 יכ ותוא איבהל לוכי אל אוהש בישה דמחא .תמ וא יח

 שרד לייחה .ךישמה ונישארל לעמ יריה .ןומיר ודיב שי

 בכש וירוחאמש לכימה לעש ךבושה תא דירוהל דמחאמ

 ותוא ףחדו ךבושה תא םירהל חילצה אל דמחא .עוצפה

 ןבא רדג ירוחאמ ,ןבא לע יתדמע ינא ,הזה בלשב .חוכב

 רטמכ לש קחרמ ,ךומסה תיבה ןיבל יתיב ןיב הדירפמה

 .שחרתהש המ לכ עומשלו תוארל יתלוכי .םוקמהמ יצחו

 אוהש ול הנע דמחא .לכימה תא זיזהל דמחאל הרוה לייחה

 ודיב ןמיסו ילש תיבה אלא ולש תיבה אל הז יכ לוכי וניא

 יתצפק .םימה לכימ תא זיזהל ינממ שרד לייחה .ירבעל

 .יתחלצה אל ךא ,לכימה תא זיזהל יתיסינו רדגל לעמ

 ותוא ריתסמ לכימה� :רמאו קחרתהל ינממ שרד לייחה

 .�וב תוריל םיצור ונחנא ,קחרתת .)עוצפל ןווכתה אוה(

 וחק .ותוא גורהתש תלוגנרת אל אוה� :לייחל יתרמא

 ונקחרתה ינאו דמחא .�יח ןיידע אוה ילוא ,וב ולפטו ותוא

 יתנעשנו ירמגל טטוממ יתייה ינא .ירוחאה בוחרל ונרזחו

 .ונכלהשכ דמחא לע

 המדאב ויהש םיחרזאהמ ושרד םילייחה ,םיקנטל ונעגהשכ 

 לע תוריל וליחתה םה זא .המורד קחרתהל תיאלקחה

 ,תרוחרחס יתשגרה .םיצוציפ םג ועמשנ יריה ןמזב .עוצפה

 03:60 תוביבסב התייה העשה .יתפלעתהו יתטטומתה

 קיעזהל ושקיב יתחפשמ ינב יכ יל עדונ רתוי רחואמ .רקובב

 יל ורפיס החפשמה ינב .ובריס םילייחה ךא ,סנלובמא

 יאבצ אפור היה וכותבו םוקמל קנט עיגה העשכ רובעכש

 .יניטסלפ סנלובמא קיעזהל שקיבש

 םש יתיהש .אצקא-לא אדהוש םילוחה תיבל יתרבעוה

  .יתררחושו םיימוי

ngpd dtlihim `l-t`xrd, ngef 
hea`q, 20.9.2: 

 לש ותיבל םילייח ועיגה רקוב תונפל 00:20 העשל ךומס

 ודקפ םה .תוריהמב ונממ תאצל ול ורוהו חובוס םאסוח

 םירטמ 51-כ םיאצמנה םיתב ןוויכל ,םהינפל דועצל וילע

 דקפמ ול הרוה ,יקז קיפואת לש ותיבל ועיגה רשאכ .ותיבמ

 .הצוחה תאצל החפשמה ינבל אורקלו תיבל תשגל חוכה

 ואציש רחאל .תיבהמ תאצל החפשמה ינבמ שקיב חובוס

 התיבל וכישמה םילייחה .ותיבל רוזחל םילייחה ול ורמא

 תכלל יקז קיפואתל ורוה םעפה ,עידוו ובא תחפשמ לש

 םילייחה ורצע תיבהמ םירטמ םירשעכ לש קחרמב .םהינפל

 תיבה ינבל תורוהלו תלדב קופדל ,םדקתהל יקז לע ודקפו

 רוזחל םילייחה ול ורשפיא ,ואצי םלוכש רחאל .תאצל

 .ותיבל
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òãåúå ùì çåñàí ñìéí àçîã ñåáåç, áï 72, ðùåé 
åàá ìùðé éìãéí, ôåòì, úåùá îçðä äôìéèéí 

àì-ôàøòä ùáîçåæ èåáàñ01

 ,רקוב תונפל 00:20 העשה תוביבסב ,20.9.2 ,ינש םויב

 יתיב תלדב וקפד םילייחה .םילייח תצובק יתיבל העיגה

 יתיארו ןולחל דעבמ יתלכתסה .היזיוולטב יתיפצש ןמזב

 הזש יתשיאל יתעדוה .םילארשי םילייח לש הלודג הצובק

 םילייחה .הלילה ידגב תא ףילחהל הנממ יתשקיבו אבצה

 תלדה תא יתחתפ .בר חוכב תלדב קופדלו קועצל וליחתה

 יתשיא יכ ול יתרמא .תאצל יל הרוה םילייחה דחאו

 לייחל יתרמא .�תוריהמב אצ� :רמא אוה ךא תשבלתמ

 םילייחה יכ יתנבהו יל השרה אל אוה ךא ,שבלתאש הכחיש

 תוארל ידכ המינפ סנכיהל יתיצר .יתוא רוצעל ידכ ואב

 ידכ סנכנ ינאש לייחל יתרמא ,ןכל .אצאש ינפל יידלי תא

 .בריס אוה ךא ,םימ סוכ איבהל

 םתא יתוא וחקלו ילש תוהזה תדועת תא וקדב םילייחה

 םילייח םישיש דע םישימחכ םש ויה .יתיבל סנכיהל ילב

 .םתא רבדל יל ושרה אלו םידיחפמ וארנ םה .םילארשי

 ירוחאמ םיאצמנש םיתבה ןוויכל םהינפל יתוא וכילוה םה

 ונעגהשכ .הנחמה ךות לא םירטמ 51-כ לש קחרמב ,יתיב

 ינממ שרד דקפמה ,)רימא ובא( יקז קיפואת לש ותיבל

 ונייה .הצוחה תאצל החפשמה ינבל דיגאו תיבל שגאש

 יכ תכלל יתבריס .ןכשה תיבמ םירטמ העבשכ לש קחרמב

 דיחפמ היה בצמהו תיבה לא םהיקשנ תא ונווכ םילייחה

 אבצהמ דחפמ ךכ לכ ינאש הנושארה םעפה תאז .ארונ

 תומדוק םימעפבמ רתוי ,דואמ םייניצר ויה םה .ילארשיה

 .םתוא יתיארש

 יתרמאו תיבה תלד דע לייח יתיא חלשיש דקפמהמ יתשקיב

 ךלא םא יב הריי םילייחה דחאש יתבשח .דבל ךלא אלש

 לש ותיב ךותב שחרתמ המ יתעדי אלש םושמ דחוימב ,ידבל

 .יירוחאמ ךלהש לייח חלשו םיכסה דקפמה .ינכש ,קיפואת

 הרוחא רזח לייחה ,יתקפדו תישארה תלדל יתעגהשכ

 תא חתפ ינכש .תיבה חתפב ידבל יתוא ריאשהו תוריהמב

 תיבהמ תאצל ונממ םישרוד םילייחה יכ ול יתעדוהו תלדה

 ותחפשמ ינב ,תוקד שולשכ רובעכ .החפשמה ינב לכ םע דחי

 יל ןתנ ,יל ארק ילארשיה דקפמה .הצוחה ואצי קיפואת לש

 .תוריהמב יתיבל רוזחאש שרדו ילש תוהזה תדועת תא

 קיפואת ינכשב ושמתשה םילייחה יכ יל עדונ רקובב תרחמל

 רצענש ,ידיסאי-לא חאלס ,ונכש לש ותיבל םתוא תחקל ידכ

 .הלילה ותואב

òãåúå ùì úàåôé÷ æ÷é éåñó ñàìç, áï 24, ðùåé 
åàá ìùéùä éìãéí, èáç, úåùá îçðä äôìéèéí 

àì-ôàøòä ùáîçåæ èåáàñ11

 ,רקוב תונפל 03:20 העשה תוביבסב ,20.9.2 ,ינש םויב

 ,יתטיממ יתמק .יתיב ביבס םירזומ תולוק עמשל יתררועתה

 ורביד םה .םילארשי םילייח יתיארו ןולחל דעבמ יתלכתסה

 ,יתשיאמ יתשקיב .םירמוא םה המ ןיבהל יתחלצהו ,תירבע

 ביבס םילארשי םילייח שיש הל יתעדוהו םוקל ,רימא םוא

 לש תישארה תלדב תוקיפד יתעמש רצק ןמז רחאל .תיבה

 םאסוח ,ינכש תא חתפב יתיאר ,תלדה תא יתחתפשכ .תיבה

 תא רתכמ ילארשיה אבצהש יל רמא ןכשה .חובוס םילס

 ינב םע דחי תיבהמ אצאש םישרוד םילייחהשו הנוכשה לכ

 תורואה לכ תא קילדהל ךירצ ינאש ףיסוה אוה .החפשמה

 בכעתא םאשו תוריהמב תותלדה לכ תא חותפלו םינפב

.תיבה לע וריי םילייחה

 .הצוחה ,החפשמה ינבו ינא ,ונאציו ינממ שרדנש המ יתישע

 דומעלו הלעמל םיידיה תא םירהל ונתאמ ושרד םילייחה

 תדועת תא ושרד םה ךכ רחא .ץוחב ,תישארה תלדה דיל

 .יתיבל םיכומסה םיתבה לע יתוא ולאשו ילש תוהזה

 תא יתיאר ,עידוו ובא תחפשמ לש התיב לע יתעבצהשכ

 ינכשל םירומ ,האווסה יעבצב םיעובצ םהינפ ,םילייחה

 תא רוחאמ יילע ןוויכ םילייחה דחא .ותיבל רוזחל םאסוח

 לש ותיבל םהינפל תכלל ינממ שרדו ,יב תעגל ילב ,וקשנ

 םירשעכ לש קחרמב אצמנש ,תיבל ונעגהשכ .עידוו ובא

 ךרדב .תיבה תלד לע קופדל ינממ ושרד םילייחה ,םירטמ

 יתוא וריהזהו ילע וקעצ םילייחה עידוו ובא לש ותיבל

 םילייחה .םהיניעב ןח אצמת אלש העונת לכ תושעל אל

 שורדלו תומוקה יתש ןב תיבה תלדב קופדל ינממ ושרד

 תא חותפל םהל דיגאש ושרד םה .הצוחה תאצל םיריידהמ

 םה .תיבה לכב תורואה תא קילדהלו תונולחהו תותלדה לכ

 יתדחפ .ארונ םידיחפמ ויהו םילייח םיעבראמ רתוי ויה

 .םתא רבדל

 םירשע תב הרענו עידוו ובא לש ותחפשמ תיב תלדב יתקפד

 הנוכשה תא רתכמ אבצהש הל יתרמא .תלדה תא החתפ

 אצי זא .ללכה ןמ אצוי אלל הצוחה תאצל םלוכמ שרודו

 חותפל ול יתרמא .םישולשה ןב ,חלאס ,עידוו ובא לש ונב

 רובעכ .ראומ תיבה תא ריאשהלו תונולחהו תותלדה לכ תא

 .ונשיש םידליה ללוכ ,הצוחה ואצי םלוכ ,תוקד שולשכ

 ינממ שרד ,תוהזה תדועת תא יל ריזחה םילייחה דחא

 שמחכ .המייתסה ילש המישמהש יל רמאו יתיבל רוזחל

 תא ורצע םילייחה יכ יל עדונ אבצה תגיסנ רחאל תוקד

 .52-ה ןב ,חאלס ,עידוו ובא לש וינבמ דחא

.20.9.3-ב המ�רארד ילע ידי-לע התבגנ תודעה .11
 .20.9.3-ב המ�רארד ילע ידי-לע התבגנ תודעה .21
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`l-rwad, ngef hea`q, 20.9.2: 

 רפכל םילייח וסנכנ רקוב תונפל 00:20 העשה תוביבסב

 דמחומל וארק םילייחה .םיתבהמ המכ ופיקהו הבקע-לא

 לע םינבא םילייחה ודיי ןכמ רחאל .ותיבמ תאצל הררע ובא

 לע חוכב וקפד םילייחה .תאצל םהיריידל ורוהו םיתב ינש

 תלדה תא חתפשכ .96 ןב ,הררע ובא דומחמ לש ותיב תלד

 תשגל ונממ שרד חוכה דקפמ .טשפתהל םילייחה ול ורוה

 ובא .ותיבמ תאצל ול תורוהלו הררע ובא דמחומ לש ותיבל

 רמא אוה .תלדה לע קפד ,םילייח השולשב הוולמ ,הררע

 ךלהו תיבהמ אצי ןכשה .ותיבמ אציש שרוד אבצהש ונכשל

 תשגלו םינוילעה וידגב תא דירוהל ונממ ושרדש ,םילייחל

 וידגב תא איבהל הררע ובא דומחמ תא וחלש םה .םדקפמל

 .ותיבל והוחליש תאז השעש רחאלו דמחומ לש

òãåúå ùì îçîåã ðàøîé çàîã àáå òøøä, áï 96, 
ðùåé åàá ìòùøä éìãéí, ç÷ìàé, úåùá àì-ò÷áä 

ùáîçåæ èåáàñ21

 רפכה זכרמבש יתיב גג לע יתנשי ,20.9.2 ,ינש םויב

 יתררועתה רקוב תונפל 00:20 העשה תוביבסב .הבקע-לא

 יתיאר .תיבה גגמ יתלכתסה .הנוכשה ךותב תוינוכמ לוקל

 יתעמשו הנוכשה תא םירתכמ םילארשי םילייח תורשע

 ,הררע ובא ימראנ אפטסומ דמחומ ,ינכשל םיארוק םתוא

 םילוקמרב ול וארק םילייחה ןכמ רחאל .תיבהמ תאצל

 ,ךכמ האצותכ .דמחומ לש ותיב לעו יתיב לע םינבא ודייו

 .םיתבה ינש לש םיימדקה תונולחה תויכוכז ורבשנ

 יתדחפ .יתיב תלדב חוכב וקפד םילייחה ,ןכמ רחאל

 ,םהל חותפל יתטלחה .תלדה לע םינבא ודיי םה יכ ארונ

 ינממ ושרד םילייחה ,תלדה תא יתחתפשכ .תוריהזב ךא

 יידגב תא יתדרוה .ןקז שיא ינאש תורמל ,יידגב תא דירוהל

 שבלתהל יל ושרה םה ךכ רחא .בבותסהל יל ורוה םילייחהו

 םיעבראכ לש קחרמב הכיחש ,דקפמל תשגל ינממ ושרדו

 .יילא וולתה םילייח השולש .ינממ םירטמ

 הררע ובא דמחומ לש ותיבל תשגל ינממ שרד דקפמה

 םאש יתוא ריהזה דקפמה .דימ ותיבמ תאצל ונממ שורדלו

 .םינפב ותוא וגרהיו תיבל וצרפי םילייחה ,אצי אל דמחומ

 תשולש יווילב ,22-ה ןב ,דמחומ לש ותיב ןוויכל יתכלה

 ול יתעדוה .דימ אצי דמחומו תיבה תלדב יתקפד .םילייחה

 תאצל ונממ םישרוד םילייחהשו רוזאה תא רתכמ אבצה יכ

 םילייחהו םהילא אצי דמחומ .וכותל וצרפי תרחא ,תיבהמ

 תשגלו םינוילעה וידגב תא דירוהל ונממ ושרד יילא וולתהש

 שרד םילייחה דחא ,ןכמ רחאל .וב הכיח דקפמהש םוקמל

 .דמחומ לש וידגב תא איבהל ינממ

 .םתא ותוא וחקלו דמחומ לש וידי תא ורשק םילייחה

 ירוחאמ לכתסמ יתוא וארשכו התיבה רוזחל יל ורוה םה

 דע םוקמה תא ובזע אל םילייחה .יילע וקעצ םה ,תלדה

 .תלדה תא יתרגסש

ktx wec, ngef b'pio, 20.9.2:

 לע תוקיפד םנא�ר עפאש עמש רקובב 00:40 העשל ךומס

 םיהארביא ,ונכש תא האר התוא חתפשכ .ותיב תלד

 םישרוד םילייחהש ול רמא ןסח .תיבה חתפב דמוע ,ןסח

 לע ותוא ורקח הלאו םילייחל שגינ םנא�ר .ותיבמ אציש

 ותיבל םליבוהל םנא�רל הרוה חוכה דקפמ .דומחמ ,ונייחא

 םילייח השולש וילע ונוויכ תיבה לא םכרדב .ונייחא לש

 םילייחהש ותומחל רמאו תלדה לע קפד אוה .םקשנ תא

 ורוה תאז השעש רחאל .תיבהמ אצי דומחמש םישרוד

 .םהיתבמ ואצוהש םיפסונ םינכש דצל תבשל םילייחה ול

 .ותיבל חלשנ אוה העש יצחכ רובעכ

òãåúå ùì ùàôò îçîåã ùàôò ø'àðí, áï 14, ðùåé 
åàá ìùéùä éìãéí, îåøä, úåùá ëôø ÷åã ùáîçåæ 

â'ðéï31

 תב הנטקהו 41 תב הלודגה .םידלי השיש יל שיו יושנ ינא

 םימה ראבל ךומס ,דוק רפכב םיררוגתמ ונחנא .םייתנש

 תונפל 00:20 העשה תוביבסב ,20.9.2 ,ינש םויב .תיברעמה

 חוטב יתייהו תיבה ביבס תולוק עמשל יתררועתה ,רקוב

 .ונשי החפשמה ינב ראש .בכר ילכו םיקנט לש תולוק הלאש

 לש לודג רפסמ יתיארו תיבה תונולחל דעבמ יתלכתסה

 .םיקנטו םייאבצ בכר ילכו םילייח

 ,ינכש לש ולוק תא יתעמש ,רקובב 00:40 העשה תוביבסב

 .יתיב תלדב קפד אוה .יל ארוק ,ןסח �חייש-א םיהארביא

 יתחתפ .יתוא הצור אבצהש רמא אוהו ונוצר המ יתלאש

 תא יילע םינווכמ םילייח השולש יתיארו תיבה תלד תא

 העברא דע השולש לש קחרמב ודמע םה .םהלש קשנה ילכ

 דחא .דיחפמ הארמ היה הז .תיבה תלדל תימורד םירטמ

 .תוהזה תדועת תא ינממ שרד ,דקפמה הארנכ ,םילייחה

 המינפ רוזחל יתיסינו םינפב ילש תוהזה תדועתש ול יתינע

 םינפב והשיממ שקבאש רמא לייחה לבא .התוא איבהל ידכ

 התוא ,יתשיאמ יתשקיב .ילש תוהזה תדועת תא איביש

 חקל דקפמהו תוהזה תדועת תא איבתש ,ןכל םדוק יתרעה

 .ינממ התוא

 .תיבה חתפב דמוע ינאשכ תולאש יתוא לואשל ליחתה אוה

 לש ותיב אצמנ ןכיה לאש זאו יינכש לע יתוא לאש אוה

 יתוא לאש דקפמהו תיבה לע יתעבצה .ילש ןייחאה ,דומחמ

 .20.9.5-ב המ�רארד ילע ידי-לע התבגנ תודעה .21
 .20.9.3-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .31
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 .ןינ�גב דבועו דדומ אוה יכ ול יתינע .ןייחאה לש וקוסיע לע

 .דומחמ לש ותיב לא םילייחל תוולתהל ינממ שרד דקפמה

 םינווכמ םהשכ יירחא וכלה םילייח העברא וא השולש

 דע םירטמ םישימחכ יתכלה .םהלש קשנה ילכ תא יילע

 לודג רפסמ יתיאר םשל ךרדב .דומחמ לש ותיבל ונעגהש

 ורזפתה םה .םישימחמ רתוי ויהש בשוח ינא ,םילייח לש

 .דומחמ לש ותיבל םיכומסה םיתבה תוניפבו םיצעל תחתמ

 .קדהה לע ויה םהיתועבצאו תוננוכב ויה םילייחה

 ולצא החראתהש ,יתומח .דומחמ לש ותיב תלדב יתקפד

 דומחממ שקבתש הנממ יתשקיב .יל התנע ,הליל ותואב

 לומ ודמע םילייחה .ותוא הצור אבצה יכ ,תאצלו שבלתהל

 םילייחהש םינכש תצובק דיל תבשל ינממ ושרדו תיבה

 .םילייחה ועיבצה וילע םוקמב יתבשייתה .ןכל םדוק ואיצוה

 ואיצוה םילייחהש הנוכשה יבשותמ המכ ויה רבכ םוקמב

 ,ותשיא ,83-ה ןב ,םנא�ר דמחומ ןיד-א זע :ןכל םדוק

 דמחומו םיעבש תב השא ;םהידליו םנא�ר בלא�ר הזייאפ

 אוה םנא�ר דמחומ .ותשיאו ,56-ה ןב ,םנא�ר םיהארביא

 ףסונ ריעצל םג ורוה םילייחה .םילגלג אסכב בשויו קתושמ

.םוקמב תבשלו תדרל ותיב גג לע היהש

 דקפמה ןכמ רחאלו העש יצחכ ךשמב יתוא בכיע אבצה

 תא קחמו התוא יל ריזחה ילש תוהזה תדועת תא חקלש

 םייאבצה בכרה ילכ ,םיקנטהש רחאל .ודיבש ריינהמ ימש

 .יתיבל יתרזח ,רוזאהמ וגוסנ םוקמב ורזפתהש םילייחהו

b'pio, 20.11.9:

 עמשו רקובב 00:40 העשה תוביבסב ררועתה לימכ דלא�ח

 ץוציפ עמשנ תוקד שמחכ רחאל .ותיב דיל םילייח תולוק

 וילא וסנכנ ,ותיב תלד לע םילייחה וקפד וירחאל דימ .זע

 ותיבמ תאצל לימכל הרוה חוכה דקפמ .שופיח וב וכרעו

 סנכהל לימכ תא וצליא םילייחה .וינכש תודוא ותוא רקחו

 םימיאמ םהש ךות ,ותוא רוקחל וכישמהו ןכשה תיבה לא

 אצוה ןכמ רחאל .ותיב תא וסרהיו ותוא ורצעי יכ וילע

 רחאל .הב תוריקה דחא תא וצצופ םילייחהו הרידהמ לימכ

 וכיה ,הרידל בוש סנכיהל םילייחה ותוא וחירכה ץוציפה

 לא ץצפוהש ריקב רוחה ךרד רובעל ונממ ושרדו ותוא

 דאיאל אורקל ונממ ושרד םה .וירוחאמ הלגתהש ללח

 דחא .ומצע תא ריגסהל ,ללחה ךותב רתתסהש ,החלאווס

 תא עמש לימכ .וקשנ תא וילע ןוויכו ודיצל דמע םילייחה

 רמוחו קשנ רבדב דאיא לש ותשיא תא םירקוח םילייחה

 לימכ רבעוה ,תיבהמ אצוהש רחאל .ותושרב םיאצמנה ץפנ

 ,החלאווס גרהנ וכלהמב ,עוריאה םויס רחאלו ךומס תיבל

 .תרחמל ררחושו םלאסב האילכה ןקתמל לימכ חקלנ

òãåúå ùì ç'àìã àéáøàäéí îåçîã ëîéì, áï 93, 
ðùåé åàá ìùìåùä éìãéí, ô÷éã áòéøééä, úåùá 

ùëåðú à-ñéáàè áòéø â'ðéï41

 ,יתשיא ,רקובב 00:40 העשה תוביבסב ,20.11.9 ,תבש םויב

 .הטמסב אבצ שיש יל הרמא איה .יתוא הריעה ,אהוס

 החוראה תאו הת ןיכהל הנממ יתשקיבו הטימהמ יתמק

 ןכא אבצה םא תעדל ידכ יתבשקהו טקשב יתייה .ליגרכ

 יתעמש .שלח לוקב תירבע םירבדמ םישנא יתעמש .רוזאב

 ץוחמ לודג ץוציפ עריא ,תוקד שמחכ רובעכ .םידעצ םג

 ,חבטמה ןולח ךרד תיבה ךותל ורדח םיסיסרהמ קלח .תיבל

 !םידלי� :קועצל יתלחתה .ולפנ לכואה שגמו התה ןקנקו

 תלדב קופדל ולחה םילייחה .רואה תא יתקלדהו �!םידלי

 .תוסגב ולליקו וקעצ םה .חתפאש קועצלו חוכב תיבה

 םידמוע םילייח םירשעמ רתוי יתיארו תלדה תא יתחתפ

 םיקעוצ םהשכ תוריהמב וסנכנ םילייח 51-כ .חתפב

 ,המינפ סנכ� :וקעצ םילייחה .םהיבור תא ונילע םינווכמו

 לע ןשי ינב .הנישה רדח ךותל ונתוא וסינכהו �!תיבל סנכ

 .ומאל ותוא יתרסמו תוריהמב ותוא יתמרה .הפצרה

 וגהנתה םה .שופיח וב וכרעו תיבב ורזפתה םילייחה

 .הטימב ,תונוראב ,םוקמ לכב ושפיח םה .תוילאטורבב

 ותואב .תוקד שמחכ ךשמנ הנישה רדח ךותב שופיחה

 םיחרואה רדחב ,חבטמב שופיח וכרע םירחא םילייח ,ןמז

 ינממ ושרד םילייחה ,םייתסה שופיחהשכ .םיתורישבו

 קלחו תיבהמ ואצי םהמ קלח .םינפב ראשיהל םידליהמו

 םילייח המכו דקפמה ,םייתש וא הקד רובעכ .םינפב וראשנ

 הצוחה יתוא וחקל םה .םתא אובל ינממ ושרדו ורזח

 דקפמה .תיבל הליבומה הטמסה עצמאל יתוא וליבוהו

 אוה .אלש יתבשהו ,הפ םה המל עדוי ינא םא יתוא לאש

 לע לאש אוה ךכ רחא .עדוי אל ינאש יתרמאו בוש לאש

 עדוי ינאש יתרמא .ילש תיבה לומ תיבב ררוגתמש שיאה

 תא ראתל יל רמא אוה .ותשיאו שיאל רכשוה הזה תיבהש

 דקפמה .םישנאה ראש ומכ םהש יתרמאו השיאהו שיאה

 רג ימ עדוי התא .ןרקש התא .הפ רג ימ עדוי התא� :רמא

�?ךידי ומב ךתיב תא סורהל הצור התא .הפ

 ,03:40 העשה תוביבסב ,העש עברכ ךשמנש חוכיוו רחאל

 יתוא וצליא םה .יתוא ףחד רחא לייחו ידיב זחא דקפמה

 .�הפ בש� :יל רמא םילייחה דחא .ןכשה לש תיבל סנכיהל

 רמאו רזח דקפמה .ריקל יינפ תא תונפהל יל הרוה אוה

 האור אל ינא .ותשיאו שיא םירג הפש רמוא התא� :יל

 יתוא לאשו רזח אוה .�קיר תיבה .בשחממ ץוח רבד םוש

 איה םא ,תיארנ השיאה ךיא לאש אוה .תיבה ילעב לע

 תשבלתמ איהש ול יתינע .תשבול איה המו הכומנ וא ההובג

 �ןרקש התא� :יב ףזנ אוה .הבוג ותואב איהשו יתשיא ומכ

 ההובג רתוי תצק איהש יתרמא .ההבוג המ בוש לאשו

.20.11.11-ב בור ובא ףטאע ידי-לע התבגנ תודעה .41
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 :רמאו יתיב תא סורהל םייא ,יתוא לליק דקפמה .ינממ

 ?להואב רוגל הצור התא ?ךתיב תא סורהל הצור התא�

.�תיבה תא סורהנ ונחנא

 ימ� :יתוא לאש אוה .ןותיעמ הנומת וסיכמ איצוה דקפמה

 הנומתב .עדוי אל ינאש יתרמא �?תאזה הנומתב שיאה

 שיאה תא יתיאר אל םלועמש יתשגדה .ןקז םע שיא היה

 .יילע ומייאו ורזח ותא ויהש םילייחהו דקפמה .הנומתב

 ינממ שרד דקפמה ,ןכמ רחאל .ןמזה לכ יתוא ולליק םה

 וא העבש ויה רדחב .ןכשה לש ותיבב רדחב הניפב תבשל

 .וב ויהש תוריינבו רדחב שופיח וכרע םה .םילייח הנומש

 .יתיב תא סורהלו יתוא רוצעל ומייא םה ,םעפ ידמ

 ףצורמ היהש ריק קלח לע עיבצהו עיגה דקפמה ,ןכמ רחאל

 יתבשהו הז המ יתוא לאש אוה .רויכה לעו הקימרק יחיראב

 .ץוציפ יתעמשו תיבהמ יתוא ואיצוה םילייחה .רויכ הזש

 היה ריקהש יל ררבתהו המינפ יתוא וריזחה םה ןכמ רחאל

 םש דמעש דקפמה .ךושח ללח שי הירוחאמש תלד םצעב

 לייח .עדוי אל ינאש יתרמאו הזה ללחה הז המ יתוא לאש

 המ תוארל יתלוכיש ךכ ץצפוהש ריקל ברקתהו ידיב זחא

 ינאש יתרמא .האור ינא המ לאש דקפמה .וירוחאמ שי

 רמא דקפמהו יתוא וכיה םילייחה .םייוסיכו םינורזמ האור

 ךתיב תא סורהל הצור התא� :רמא בוש אוה .רקשמ ינאש

 ונחנא� :יל רמאו הרוחא יתוא ךשמ דקפמה �?ךידי ומב

 ול ףידעש ול דיגתו דאיאל ארקת ,המינפ סנכיתש םיצור

 תאו ולש תיבה תא סורהנ ונחנא ,אציי אל םא יכ ,תאצל

 וא םיינש יתכלהו ריקה תא יתרבע .�םיכומסה םיתבה

 .אורקל ימלו דיגהל המ דקפמה תא יתלאש .םירטמ השולש

 םינפב אצמנש ימש יתיצר יכ הנווכב םר לוקב יתרביד

 לש חתפה דיל יתדמעו המינפ תכלל יתכשמה .יב הריי אל

 דחא .םולכ תוארל יתלוכי אלו דאמ ךושח היה .ללחה

 אוהשכ ,ץצופ אבצהש ריקה תוסירה דיל דמע םילייחה

 תאצל ונממ יתשקיב .דאיאל יתארק .וקשנ תא יילע ןווכמ

 ,תיבה תא סורהל םיכלוה םה ,דאיא� :יתרמאו הצוחה

 הנע אל דחא ףאו דחא ףא יתיאר אל .�ךמצע תא רגסה

 יל הרוה לייחה .יל הנוע אל דחא ףאש םילייחל יתרמא .יל

 .דאיאל אורקל ךישמהל

 ,אצ ,דאיא� :השיא לש לוק ירוחאמ יתעמש ,םיעגר םתואב

 ושרד םילייחה .התכבו ול הארק איה .�ךמצע תא רגסה

 קועצל וליחתהו דאיאל אורקל ךישמהל השיאהמו ינממ

 םה .הלעבל אורקל הל םירומ םילייחה תא יתעמש .ללקלו

 דירוהלו השאר לעמ תחפטמה תא ריסהל םג הל ורוה

 הובג לוקב הקעצו תוכבל הכישמה השיאה .הלמשה תא

 והשמ יל ושעי אלש ,יב ועגפי תרחא ,אצ ,דאיא� :רתוי

 ינאש ןמזב הלעבל הארק השיאה .�ךתוא וגרהי אלשו

 ,יתוא האר דקפמהשכ .הרוחא יתרזח .ללחה חתפב יתדמע

 יתבשי ובש רדחל יתוא חקל אוה .וילא שגאש שרד אוה

 השבל איה .השיאה תא יתיאר םשו תיבל יתסנכוהשכ

 שארה לע תחפטמ הל התייה אל .םיקורי הצלוחו םייסנכמ

 רמוחו קשנ לע התוא לאש דקפמה .הלמש השבל אל איהו

 התוא לאש אוה ,יתנבהש המ יפל .ןיאש הרמא איהו ץפנ

 םוקמל עיגה םילייחה דחא ,ךכ רחא .די ינומירו חדקא לע

 חתפתה דקפמה ןיבו יניב .םינפלמ םיקיזאב יידי תא רשקו

 .אלש יתרמא ינאו םינפב שי המ יתיארש ןעט אוה .חוכיוו

 ךילע םייא אוה לבא ,דאיא תא תיאר� :יל רמא דקפמה

 .�רקשמ התא .קשנב

 וריבעהו דאיא לש ותיבל ץוחמ יתוא וררג םילייח השולש

 ,הקדכ רובעכ .יקוס-א רימס ובא ,ןכשה תיבל יתוא

 לש ותיבל יתסנכנשכ .השיאה תא םג םשל ואיבה םילייחה

 ןכש יתיאר ,דאיא לש ותיבל ךומסה ,יקוס-א רימס ובא

 ויה וידי .הפצרה לע בשי אוה .הייקוס-א דמחומ ,רחא

 ייניע תא הסיכ םילייחה דחא .תוסוכמ ויה ויניעו תורושק

 דאיא לש ותשיא תא וחקל םה .הפצרה לע תבשל יל הרוהו

 .הלש יכבהמו הלוקמ איה וזש יתיהיז .ידיל התוא ובישוהו

 .רקובב 00:50 תוביבסב התייה העשה

 לש תולוק יתעמש ,רימס ובא לש ותיב ךותב יתייהשכ

 .הנוכשב םילייחו בכר ילכ לש העונתו םיצוציפ ,םירזודלוב

 .יקוס-א רימס ובא לש ותיב ךותב ונתא וראשנש םילייח ויה

 הנה .ךלש תיבה תא סורהנ ונחנא� :יל ורמא םילייח המכ

 51 ךתוא אלכנ ונחנא .ךלש תיבה תא םיסרוה םירזודלובה

 סנכנ לייח .יביסנטניא ירי לש תולוק םג יתעמש .�םינש

 הליחתה איה .גרהנ הלעבש דאיא לש ותשיאל עידוהו תיבל

 תא תוארל תכלל הנממ שרד םילייחה דחא .תוכבלו קועצל

 יתש רובעכ הרזח השיאה .הצוחה התוא חקל אוה .הלעב

 דחא ,הסנכנ איהשכ .םר לוקב תקעוצו הכוב איהשכ תוקד

 הרמא איה .הלעב תא התאר איה םא התוא לאש םילייחה

 .ותוא תוארל הצור אלו ותוא התאר אל איהש
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 םיניטסלפ םיחרזאב ל�הצ שמתשה הכורא הפוקת ךשמב

 תויאבצ תולועפ עצבל םהל הרוהו םיישונא םיניגמבכ

 ,וז תוינידמ תרגסמב .םהייחל ישממ ןוכיסב תוכורכה

 תורוהל ,שיבכהמ םידושח םיצפח תונפל םיחרזא וצלאנ

 דומעל ,םרצעל לכוי אבצהש ידכ םהיתבמ תאצל םישנאל

 תומישמ .דועו םבג ירוחאמ םירוי הלא דועב םילייח ינפל

 רשאו יארקא ןפואב ורחבנש םיחרזא לע ולטוה הלא

 םילייח ידי-לע םהינפב ובצוהש תושירדל ברסל ולכי אל

 .םישומח

 תונשל הנידמה הטילחה צ�גבל הריתע השגוהש רחאל קר

 לש ותומ .דבלב יקלח ןפואב זא םגו ,התוינידמ תא

 רוסאל ידכ ושרדנ צ�גבל תפסונ הינפו יניטסלפ חרזא

 שומישה וללכבו ,םיניטסלפ םיחרזאב והשלכ שומיש לע

 תוחפל ,רפה ל�הצ ,הז ח�ודמ הלועש יפכ .�ןכש להונ�ב

 .אשונב צ�גבה וצ תא ,ליעל םיראותמה םירקמב

 ,ליעל האבוהש יפכ ,ל�הצ רבוד לשו הנידמה לש םתדמע

 שומישב רבודמ ןיאש רחאמ יקוח אוה �ןכש להונ� היפל

 לש םתוענמיהל הדיחיה הביסה .תנבומ הניא ,ישונא ןגמב

 םה ותוא םדאה לש ותלד לע םמצעב שיקהלמ םילייח

 יניטסלפה יכ החנהה .עגפיהל םששח איה רוצעל םישקבמ

 אל ,עגפיי אל םילייחה םוקמב המישמה תא עצבל רחבנש

 ותומ רחאל ןיטולחל הכרפוהו הליחתכלמ תססובמ התיה

 תונשלמ ל�הצ ענמנ ,תאז תורמל .ןס�חומ ובא לאדינ לש

 .הרקמה רחאל םג ותוינידמ תא

 ןיאש הנידמה תנעט םא םג יקוח וניא �ןכש להונ� ,וזמ הרתי

 םייסיסבה םיללכה דחא .הנוכנ התיה ישונא ןגמב רבודמ

 םיחרזא תקחרה אוה ימואלניבה יראטינמוהה טפשמב רתויב

 תולועפמ תועבונה תונכסה ינפמ םהילע הנגהו המיחל ירוזאמ

 הווהמ םהייח תא ןכסל םיניטסלפ לע הייפכ 51.תויאבצ

 ,דובכל ,םייחל תוכזה לש םג ומכ הז ללכ לש הטוב הרפה

 תפקשנ התיה אל םא וליפא ,ףסונב .תוריחלו ףוגה תומלשל

 ןיידע ,�ןכש להונ�ב ףתתשהל ושרדנש םיניטסלפל הנכס לכ

 לע תופכל טלחומ רוסיא לח ןכש יקוח יתלב אוה להונה

 61.ןה רשאב תויאבצ תולועפ עצבל םיחרזא

 םיניטסלפב םילייח םישמתשמ םהב םירקמה רפסמ

 וצ תא צ�גב איצוה זאמ םנמא תחפ םיישונא םיניגמבכ

 םישחרתמ ןיידע הלאכ םירקמש הדבועה םלוא .םייניבה

 תא ףוכאל אבצה לש ותנווכו ותונוכנ יבגל דבכ ששח הלעמ

 שמתשהל ולדחי חטשב םיאצמנה םילייחה לכש אדוולו וצה

 תרפהל ל�הצ לש שפנה תווש ותוסחייתה .הז לוספ יעצמאב

 הלעמו המצעלשכ הרומח ןוילעה טפשמה תיב לש וצה

 ףופכ אבצה ומצע האור הב הדימל עגונב הלאש ינמיס

 .קוחל

 ותלוכי לככ השוע ל�הצש הדבועה איה ךכל תויארה תחא

 םלצב .צ�גבה וצ רפוה םהב םירקמה תא ריתסהל תנמ לע

 םיעיפומה םירקמהמ העברא רבעב רבכ ל�הצל ריבעה

 עודיה לככו אשונב הבושת לכל הכז אל םלוא ,ליעל

 תליחתב .םיברועמה דגנ םהשלכ םידעצ וטקננ אל םלצבל

 שומישב ועשרוה םילייח יכ תרושקתה ילכב םסרופ רבמבונ

 בריס ל�הצ רבוד םלוא 71,םיישונא םיניגמבכ םיניטסלפב

 ןהב תוריבעה ללוכ ,הרקמה לע םיטרפ םלצבל רוסמל

.םילייחה ועשרוה

 יאדו אוה ךא ,ימיטיגל יאבצ לוקיש איה םילייח לע הנגה

 ןיא יכ רורב ,תישאר .ידעלבו דיחי לוקיש תויהל לוכי וניא

 לע ןגהל תיניטסלפה תיחרזאה הייסולכואה לש התבוח וז

 הנגהה תבוח תא לטבמ וניא הז לוקיש ,תינש .םילייחה

 וניאש יאדוו ל�הצ לע תלטומה תיחרזאה הייסולכואה לע

 .םיחרזא ייח עדומב תונכסמה תולועפ עצבל ול ריתמ

 לכ תושעל אלש םילייחל תורוהל ל�הצמ שרוד םלצב

 םושב :תיעמשמ דח תויהל הדוקפה לע .םיחרזאב שומיש

 תוחוכ םע הלועפ ףתשל םיחרזאמ שורדל רוסא הרקמ

 ל�הצמ םלצב שרוד ןכ ומכ .תויאבצ תומישמ עצבלו אבצה

 םירקמו ח�ודב םיעיפומה םירקמה לכ תא רתלאל רוקחל

 םיברועמה לכ דגנ םידעצב טוקנלו ,ותעידיל ואבויש םירחא

 .הז לוספ יעצמאב שומישב

nqwpez

 .15-85 םיפיעס ,7791 תנשמ הבנ�ג תונמאל חפסנה ןושארה לוקוטורפה ,ראשה ןיב ,�ר .51
 .15-ו 82 םיפיעס ,9491 תנשמ המחלמ ימיב םיחרזא תנגה רבדב תיעיברה הבנ�ג תנמא .61
 .20.11.6 ,ץראה .71
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