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םילשורי 91352 ת"ד 35401 ,
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נ ג ד

: בישמה

ןורמושהו הדוהיב  "ל  הצ תוחוכ  דקפמ 
"ל הצ ד"צ 02367 , זכרמ 64 , דוקיפ  ףולא  תכשל 

ףוחד ןוידלו  יאנת  לע  וצ  ןתמל  הריתע 

: ןמקלדכ םעט  ןתילו  אובל  בישמל  הרומה  יאנת , לע  וצ  ןתמל  הריתע  תאזב  תשגומ 

םירבעמה תוברל  הממיב , תועש  םהב 24  םיבשותה  רבעמ  רשפאתיש  ןפואב  הדרפהה , רדגב  םיעובקה  םירבעמה  וחתפי  אל  עודמ  . 1
. הימאלפו ןוערפ  הראב , תבר ג` ח` סוי , םירפכל ג` ךומסב 

םירפכל ךומסב  םירבעמב  תוברל  הדרפהה , רדגב  םיעובקה  םירבעמב  ינכמ  דויצו  יאלקח  דויצ  בכר , ילכ  לש  רבעמ  רשפאתי  אל  עודמ  . 2
. הימאלפו ןוערפ  הראב , תבר ג` ח` סוי , ג`

ףוחד ןוידל  השקב 

יבשות ןיב  הדירפמשו  םיקזחומה , םיחטשה  לע  המקוהש  הדרפהה  רדגבש  םירבעמה  תחיתפ  תוינידמ  אוה  וז  הריתע  לש  הנינע  . 1
ןיבו לופיטה  יזכרמל  םילוחה  ןיב  םרפס , יתבל  םידימלת  ןיב  םתדובע , תומוקמל  םידבוע  ןיב  םהיתומדא , ןיבל  רדגל  םיכומסה  םירפכה 

. םהיתוחפשמ ינבל  םיבשות 

. םינושה םייאלקחה  םילוביה  תריצקו  םיתיזה  קיסמ  תנועב  ונתויהמ  תעבונ  הריתעה  לש  התופיחד  . 2

. טרפב םיתיזה  ףנעבו  ללכב  תואלקחב  תרחא , וא  וזכ  הדימב  היולת , תיב  יקשמ  יפלא  לש  םתסנרפ  . 3

תלוכי ער . יכב  וניה  םיחטשב  תיניטסלפה  היסולכואה  לש  יתרבח  - ילכלכה הבצמ  יכ  לכל , עודי  ןכש  ףקות , הנשמ  םילבקמ  ולא  םירבד  . 4
םיתיזה קיסמ  תא  םייקל  ןהיתומדא , תא  דבעל  ןתלוכיב  רבעב , םעפ  יאמ  רתוי  הנשה , היולת  תוחפשמ  יפלא  תורשע  לש  תילכלכה  םויקה 

. ותרצות תא  רוכמלו 

תליחת זאמ  תויאלקחה  םהיתומדא  לא  רידס  ןפואב  עיגהל  רדגל  ךומס  םיררוגתמה  םיאלקחל  רשפאמ  וניאש  ןפואב  םירבעמה  תריגס  . 5
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. תואלקחב הרוקמ  הלדה  התסנכה  רקיע  רשא  תיחרזאה , היסולכואב  תושונא  תעגופ  םילוביה , תריצקו  םיתיזה  קיסמ  תנוע 

רקיעבו תיחרזאה , היסולכואה  לש  םייחה  יטביה  לכב  תעגופ  םירבעמה  לש  הרידסה  םתחיתפ  - יא םיאלקחב , העיגפל  רבעמ  . 6
. םייתואירב םיתוריש  תלבקל  לופיטה  ידקומ  לא  וא  רידס  ןפואב  רפסה  יתב  לא  עיגהל  םילוכי  םניא  רשא  םילוחבו , םידימלתב 

. הריתעב ףוחד  ןויד  לש  ומויק  לע  תורוהל  דבכנה  טפשמה  תיב  שקבתמ  ליעל , רומאה  חכונ  . 7

: הריתעה יקומינ  הלאו 

יתדבוע עקר 

םירבעמהו הדרפהה  לושכמ 

תטלחה יפ  לע  המקוהש  הארתהו , תיפצת  יעצמאו  שוטשט  יכרדו  לורטפ  יכרד  תולעת , תורדג , לש  תכרעמ  אוה  הדרפהה " לושכמ  . " 1
. םורדבש הנקלא  דעו  ןופצב  םלאסמ  ערתשמ  וז , הריתע  אושנ  קלחה  אוה  הכ , דע  יונבה  הקלחו  םוימ 23.6.02 , הלשממה 

לש יונבה  עטקה  חפסנכ ע/1 . תנמוסמו  וז  הריתעל  תפרוצמ  ןוחטבה , דרשמ  רתאב  תמסרפתמה  הדרפהה , לושכמ  יאוות  לש  הפמ 
. לוגסב הפמב  ןמוסמ  לושכמה 

םהייח לע  ןגהל  תנמ  לע  לארשי , תנידמ  חטש  לא  םיחטשהמ  םיעגפמ  לש  רבעמ  ליבגהל  איה  הדרפהה  לושכמ  לש  תרהצומה  ותרטמ  . 2
. הנידמה יבשות  לש 

חפסנכ ע/2. וז  הריתעל  ףרוצמ  רתאב , המסרופש  יפכ  רפתה  בחרמ  תינכות  תרטמ  סיפדת  ןוחטבה , דרשמ  רתא  ואר 

תנידמ חטש  ןיבל  םניב  אלו  םמצע , םישובכה  םייניטסלפה  םיחטשה  ךותב  המקוה  הנקלא  ןיבל  םלאס  ןיבש  רדגה  רקיע  יאמ , אלא 
. לארשי

רדוח ובש  ןפואה  תאו  קוריה  וקל  לושכמה  יאוות  ןיב  סחיה  תא  תוארל  ןתינ  הבש  םלצב , ידי  לע  המסרופש  יפכ  לושכמה  תפמ  תפרוצמ 
חפסנכ ע/3. תנמוסמו  םישובכה , םיחטשה  קמועל  לושכמה 

םייאלקח םירפכ  תקתנמ  תוליהק , הצוח  רדגה  לושכמה , לש  תרהצומה  ותרטמל  םירזה  םילוקישמ  הרואכל  רחבנש , יאוותהמ  האצותכ  . 3
תועלבומ קוריה  וקה  ןיבל  הניבו  היתואלול  ךותב  תאלוכו  ילפיצינומה  תורישה  יזכרממ  םירפכ  תקתנמ  תויאלקחה , םהיתומדאמ 

. תלבסנ יתלב  איה  רדגהמ  האצותכ  הייח  תמקרב  העיגפהש  תושפנ , יפלא  תורשע  הנומה  תיחרזא , היסולכוא  תררוגתמ  ןהב  תויניטסלפ ,

השונאה העיגפה  תא  רעזמל  תנמ  לע  הדרפהה , רדגב  םירבעמ  תמקהב  ךרוצה  היה  רדגה , יאוות  רציש  תורומחה  תויעבה  חכונ  . 4
ינשה דצהמש  םתחפשמ  ינב  לאו  םתדובע  תומוקמ  לא  םרפס , יתב  לא  םהיתומדא , לא  םיניטסלפ  תעונת  רשפאלו  תיחרזאה , היסולכואב 

. רדגה לש 

תבושת תרגסמב  םסרופ ,) אל  ` ) חאו תיברעמה  הדגב  "ל  הצ תוחוכ  דקפמ  נ ` חאו ` המלס  םאלסלא  דבע  דישר  "צ 8352/02  גבב . 5
ץמאמ השענ  בחרמה , תלעפהל  תינכתב  ןהו  יאוותה , ןונכתב  ןה   " יכ ןעטנ , רדגה , תמקהל  הסיפתה  יווצ  דגנ  השגוהש  הריתעל  הנידמה 
תנמ לע  לושכמב  םירבעמ  תמקהב  הז . . .  ץמאמ  יוטיב  ידיל  אב  הריתעה , אושנ  עטקב  םיימוקמה . . . םיבשותב  העיגפה  תא  רעזמל 
תנמ לעו  םהייח , תרגשבו  רפתה  בחרמ  יבשות  לש  העונתה  שפוחב  תרתוימ  העיגפ  עונמל  ידכ  לושכמה , ידצ  ינש  ןיב  רבעמ  רשפאל 

". לושכמל תיחרזמ  ררוגתמש  ימ  ידי  לע  לושכמל  תיברעמ  תואצמנש  תועקרק  דוביע  רשפאל 

חטש אוה  קוריה  וקה  ןיבל  הדרפהה  רדג  ןיבש  חטשה  לכ  יכ  תעבוק , רפתה ,) בחרמ  ` ) 2/03/ס סמ ` חטש  תריגס  רבדב  הזרכהה  . 6
. הזרכהל תפסותל  קלחב ב ` םיטרופמה  םירבעמה  ךרד  עצבתהל  םירומא  ונממ  האיציה  וא  רפתה  בחרמ  לא  הסינכהו  רוגס , יאבצ 

חפסנכ ע/4. ןמוסמו  וז  הריתעל  ףרוצמ  הזרכהה  קתעה 

כ- םלצב ,"  " תכרעה יפל  וכרואש , הריתעה –  תקסוע  וב  עטקה  אוה  הנקלאל –  םלאס  ןיבש  רדגה  עטקב  תפסותהמ , הלועש  יפכ  . 7
. םירבעמ ומקוה 47  145 ק"מ ,

םהייח םלצב ,"  " תכרעה יפל  הערל , םיעפשומ  ונממ  רדגה , לש  הז  עטקב  ומקוהש  םירבעמה  תחיתפ  תוינידמ  אוה  הריתעה  לש  הניינע  . 8
. םירעו תורייע  םירפכ , םיררוגתמה ב-67  תוחפל , םיניטסלפ  לש כ-210,000 

הריתעל םיפרוצמ  הדרפהה , לושכממ  האצותכ  םדאה  תויוכז  תרפה  הערה  רדגה  שדוחמ 3/03 , םלצב  לש  הדמעה  ריינב   4-8 מע ` ואר 
חפסנכ ע/5 םינמוסמו  וז 

, ןתוא עורזל  תומדאה , תא  דבעל  םתלוכיב  םיבשותה  תסנרפ  היולת  טלחומה , ובורב  יאלקח  רוזא  רפתה  בחרמ  רוזא  תויהב  . 9
. םיבשותה תעונת  לע  תולבגההמ  תושק  העגפנ  וז  תלוכי  םיקוושל . תיאלקחה  תרצותה  תא  ריבעהלו  ןלובי  תא  ףוטקל  ןתוקשהל ,

. תקפסמו הרידס  היקשה  רדעיהב  םישבייתמ  םיבר  םילוביו  תקרזנו , תבקרנ  תקוושמ  הניאו  דעומב  תפטקנ  הניאש  תיאלקחה  תרצותה 
ןכ ומכ  תוקריהו . תובאיוגה  ילודיג  ןוגכ  םיבר , םילובי  ודבא  םירעשה  תריגסמ  האצותכ  יאלקח . דויצו  ןשד  שוכרל  םילוכי  םניא  םיאלקח 

קפוהש ןמשה  תא  ליבוהל  דבה , יתבב  ירפה  תא  שובכל  םיתיזה , תא  קוסמל  וחילצה  אל  םיאלקחה  ןכש  םיתיזה –  ףנע  תושק  עגפנ 
. וקוושלו הריכמה  תודוקנל 



הייסולכואה לש  רתויב  םייסיסבה  םיכרצה  לע  תונוע  ןניאו  רתויב  תולבגומ  ולא  םיינויח  םירבעמ  לש  החיתפה  תועש  ןלהל , םגדויש  יפכ  . 10
ןיא םיתיעל  תומסרפתמ , ןה  רשאכ  ףאו  םיבר , םירקמב  תומסרפתמ  ןניא  תומצמוצמה  החיתפה  תועש  םרדגב . וא  םהל  רבעמ  האולכה 

םירגסנ םירעשה  לכש  שיו  ללכ , םיחתפנ  םניאש  םירעש  םנשי  ןכ , לע  רתי  לעופב . החיתפה  תועש  תא  תומאות  תומסרפתמה  תועשה 
. םימלש םימי  ךשמל 

םירתועה

. ןלהל ואבוי  םהיטרפש  הדרפהה , לושכמל  םיכומסה  םיבושי  יבשות  םה   5 םירתועה 1 –  . 11
. בוהצב םינמוסמו  ליעל , חפסנ ע/3  םלצב , תפמב  םיעיפומ  םירתועה  ירפכ 

סוי ג`  – 2 םירתועה 1 ו -

. סוי תצעומ ג` שאר  וניה  רתועה 1  . 12

. םייתלשממ אל  םייניטסלפ  םינוגרא  דגאמה  , PENGON ןוגראב ליעפו  סוי  רפכה ג` בשות  םימ , תוכרעמ  סדנהמ  וניה  רתועה 2  . 13

תב תחא  החפשממ  דבל  תואלקחמ . ויבשותמ  תסנרפו 90%  תושפנ , הנומ כ-3100  אוה  היליקלק . חרזמ  ןופצמ  אצמנ  סוי  רפכה ג` . 14
הלעמל מ-80% תאז , םע  דחי  יחרזמה . הדיצב  םלוכ  רפכה  יבשות  םייוצמ  רדגה , לש  יברעמה  הדיצב  הרתונ  רשא  תושפנ , הנומש 

םימה תורוקמ  םג  ךכו  רדגה , לש  יברעמה  הדיצב  תויוצמ  רפכה  יבשות  תולעבבש  תויאלקחה  תומדאהמ  ךרעל ) םימנוד   8700)
םייוצמ כ-2000 רדגל  ברעממ  המצע . רדגה  תמקה  תבוטל  ועקפוה  תויאלקחה  רפכה  תומדאמ  םיפסונ  םנוד   800 רפכה . לש  םיירקיעה 

תוממח תורשע  המכו  םינגדו , תוקרי  ילודיג  לש  םימנוד  בורק ל-4000  םירדהו , תיז  יצע  יעטמ  םימנוד  כ-3000  ןיחלש , ילודיג  לש  םימנוד 
. רדגה תמקהל  דע  רפכה  יבשות  ומייקתהו  וסנרפתה  םהמ  תוקרי , לודיגל 

ןמ שולש  יתיב . שומישל  ףאו  יאלקח  שומישל  רפכה  ססבתמ  ןהילע  םימ , תביאשל  תונחת  שש  תויוצמ  רדגה  לש  יברעמה  הדיצמ  . 15
רפסמ ורתונ  רדגה  לש  יחרזמה  הדיצב  היליקלק . םעו  הימאלפ  רפכה  םע  תפתושמ  תולעבב  תורחא  שולשו  סוי , תולעבב ג` תונחתה 

סוי כ-60% ` גל תקפסמ  וז  הנחת  ביבט . תבזעו  ןוזע  ריס , תבר  ח` סוי , םירפכל ג` תפתושמה  תחא , הביאש  תנחת  ןכו  םיבוצח  םימ  תורוב 
. רפכב יתיב  שומישל  םימה  תכירצ  ךותמ  דבלב 

תמלשהל ןהו  תואלקחל  ןה  תושמשמ  רשאו  רדגה , לש  יברעמה  הדיצבש  הביאשה , תונחתמ  רפכה  קתונמ  רדגה  תמקה  זאמ  . 16
, םירחא םירפכמ  תיסיסב  תיתיב  הכירצלו  היתשל  םימ  שוכרל  רפכה  יבשות  םיצלאנ  רדגה  תמקה  זאמ  רפכב . תיתיבה  םימה  תכירצ 

שוקיבהו רדגה , ידי  לע  םהלש  םימה  תורוקממ  םירפכ  קותינ  חכונ  רקייתה  ףאו  הובג  הלא  םימ  לש  םריחמ  תוילכמב . רפכל  םליבוהלו 
תיתיב הכירצל  םימ  בוק  רטמ  ריחמ  האוושה , םשל  דועב , םימ , בוק  רטמ  רובע  ךרעל  םלשל 20 ש"ח  םיצלאנ  רפכה  יבשות  רבוגה .

, הדבועה חכונ  רתוי  ףא  תנצקומ  הז  ינויחו  יסיסב  ךרצמ  לש  ההובגה  ותולע  תועמשמ  הכירצל . םאתהב  ןיב 3 ל-6 ש"ח  ענ  לארשיב 
. תואלקח ירקיעה , םתסנרפ  רוקמ  ףא  רפכה  יבשות  תיברמל  דבא  וא  עגפנ  םימה  תורוקמ  ןדבואל  ליבקמבש 

. רדגל ברעממ  םויכ  םייוצמה  םנוד , םתואב 2000  ןיחלשה  תואלקחמ  תוסנרפתמ  כ-300  רפכב , תויחה  ךרעל , תוחפשמ  ךותמ 550  . 17
. םויכ רדגל  רבעמ  ןה  ףאש  תומדאב  םיתיזו , םינגד  תוקרי , םיללוכה  םייאלקח , םילודיגמ  תוסנרפתמ  תורחאה  תוחפשמה  תיברמ 

ריצה לע  יוצמ  יברעמה  רעשה  ול . ברעממ  רחאהו  רפכל  תימורד  דחאה  הדרפהה , רדגב  םירעש  ינש  םיעובק  סוי  רפכה ג` רוזאב  . 18
הרתונ רשא  תחא  החפשמ  לש  התיבלו  םיימורדה , תואלקחה  יחטשל  ךומסב  יוצמ  ימורדה  רעשהו  רפכה , תומדא  תיברמ  לא  רישיה 

, רכזמ "ל  הצ הלת  יברעמה  רעשה  יבג  לע  םישיואמ . םניאו  הממיה  תועש  לכ  ךשמ  ליגרב  םילוענ  הלא  םירעש  רדגה . לש  יברעמה  הדיצב 
םירעשה תחיתפ  לעופב  25:13-45:13 ו-30:17-15:18 . תועשה 30:06-15:07 , ןיב  םויב , םימעפ  שולש  וחתפיי  םירעשה  יכ  ןייוצ , וב 

דע תועש  םיתיעל  םיניתממ  םתמדא , לא  תאצל  םישקבמה  םיבשות , רתויב . רצק  בורל  החיתפה  ךשמו  תונתשמ , תועשה  הרידס , הניא 
, רעשל םיעיגמה  םילייחה , פי . ` גב רדגה  ךרואל  םירייסמה  םילייח , ידיב  תישענ  םירעשה  תחיתפ  רעשה . תחיתפו  םילייח  לש  םתעגהל 
אבה רעשל  דע  םרויסב  םיכישממו  דימ  ותוא  םירגוס  תובר  םימעפו  םירושיא , םתושרבש  םוקמב  םיניתממה  םיבשותה  רבעמ  םירשפאמ 

תא רובעל  תוכזל  הדיחיה  ךרדה  םוקמב , םיניתממה  תרבעה  ךרוצל  אלא  חותפ  רתונ  אל  רעשה  תובר  םימעפש  ןוויכמ  הלילח . רזוחו 
. םוקמב םייוצמ  םילייחה  דועבו  לעננשכ  דימ  רעשה  לא  םיבשות  ועיגה  םירקמ  המכב  רעשל . ךומסב  תועש , םיתיעל  ןיתמהל , איה  רדגה 

. םוקמה תא  ובזעו  תינש , וחתופל  םילייחה  ובריס  םרפכ , לא  וא  םהיתודש  לא  םרבעמ  תא  רשפאל  םיבשותה  לש  םתניחת  תורמל 

כ-150 םיאלקחה , תוחפשמ  ךותמ  םיחתפנ . ולאשכל  םירעשב  רבעמה  לע  תולבגמה  תופרטצמ  החיתפה  ךשמו  ןומזתה  תולבגמ  לא  . 19
דע ךיראתמ 4.10.03  לארשיב , םיגחה  תפוקת  ךלהמב  םתמדא . לא  רובעל  םיכוז  םניא  ןכלו  רבעמ  ירושיא  םדיל  ולבק  אל  ךרעל  שיא 

םירבג לש  םרבעמ  ענמנ  ךא  שדחמ , םירעשה  וחתפנ  דעו 20.10.03  ךיראתמ 15.10.03  לחה  ללכ . םירעשה  וחתפנ  אל  , 15.10.03
אללו רבעמ  ירושיא  תאצמהל  ףופכב  רבעמ  רשפאל  ובשו  ךכמ  ולדח  ןכמ  רחאל  ירקיע .) יאלקח  הדובע  חכ  םניהש   ) ליגל 38 תחתמ 

םיבכר ינש  קר  יאלקחה . םדויצ  אלל  בורל  תאז  ףאו  ןדבעלו . םהיתומדא  לא  עיגהל  םיחילצמ  רפכה  יאלקחמ  ךרעל  קר 40%  ליג . תלבגמ 
. תויאלקחה תומדאה  לא  רובעל  רושיא  ולביק  הלבוהל  םישמשמה  םייאלקח 

תולבגמה רתי  םע  דחי  תועש , ןיתמהל  אלא  ןיא  םהירחאלש  םיחתפנ , םה  םהב  םירצקה  ןמזה  יקרפ  םירעשה , תחיתפ  תורידס  - יא . 20
םהיתוממחו םהיתודש  םהיעטמ , לובי  הנממ . סנרפתהלו  התוקשהל  םתמדא , תא  דבעל  סוי  ירכיא ג` תיברמל  םירשפאמ  םניא  ליעלש 

כ- קיסמה . תדובעל  םידבוע  סינכהל  רושיא  רדעהב  קיסמב , השקה  העיגפה  בקע  המועז  תויהל  היופצ  תיזה  ןמש  תקופת  דבואו . שבייתמ 
כ-30 םיצעה . ןמ  םפטוקל  תוקלחה  ילעב  לש  םתלוכי  - יא בקע  ודבאו  ועגפנ  םתלשבה , תנוע  וז  רשא  הבאיוגה , תוריפ  לובימ   90%

. םיחמצב לופיט  רסוחמ  םאו  הרידס  היקשה  רדעהמ  םא  ןה , ףא  ועגפנ  םינופפלמ  תוממח   20- כו תיעועש  תוממח 



תואבה תויאשמל  הריבעהלו  םירעשה  לא  הרוחסה  תא  איבהל  יאלקחה  לע  ןכש  וקוושל , השק  לוביה  ףסאנ  םהב  םירקמב  ףא  . 21
, תויאשמב רבודמשכ  רקיעב  עוציבל , השקו  רעשה  תא  םיחתופה  םילייחה  לש  הנתשמה  םינמזה  חולב  יולת  הז  שגפמ  הדגה . יבחרמ 

. םירעשה לש  דעומה  תורצק  תוחיתפה  םע  תאז  םאתל  םישקתמ  םהיגהנו  םילודג  םיקחרממ  תועיגמה 

יחטשמ רפכה , ימוחתב  םייוצמה  םירידה , ודרפוה  רדגה  תמקה  זאמ  םיזעו . ןאצ  ירדע  לודיגמ  תוסנרפתמ  רפכב  תוחפשמ  הנומש  . 22
תורשפאה ףא  תענמנ  רידס  ןפואב  םהמ  רוזחלו  הערמה  תודש  לא  רובעל  תלוכי  רדעהב  רדגל . רבעמ  םייוצמ  רשא  םהילעב , לש  הערמה 

הבערהב םייוצמ  לעופבו  הליגרה , אופסמה  תומכמ   20%- כב םויכ  םילכאומ  םירדעה  םירדעה . לא  תודשה  ןמ  אופסמה  תאבה  לש 
. רדרדתמו ךלוה  תויחה  לש  ןבצמשכ 

םויב םהיתודשב . םילהואבו  םינוחפב  ררוגתהל  ורבע  םיאלקח  כ-70  ןוימטל , תדרוי  םתסנרפ  לכ  יכ  רפכה , יאלקח  וחכונשמ  . 23
. רוגס יאבצ  חטשכ  זרכוה  חטשהש  תויה  תונפתהל  םהילע  וויצו  "ל  הצ תוחוכ  הלא  םיאלקח  לא  ועיגה   10.10.03

םרט החפשמה  ינב  רדגה . לש  יברעמה  הדיצמ  הרתונ  רשא  החפשמה , ינבב  ףא  תושק  תעגופ  ימורדה  רעשה  תחיתפ  תורידס  - יא . 24
החפשמה ידלימ  םיינש  רדגה . תמקה  תובקעב  רפכה  לש  םימה  תשרמ  ףאו  םרפס  יתבמ  םרפכמ , םיקתונמ  םהו  רבעמ  ירושיא  לבקל  וכז 

ידמ םילבמ  םירתונה  םידליה  תעברא  םירעשה . תחיתפב  תולתב  וסאמו  םיבר  דומיל  ימי  ודיספהש  רחאל  םידומילה  לספס  תא  לילכ  ובזע 
דעומ תורידס  - יא םתיבל . םתרזח  וא  "ס  היב לא  םתאיצי  רשפאיו  םוקמב  רובעיש  "ל  הצ רויסל  הייפיצב  רעשה  דצב  הנתמהב  בר  ןמז  םוי 
רובע רעשה  ךרד  םימ  תוילכמ  תסנכה  םיענומ  ףא  רויסה  ילייח  םידומיל . ימי  םידליה  םידיספמ  תובר  םימעפש  ךכל  תמרוג  םירויסה  תעגה 

. יתיב שומישל  םימ  תקוצממ  תלבוס  החפשמהו  וז , החפשמ  ינב 

עשת תעיקת  ימורדה ע"י  סוי  רעשל ג` ךרדה  תא  "ל  הצ םסח  םויב 23.11.03  יכ  םירתועל  עדונ  הריתעה  תשגה  םרטב  יכ  ןיוצי  . 25
םישימח יכו  רדגל  ברעממ  תררוגתמה  ראמע  ובא  תחפשמ  ינבל  ךא  דעויי  הז  רעשמ  רבעמה  יכ  עידוהו  ןהיניב , לית  יטוח  תחיתמו  תודתי 

םויב יכ  םירתועל  עדונ  ןכמ , רחאל  יברעמה . רעשב  רובעל  םהילע  אהי  רעשה  ליבומ  םהילא  תויאלקחה  תומדאה  ילעב  םיאלקחה 
רעשהמ רובעל  םהילע  רפכל  העגהה  ךרוצל  יכו  עובק  ןפואב  רגסיי  ימורדה  רעשה  יכ  ראמע  ובא  תחפשמל  "ל  הצ עידוה   16.12.03

ןיבל הניבש  ברה  קחרמה  רואל  רפכה  םע  רשק  לכ  להנל  ראמע  ובא  תחפשמ  לש  התלוכיב  תעגופ  עובק  ןפואב  רעשה  תריגס  יברעמה .
ךרדכ רבעב  םתוא  שמיש  רעשה  ןכש  איה , ףא  עגפית  תויאלקחה  םהיתומדאל  םיאלקחה  םישימח  לש  םתשיג  ןכ , ומכ  יברעמה . רעשה 

. בר קחרמ  םהמ  קוחרה  יברעמה  רעשה  ךרד  םהיתומדאל  רובעל  ולא  םיאלקח  לע  תעכ  םהיתומדאל . הרישי  השיג 

הראב תברי ג` ח` רתועה 3 – 

. הראב תברי ג` רפכה ח` תצעומ  "ר  וי ןגס  וניה  רתועה 3  . 26

רדגה יאוות  תיעלס . תולחנתהל  תיברעמ  ןופצ  םירטמוליק  רפסמו  םרכ  לוטל  תימורד  םירטמוליק  רפסמ  יוצמ  הראב  תבר ג` רפכה ח` . 27
לע הראב –  תבר ג` רפכה ח` תא  ריתומ  הז  יאוות  תיעלס . תולחנתהל  תיחרזמ  תנמ –  לע  הדגה  יחטש  ךות  לא  החרזמ  קימעמ  הז  רוזאב 

יאבצ חטשכ  זרכוה  רשא  רוזאב  רדגה , לש  יברעמה  הדצמ  תויאלקחה  ויתומדא  תיברמ  תאו  הדרפהה , רדגל  ברעממ  ויבשות   300
. רוגס

. דבלב םירומו  םידימלת  לש  םשומישל  דעוי  אוהו  רדגב , דחא  רבעמ  עבקנ  הראב  רוזאב ג` . 28

רפכה יבשותל  ומרגנ  דבלב , םירומו  םידימלתל  רדגבש  רבעמב  רבעמה  תרתהמו  הראב , רפכל ג` ךומסב  רדגה  תמקהמ  האצותכ  . 29
הלא תומדא  ילעב  רדגה . לש  ינשה  רבעה  ןמש  םהיתומדא  תא  דבעל  עיגהל  םילוכי  םניא  םיאלקחה  תומדאה  ילעב  םידבכ . םיילכלכ  םיקזנ 

- יא לשב  ודבא  םיבר  םילובי  לוביהמ . תיצחמ  תרומת  םהיתומדא  תא  ודבעיש  הראב , ` גל ץוחמ  םייאלקח  םילעופ  םע  רדסהל  עיגהל  וצלאנ 
. תומדא לעב  לכל  18 ק"ג כ"א )  ) תיז ןמש  יחפ  קיפהל כ-60  וגהנ  רדגה  תמקה  ינפל  םקוושל . ידכ  ונממ  תאצל  רפכה  יבשות  לש  םתלוכי 

יברעמה הדצמ   ) רפכה ךותב  תומייק  ויהש  תוממחהמ   70% דחא . לכ  דבלב  םיחפ  קיפהל 5  וחילצה  תומדאה  ילעב  רדגה  תמקה  זאמ 
ךרוצל שורדה  יאלקחה  דויצהו  םינשד  םילתש , רידס  ןפואב  איבהל  ןתינ  אלש  ךכ  לשב  תיאלקח , תרצות  דוע  תוקיפמ  ןניא  רדגה ) לש 

. תוממחה תלעפה 

לסוח יזכרמ , ףנע  היהש  רפכב , תופועה  לודיג  ףנע  תופוע , לודיג  ךרוצל  תופורתו  דויצ  ןוזמ , ןכו  תופוע  תרבעהב  תולבגמ  לשב  . 30
. ןיטולחל

. םתדובע תומוקמל  רידס  ןפואב  עיגהל  תורשפא  רדעיה  לשב  םילטבומל  וכפה  רפכל  ץוחמ  םידבועה  םיבשות  . 31

םיצלאנ םויכ  השק . תיתאורבת  היעב  רצויה  רבד  הראב , תבר ג` ` חל לבזה  ףוסיא  תיאשמ  תסנכנ  אל  רדגה , המקוהש  זאמ  ןכ , ומכ  . 32
. בושיה לש  תלוספה  תא  ףורשל  םיבשותה 

, םרכ לוט  םירעב  םיתוריש  לע  ויבשות  וכמסנ  רדגה  תמקה  דע  החוור . יתורשו  תואפרמ  רפס , יתב  ןוגכ  םיינויח  םיתוריש  ןיא  רפכב  . 33
לחה לוענ  הז  רעש  ךא  רדגב , רעש  יוצמ  םרכ , לוט  ןוויכב  רפכל , ךומסב  רדגל . רבעמ  םלוכ  םייוצמ  םויכ  רשא  םיכומסה , םירפכהו  היליקלק 

תועשה -30:06 ןיב  םירומו  םידימלת  רבעמל  חתפיהל  רעשה  היה  רומא  "ק , תמה דרשמ  שביג  ותוא  רדסה , יפ  לע  םוימ 4.10.03 .
דעומ יפ  לע  םיעובק , אל  םינמזב  םירחא , תומוקמב  ומכ  רעשה , חתפנ  לעופבו  דבוכמ  וניא  הז  םוכיס  םוי . ידמ  00:08 ו-30:12-00:14 

רגסנ ךכ  רחא  דימו  ודיצל , םיניתממ  רשא  םירומהו  םידימלתה  רבעמ  תא  רשפאל  תנמ  לע  תוקד  רפסמל  ךא  חתפנ  רעשהו  רויסה , תעגה 
. םימלש דומיל  ימי  םיתיעלו  דומיל  תועש  םידיספמ  םירומו  םידימלת  בזענו .

רפכב א- םייחה  םירוהל  םינב  םיררוגתמ  הראב  ` גב םיקודה . םייתחפשמ  םירשקב  םירושק  ךומסה  סאר  רפכו א- הראב  יבשות ג` . 34
םייוצמ הראב , ידלי ג` םידמול  םהב  רפסה , יתב  ףא  וזמ . וז  הראב  ` גבו סאר  רפכב א- תוחפשמ  וקתונ  רדגה  תמקה  זאמ  ךפיהלו . סאר ,

. סאר - לא רפכב 



תבר לש ח` תיאלקחה  תרצותה  אוצי  רבעב  השענ  הכרדו  הדגה , ירע  לא  החרזמ  הליבומ  רשא  תישאר , ךרד  תרבחמ  םירפכה  ןיב  . 35
רפע ךרדב  העיסנבו  םרכ  לוט  - הראב םוסחמב ג` רבעמב  הכורכ  הדגה  לא  רפכה  ןמ  השיגהו  רדגה  ידי  לע  המוסח  וז  ךרד  םויכ  הראב . ג`

הרובחת לכ  םוקמב  ןיא  םירפכה  ןיב  ריצה  תמיסח  בקע  תוחפה . לכל  הצחמו  העשכב  העיסנה  תא  הכיראמה  תלתפתמו , תשבושמ 
- לאבש רפסה  יתב  לא  תירוביצה  הרובחתב  עוסל  ןכמ  רחאלו  רעשה , לא  יצחו  רטמוליקכ  דועצל  םיצלאנ  םירומהו  םידימלתהו  תירוביצ ,

. סאר

לא העונתה  לכ  םויכ  רדגה . העטקנש ע"י  ךרדה  התיה  םרכלוט , טעמל  הדגה , ירוזא  ראשל  הראב  תבר ג` ` חמ תישארה  ךרדה  רבעב  . 36
. רבעמל םוסח  וניה  תוקוחר  אל  םיתעלש  םרכלוט , - הראב םוסחמ ג` ךרד  תישענ  רפכל  ץוחמו 

ןוערפ רתועה 4 – 

. ןוערפ רפכה  בשות  םיקסע  שיא  וניה  רתועה 4  . 37

יאוותה הנתשמ  ךכ  רחא  דימ  ךא  קוריה , וקל  רדגה  תקשונ  רפכל  ברעממ  םרכ . לוטל  תימורד  םירטמוליק  רפסמ  יוצמ  ןוערפ  רפכה  . 38
, םימנוד כ-7,000  המורדמ . תויאלקחה  ויתומדא  תאו  הל , ןופצמ  ןוערפ  רפכה  תא  הריתומ  איהשכ  הדגה  יחטש  לא  החרזמ  תרדוח  איהו 

. תוקרי ילודיג  ךרעל  םימנוד   3,000- בו םיתיז , םיעוטנ  ךרעל  םהמ  םנוד   4,000 רדגל . רבעמ  םייוצמ  ךרעל , רפכה  תומדאמ   70%

, חאתרא םוסחמ  לא  םכרד  תושעל  םיאלקחה  וצלאנ  הנורחאל  דע  םלועמ . חתפנ  אל  ול , ברעמ  םורדמ  רפכה , תברקב  עובקה  רעשה  . 39
לש םרבעמ  וענמ  ןכו  םהיבכר , םע  םהיתומדא  לא  רובעל  עובק  ןפואב  םיאלקחהמ  ענמנ  הז  םוסחמב  רדגב . ישאר  רעש  השעמל  הווהמה 
לוט - הראב םוסחמל ג` ונפוה  םהו  וב  רובעל  םישרומ  םניא  רפכה  יאלקח  ירחסמ , םוסחמל  הז  םוסחמ  ךפה  הנורחאל  תומדאה . לא  םיריעצ 

. םרכ

לע רפכל , ךומסה  רעשה  תא  םיחתופ  ןיא  יכ  הדבועה , חכונו  רדגה  חכונ  ךא  ויתבמ , םירטמ  תואמ  המכ  תויוצמ  רפכה  תומדא  . 40
ךשמ בורל  שיואמ  םנמוא  םרכ  לוט  - הראב םוסחמ ג` םהיתומדא . לא  םשמו  םוסחמה  לא  םירטמוליק  השולשכ  לש  קחרמ  רובעל  םיבשותה 
יעצמא םיאלקחה . לש  םהיבכר  רבעמ  םיריתמ  ןיאו  רבעמ , ירושיא  ילעב  לש  םרבעמ  תא  אלא  םירשפאמ  ןיא  וב  ףא  ךא  הממיה , תועש  לכ 

. תלבגומ ןתוליעי  רשאו  רוכשל , םיאלקחה  לע  ןהיתוריש  תא  רשא  םירומחל , תומותר  תולגע  אוה  רתומה  דיחיה  הלבוההו  הרובחתה 
םילובי םרכומל . תנמ  לע  תומדאה  ןמ  םהילובי  תא  ליבוהל  םיאלקחהמ  רצבנ  םהיבכר , םע  םהיתומדא  לא  עיגהל  תורשפא  רדעהב 
. הלא םיאנתב  םקוושלו  םפטוקל  היה  ןתינ  אלש  ןוויכמ  ודבא , וז , הנועב  םילישבמה  ןומילהו  תובאיוגה  ילובי  םשארבו  םימלש ,

תעגה לעופב  םיענומ  םירושיא , תועצמאב  "ל  הצ םוסחמ  ךרד  רבעמב  םיבשותה  בויחו  רפכל , ךומסה  רעשה  תחיתפמ  תוענמיהה  . 41
. דיתעל ליתשב  ןהו  תיחכונה  הנועה  לובי  ףיטקב  ןה  תושונא  םיעגופו  םהיתומדא , לא  םיבר  םילעופו  םיאלקח 

תענמנ םידבועהו  םיאלקחה  רתי  לכמ  דועב  רבעמ , ירושיא  לבקל  וכז  ךרעל , שיא   50 םועז , ץמוק  קר  ןוערפ  יבשות  ךותמ 3,800  . 42
. תויאלקחה םהיתומדא  לא  הסינכה 

הימאלפ רתועה 5 – 

. רדגל ברעממ  תואצמנה  תויאלקח , תומדא  םנוד  לעבו 95  הימאלפ  רפכה  בשות  לכירדא  וניה   5 סמ ` רתועה  . 43

תולחנתהה תא  ריתוהל  תנמ  לע  החרזמ  רדגה  הנופ  רפכל  תינופצ  סוי . ` גל תיברעמ  תינופצ  םירטמוליק  רפסמ  יוצמ  הימאלפ  רפכה  . 44
ברעממ הריתוהלו  ןיפוצ  תולחנתהה  תא  ףיקהל  ידכ  החרזמ  בוש  רדגה  הנופ  רפכל  תימורדו  הדרפהה , רדגל  ברעממ  הכומסה  תיעלס 
הדיצמ ורתונו  רדגה  ידי  לע  ונממ  וקתונ  רפכה  תומדאמ  כ-75%  תואלקחמ . רקיעב  תוסנרפתמה  תושפנ , תויח כ-850  רפכב  רדגל .

. תיז יצעו  םינגד  תוריפ , תוקרי , רדה , ירפ  ילודיג  ןהבו  תיברעמה , הדגב  רתויב  תוירופה  ןמ  תויאלקח  תומדא  ןה  הלא  תומדא  יברעמה .

דע תוקד  שמח  ךשמל  דבלב , םויב  םיימעפ  םיחתפנ  םירעשה  םורדמ . רחאהו  ברעממ  דחאה  םירעש , ינש  ועבקנ  רפכה  תברקב  . 45
םיימעפ חתפיהל  םירומא  םירעשה  ימורדה , רעשה  דיל  "ל  הצ הלתש  רכזמ , ע"פ  םדיל . םיניתממה  םישנאה  רפסמל  םאתהב  העש , עבר 

אל םירעשה  רכזמב , רומאה  ףא  לע  םירוגס . םירעשה  הלילב  העשב 30:13 . הנורחאו  תפסונ  םעפו  העשב 30:06 , תחא  םעפ  םויב :
, םיתיעל תועש ! הנומש  דע  םירהצבו  יצחו  םייתעש  דע  רקובב  ךשמיהל  לולע  םירעשה  דיל  הנתמהה  ןמז  םיניוצמה . םידעומב  םיחתפנ 

. םויה תועשב  םג  ללכ  םירעשה  םיחתפנ  אל  תורחא , תוביסמ  וא  לארשיב  גח  ימיב 

אוב םע  םוקמב  ואצמיי  יכ  חיטבהל  ידכב  םירעשה  תברקב  הכורא  הנתמהב  םיאלקחה  תא  בייחמ  לבגומה  םירעשה  תחיתפ  ךשמ  . 46
תורשפאמ תולבגומהו  תויתורירשה  החיתפה  תועש  םהיתב . לא  בושל  םשקבב  ןהו  םייאלקחה  םיחטשה  לא  רבעמב  ןה  םילייחה ,

ןולל וצלאי  תרחא  םירעשה , דיל  הנתמהל  בצייתהל  םהילע  זאש  םיירהצה , דע  דבלב  תודדוב  תועש  ךשמ  םתמדא  תא  דבעל  םיאלקחל 
. תקפסמ היקשה  רדעה  בקע  ושבייתה  םיבחרנ  םיחטשו  תויאלקחה , תומדאבש  םילודיגה  לכ  טעמכ  ועגפנ  ךכמ  האצותכ  םהיתודשב .

םהיתומדא תא  םהב  תוקשהלו  תסוול  םיאלקחה  ידיב  ןיא  ךא  רדגה , לש  יברעמה  הדיצמ  םנמא  םייוצמ  בושיה  לש  םימה  תורוקמ  . 47
ךכמ האצותכ  תומדאב . תויוצמה  םימ  תביאש  תונחת  הרשע  שמח  ןיבל  רפכה  ןיב  הצוח  רדגה  יכ  ןייוצי , םתושרל . דמועה  לבגומה  ןמזב 

םויכ ןתלעפה . ךרוצל  רלוס  קפסל  וליפא  וא  קזחתל  תנמ  לע  רידס  ןפואב  ןהילא  עיגהל  ןתינ  אל  ןכש  תושק , עגפנ  ולא  תונחת  לש  ןדוקפת 
. םימב רוסחממ  תולבוס  הימאלפ  תומדא  ךכמ  האצותכו  תבשומ , הביאשה  תונחתמ  לודג  קלח 

האצותכ םיתיזה . תא  וקסמ  אלו  םילוביה  תא  ורצק  אל  םהיתומדא , תא  ודביע  אל  םיאלקחה  םירעשה  תחיתפ  תורידס  יאמ  האצותכ  . 48
. ושייבתה םיצעו  ולבנ  םילובי  ךכמ 



טרפה תנגהל  דקומה  לש  םוריחה  דקומל  רדגל  םיכומסה  םירפכה  יבשות  תוינפ 

םיחטשה יבשות  תוינפב  רתיה  ןיבו  םיחטשב , םדא  תויוכז  תורפה  לע  תוינפב  לפטמה  םוריח , דקומ  ליעפמ  טרפה  תנגהל  דקומה  . 49
. ללכ ןתחיתפ  יאו  םירעשה  תחיתפ  תורידס  יא  ןרקיעש  תובר , תוינפ  ועיגה  דקומל  הדרפהה . רדגב  םירבעמה  ןינעב 

העשהמ סוי  ` גב ימורדה  רעשה  דיל  ןיתמה  סוי  בשות ג` היפל  היינפ , ינופלטה  םוריחה  דקומב  הלבקתה  םויב 4.11.03  לשמל , ךכ , . 50
. חתפנ אל  רעשה  ךא  העשה 00:20 , דע   00:16

םיאלקחו העשב 00:18 , רגסנו  חתפנ  ינופצה  רעשה  היפל  תרחא  היינפ  ינופלטה  םוריחה  דקומב  הלבקתה  םויב 23.10.03  . 51
. רוגס היה  רעשהש  ןוויכמ  רובעל  וחילצה  אל  העשב 05:18  רעשה  דיל  ובצייתהש 

העשה רחאל  בוש  חתפיי  אל  סוי  ` גב יאלקחה  רעשהש  רחאמ  היפל  היינפ  ינופלטה  םוריחה  דקומב  הלבקתה  םויב 31.8.03  . 52
. תודשב ונוליו  רעשה  תא  וצחי  םיאלקחה  , 00:17

םישקבמ ומע , ועסנש  םידבוע  דועו 7  הדשב  העקתנש  תיאשמ  גהנ  היפל  היינפ , הלבקתה  העשה 00:18  תוביבסב  םויב 7.9.03  . 53
, ינופצה סוי  רעשב ג` העשב 00:17  םויב 19.10.03  רגסנ . רבכ  רעשהש  רחאמ  תאז  תושעל  םילוכי  םניא  ךא  סוי , ` גב םהיתבל  רוזחל 

. רפכל הרזח  רעשב  רובעל  םיבשותל  ורשפיא  אל  רויס  בכרב  םילייח 

לא בושל  הרטמב  העשה 00:14  תוביבסב  סוי  ` גב רעשה  דיל  ובצייתה  ינב 10  םידימלת  ינש  היפל  היינפ , הלבקתה  םויב 18.9.03  . 54
העשה 45:16. דע  ןיתמהל  ושקבתנ  םילייחה  תוארוה  יפלו  םידומילה , םויס  רחאל  רפכב  םהיתב 

הכר תקוניתל  אבאל  ורשפיא  אל  הימאלפ  רעשב  םילייחה  היפל  רקובב , העשה 00:10  תוביבסב  תפסונ  היינפ  הלבקתה  םוי  ותואב  . 55
. ותברקב םילייח  תוחכונ  אלל  רוגס  היה  רחאה  רעשה  וינונחת . תורמל  רעשב  רובעל  ףוחד , יאופר  לופיטל  הקוקז  התיהש  םימי , תב 4 

לא םיבכרה  םע  רובעל  םיאלקחל  םירשפאמ  אל  הימאלפבו  סוי  ` גב םירעשב  םילייחה  היפל  היינפ , הלבקתה  םויב 8.9.03  . 56
. תויאלקחה םהיתומדא 

םויב םג  ךכ  םויה . תועש  לכ  ךשמב  חתפנ  אל  ללכ  ןימא  תיב  רפכה  דיל  אמתע  ןוזע  רעש  היפל  היינפ , הלבקתה  םויב 29.9.03  . 57
. ללכ וחתפנ  אל  הימאלפבו  סוי  ` גב םירעשה   7.10.03

חתפנ אל  רעשהש  הדבועל  רבעמ  םויב 30.9.03 , םג  ךכ  ליגל 35 . תחתמ  םישנאל  רבעמ  ורשפיא  אל  סוי  רעשב ג` םויב 10.9.03  . 58
ליגל 28. תחתמ  םישנ  לשו  ליגל 35  תחתמ  םירבג  לש  םרבעמ  לע  רסאנ  ןמזב ,

םיכיראתה 26.8.03-6.11.03, ןיב  םוריחה  דקומל  ועיגהש  תוינפ , האממ  הלעמל  ךותמ  תורופס  תואמגוד  ןה  הלא  תוינפ  יכ  ןייוצי , . 59
. רדגבש םירבעמב  רובעל  תורשפא  רדעיה  ןניינעש 

חפסנכ ע/6. ןמוסמו  וז  הריתעל  ףרוצמ  תוינפה  תמישר  םולצ 
". רוגס רבעמ  הנווכה ל" רוגס " םוסחמ   " ןייוצמ ובש  המישרב  םוקמ  לכב  יכ  ןייוצי 

בישמל םירתועה  תוינפ 

ןינעב תובר  םימעפ  "ש )" מעויה : " ןלהל  ) "ש ויא "ש  מעוי סיטילופ , המלש  "מ  לא לא  התנפ  תרתועה ,)" : " ןלהל  ) 6 סמ ` תרתועה  . 60
. םתריגסו םתחיתפ  תועשו  םירבעמה 

תנועל דעומ  דועבמ  ךרעיהל  ותבוחמ  יכ  בישמה , ינפב  העירתהו  רדגב , םייאלקחה  םירבעמה  ןינעב  תרתועה  התנפ  םויב 18.9.03  . 61
קפויש ןמשה  תלבוה  דבה , יתבב  םתשיבכ  םיתיזה , קיסמה  תא  םייקל  תומדאה  ילעבלו  םיבשותל  רשפאל  תנמ  לע  םיתיזה  קיסמ 

ןכו םתחיתפ  תועשו  ילהנ  םיליעפה , םירבעמה  תמישר  תא  תרתועה  ידיל  ריבעהל  בישמה  שקבתנ  רתיה  ןיב  וקווישו . הריכמה  תודוקנל 
. םהב רבעמה  ירושיא  ןתמל  םילהנה 

רשאב תויחנהו  םילהנ  ועבקנ  יכ  "ש , מעויה רזוע  עידוה  םויב 7.10.03 , תרתועה  ידרשמב  הלבקתה  רשא  םוימ 25.9.03 , ותבושתב  . 62
רבכ ולא  תויחנהו  םילהנ  יכו  םתריגס , תועשו  םירבעמה  תחיתפ  תועש  ןיינעב  תוברל  םירעשב , םהידבועו  תועקרקה  ילעב  רבעמל 

תועש תודוא  עדימה  יכ  "ש , מעויה רזוע  עידוה  דוע  םיבשותה . לש  םייחה  םקרמ  תא  ןתינה –  לככ  םייקל –  המגמ  ךותמ  לעופב , םימשוימ 
. םישרדנה םיכרצל  םאתהבו  הרזגה , לש  םיידוחייה  הינייפאמל  םאתהב  הרזג  לכב  םיבשותל  רבעוה  םתריגס  תועשו  םירבעמה  תחיתפ 

עודי אל  ללכ  ולא  םיבשותל  יכ  הלוע , תרתועל  םיבשותה  תוינפמ  יכ  וינפב , הלבקו  "ש  מעויה לא  תרתועה  בוש  התנפ  םויב 9.10.03  . 63
םיאצמנה "ב , גמ ירטושו  םילייחה  לש  םתעד  לוקישל  םינותנ  הריגסהו  החיתפה  תועש  יכו  םירבעמב , רבעמה  רבדב  ועבקנש  םילהנ , לע 

. םירבעמה תברקב 

םיננכותמ כ-47 היפל  "ש , מעויה רזוע  תבושת  תרתועה  ידרשמב  םויב 28.10.03  הלבקתה  בתכב , ןהו  תוינופלט  ןה  תורוכזת  רחאל  . 64
תולבגמה "פ  עו םיכרצה  הרזגל ע"פ  הרזגמ  םינתשמ  רשא  םידעומב  םויב  םימעפ  םיחתפנ 3  םירבעמה   " יכו םייאלקח , םירבעמ 

םיאצמנו םינושה  תוחוכה  ידי  לע  םידמלנ  הלעפהה  ילהנ  םירבדה  עבטמ  תונתשמה . תוביסנל  םאתהבו  רתאו  רתא  לכב  תוינוחטיבה 
רשא  f יביסנטניא ןפואב  לפוטמ  םירעשה  לש  החיתפה  תועש  ןיינע   " יכו הרזגו ." הרזג  לכב  םיכרצ  תויעבל  םאתהב  םינוש  תונורתפ 

. רשפאה לככ  םיכורא  ןמז  יקרפל  םויב  םימעפ  חותפל 3  הניה  המגמה 
םיכרצ ןה   ) הייסולכואה יכרצ  ןיב  םיאתמ  ןוזיא  תריציב  בר  ץמאמ  תעקשה  ךות  רתאו  רתא  לכל  תרדוסמ  הסינכ  םירשפאמש  וניה  ללכה 



לכ תוביסנלו  תויללכה  תוביסנל  םאתהבו  םילוקיש  לש  בחר  ןווגממ  םירזגנו  םיעבונה  ןוחטיבה  יכרצ  ןיבל  תומדא ) דוביע  יכרצ  ןהו  םייללכ 
. רתאו רתא 

(. רוקמב תויועטה  " ) םיחותפ םירבעמה  יתלביקש  חוויד  יפ  לע 

תאו תואיצמה  תא  ףקשמ  וניא  ובתכמב  רומאה  רעצה  הברמל  יכ  העידוהו , "ש  מעויה לא  תרתועה  בוש  התנפ  םויב 31.10.03  . 65
האצותכ וז , הריתעב  םיגצוימה  םירפכה , יבשות  לש  םלבס  תאו  םיבר  םירפכ  לש  םבצמ  תא  הבתכמב  הטריפ  תרתועה  חטשב . השענש 

. יוחיד אלל  "ש  מעויה לש  ותוסחייתה  תא  השקיבו  תורידס  החיתפ  תועש  רדעיהו  םירבעמה  תריגסמ 

"ש. מעויה תאמ  תוסחייתה  לכ  הלבקתה  אל  ולא , תורוש  תביתכ  םויל  דע  . 66

. המאתהב חפסנכ ע/7-ע/13 תונמוסמו  וז  הריתעל  תופרוצמ  בישמה  תובושתו  תרתועה  תוינפ 

יתדבועה עקרה  םוכיס 

םיכומסה םירפכה  לכל  ינייפוא  אוהו  הלא , םירפכל  ידוחיי  וניא  םירתועה 1-5  ירפכ  תעברא  יבגל  ליעל  ראותש  בצמה  יכ  ןייצל , רתומל  . 67
. הדרפהה רדגל 

, היגברונו יפוריאה  דוחיאה  "ב , הרא וקסנוא , ימלועה , קנבה  תייחנהב  בתכנ  רשא  םיחמומ , תדעו  "ח  וד םסרופ  יאמ 2003  שדוחב  . 68
הלא םיבושי  "ח , ודה יפ  לע  קוריה . וקל  םיכומסה  םיניטסלפה  םיבושיה  לע  הדרפהה  לושכמ  לש  תויופצה  תועפשהה  תא  קודבל  דעונו 

רחסמה םוצמצ  חכונו  לארשיל  הסינכה  לע  תורומחה  תולבגמה  חכונ  ילכלכה  םבצמב  תורדרדיהמ  אצקא  - לא תדאפיתניא  ץורפ  זאמ  ולבס 
יתרת עקרקה , תא  תטמוש  איהו  תפסונ , תילכלכ  המולהמ  םיבשותה  לע  התיחנה  יחכונה  יאוותב  רדגה  תמקה  ולוטיב . ידכ  דע  המע ,

. תואלקחמ םתסנרפ  תיראש  תחת  עמשמ ,
ףיעס , 11 מע `  ) תיאלקח עקרק  לש  עובר  "מ  קל רלוד   430,000- כל תנשב 2000  העיגה  הז  רוזאב  תעצוממה  הבונתה  "ח , ודה יפ  לע 

. םתולעבבש וז  היירופ  עקרקמ  תוחפשמ  יפלא  לש  םתסנרפ  תענומו  הדרפהה  רדג  האב  תעכ  (. 24
יכ ףיסומ , "ח  ודה . 39.3% לע כ - תנשב 2001  רבכ  דמע  רדגה , תמקהמ  ועגפנ  רשא  ולא , םירוזאב  הלטבאה  זוחא  "ח , ודה ינותנ  יפ  לע 

ינועה וק  ינועה . וקל  תחתמ  הז  רוזא  יבשותמ  ויח 21.9%  תנש 1997  ףוסב  יכ  הלוע  תנשב 2001 , ימלועה  קנבה  םסרפש  םינותנמ ,
(. 31 מע `  ) םויל שפנל  יאקירמא  רלוד   2.1 לש כ - הסנכה  לע  דמע  הז  ןינעל 

םיתורישהו ךוניחה  תמרב  עגפי  חרכהב  רשא  רבד  החוור , יתורישו  תואפרמ  רפסה , יתבמ  םיבר  םיניטסלפ  םיבשות  דדובמ  רדגה  יאוות 
(. 12 מע `  27 ס `  ) ולא םירוזאב  םייאופרה 

יכ "ח , ודה הפצ  ןכ , ומכ  םידימלת .  7,400 לע כ - הרישי  העפשה  היהת  ןינ , ` גו היליקלק  םרכלוט , רוזאב  רדגה  תמקהל  יכ  הפצ , "ח  ודה
(. "ח ודל  41  – 40 מע `  ) רפסה יתבל  העגהב  םיישקב  םילקתנ  רבכ  רשא  םהירבחל , ופרטצי  ולא  םירוזאב  םירומהמ  רכינ  קלח 

, רדגל ברעממ  ואצמייש  םירפכ , יכ  רדגל , םיכומסה  םירוזאב  האורבתהו  תואירבה  תויעב  תא  רימחהל  היופצ  רדגה  יכ  ןייצמ , "ח  ודה
(. 41 מע `  ) ולא םירוזא  יבשותל  םישיגנ  יתלבל  וכפהי  םייאופר  םוריח  יתוריש  יכו  תואירבה , יתורישמ  טלחומ  טעמכ  ןפואב  וקתוני 
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 - "ם ואב םיירטינמוה  םיניינע  םואיתל  דרשמה  רתאב  םסרופש  יפכ 
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חפסנכ ע/14. םינמוסמו  םיפרוצמ  "ח  ודהמ םייטנבלרה  םידומעה 

רדגה ירבע  ינשמש  םירפכה  יבשות  םמצע  םיאצומ  יסיסבה  םמויק  ךרוצל  םויכ  ושממתה . רדגה  תועפשה  ןינעל  "ח  ודה לש  ויתוכרעה  . 69
םתסנרפל תויאלקחה , םהיתומדאל  םתעגהל  רעשב  םייולת  םיבשותה  םייוסמ . דחא  רעש  לש  ותריגסבו  ותחיתפב  תטלחומ  תולת  םייולת 
. ףוחדה יאופרה  לופיטה  לאו  ףטושה  יאופרה  לופיטה  לא  םתחפשמ , יבורק  לא  םידומילה , לספסל  וא  םתדובעל  העגהל  םמויקלו ,

םירעשה יכ  הלעמ  "ם , ואה לש  ( Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA םסרפש ירטינמוה , ןוכדע  . 70
וניא הז  רבעמ  םג  ךא  םירתיה  םהידיבש  םיניטסלפ  קר  רובעל  םיאשר  רדגה  ירעשב  : " ןוכדעב בתכנ  ךכו  לובי . סרהלו  םיישקל  םימרוג 

. םעפ לכ  תוקד  ךשמל 20   00:18 00:12 ו - תועשב 00:6 , םיחותפ  ויהי  םייאלקח  םירעש  יכ  זירכה , םרכלוטב  ילארשיה  אבצה  חטבומ .
. תויתורירשו תורידס  יתלב  החיתפ  תועשב  םילקתנ  םירתיה  ילעב  יכ  הלוע ,  OCHA התשעש הקידבב 

רבוטקואל  19 ב - םירופיכה . םוי  ךלהמבו  רבוטקואל   9 הו -  5 תודבאתה ב - תולועפ  תובקעב  תוכורא  תופוקתל  םירוגס  ויה  םירעשה  לכ  "
. םירפכה ןיב  רבעמ  רשפאל  תנמ  לע  ורסוי , רפע  ימוסחמ  ומכ  םייאבצ , םימוסחמו  שדחמ  וחתפי  םייאלקח  םירעש  רפסמש  אבצה , זירכה 

וברחנ םילוביה  לכ  טעמכ  "ם  ואה לש  תימלועה  ןוזמה  תינכות  יפ  לע  םייניצר . םיבוכיעב  םילקתנ  ןיידע  םיניטסלפ  תאז , הזרכה  תורמל 
". תוריפהו תוקריה  יריחמ  ולע  המאתהב , םהידעי . םוקמל  תורוחסה  תעסהבו  ומצע  ףיטקה  ךלהמב  םיאלקח  לש  בוכיעמ  האצותכ 

רבוטקוא שדוח  ףוסב  םסרופ  רשא  םישובכה , םיניטסלפה  םיחטשה  םיירטינמוה –  םיניינעל  תודחואמה  תומואה  תונכוס  ןוכדע  םולצ 
.4 מעב ` חפסנכ ע/15  ןמוסמו  "ב  צר  2003

קלחב תואלקחה  לע  הדרפהה  רדגב  םירומגה  םיעטקה  לש  תורומחה  תועפשהה  תוראותמ  םוימ 24.11.2003  "ם  ואה ריכזמ  "ח  ודב . 71
יכ ןייוצמ , דוע  תויתורירשה . םירבעמה  תחיתפ  תועשמ  האצותכ  ודבא  םיבר  םילובי  "ח  ודהמ הלועש  יפכ  תיברעמה . הדגב  רתויב  הרופה 

םיקקזנה ב- רפסמ  תא  לידגהו  רוזאב  ןוזמה  תקוצמ  תא  ריבגה  םילוביה  ןדבוא  תימלועה  ןוזמה  תינכת  הנורחאל  הכרעש  רקס  יפל 
(. "ח ודל  6 מע ` ףיעס 25   ) שיא  25,000
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חפסנכ ע/16. ןמוסמו  וז  הריתעל  ףרוצמ  "ח  ודה םולצ 

יטפשמה ןועיטה 

אובמ

ומרג הנקלאל , םלאס  ןיב  הדרפהה  לושכמ  לש  היינבה  תמלשה  זאמ  םיניטסלפה  תעונת  לע  בישמה  ליטהש  תופרוגה , תולבגהה  . 72
. םתמדא לע  המקוה  רדגהש  הלא  לשו  לושכמל  םיכומסה  םירפכה , יבשות  לש  ילכלכה  בצמב  םידקת  רסח  לפשל 

עיגהל םידבועמ  תענומ  וז  תוינידמ  םידקת . ירסח  הידמימש  הלטבא , תרצוי  םירעשה , תריגסל  סחיב  הב  גהונ  בישמהש  תוינידמה , . 73
רחסמה תא  תקתשמ  הניה  ךכבו  םיקוושל , עיגהל  םירחוסמו  תויאלקחה  תומדאה  לא  עיגהל  םיאלקחמ  םתדובע , תומוקמל  רידס  ןפואב 

. היישעתהו

לופיטו ךוניח  תלבקל  םיבשותה  תויוכזבו  ךוניחה  תכרעמ  לש  הדוקפתב  תעגופ  םירבעמה  תריגס  תוינידמ  הלכלכב , העיגפל  רבעמ  . 74
. םיתואנ יאופר 

לש ינשה  הרבעמ  םיאצמנה  םהירבחו , םהיתוחפשמ  ינב  םע  םירפכה  יבשות  לש  םירשקה  תא  הקתינ  םירבעמה  תריגס  ןכ , ומכ  . 75
. רדגה

רדגה לש  העיגפה  תא  רעזמל  תנמ  לע  רדגב  םירבעמ  ומקוי  יכ  בישמה  עידוה  הדרפהה , רדג  ןינעב  ושגוהש  תוריתעל  הבוגתב  . 76
. וז ותחטבהב  בישמה  תדימע  - יא דגנכ  תנווכמ  וז  הריתע  ןיקת . םייח  חרוא  להנל  היסולכואל  רשפאלו  תיחרזאה  היסולכואב 

הריתעה ותויקוח . םע  וא  םקוה  ובש  יאוותב  ומצע  הדרפהה  לושכמ  לש  ומויק  םע  םימילשמ  םירתועהש  הריתעהמ  ןיבהל  ןיא  . 77
. וב םירבעמה  תחיתפ  תוינידמ  דגנ  המצע  תמצמצמ 

םימה תורוקמל  םירפכ  ןיב  םהיתומדאל , םיאלקח  ןיב  דירפמש  ןפואב  יניטסלפ , חטש  ךותב  תמקומ  רדגה  התיה  אלמלא  יכ  שגדוי , . 78
עבקנשמ ךא  םלועל . האב  התיה  אל  וז  הריתע  םתאופרל , םילוח  ןיב  םתסנרפ , רוקמל  םידבוע  ןיב  םרפס , יתבל  םידימלת  ןיב  םהלש ,

לע הלח  רדגל , םיכומסה  םיבושיב  םיררוגתמה  םיניטסלפ , תובבר  לש  היחמה  בחרמ  ךותבו  םיקזחומה  םיחטשה  ךותב  רדגה  יאוות 
םייח חרוא  להנל  הל  רשפאיש  ןפואב  רדגה , ירבע  ינשמ  היחה  תיניטסלפה , היסולכואה  לש  ףטושו  רידס  רבעמ  רשפאל  הבוחה  בישמה 

. ןיקת

ןיקת םייח  חרוא  םייקל  תיחרזאה  היסולכואל  רשפאל  הבוחה 

, הנידמה לע  הליטמ  גאה ,)" תנמא  : " ןלהל  ) תנשמ 1907 השביב  המחלמה  יניד  רבדב  גאה  תנמאל  תוחפסנה  תונקתל  הנקת 43  . 79
. קזחומה חטשה  יבשות  םיניטסלפה , םיבשותה  לש  םנוחטיבו  םמולש  תא  חיטבהל  הבוחה  שבוכ , חוככ 

םייח לוהינ  תחטבהו  ירוביצה  רדסה  תרימש  לע  יארחא  בישמה  דבלב . רוזאה  ןוחטבל  הגאדב  ותבוח  ידי  אצוי  יאבצה  דקפמה  ןיא  . 80
ייחל תוירחאה  תלטומ  רוזאב  יאבצה  דקפמה  לע  תיביטקפאה . ותטילשבש  רוזיאב  רשפאה , לככ  תיחרזאה  היסולכואה  לש  םיניקת 

. תינרדומ הרבחב  םדא  ייח  לש  םיטביהה  לכמ  םהייח  תוכיאלו  םיבשותה 

.798-797 , 785 ( 4  ) זל פ"ד  "ל ,  הצ תוחוכ  דקפמ  ןומלעמלא נ ` ןאכסא  תיעמ  "צ 393/82 ג` גב
.629 , 622 ( 2) ול פ"ד  חאו ,` ןוחטבה  רש  נ ` חאו ` ביבט  "צ 202/81  גב

.6 , 1 ( 5) ומ פ"ד  זכרמה , דוקיפ  ףולא  תאכרב נ ` "צ 3933/92  גב
.310  – 309 , 197 ( 2  ) זל פ"ד  חאו ,` "ש  ויא דקפמה  דגנ  חאו ` הטיע  ובא   493 "צ 69/81 , גב

: עבקנ , 124 ( 1) זכ פ"ד  ןוחטבה , רש  "מ נ ` עב םילשורי  זוחמל  למשחה  תרבח  "צ 256/72  גבב . 81

רשפאה לככ  חיטבהל  ךרוצה  יפ  - לע ינש  דצמו  דחא , דצמ  ומצע  ולש  םייאבצה  ויכרצ  יפ  - לע תורדגומ  יאבצ  ןוטלש  לש  ויתויוכזו  ויתובוח  "
יאבצה ןוטלשה  בייח  הלא  םיכרצל  ןותנב  (. 582-581 עב ` םש , "צ 337/71 , גב הארו   ) תימוקמה היסולכואה  לש  םיניקתה  הייח  תא 

חיטבהל  " גאה יללכ  לש  ףיעס 43  ותוא  בייחמ  וז  חורב  ונוטלש . חטשב  םיבשותה  לש  תויונקה  םהיתויוכז  תאו  םימייקה  םיקוחה  תא  דבכל 
העינמ תמייק  םא  אלא  חטשב , םיגהונה  םיקוחה  דוביכ  ךות  (, la l`ordre et vie publics  ) רוביצה לש  םייחהו  רדסה  תא  רשפאה  לככ 

". ךכל תטלחומ 
.138-139 מעב ` םש  האר 

לא תויאלקחה , םהיתומדא  לא  רידס  ןפואב  עיגהל  םירפכה  יבשותל  תורשפא  ןתמ  - יאו םירעשה  תריגס  יתדבועה , קרפב  טרופש  יפכ  . 82
לכב םילבחמ  תואירבה , תודסומ  לא  וא  ךוניחה  תודסומ  לא  םהיכרצמ , תשיכרל  םיקוושה  לא  םתסנרפ , תורוקמ  לא  םימה , תורוקמ 

הנידמה לש  התוכמס  תא  ליבגמ  ימואלניבה  ירטינמוהה  טפשמה  "ל . נה הבוחה  לש  הטוב  הרפה  םיווהמו  םיבשותה , לש  םהייח  תוחרוא 
. גאה תונמאל  הנקתמ 43  רזגנ  הז  רוסיא  השובכה . היסולכואה  לש  םייחה  תוכרעמב  תכשוממו  תפרוג  העיגפ  עוגפל  תשבוכה 

.789 מעב ` ליעל , ןימלעומלא  ןאכסא  תיעמ  "צ ג` גב ואר 

חיטבהל תגיוסמ  יתלב  הבוח  וילע  תלטומ  שובכה , חטשה  לש  םיבשוימ  םירוזא  ךותב  יזיפ  לושכמ  יאבצה  לשממה  םיקהש  עגרהמ  . 83
םויקה יכרוצ  קופיסל  ףאו  ןיקת  םייח  חרוא  םויקל  שרדנה  רבעמ  הז , לושכמ  ירבע  ינשמ  תיחרזא  היסולכוא  לש  ףטושה  רבעמה  תא 



םויקה יכרוצ  קופיסל  ףאו  ןיקת  םייח  חרוא  םויקל  שרדנה  רבעמ  הז , לושכמ  ירבע  ינשמ  תיחרזא  היסולכוא  לש  ףטושה  רבעמה  תא 
. תיחרזאה היסולכואה  לש  םיילמינימה 

תיחרזאה היסולכואה  לש  דוסי  תויוכזב  העיגפ 

תורייעהו םירפכה  יבשות  לש  דוסי  תויוכזב  ךכ  ךותבו  תיחרזאה , היסולכואה  לש  םייחה  יטביה  לכב  תעגופ  םירבעמה  תריגס  תוינידמ  . 84
. רדגל םיכומסה 

העונתה שפוחב  העיגפ 

, םדאה לש  ודובכב  רתויב  הרומח  העיגפ  תררוג  העונתה  שפוחב  העיגפה  לארשיב . םדא  לכ  לש  דוסי  תוכז  אוה  העונתה  שפוח  . 85
. םדאה לש  תישיאה  הימונוטואה  תא  לילכ  טעמכ  תללוש  התויהב 

.59 49 ו - , 1 ( 4) אנ פ"ד  חאו ,` הרובחתה  רש  דגנ  חאו ` ברוח  "צ5016/96  גבב קרב  אישנה  ירבד  ואר  העונתה  שפוח  לש  ודמעמ  לע 

רוזא ךותב  םיבשותה  תעונת  תא  הליבגמ  התויהב  רתויב  תיטסרד  הניה  הרבח , לש  םייסיסבה  היכרצ  לע  תינמנה  וז , תוכזב  העיגפה  . 86
. תורחא תונידמ  חטש  לא  םתאיצי  תעינממ  לידבהל  םהירוגמ ,

.708 , 701 פ"ד מ(2 ) םינפה , רש  נ ` חאו ` רהאד  "צ 448/85  גב ואר 

. היתולובג תא  תאצל  תוכזה  ןיבל  הנידמה  ךותב  עונל  תוכזה  ןיב  וניחבה  תוימואלניבה  תומרונה  ףא  יכ  ןייוצי ,

(; 1)13 ס ` תנשמ 1948 , םדאה  תויוכז  לע  תילסרבינואה  הזרכהה  ואר 
;12 ס ` תנשמ 1966 , תויטילופו  תויחרזא  תויוכזל  "ל  ניבה הנמאה 

(. 1 () ד  ) 15 ס ` תנשמ 1966 , תיעזגה  הילפאה  תורוצ  לכ  לש  ןרועיב  רבדב  "ל  ניבה הנמאה 

תורייעב םיקוושה  לא  עיגהל  םיקוקזה  םירפכה , יבשות  הרובחת . ילכ  לש  הניקת  העונת  חיטבהל  ךרוצה  תא  םג  ללוכ  העונתה  שפוח  . 87
, םיאופקה ףרוחה  ימיב  וא  םיקינחמה  ץיקה  ימיב  םא  ןיב  תוקוחר , תואפרמל  םינקז  וא  רפסה , יתב  לא  םידלי  ליבוהל  וא  תוכומסה ,

. בכר ילכ  תרזעב  ןכ  תושעלמ  םירקמה  תיברמב  םיעונמ  םירבעמב , רדגה  תא  תוצחל  םישרדנו 

דחוימב טרפהו . ללכה  לש  םייתוברתו  םייתרבח  םיכרצ  קופיסלו  קשמהו  הלכלכה  םויקל  ינויח  יעצמא  אוה  יטרפ  בכר  ילכב  שומישה  . 88
תאפקה העמשמ  ילנויצרופורפ  יתלבו  ףרוג  ןפואב  בכר  ילכב  שומישה  תעינמ  הרידס . תירוביצ  הרובחת  ןיא  וב  תיברעמה , הדגכ  רוזאב 

. םירומחל קקזיהל  וא  לגרב  םיכורא  םיקחרמ  תכלל  וצלאנ  םיבשות  םהב  תומודק , תופוקתל  הרזח  ףאו  םייחה 

תופסונ דוסי  תויוכזב  העיגפה 

. תיחרזאה היסולכואה  לש  תופסונ  דוסי  תויוכזב  העיגפ  תררוג  העונתה  שפוחב  העיגפה  . 89

תועוצקמ ילעב  לש  םתלוכי  לע  הרומחה  הלבגהה  ןכו  הרוחסו , דויצ  תרבעהל  בכר  ילכ  לשו  םיאלקח  לש  ףטושו  רידס  רבעמ  תעינמ  . 90
קוחב ןגועמה  םדאה , דובכמ  קלח  הווהמ  וז  תוכז  דובכב . םויקלו  הסנרפל  תוכזב  השונא  העיגפ  תועגופ  םתדובע , תומוקמל  עיגהל  םירחא 

ימואלניבה טפשמב  תנגועמ  איה  ןכו  (, 375 , 360 ( 3) הנ פ"ד  והיעשי , וזמג נ ` "א 4905/98  ער ואר   ) ותוריחו םדאה  דובכ  דוסי :
תויוכז רבדב  תימואלניבה  הנמאל  םיפיעס 6 ו-11  המחלמ ; ימיב  םיחרזא  תנגה  רבדב  הבנ  תנמאל ג` ףיעס 39  ואר   ) יללכהו ירטינמוהה 

(. תויתוברתו תויתרבח  תוילכלכ ,

םתלוכיבו םיבשותה  לש  םניינקב  רתויב  הרומח  העיגפ  הווהמ  םירעשה  תליענ  םהיתומדא ע"י  לא  עיגהלמ  םירפכה  יבשות  תעינמ  . 91
, םיערזו םילתש  לותשל  םהיתומדא , תא  דבעל  תויאלקחה  תומדאה  ילעבו  םיאלקחה  תלוכי  יא  םתושרבש . תועקרקה  תא  לצנל 

הנממ בינהל  תלוכיה  אוה  תיאלקחה , המדאה  לש  ירקיעה  הכרעב  תעגופ  תיאלקחה  תרצותה  תא  קוושלו  םילוביה  תא  רוצקל  םתוקשהל ,
יטרפ שוכר  לע  הנגהה  קוחל . ףיעסב 3  ותוריחו , םדאה  דובכ  דוסי : קוח  ןה ע"י  ףא  תונגומ  ולא  תויוכז  היחמ . יכרוצל  םקוושל  תוריפ 

. תיעיברה הבנ  תנמאל ג` ףיעסבו 53  גאה  תנמאל  הנקתב 46  ראשה  ןיב  ימואלניבה , ירטינמוהה  טפשמב  םג  תנגועמ 

םירקמה בורב  רפכה . ידימלתל  רפס  יתב  ןיא  רדגה , לש  יחרזמה  דצהמ  ול  םיכומסה  וא  רפתה  בחרמב  םייוצמה  םיבר , םירפכב  . 92
תריגס םרב , רדגה . תא  תוצחל  םהילע  ךכ  ךרוצלו  ךוניחב , תוכזל  תנמ  לע  תולודגה  םירעל  וא  םיכומסה  םירפכל  עיגהל  םיצלאנ  םידימלתה 
תוכזב תעגופ  םירפכה , לא  הרזח  רפסה  יתב  ןמו  רפסה  יתב  לא  םירפכה  ןמ  רובעל  םירומא  םירומהו  םידימלתה  ןהב  תועשב , םירבעמה 

הנמאל ףיעסב 13  ןכו  הבנ  תנמאל ג` ףיעסב 50  תנגועמ  ךוניחל  תוכזה  ללכב . ךוניחה  תכרעמ  לש  הדוקפתבו  ךוניחל  םידימלתה 
תנשמ 1966. תויתוברתו  תויתרבח  תוילכלכ , תויוכז  רבדב  תימואלניבה 

פ"ד ךוניחה , דרשמ  נ ` חאו ` ןואד  תנומסת  ידליל  םירוה  תתומע  דתי –  "צ 2599/00  גב ואר  דוסי  תוכזכ  ךוניחל  תוכזה  לש  הדמעמ  לע 
.844-845 , 834 ( 5) ונ

.206 , 203 ( 4) ונ פ"ד  ךוניחה , רש  "ר נ ` ויה תילע ע"י  הירופ "  " דעו "צ 4363/00  גב ןכו 

תא עיגהל  םילוכי  םניאו  יאופר  לופיטל  םיקוקזה  םישנאב , העיגפה  איה  תולבגהה  תוינידמ  לש  רתויב  תורומחה  תוכלשהה  תחא  . 93
ףיעס 55 תיעיברה . הבנ  תנמאל ג`  I-לוקוטורפל ה ףיעסב 14(1 ) תנגועמ  תואנ  יאופר  לופיט  תלבקל  תוכזה  םינושה . לופיטה  יזכרמ 

יאופרה דויצהו  ןוזמה  תקפסא  תא  התושרבש  םיעצמאה  אולמב  חיטבהל  תשבוכה  הנידמה  תא  בייחמ  תיעיברה  הבנ  תנמאל ג`
הזרכהל ( 1) הכ ףיעסו  תנשמ 1966  תויתוברתו  תויתרבח  תוילכלכ , תויוכז  רבדב  תימואלניבה  הנמאל  םיפיעס 12  םג  היסולכואל .



. וז תוכז  לע  םיניגמ   1948 םדאה , תויוכז  רבדב  תילסרבינואה 

ינשה הרבעמ  םיאצמנה  םהירבחו , םהיתוחפשמ  ינב  םע  םירפכה  יבשות  לש  םירשקה  תא  הקתינ  םירבעמה  תריגס  רומאל , ףסונב  . 94
ייחל תוכזה  תוחאל . חא  וא  דליל  הרוה  ןיב  יעבטה  רשקל  יוטיב  תניחבב  תיתקוחו , תיעבט  תוכז  הניה  החפשמ  ירשקל  תוכזה  רדגה . לש 

םדאה דובכ  דוסי : קוח  ףאו ע"י  ירטינמוהה  ימואלניבה  טפשמה  תנגומ ע"י  םינושה  םהיטביה  ללכ  לע  םיניקת  הרבח  ייחל  ףאו  החפשמ 
(. 175 , 160 ( 1) אנ "ש פ"ד  מעויה ינולפ נ ` ואר ע"א 7155/96   ) ותוריחו

, םדובכל ץרא  ךרד  לש  סחיל  תיחרזאה  היסולכואה  לש  התוכז  לע  ןגמ  המחלמה  ימיב  םיחרזא  תנגה  רבדב  הבנ  תנמאל ג` ףיעס 27 
דובכ תא  דבכל  שי  יכ  עבוק  גאה 1907  תנמאל  ףיעס 46  םהיגהנמו . םהיסומינל  םנחלופלו , םתנומאל  תויתחפשמה , םהיתויוכזל 

.1966 תוינידמו , תויחרזא  תויוכז  רבדב  תימואלניבה  הנמאל  ףיעס 23  עבוק  םג  ךכ  היתויוכזו . החפשמה 

בישמה גיהנמ  התוא  תוינידמה  לש  תויתדימ  רסוחו  תוריבס  רסוח 

, תונתשמ תועשבו  רתויב  םירצק  ןמז  יקרפל  ללכב , םא  הדרפהה , רדגב  םירבעמה  תא  חותפל  ליעל , הראותש  יפכ  בישמה , תוינידמ  . 95
. תוריבס רסוחבו  תויתדימ  רסוחב  היינפ  לע  הקול 

תויתדימ רסוח 

לע לארשי , תנידמ  חטש  לא  םישובכה  םיחטשהמ  םיעגפמ  לש  רבעמ  ליבגהל  איה  הדרפהה  לושכמ  לש  תרהצומה  ותרטמ  רומאכ , . 96
יבשות לש  םתסינכ  תא  ןיטולחל , תענומ  תובורק  םיתיעלו  הליבגמ , בישמה  תוינידמ  יאמ , אלא  הנידמה . יבשות  לש  םהייח  לע  ןגהל  תנמ 

, םיכומסה םירפכלו  םירעלו  תויאלקחה  םהיתומדאל  םמצע –  םיקזחומה  םיחטשל  אלא  לארשי , תנידמ  חטשל  אל  רדגל , םיכומסה  םירפכה 
. םיכרצ ינימ  לכל  היסולכואל  ינויח  םמיע  רשקה  רשא 

תועשב רתויב  תורצק  תופוקתל  םירעשה  תחיתפ  ףצרב , םימלש  םימי  םירעשה  תליענ  בישמה –  תגהנומה ע"י  תוינידמה  תניחב  . 97
העיבצמ םרפכ –  לא  בוש  םירעשהמ  רובעל  וכז  רשא  םיאלקחה , תסינכ  רשפאל  תנמ  לע  םיברעב  םירעשה  תחיתפ  יא  תויתורירש ,

. םירבעמה תועש  תעיבק  לש  יעצמאה  ןיבל  הדרפהה  לושכמ  תיינב  לש  תילכתה  ןיב  רשק  ןיאש  ךכ  לע  יעמשמ  דחו  רורב  ןפואב 

ךות םירבעמב , תיניטסלפה  היסולכואה  רבעמ  לע  חקפל  תויפולח  תויורשפא  לוקשל , וילע  היה  הבוחש  יפכ  לקש , אל  בישמה  . 98
ונחבנ התוחפ , ןתעיגפ  תדימש  תורחא , תופולח  רשאכ  קר  השעית  םיחרזאב  העיגפ  יכ  איה , הכלה  םיניטסלפה . םיבשותל  קזנה  תנטקה 

. תשקובמה הרטמה  תא  וגישי  אל  ןהש  טלחוהש  רחאל  וחדנו ,

.1 ( 5) טמ פ"ד  טרופסהו , תוברתה  ךוניחה , רש  נ ` חאו ` הייטע  ןב  "צ 3477/95  גב ואר 
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