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ןורמושו הדוהיב  "ל  הצ תוחוכ  דקפמ  . 1
, הנידמה תוטילקרפ  ידי  לע  םהינש 
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הנידמה תוטילקרפ  םעטמ  הריתעל  הבוגת 

םלאס ןיבש  עטקב  רפתה  וק  לושכמב  םיעובקה  םירבעמה  תחיתפ  תוינידמ  תא  תונשל  םירתועה  תשקבב  הריתעה  לש  הניינע  . 1
ןוערפ הראב , תבר ג` ח` סוי , םירפכל ג` ךומסב  םירבעמה  תוברל  הממיב , תועש  םהב 24  םיבשותה  רבעמ  רשפאתיש  ןפואב  הנקלאל ,

. הימאלפו

. לושכמב םיעובקה  םירבעמב  ינכמ  דויצו  יאלקח  דויצ  בכר , ילכ  לש  רבעמ  רשפאתיש  םירתועה  םישקבמ  דוע  . 2

יתדבוע עקר 

יניטסלפה דצהו  לארשי  ןיב  יחכונה  ךוסכסה  תוהמ  לע  יללכ – 

תשש תמחלממ  האצותכ  תאזו  תיתמחול , הסיפתב  רוזאה ) ןלהל –   ) ןורמושהו הדוהי  יחטשב  לארשי  הקיזחה  תנש 1967  זאמ  עודיכ , . 3
םיקלחב הטילשה  תא  וריבעהש  םימכסה  רפסמ  ומתחנ  ותרגסמבו  "ף , שא םע  ינידמ  ךילהתב  לארשי  הלחה  תנשב 1993  םימיה .

, קרפה לע  ורתונש  תויעבה  תא  רותפל  ןויסינב  ינידמ  ןתמו  אשמ  ןהיניב  להנל  ופיסוה  "ף  שאו לארשי  תיניטסלפה . תושרה  ידיל  רוזאהמ 
ילוי 2000. שדוחב  לשכ  דיויד , - פמקב ולש  םויסה  יבלשב  להנתהש  ןתמו , אשמה  םלוא 

םישדח םיאישל  עיגה  תומילא , לש  תופוקת  רבעב  םג  עדי  רשא  יניטסלפ , - ילארשיה ךוסכסה  דיויד , - פמק תוחיש  ןולשכ  רחאל  רצק  ןמז  . 4
תלהונמ וז  הפקתמ  םילארשיו . לארשי  לע  תירזכא  רורט  תפקתמל  רובעל  יניטסלפה  דצה  טילחה  רבמטפס 2000 , שדוחב  תומילא . לש 
ןוגכ םיינוציח  רורט  ינוגריא  לשו  תיניטסלפה , תיחרזאה  הרבחה  לש  תיביסמ  הכימתב  יניטסלפה  רורטה  ינוגרא  ידי  לע  םויה  דעו  זאמ 

. תיניטסלפה הגהנהה  דצמ  רתיה , ןיב  האב , הז  ןיוזמ  תומיעל  הנווכהה  ביוא . תונידמו  הללאבזיחה ,

, ףטו םינקז  םישנו , םירבג  םילייחו , םיחרזא  דגנ  םינפומ  םה  לארשי . תנידמב  ןהו  רוזאב  ןה  םישחרתמו  ושחרתה  רורטה  יעוגיפ  . 5
הפק יתב  םיקוושו , תוינק  יזכרמ  תירוביצ , הרובחתב  הז  ללכבו  רתאו  םוקמ  לכב  םיעצובמ  רורטה  יעוגיפ  רוביצ . ישיאו  הרושהמ  םיחרזא 
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. דועו תודעסמו 

םתוינלטק אוה  םלוכל  דיחיה  ףתושמה  הנכמה  רשאכ  רתויב , םינווגמ  םיעצמאב  רורטה  יעוגיפב  שומיש  םישוע  רורטה  ינוגרא  . 6
. דועו תפות  תוינוכמב  שומיש  תוטקר , ירי  המגרמ , תוצצפ  ירי  תודבאתה , יעוגיפ  ירי , יעוגיפ  תונמל  ןתינ  הלא  םיעצמא  ןיב  םתוירזכאו .

ןורמושהו הדוהי  רוזאב  ועצוב  הפוקת  התואב  םיעוגיפ . הלעמל מ-780  לארשי  תנידמ  ימוחתב  ועצוב  םויה  דעו  רבמטפס 2000  זאמ 
. הזע תעוצרב  םג  ועצוב  םיעוגיפ  יפלא  םיעוגיפ . הלעמל מ-8200 

. םירחא רתוי מ-6000  לש  םתעיצפל  איבהו  היבשותו , הנידמה  יחרזאמ  הלעמל מ-900  לש  םהייח  תא  םויה  דע  הבג  ןיוזמה  תומיעה  . 7
. םיבר םיעוצפו  םיגורהל  ןיוזמה  תומיעה  םרג  יניטסלפה  דצב  םג  יכ  קלוח  ןיא  רתויב . םישק  םיכנל  וכפה  םיבר  םיעוצפ 

,1021 לע 2002(3 ) - קת "ל , הצ תוחוכ  דקפמ  ירו נ ` ` גע "צ 7015/02  גבב קרב  אישנה  בכ ` דמע  הז  תומיע  לש  םיידוחיה  וינייפאמ  לע  . 8
: ורמואב

. ןייוזמ ךוסכס  והז  תיתרטשמ . תוליעפ  וז  ןיא  השק . המיחל  הזע  לבחו  ןורמושהו  הדוהי  ירוזאב  תלהנתמ  רבמטפס 2000  שדוח  ףוס  זאמ  "
, םידליו םינקז  םהבו  עשפמ  םיפח  םילארשי  םיבשותו  םיחרזא  לש  שוכרהו  ףוגה  םייחה , דגנ  םיעוגיפ   14,000 ועצוב כ –  ותרגסמב 

תוומה רתויב . השק  חרואב  םקלח  ועצפנ ,  4,500 הלעמל מ - וגרהנ . לארשי  תנידמ  לש  םיבשותו  םיחרזא   600 הלעמל מ - םישנו . םירבג 
אוה דבלב –  דחא  שדוחב  דועו : תאז  רבמטפס 2000 . זאמ  ועצפנו  וגרהנ  םהמ  םיבר  םיניטסלפה . לש  םקלח  תנמ  םג  ויה  תועיגפהו 

וגרהנ 318 הז , ןיד  קספ  לש  ותביתכל  דעו  סרמ 2002  זאמ  ועצפנ . תואמו  םיעוגיפב  םילארשי  וגרהנ 120  סרמ 2002 –  שדוח 
. ונתוא םיפטוש  באכהו  לוכשה  . 1,500 הלעמל מ –  ועצפנו  םילארשי 

וב םוקמ  לכל  םיעיגמ  הלא  םידבאתמ  תוחנומ . םדא  - תוצצפב ראשה , ןיב  שמתשמ , יניטסלפה  דצה  איה . הכובס  לארשי  לש  התמיחל  . 2
םירעב םדו  גרה  םיערוז  םה  הזע .) לבחו  ןורמושהו  הדוהי  ירוזאב  םיידוהיה  םיבושיה  ימוחתבו  לארשי  תנידמ  ימוחתב   ) םילארשי םייוצמ 

ךותב םירתתסמ  םה  םידמ ; םישבול  םניא  םה  רידס ; אבצ  לע  םינמנ  םניא  םה  םיטסירורט ; םה  לארשיב  םימחלנה  תוחוכה  ןכא , םיבושיבו .
םתכימתל ןכו  ללכב  תיחרזאה  היסולכואהמ  קלח  תכימתל  םיכוז  םה  םישודק ; תומוקמב  תוברל  רוזאב , תיחרזאה  תיניטסלפה  היסולכואה 

וז תואיצמ  היחרזא . ןוחטיבו  הנוחטיב  לע  תמחלנה  לארשי , תנידמ  ינפב  תבצינ  השקו  השדח  תואיצמ  טרפב . םיבורקו  החפשמ  ינב  לש 
. . ." הז טפשמ  תיבל  הכרד  תא  םעפ  אל  האצמ 

ואיבה תיניטסלפה  הצעומה  לש  םינושה  ןוחטיבה  תוחוכ  לע  םינמנה  םישנא  ידי  לע  תוברל  יניטסלפה , דצה  ןמ  תועצובמה  רורטה  תולועפ 
"צ 2461/01 גבב ןידה  קספב  םג  יוטיב  ידיל  ואב  ולא  םירבד  תונוש . הרמוח  תוגרד  ילעב  םיינוחטיב  םידעצ  לש  הכורא  הרוש  תטיקנל 

: םסרופ אלש  "ש , ויאב "ל  הצ תוחוכ  דקפמ  ןאענכ נ `

"ל, הצ ילייחו  םילארשי  רבעל  היח  שא  ירי  שממ : לש  המיחל  יעוריא  םישחרתמ  הזע  לבחבו  ןורמושו  הדוהי  רוזאבש  םידחא  םישדוח  הזמ  "
העיגפ וא  םילארשי  חצר  לארשיל , תפות  תוינוכמ  תרדחה  םינומירו , הרעבת  יקובקב  תכלשה  םיכרד , ידצב  הלבח  ינעטמ  תחנה 

"A יחטשל םיסנכנה  םילארשיב 

יעוריא לארשיב , ןהו  םיחטשב  ןה  םישחרתמ , ובש  בצמ  אוה  יניטסלפה  דצהו  לארשי  ןיב  םייקה  יחכונה  בצמה  יכ  הלוע , ליעל  רומאהמ  . 9
. ירו ` גע ןיד  קספב  עבקנש  יפכ  ןיוזמ " ךוסכס   " וא ןיוזמ " תומיע   – " תירבעל םוגרתב  וא  " armed conflict  " לש בצמ  והז  שממ . לש  המיחל 

רורט ןוגרא  לש  הפקתמב  וריכה  ןה  תוינפקות ; תונידמ  דגנ  יאבצ  קבאמל  ליבקמכ  רורט  דגנ  קבאמב  וריכה  םלועה  תומוא  םג  . 10
תוצרא רבמטפסמ 2001 ;)  1373 סמ ` ןוחטבה  תצעומ  תטלחה  ואר –   ) םיימואלניבה ןוחטבהו  םולשה  תא  תנכסמה  תניוזמ ` הפקתה  כ`
עגפש רורטה  ןוגרא  ןיבל  הניב  ןיוזמ  תומיע  לש  ומויק  לע  תילמרופ  הזירכה  ףא  רבמטפסב 2001  הפקתמהמ  תורישי  העגפנש  תירבה 

. הב

וא זרכומ   ) םילא ךוסכס  לש  בצמ  לכ  לולכל  היה  ודועיי  רשא  ימואלניבה , טפשמב  שדח  חנומ  עבטוהו  שבגתנ  םירשעה  האמה  ךלהמב 
םויה רוגשה  חנומהש  ירה  וז  תוחתפתה  תובקעב  ןיוזמ ." תומיע   " אוה הז  חנומ  תחא . הנידמ  תוחפל  וב  תברועמ  רשא  זרכומ ) וניאש 

ידכ םילוע  םניאש  םיפסונ , םינוש , םיניוזמ  םיכוסכס  לש  םיבצמ  םויה  ללוכה  ןיוזמ ," תומיע   " חנומה וניה  םינוש  םיגוסמ  המיחל  יבצמ  רואיתל 
. המחלמ

". ןיוזמ תומיע   " חנומב תירבעב  ךליאו  ןאכמ  הז  בצמל  סחייתנ  תוחונה  ךרוצל 

לושכמה תמקה  לע  תוטלחהה 

הצעומה שאר  לע  לירפא 2001  שדוחב  לטוה  ךכמ  האצותכ  לארשיב . היסולכוא  יזוכירב  ויה  ץרמ 2001  שדוח  דע  םיעוגיפה  רקיע  . 11
ךלהמב הנשכ . הכשמנ  הטמה  תדובע  םיעוגיפה . תא  רוצעל  ןוחטיבה  תוחוכל  עייסיש  לושכמ  תמקהל  הטמ  תדובע  זכרל  ימואל  ןוחטיבל 

, יזיפ ץיח  לש  יתנגה  יעצמא  תמקה  אלל  יכ  ררבתה  לירפא 2002 , - ץרמ םישדוחב  תודבאתהה  יעוגיפ  לג  רובג  םע  דחוימבו  תנש 2002 ,
ינפמ הנגה  קפסל  היהי  ןתינ  אל  רוזאב –  םייחה  םילארשיהו  לארשי  ןיבל  רוזאב  םיניטסלפה  םיבשותה  תיברמ  ןיב  ףוצר , לושכמ  ונייה – 

. םירחא םיעוגיפו  םידבאתמ  םילבחמ 

לש בלש א ` תמקה  לע  הלשממה  הטילחה  ינוי 2002  שדוחב  לושכמ . תמקהל  תינכת  הלשממל  הגצוה  לירפא 2002  שדוחב  . 12
כ- המורדבו , םילשורי  ןופצב  םיעטק  ינשו  כ-120 ק"מ , הנקלא –  דע  המורד  םלאס  רפכמ  רוזאהו –  לארשי  ןיב  םיעטק  השולשב  לושכמ 

ילוי 2003. שדוחב  הבורב  המייתסה  בלש א ` תמקה  םכרוא . 22 ק"מ 

דמחמ םאסתבא  "צ 8172,8532/02  גבב דבכנה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספב  טרופ  לושכמה  לש  ותמקה  רבדב  הטלחהה  רואית  . 13
: ןמקלדכ םסרופ ) אל   ) תיברעמה הדגב  "ל  הצ תוחוכ  דקפמ  םיהארבא נ `



תא קזחלו  רפשל   ` הרטמב ימואל  ןוחטיב  יניינעל  םירשה  תדעו  ידי  לע  םויב 14.4.02  הלבקתה  הדרפהה  רדג  תא  םיקהל  הטלחהה  "
הדוהי ימוחתמ  תינלבח  תוליעפ  תרידח  עונמלו  שבשל  לכסל , ידכו  רורטה , םע  תודדומתה  תרגסמב  תויעצבמה  תולוכיהו  תוכרעהה 

רקיעב רטמוליק , לש 116  ךרואב  לושכמ  תמקה  לע  טלחוה  וב  םויב 23.6.02  הלשממב  ןויד  רחאל  הרשוא  וז  הטלחה  לארשיל .` ןורמושו 
רחבנ לושכמה  לש  יפוסה  יאוותה  רורט . יעוגיפ  עוציב  םשל  םדו  סרה  יערוז  םילבחמ  תובר  םימעפ  ורדח  םכרד  רשא  םישיגרה  םירוזאב 

.14.8.02 ימואל ב - ןוחטיב  יניינעל  םירשה  תדעו  ידי  לע  רשואו  םייעוצקמ  םימרוג  םע  ףותישב  םייאבצו  םיינוחטיב  םימרוג  ידי  לע 
םימרוגה לש  םתסיפת  יפ  לע  לארשי . תנידמ  ימוחתל  םירחא  םילבחמו  םידבאתמ  םילבחמ  לש  רבעמ  םוסחל  דעונ  רפתה  בחרמ 

םא ןורמושו . הדוהי  רוזאב  ורוקמש  רורטב  המיחלב  יזכרמ  ביכרמ  וניה  רפתה  בחרמ  תריצי  אשונה , לע  םידקפומה  םייאבצהו  םיינוחטיבה 
לארשיל הרידח  בכעל  איה  לושכמה  לש  ותילכת  ירה  םילבחמ , תרידח  ינפמ  תטלחומ  המיסח  םושמ  םקומה  םוסחמב  היהי  אלש  לככו 

רחא ףדרמ  עצבל  םימחולה  תוחוכל  רשפאיש  יפרגואיג  ןוחטיב  בחרמ  רוציל  ךכו  הרידחה , םוקמל  תוחוכה  תעגה  רשפאיש  ןמז  קרפל 
. הנידמה ימוחתל  םתסינכ  םרטב  םילבחמ 

תומדא וספתנו  וספתיי  לושכמה  תמקה  ךרוצל  בחרמה . רוזאבש  םיניטסלפה  םיבשותב  תעגופ  רפתה  בחרמ  תמקהש  קפס  ןיא 
. עקרקל םתושיגנ  עגפיהל  םג  הלולע  םתושרבש , תועקרק  לצנל  םיבשותה  לש  םתלוכיב  תיתועמשמ  העיגפ  םרגיהל  הלולעו  תויאלקח 

." םיבורמ םדא  ייחב  הלעש  בצמ  םייתנשמ - הלעמל  רבכ  רוזאה  ןותנ  וב  המיחלה  בצמ  לש  האצות  איהו  העשה  חרוכ  איה  וז  העיגפ 

לש -75 ק"מ  כב םויכ  תועצבתמ  תודובעו  לושכמ , לש  לכה כ-180 ק"מ  ךסב  ומקוה  םויה  דעו  לושכמה  תמקה  לע  טלחוה  זאמ  . 14
השקמ לושכמה  םקוה . אוה  םהב  םירוזאב  רורטה  יעוגיפ  תתחפהל  ואיבהו  חטשב , ורכינ  לושכמה  תמקה  לש  תואצותה  יכ  ןייוצי , לושכמ .

. תיחרזאה היסולכואה  לש  הייח  לע  הנגהה  לע  לקמו  לארשיל  םידבאתמ  םילבחמ  לש  תוננתסהו  רבעמ  לע 

: םיעוגיפ עצבל  רורטה  ינוגרא  לע  השקיה  לושכמה  םהבש  םירקמל  תואמגוד  וטרופי  ןלהל 

הרצק םכרד  התיה  לושכמה  אלמלא  םענקויב . רפס  תיבב  תודבאתה  עוגיפל  םכרדב  ןינ  רוזאמ ג` םילבחמ  ינש  ואצי  םויב 3.12.03  א .
םדיב התיהש  "ל , הצ תוחוכ  וחילצה  רתוי , הכורא  התיה  םכרדש  רחאמ  חרזממ . הפקועלו  תוסנל  וצלאנ  לושכמה  לשב  םלואו  תיסחי ,

. לארשי חטשל  ועיגה  םרט  דוע  םילבחמה  תא  סופתלו  ןגראתהל  הארתה ,

ךא לושכמה , ךרד  רודחל  הסינו  לארשי  ךותב  עוגיפ  עצבל  הצר  םכשמ  אציש  דבאתמ  לבחמ  ןוזע . דיל  עוגיפ  עצוב  םויב 3.11.03  ב .
. דחא לייח  לש  ותעיצפל  םרגו  יאבצ , פי  ` גל ךומסב  ץצופתהל  ץלאנ  לבחמהו  תוליעיב , רוזאב  םיסורפ  ויה  "ל  הצ תוחוכ 

, םרכ לוט  רוזאמ  לארשיל  תאצל  רחב  אוה  לארשי . ךותב  תודבאתה  עוגיפ  עצבל  הרטמב  םכשמ  אצי  דבאתמ  לבחמ  םויב 9.10.03  ג .
. םרכ לוטב  רושיקהו  םואתה  תלהנימ  לש  םירושיאה  ןולחב  עוגיפה  תא  עצבל  טילחה  ןכלו  חילצה , אל  ךא 

עיפשמה יתועמשמ  לושכמ  הווהמ  ןכא  הז  רוזאב  לושכמה  יכ  הלוע , ןורמושה  רוזאמ  םינוש  רורט  יליעפ  לש  תוריקחמ  יכ  רמאיי , יללכ  ןפואב 
לושכמה לש  ומויק  לשב  יכ  תוריקחב , הלע  ףסונב  לארשי . תנידמ  ימוחתל  םילבחמ  רידחהל  ןורמושב  רורטה  תויתשת  לש  ןתלוכי  לע 

. הדוהי רוזאב  ןוגכ  לושכמה , הנבנ  םרט  םהב  םירוזא  ךרד  לארשיל  םילבחמ  תרדחהל  תויפולח  םיכרד  אוצמל  רורטה  ינוגרא  םיצלאנ 

בישמה תדמע 

רורט ינוגריא  ועציבו  ומזיש  םיירזכא  רורט  יעוגיפ  לש  םידקת  רסח  לג  בקעו  תובקעב  קרו  ךא  טלחוה  לושכמה  לש  ותמקה  לע  . 15
אל תעל , תעמ  ררשש  השק  ינוחטב  בצמ  ףרחו  תנש 1967 , זאמ  ופלחש  םינשה  תורשע  ךשמבש  הדבועה  ךכ  לע  דיעת  םיניטסלפ .

. הזכש לושכמ  לארשי  תולשממ  ומיקה 

, תילארשי תיחרזא  היסולכוא  יזוכירב  םידבאתמ  םילבחמ  לש  העפותה  טרפבו  םידקת , ירסח  םיבחרנ  םיפקיהב  רורט  לש  העפותה  . 16
, רורט יעוגיפב  םילארשי  וחצרנ 132  תע  סרמ 2002 , לש  םימדה  שדוחב  האישל  העיגהו  תנש 2001 , ףוסמ  לחה  דואמ  המצעתהש 

. וז הדירחמ  העפות  םע  תודדומתהה  ןפוא  תא  שדחמ  ןוחבל  הלשממהו  ןוחטיבה  תוחוכ  תא  הבייח 

ימוחת ךותל  אבצ  תוחוכ  וסנכנ  ותרגסמב  ןגמ ," תמוח   " עצבמב טלוב  יוטיב  ידיל  ואבש  םייפקתה , םידעצב  הטיקנב  לחוה  דחא  דצמ  . 17
. םיניטסלפה ברקמ  ןהו  וניתוחוכל  ןה  םיעגפנ  ויה  המיחלה  יעוריא  תרגסמב  עודיכ  תיניטסלפה . תושרה  לש  הטילשב  ויהש  םיחטשה 

ןיב תיזיפ  דירפיש  לושכמ  תמקה  םשארבו  םידבאתמה , תעפות  דגנכ  םייתנגה  םיעצמאב  הטיקנ  רשפאל  םיכילהה  וצאוה  ליבקמב 
. םיילאיצנטופה םהיתונברק  ןיבל  םילבחמה 

םשויו הזע , תעוצרב  החלצהב  הסונ  תיחרזאה  תילארשיה  היסולכואה  ןיבל  םילבחמה  ןיב  דירפהל  תנמ  לע  יזיפ  לושכמב  שומישה  . 18
הזע תעוצרמ  םידבאתמ  םילבחמ  ואצי  אל  רדגה  תלעופ  םהב  םינשה  ךלהמב  ןכאו , רדג , תפקומ  הזע  תעוצר  םיעשתה . תונש  עצמא  זאמ 

. רדגה ךרד  לארשיל 

ותילכת תויסולכואה . ןיב  ךוכיחה  תא  ןיטקהלו  תילארשי  הייסולכוא  יזוכירל  עיגהל  םילבחמה  לע  תושקהל  אוה  לושכמב  ןומטה  ןויערה  . 19
ששחה הרידחה . םוקמ  לא  תוחוכה  תעגה  תא  רשפאיש  ןמז , קרפל  לארשיל  הרידח  בכעלו  םילבחמ  לש  תוננתסה  עונמל  לושכמה  לש 

ןוחטב בחרמ  שרדנ  ןכל  ותייצח . תא  לכסל  תנמ  לע  ןמזב  עיגהל  ולכוי  אל  ןוחטיבה  תוחוכ  יכו  תורידחה , לכ  תא  ענמי  אל  לושכמה  יכ  אוה 
ועמטייו לארשי  תנידמ  ימוחתל  ורדחי  הלאש  םדוק  םילבחמה , רחא  "ש , ויא םוחתב  ףדרמ , עצבל  םימחולה  תוחוכל  רשפאיש  יפרגואיג 
קוחירב לושכמה  םוקימ  לארשי . תנידמ  ימוחתמ  םיוסמ  חווטב  לושכמה  םקוממ  םישיגרה , םירוזאב  רקיעבו  ךכל , יא  רותסמ . תומוקמב 

"ש. ויא םוחת  ךותב  םיילארשיה  םיבושיה  לע  הנגה  וא  םייפרגופוט  םילוקיש  ומכ  תורחא  תוביסמ  םג  םיתיעל  עבונ  לארשי  ימוחתמ  םיוסמ 
יפלכ עוגיפה  תונויסנ  תרבגהל  איבת  לושכמה  תמקה  יכ  ןוחטיבה  ימרוג  תכרעהמ  עבונ  הלא  םילארשי  םיבושיי  לע  הנגהב  ךרוצה 

"ש. ויא חטש  ךותב  םילארשי 

. שקבתמו יעבט  דעצ  והז  יכ  הארנ  םינש  שולש  לעמ  תררושה  השקה  תינוחטיבה  תואיצמב 



, תילארשי הייסולכוא  דגנ  ןווכמה  רורטה  תמרב  היופצה  הדיריה  היתובקעבו  לושכמה  תמלשה  םע  יכ  הניה  הבשחמה  ךכל , רבעמ  . 20
תולחומה העונתה  תולבגמ  לש  םוצמצו  הרסהל  ןכו  תוינלטקה  היתואצות  לע  תיפקתה , תיעצבמ  תוליעפב  ךרוצה  תנטקהל  רבדה  ליבוי 

. חטשה קמועב  םג  רוזאב , תיניטסלפה  הייסולכואה  לע  םויה 

םהיתומדאש הלא  לש  ןה  "ש –  ויאב םיימוקמה  םיבשותב  םיוסמ  חרואב  םירבדה , עבטמ  עוגפל , הלולע  רפתה  בחרמ  תמקה  . 21
לככ םצמצל , ןתילכתש  םיכרד  רפסמ  בישמה  טקנ  ןכל  לושכמה . לש  יברעמה  וקלחבש  ןוחטיבה  בחרמב  םיררוגתמה  הלא  לש  ןהו  וספתנ ,

תלילס ןוחטיבה , יכרוצל  שרדנ  וניא  רבדה  דוע  לכ  העיגפה  תא  ענמיש  ןפואב  יאוותה  ןונכת  לע  רבודמ  וז . הייסולכואב  העיגפה  תא  ןתינה ,
תעיבק ןכו  ול , הצוחמ  לא  בחרמה  יבשות  לש  רבעמל  םירדסה  תעיבק  הספתנ , םתמדאש  הלאל  םייוציפ  םולשת  תויפולח , םיכרד 

. רפתה בחרמ  ךותבש  תויאלקחה  תועקרקה  דוביע  תא  ורשפאיש  םירדסה 

השק האצות  יהוז  רוזאהמ . קלח  אוהש  חטשב  םיניטסלפ  לש  תישפוחה  העונתה  לע  תולבגמ  לש  ןתלטהל  איבמ  ףא  לושכמה  . 22
ןוחטיב יכרצל  םיחטש  תריגס  יכ  רוכזל  שי  תאז , םע  הייסולכואה . יכרצל  הנעמ  תתלו  ולא  תולבגה  םצמצל  תנמ  לע  לכה  השוע  בישמהו 
םילבחמ לומ  ןיוזמ  תומיע  לש  ומוציעב  טרפב  העונת , תולבגמ  תלטה  םג  ומכ  תיתמחול , השיפתל  ןותנה  חטשב  לבוקמו  יקוח  דעצ  הניה 

ימ לכ  םילודג . תילארשי  היסולכוא  יזוכיר  וב  שיש  חטש  אוה  לושכמל  רבעמ  אצמנש  חטשה  תיחרזאה . הייסולכואה  ברקב  םילעופה 
חטשל םיניטסלפ  תסינכ  לע  הרקבו  הטילש  היהת  אל  םא  לארשי . תנידמ  לש  החטיש  ךותל  ישפוח  ןפואב  עונל  לוכי  לושכמה  תא  רבועש 

. ןכותמ ןקורי  לושכמה  דוסיב  דמועש  ןויערהש  ירה  הז ,

תולקוש ךרוצה  תדימבו  רוזאה , לש  םיניטסלפה  ויבשות  ייח  לע  לושכמה  לש  ותמקה  תוכלשה  תא  תעה  לכ  תונחוב  ןוחטיבה  תויושר  . 23
םיבר םיישקל  המרג  לושכמה  תמקה  יכ  דבעידב , ררבתה  םהב  רשא  םימייוסמ , םירקמב  םיבשותה . לע  לקהל  המגמב  םייונישו  תולקה 

היסולכואה לש  םייחה  םקרמב  העיגפה  תא  םצמצל  וב  שי  רשא  רחא , יפולח  יאוות  םייק  רשאכו  תיניטסלפה  היסולכואל  דחוימב 
היה הליחתכלמ  רשא  הייקרש , לא  העקב  רפכה  רוזאב  לשמל  היה  ךכ  יאוותב . םייוניש  תסנכה  לע  ןוחטיבה  תויושר  וטילחה  תיניטסלפה – 
תא קרפלו  רפכל , תיברעמ  לושכמה  יאוות  תא  קיתעהל  טלחוה  הז  םירבד  בצמ  רציש  םיישקה  תובקעב  ךא  לושכמה , לש  יברעמה  ודיצמ 

. הליחתכלמ םקוהש  הז  עטקב  יחרזמה  יאוותה 

םע דחא  הנקב  הלוע  רדסהה  תימוקמה . היסולכואה  יכרצל  תושיגר  ךותו  יניינע  ןפואב  םשוימה  יואר  רדסהב  רבודמ  בישמה  תעדל  . 24
. רוזאה יבשותב  העיגפה  ןיבל  םידבאתמה , רורט  תייעבל  הנעמ  ןתמב  יטירקה  ךרוצה  ןיב  יוארכ  ןזאמו  ימואל , ןיבה  ןידה 

תוקלחנ לושכמל  םיכומסה  םירוזאב  תיניטסלפה  היסולכואה  לש  הייח  תלקהל  םינוש  םירדסה  םושיי  יפלכ  הריתעב  תולעומה  תונעטה  . 25
תונעטל רשפאה , לככ  הנעמ , ןתניי  ןכו  יללכה , רושימב  ולא  תונעטל  םיבישמה  לש  םתדמע  רקיע  טרופת  ןלהלו  םיאשונ , רפסמל 

. תוינטרפה

רוגס חטש  לע  הזרכהה 

בלשל א` ךומסב  םיאצמנה  םימיוסמ  םיחטש  יבגל  הלח  חפסנב ע/4 , הריתעל  הפרוצש  םוימ 2.10.03 , רוגס , חטש  לע  הזרכהה  . 26
יבגל כ- לוחל  וז  הזרכה  הרומא  לושכמה  לש  ותיינב  תמלשה  םע  םיניטסלפ . םויכ כ-5000  םיררוגתמ  הז  חטשב  ול . ברעממו  לושכמה  לש 

הייהשו ברעמל  חרזממ  לושכמה  רבעמ  לע  תולבגמ  הליטמ  הזרכהה  לושכמל . ברעממ  וררוגתי  רשא  לכה  ךסב  םיניטסלפ   10,000
לש תושקבב  םויכ  לפטמ  יחרזאה  להנימה  יכ  ןייוצי , לארשיל . הסינכ  ענומה  לושכמ  לכ  ןיא  ברעמ  ןוויכלש  רחאמ  רפתה ," בחרמ  ב"

קפנוה םהל  הזרכהה , םוחתב  עבק  יבשותל  ןה  םישקבמל , ונתינ  רבכ  םירתיה  יפלאו  רוגסה , חטשל  הסינכל  םירתיה  תלבקל  םיניטסלפ 
". רפתה בחרמ  סנכיהל ל" והשלכ  ךרוצ  םהל  שי  רשא  םיניטסלפ  םיבשותל  ןהו  יוהיז , יכרצל  דועית 

. וברוסי רתיהל  םהיתושקבש  םישנא  לש  םניינעב  תינטרפ  ןודל  תכמסומ  רשא  ררע , תדעו  המקוה  הזרכהה  תרגסמב  יכ , ןייוצי  . 27

הריתעב םישקובמה  םידעסל 

: לושכמה ןמ  קלחכ  ומקוהש  םירבעמה  תחיתפ  ידעומ  ןינעל 

, הנשב םירופס  םימי  טעמל  עובשב , םימי   7 הממיב , תועש  רבעמל 24  םיחותפה  םירעש  השולש  שי  הריתעה  אשונ  רדגה  עטקב  . 28
ךרדב םיחתפנ  רשא  םידימלת , רבעמל  םירעש  וא  םייאלקח  םירעש  םניה  םרקיעבש  םיידועיי , םירעש  םנשי 42  ןכ  ומכ  םירופיכה . םוי  ןוגכ 

. ברע תונפל  וא  םיירהצה  רחאו  םיירהצב  רקובב , םויב –  םימעפ  שולש  ללכ 

היסולכואה יכרצ  ןיב  ןוזיא  ךותמ  עבקנ  אלא  "ל , הצ ידי  לע  יתורירש  ןפואב  טלחוה  אל  םינושה  םירבעמה  תחיתפ  לש  םינמזה  חול  ללככ ,
םלומו דכו ,` םיאלקחה  תדובע  רפס , יתבב  םידומיל  ןוגכ  םוקמה , לש  םינושה  םיכרצה  ןובשחב  ואבוה  הז  ןוזיא  תרגסמב  ןוחטיבה . יכרצו 

. רדגה ךרואל  "ל  הצ לש  תועובק  תודמע  תורשע  תקזחה  לש  םיינוחטיב  םיטביהו  "ל  הצ לע  תולטומה  תורחא  תולועפ  םדא , חוכ  תולבגמ 

ןבומ יכ  םא  הלא , םיקוסיעמ  םתיבל  םיבשו  םידומילל  וא  הדובעל  םיאצוי  םישנא  ןהבש  תועובק  תועש  ןנשי  ללכ  ךרדב  יכ  דמלמ  ןויסינה 
חוכ תבצמ  םא  םג  םירחא . וא  םייאופר  םימעטמ  םיפוחד  םיבצמב  רתיה , ןיב  תורחא , תועשב  רובעל  ושקבי  רשא  םישנא  שי  תחא  אלש 

, יתימא ךרוצ  ךכב  היה  םא  בר  קפס  הממיב , תועש  ךשמב 24  םייאלקחה  םירבעמה  תורשע  תחיתפ  תא  תרשפאמ  התייה  "ל  הצב םדאה 
. םוי לכב  תומייוסמ  תועשב  דקמתמ  םיבשותה  תיברמ  לש  רבעמהש  ןוויכ 

רפסמ תומייק  םלוא  ודיצל , תומסרופמו  רבעמ  לכל  ועבקנש  תועשב  קר  חותפל  שי  םירעשה  תאש  תועבוק  אבצה  תודוקפ  ללככ , . 29
: ןמקלדכ ןה  הלא  תויורשפא  ועבקנש . תועשל  ץוחמ  םג  םירעשה  תחיתפל  תויורשפא 



םיעצמא תרזעב  ןלהל , טרופיש  יפכ  תושימגב  ותוא  םימשיימ  "ל  הצ תוחוכו  השקונ , וניא  תועובק  תועשב  םירעשה  תחיתפ  רבדב  ללכה  א .
, םש ותואצמיה  רשפ  תא  קודבל  םילייח  לש  רויס  חלשנ  םיבר , םירקמב  רעשל , םדא  ברקתמ  וב  הרקמבו  םירעשה  לע  םיפוצ  םיינכט 

חטשב םירייסמה  םילייחה  לצא  םייוצמ  םירעשה  תוחתפמ  רבעמל . רעשה  תא  חותפל  םילייחה  םיאשר  תאז  תוקידצמ  תוביסנה  רשאכו 
ץוחמ םג  רעשה  תא  חותפל  ןתינ  דכו ,` תופורת  םיעוצפ , סנלובמא , רבעמ  ךרוצל  םיירטינמוה  םירקמב  ןוגכ  ךרוצה , תדימבו  עובק  ןפואב 

. תורדגומה תועשל 

. םייוסמ רעש  תא  חותפל  שקבלו  יחרזאה  להנימה  לש  רושיקהו  םואיתה  תלהנמל  תונפל  יניטסלפה  רושיקה  דרשמ  לוכי  ןמז  לכב  ב .
ןוקית ךרוצל  םיניטסלפ  עוצקמ  ישנא  לש  רבעמ  רבעב  רשוא  יכ  ןייוצי , המגודה  םשלו  תוומו , םייח  לש  םירקמב  קר  רבודמה  ןיא  שגדוי ,

. םימ תורוניצ 

. לא תיבב  יחרזאה  להנמה  תדקפמב  םקוממה  ירטינמוה  דקומ  בישמה  ליעפמ  חטשב , תוררועתמה  תויעבל  ידיימ  הנעמ  קפסל  ידכב  ג .
. תיברעה הפשב  םג  םינופל  הנעמ  וב  ןתינו  ורפסמש 9977733-02  רוזאה , יבשות  ברקב  םסרופש  יווק  בר  ןופלט  רפסמ  דקומל 

שקבלו דקומל  תונפל  םילוכי  םה  תורדגומה , תועשל  ץוחמ  םירעשה  תחיתפל  םיניטסלפה  םיבשותה  םיקוקז  םהב  םיירטינמוה  םירקמב 
. היעבה ןורתפב  ידיימ  עויס  קינעהל  םיחנומ  רשא  םיכמסומה  "ל  הצ ימרוגל  ידיימ  ןפואב  היינפה  תא  ריבעמ  דקומה  םייוסמ . רעש  חותפל 

, ןחוב "ל  הצ אשונב . "ל  הצ לש  ותוליעפ  אולמ  תא  תופקשמ  ןניא  םירעשב  רבעמל  תופוחד  תויעב  ןורתפל  הלא  םיכרד  שולש  שגדויו , . 30
תמקהו תלילסל  יאוותה , לש  ויונישל  לעופ  אוה  ןתינ  רבדהש  לככו  תיניטסלפה , הייסולכואה  לע  לושכמה  לש  ותעפשה  תא  ףטוש , ןפואב 

לש הייח  תוחרואל  לושכמה  תמקה  תמרוגש  תועפשהה  רועזמ  םתרטמש  תופסונ  תולקה  תריצילו  יניטסלפה  דצה  רובע  השיג  יכרד 
. המימתה תיניטסלפה  הייסולכואה 

םיחותפה 24 םירעשה  תשולשב  םייאלקח  םירתיה  ילעב  לש  רבעמה  תלאש  אבצה  תויושר  ידי  לע  הנחבנ  הלא  םימיב  לשמל , ךכ  . 31
בחרמל סנכיהל  וצריש  הדימב  הממיב , תועש  םיחותפה 24  םירבעמב  רובעל  ולכוי  םייאלקח  םירתיה  ילעב  יכ  טלחוהו , הממיב , תועש 

בורקה ןמזב  לעפות  וז  הטלחה  דבלב . תומייוסמ  תועשב  םיחותפה  םייאלקחה  םירבעמה  תחיתפ  תועשב  אלש  ונממ  תאצל  וא  רפתה 
. רתויב

םושייב םיישק  וררועתה  םיתיעל  ןכאש  "ל  הצ ידי  לע  אצמנ  לושכמה  יאוות  ךרואל  םירעשה  תחיתפ  לש  תוליעפה  רחא  בקעממ  . 32
, םירעשה רפסמ  תא  םצמצל  םהבו  םייוניש , רפסמ  גיהנהל  "ל  הצ לקוש  ולא , םירקמ  תובקעב  םירעש . רפסמ  תחיתפ  רבדב  תוארוהה 

ועבקנש החיתפה  תועשב  האלמ  הדימעל  תוחוכה  תא  תוצקהל  היהי  ןתינש  ידכב  םידימלתל  תועסה  ןממלו  תויאלקח  םיכרד  רישכהל 
. רויסה תודיחי  לע  סמועהמ  ותיחפיו  המישמה  תא  ועצביש  םייחרזא  םיחטבאמ  תריכש  ןוגכ  םיפסונ  תונורתפ  םילקשנ  ןכ  ומכ  םירעשל .

. ןינעב תויפוס  תוטלחה  ולבקתה  םרט  הז  בלשב 

: םייאלקח בכר  ילכ 

לש שארמ  רושיאו  םואתב  קר  ירשפא  ולש  יברעמה  דצה  רבע  לא  לושכמה  לש  יחרזמה  דצה  ןמ  םירחאו  םייאלקח  בכר  ילכ  רבעמ  . 33
םייק ךכיפלו  בכר  ילכ  תקידבל  םישורדה  םיעצמאה  תא  םיללוכ  םניא  םייאלקחה  םירעשה  ןכש  םיינוחטיב , םימעטמ  תאזו  אבצה , ימרוג 

בצמבו לארשיל  עיגהל  השעמל  םהל  רשפאמ  לושכמה  תא  בכר  ילכ  רבעמ  ףסונב , המיחל . יעצמאו  ץפנ  ירמוח  תרבעהל  ולצוניש  ששח 
. תינלבח תוליעפל  עויסל  שמשל  לולע  רבדה  יחכונה 

רשא םירחאו , םייאלקח  בכר  ילכ  רבעמל  םירתיה  קיפנהל  הכמסוה  רוזאב  יחרזאה  להנימה  לש  רושיקהו  םואיתה  תלהנמ  תאז , םע  דחי 
 - לשמל ךכ  לושכמה . תא  בכר  ילכ  רבעמל  םירתיה  תואמ  םויה  דע  וקפנוה  לעופב  רוזאה . יבשות  לש  םהיכרצ  תא  ותרשי 

. תויאשמו םירדנט  םייאלקח , בכר  ילכ  לש 73  רבעמל  םירושיא  רושיקהו  םואיתה  תלהנמ  הקיפנה  היליקלק  רוזאב  א .

בכרה ילכ  תא  םג  רפתה  בחרמל  ומיע  סינכהל  יאשר  רפתה  בחרמל  הסינכ  רתיה  לביק  רשא  יאלקח  ןוערפ , תוברל  םרכ , לוט  רוזאב  ב .
.; ותושרבש יאלקחה 

. םייאלקח בכר  ילכל  םירתיה  וקפנוה 22  ןינ  תפנב ג` ג .

הריתעבש תופסונ  תונעטל 

סוי רפכה ג`

סוי רפכה ג` תצעומ  םע  םכוס  היעבה  תא  רותפל  ידכ  רדגל . ברעממ  רתונ  סוי  רפכה ג` לש  םימה  תובאשממ  קלח  הריתעה  ןמ  הלועכ  . 34
ךרוצל סוי . ` גב רפכה  יתבל  דע  ועיגיו  רפתה  וק  לושכמל  תחתמ  הביאשה , תונחתמ  םימה  תא  וליבויש  תורוניצ  תחנהל  לעפת  הצעומה  יכ 
תעכו יחרזאה  להנמל  תורוניצה  תחנהל  היתוינכות  תא  השיגה  סוי  תצעומ ג` בישמה . ידי  לע  לושכמל  תחתמ  םימיאתמ  תורוניצ  וחנוה  הז 

. רושיא ינפב  תינכותה  תדמוע 

םירדסה וגהנוה  ןכו  רבעמ  ירושיא  תיבה  יריידל  יחרזאה  להנמה  ידי  לע  וקפנוה  סוי  ` גב רדגל  תיברעמ  ראשנש  דדובה  תיבל  סחיב  . 35
ושקביש הדימב  םייוציפ  םולשת  תיבה  ילעבל  עיצהל  בישמה  תנווכב  ףסונב , לושכמה . תא  םיריידה  רבעמ  תא  רשפאל  תנמ  לע  םימיאתמ 

םיקזנ רעשל  ומרגנש  רחאל  יכ  רמאיי , תיבה  יבשותל  רבעמה  רעשל  סחייתהב  לושכמל . חרזממ  ררוגתהל  רובעלו  םתיב  תא  בוזעל 
. תיבה יבשות  תא  תרשל  ךישמי  אוה  ןכלו  ורגוסל , אלש  טלחוה  ךא  ותריגס , הלקשנ  םידבכ 

םיעובקה םירבעמה  ינש  תחיתפ  ידעומ  תא  יברעמה  רעשה  לע  הלתנש  רכזמב  םסרפ  "ל  הצ יכ  הריתעב , ןעטנ  סוי  רפכל ג` סחייתהב  . 36



םינילמ לעופב , םלוא  םויב , םימעפ  שולש  חתפיהל  םירבעמה  םירומא  רכזמל  םאתהב  ימורדה . רעשהו  יברעמה  רעשה  רפכל - ךומסב 
םירעשה יכ  ןעטנ  םיגחה , תפוקת  ךלהמב  ףסונב , קפסמ . אלו  רצק  וניה  םתחיתפ  ןמז  ךשמו  הרידס  הניא  םירעשה  תחיתפש  םירתועה 

םוי 20.10.03. דע  ליגל 38  תחתמ  םירבג  לש  רבעמה  ענמנ  םירעשה  וחתפנשכו  םוי 15.10.03 . דע  םוימ 4.10.03  םירוגס  ויה 
, תאז םע  דחי  ןכמ . רחאל  םימי  רפסמ  הלבגוה  םהב  העונתהו  הרומאה  הפוקתב  ורגסנ  ןכא  םירעשהש  ךכ  לע  קלוח  וניא  בישמה 

המרגו םיסקמ "  " תדעסמב ינחצר  רורט  עוגיפ  העציבו  לושכמה  תא  רובעל  ןינ  תבשות ג` החילצה  םויב 4.10.03  יכ  ןייצל , וחכש  םירתועה 
לש תינמז  המיסח  לע  ןוחטיבה  רש  טילחה  הז  עוגיפ  עקר  לע  םירחא . םיששכ  לש  םתעיצפלו  םימימת  םיחרזא  דחאו  םירשע  לש  םתומל 

. לושכמבש םירעשה  ךרד  הסינכה 

םישמשמה םייאלקח  םיבכר  ינש  קרו  רבעמ . ירושיא  םדיל  ולביק  אל  שיא  םיאלקחה כ-150  תוחפשמ  ךותמש  םירתועה  םינעוט  דוע  . 37
. רוגס יאבצ  חטש  זרכוה  רוזאהש  םושמ  םייאלקחה  םיחטשב  ןולל  םילוכי  אל  םג  םיאלקחה  םירעשה . תא  רובעל  רושיא  ולביק  הלבוהל 

םיכרצל רבעמל  םירתיה  ולביק  סוי  רפכה ג` יבשותמ  יכ כ-750  הלוע , יחרזאה  להנימה  ידיבש  םינותנמ  יכ  רמאיי , הלא  תונעט  ןינעל 
יאשר הברוס  וא  התחדנ  ותשקבו  םירחא  וא  םייאלקח  םיכרצל  לושכמה  רבעמל  רושיא  תלבקל  השקב  שיגה  רשא  םדא  לכ  םייאלקח .
רבעמל םירתיה  סוי 12  יבשותל ג` ונתינ  ןכ  ומכ  ופוגל . ןחביי  וניינעו  רוגס , חטש  לע  הזרכהל  םאתהב  המקוהש  ררע  תדעול  ררע  שיגהל 

ןושיל שקבמש  עובק  בשות  וניאש  םדא  ןוחטיב  ימעטמ  יכ  רמאיי , לושכמל  ברעממ  אצמנה  חטשב  הנילל  סחייתהב  םייאלקח . בכר  ילכ 
. רבעמה רושיא  תרגסמב  ךכל  רתיה  לבקל  שרדנ  ולא  םיחטשב 

: הראב תברי ג` ח`

לע השקמ  לושכמה  יכ  םינעוט  םירתועה  רוגס . חטש  לע  הזרכהה  םוחתב  רדגה , יאוותל  תיברעמ  השעמל  היוצמ  הרבא  תברי ג` ח` . 38
לע םיבשותה  וכמסנ  רדגה  תמקה  דעו  האופר  יתורישו  תואפרמ  רפס , יתב  ןוגכ  םיינויח  םיתוריש  םימייק  אל  םוקמבש  ןוויכמ  םהייח 

. םיקודה םייתחפשמ  םירשקב  םירושקה  םירפכ  ןיב  לושכמה  קתנמ  ןכ , ומכ  היליקלקו . םרכ  לוט  םירעב  םיתוריש 

םושמ תאזו  תיאלקחה  םתקופת  התחפ  ךכמ  האצותכו  תיאלקחה  םתמדאל  עיגהל  םילוכי  אל  םוקמב  תומדאה  ילעב  יכ  םינעוט  םירתועה 
דעוימה רעשה  ףא  םתנעטל , דבלב . םירומו  םידימלת  רבעמל  דעוימה  םרכ ) לוט  הרבא - רבעמ ג`  ) דחא רבעמ  םייק  הראב  תברי ג` ` חבש

. שיגנ אלו  קחורמ  רעשה  לש  ומוקימו  ומכוסש  תועשב  חתפנ  וניאו  קפסמ  ןמזל  חתפנ  וניא  םידימלתל 
. בושייה תלוספ  תא  ףורשל  םיצלאנ  םיבשותהו  רפכל  תסנכנ  הניא  לבזה  ףוסיא  תיאשמ  לושכמה  לשב  יכ  םיפיסומ  םירתועה 

לושכמה יאוות  תא  הלא  םימיב  ןחוב  "ל  הצ ןנד , הריתעה  השגוה  םרטב  דוע  אשונב , ולעוהש  תויעבה  עקר  לע  יכ  רמאיי , הז  ןינעל  . 39
"ץ גב  – ) הזה יפיצפס  יאוות  לע  הריתע  התחדנ  ןכ  ומכ  הבייט . ריעל  רפכה  לש  ותברק  רואל  ונמזב  עבקנ  יאוותה  יכ  ןייוצי , הז . רוזאב 

(. סאר רפכה א- תצעומ   7862/02

: ןוערפ רפכה 

. רפכל תימורד  תויוצמה  תויאלקחה  תוקלחה  בור  ןיבל  רפכה  ןיב  הצוח  לושכמהו  םרכ , לוטל  תימורד  יוצמ  ןוערפ  רפכה  . 40
םינעוט הנורחאל , חאתרא . םוסחמב  שומיש  ושע  םיאלקחהו  םלועמ  חתפנ  אל  רפכל  ברעמ  םורדמ  יוצמה  רעשה  םירתועה , תנעטל 

רובעל םיאלקחה  לע  ךכמ , האצותכ  םרכ . לוט  הרבא - םוסחמל ג` םינפומ  רפכה  יאלקחו  ירחסמ  םוסחמל  חאתרא  םוסחמ  ךפה  םירתועה 
. םהיתומדא לא  םשמו  םוסחמה  לא  השולשכ ק"מ  לש  קחרמ 

רושיא ילעב  לש  םרבעמ  תא  םירשפאמ  הממיה , תועש  לכ  ךשמ  שיואמ  םרכ  לוט  - הראב םוסחמש ג` תורמלש  ךכ  לע  םינילמ  םירתועה 
. םירומחל תומותר  תולגע  דבלמ  םיאלקחה  לש  םהיבכר  רבעמ  םיריתמ  ןיא  ןכ , ומכ  רבעמ . ירושיא  ולביק  םישנא  קרו כ-50  דבלב  רבעמ 

תוביסמ תאזו  יחרזא , שומישל  דעוי  אלו  "ל  הצ תא  שמשמה  יעצבמ  רעש  אוה  רפכל  ברעמ  םורדמ  יוצמה  רעשה  יכ  רמאיי , הז  ןינעל  . 41
. דבלב כ-3 ק"מ  לודג , קחרמ  וניא  רובעל  רפכה  יבשות  םישרדנ  ותוא  קחרמה  רעשב . םירבועה  לש  הטילשה  לע  תורושקה  תויעצבמ 

. רפתה בחרמל  םייאלקח  רבעמ  ירתיה  ולביק  ויבשותמ  יכ 340  רמאיי , הז  רפכ  יבגל 

: המאלפ רפכה 

יבשות לש  תויאלקחה  תומדאה  יחטש  בור  ןיבל  רפכה  ןיב  הצוח  רפתה  וק  לושכמ  סוי . ` גל תיברעמ  תינופצ  יוצמ  המלאפ  רפכה  . 42
. רפכה

עבר דע  תוקד  ךשמל  תורידס , אל  תועשב  דבלב , םויב  םיימעפ  םיחתפנ  רפכל  םורדמו  ברעממ  םייוצמה  םירעשה  ינש  םירתועה , תנעטל 
. רובעל םיצורש  םישנאה  רפסמל  םאתהב  העש ,

םימה תויומכ  תא  תסוול  םילוכי  אל  םיאלקחה  רדגה , לש  יברעמה  ודיצמ  םייוצמ  םימה  תורוקמש  יפ  לע  ףא  יכ  םירתועה  םינעוט  דוע 
. םימ תביאש  תונחת  הרשע  שמח  ןיבל  רפכה  ןיב  לושכמה  הצוח  לעופב  היקשהל .

, ףסונב ליעל , רומאכ  םיעובק . ןמז  יקרפל  םויב  םימעפ  םיחתפנ 3  רפכל  םיכומסה  םירעשה  אבצה  תודוקפ  יפ  לע  יכ  רמאיי , הז  ןינעל  . 43
. הנתמהב ךורכ  רבדה  יכ  םא  תאז , תורשפאמ  תוביסנהו  רעשה  דיל  םישנא  שי  רשאכ  םג  םיחתפנ  םירעשה 

תלעפה ךשמה  תא  ונובשח  לע  רידסה  ןוחטיבה  דרשמו  םיתפרצה , םע  ףותישב  טקייורפ  עצבתמ  רוזאב  יכ  רמאיי , הביאשה  תונחת  ןינעל 
. םוקמב םימה  תכרעמ 

הנעמ ןתמ  לע  תעה  לכ  דקוש  ןכו  תיניטסלפה  הייסולכואה  יכרצל  ריבס  הנעמ  קפסמ  אוה  יכ  ןעטי , בישמה  ליעל , רומאה  לכ  רואל  . 44
ילוקישב ןדוסי  ולטוהש  תולבגמה  לכ  יכו  לושכמה , ךרואל  םירעשב  רבעמל  עגונב  תוינידמה  םושיי  ןינעב  תולעומה  תויטרקנוק  תונעטל 



. םהב ברעתהל  ןוכנל  הארי  אל  דבכנה  טפשמה  תיב  רשא  םייניינע  ןוחטיב 

ןונכת לע  "ל  הצב דקפומה  זכרמה  דוקיפב  םיעבצ " תשק   " תלהנמ שאר  הזרית , ינד  לימ ).  ) "מ לא לש  וריהצתב  תכמתנ  וז  העדוה  . 45
 . לושכמה

. הריתעה תא  תוחדל  דבכנה  טפשמה  תיב  שקבתי  הלא  תוביסנב  . 46

2004 ראוני ,  15 םויה :
"ד סשתה תבט , כ"א 

סלב לאיכלמ 
הנידמה תוטילקרפב  םיצ  " גב יניינע  לע  הנוממ 
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