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ביצועומנגנוןתפיסהעימות-אזוריהכרזת

מבוא

נלי

איו"שבשטחיעימותאזוריעלהביטחוןשרהכרזותביצועמנגנוןאתלמסדנועדזהמסמך1.

החוק,לצרכיעימותאזורימהםלשאלהמענההמספקתתפיסתיתמסגרתולהציעואזח"ע

המדינה)אחריות(האזרחייםהכזיקיםבחוקהביטחוןלשרשהוקנתהמהסמכותנגזרתאשר

העימות"תורתלאורהאפשרבמידתונבחנת1952תשי"ב-2005,התשס"ה-7(,מס'תיקון(

.לבגומה"2

רקע

2000,הפט'תאוהמצויהישראל,מדינתלפיהבמציאותנעוץבחוקמנגנוןלהקמתהרקע2.

שניםכחמשמזהלמעשהנושאתושפל"),גאות"(הפלסטיניםלמולומזויןמוגבלבעימות

תומיעל3-הצדדיםשניבנזקי

מדינתבשטחלהםשאירעווגוףרכושנזקיבגיןאותההתובעים-המדינהאזרחיא.

נפגעיחוקעלבהסתמךוכו'),טרורפעולותוירי,גרילהפעולות(להומחוצהישראל

;ואזרחיהישראלמדינתכנגדאיבהלפעולותמתייחסותאלהתביעותאיבה.פעולות

מחוץלהםשאירעווגוףרכושנזקיבגיןאותההתובעים-המדינהאזרחישאינםמיב.

הנזיקין.דיניעלבהסתמךולאזח"ע)לאיו"שהכוונההחוק,עפ"י(ישראלמדינתלשטח

העימות.מחמתשבוצעוצה"לשלשונותלפעולותמתייחסותאלהתביעות

שלכוללבערךתביעותאלפיהביטחוןומערכתישראל"מדינתכנגדועומדותתלויותכיום,3.

מבליהנזיקין,דיניעלנסמכותאלותביעותפלסטינית.אוכלוסיהמצדנשמיליונימאות

כלליםוקבעמלחמתית"פעולה"הגדרתאתהבהיראשר4(,מס'תיקון(לחוקקודםשתיקון

מטרתו.אתהשיגוהראיות,הדיןולסדריההתיישנותלתקופתבנוגע

רצףמתוךלבודדםאפשריבלתישכמעטזמןולשברירילאירועיםנוגעהתביעותשלחלקן4.

להתגונןשקשהסרקתביעותהינןהאחרבחלקןהתביעותהנראה,ככלופעילויות.אירועים

מפורט.תיעודהעדרובשלצה"לפעילותמאזשחלףהארוךהזמןפרקלאורמפניהן

אמ"ץ.תוה"ד,חטיבתהמבצעי,התיעודמרכזויסמן,רויתעו"ד)(רס"ןע"ינערךי
העליוןהפיקודלהוראותבהתאםצה"לאתהמחייב2001,-התשס"אתוהד.אמ"ץ-30,-מטכ"להמוגבל",העימות"?

.1.0105
בכנסת.ושלישיתשנייהלקריאההחוקבהכנתשעסקה5/20051.3/מיוםומשפט,חוקהחוקה,וועדתפרוטוקול3
וכיוב'.פתוחיםתביעותתיקיתביעה,להגשתכוונהדברעלהביטחוןלמשרדהודעותלרבות4



שלניכרמחלקהמדינהעליגןאשרחדש,חקיקתילתיקוןמטהעבודתנערכה2002שנתמאז

ההסדריםגםנבחנוזומטהעבודתבמסגרתהנזיקין.דיניעלהמסתמכותהתביעות

הנזיקיםלחוקהתיקוןברקעימואלניבה5.ובמשפטהמשווהבמשפטבנושאהמקובלים

:כללייםעקרונותשניעמדוהמדינה)אחריות(האזרחיים

וביתמדינהשללחימהפעולותלבחינתהנכוןהכליאינםהנזיקיןדינילפיוהעיקרון1(

בדיניששימושמכיווןזאת,אלו.סוגיותלבחינתהמתאיםהמקוםאינוהאזרחיהמשפט

מבחינהנחיתותבעמדתישראלמדינתמצויהלפיהמשפטיתמציאותיוצרהנזיקין

הלחימה.נסיבותשלנגזרפועלשהינהראייתית,

הוא.בנזקיולשאתצריךללחימהאולעימותצדכלכיהקובעהעיקרון2(

7(,מס'תיקון(המדינה)אחריות(האזרחייםהנזיקיםחוקברשומותפורסם10/8/05,ביום
תביעותמפניהנזיקיןדיניעפ"יפטורככלל,למדינה,מקנהלחוקהתיקוןה"סשתה-62005.

פרוץעםשהחלהלתקופהורקאךמוגבלהתיקוןעימות".ב"אזורשהתרחשואירועיםבגין

הכוונהאיןישראל.מדינתלשטחמחוץאירועיםלגביוכןואילך)(ושפל"גאות"אירועי

בהתאםצבאיאופיבעליאירועיםבגיןתביעותלחסימתאלאוגורפתטוטאליתלחסימה

הרמטכ"ל.בהמלצתהביטחון,שרע"ילהכרזותיתורגמואשרבחוק,שנקבעולקריטריונים

העקרונותאתשיהלוםכךהקייםהמשפטיהמצבהסדרת-החוקשלהמוצהרתמטרתו

מולמשפטיתמבחינההתמודדותיכולתישראללמדינתלהקנותדהיינולעיל,המפורטים

תשלוםמולההתמודדותלענייןיכולתהאתולהסדירמאפייניהעלמוגבלעימותשלהמציאות

לעימות.הצדדיםלשניפיצוי

לחריגיםבכפוף(תביעותכנגדמאחריותהפטורתחתלחסותכדילחוק,התיקוןפיעל

עימות".אזורי"עלהכרזהבצעדילנקוטנדרשהביטחוןשרשונים),

29/9/00יוםשביןלתקופההנוגעותההכרזותכלאתלפרסםיש10/2/06-ליוםעד1(

לחוק).התיקוןפרסוםיום(10/8/05יוםלביןושפ"גאותאירועיתחילת(

הודעהכלמקבלתיום90תוךהכרזותשוטףבאופןלפרסםיש10/8/05-מיוםהחל2(

נזק.אודותהביטחון,במשרדבכתב

בהעדרולביצוען.ההכרזותתהליךשללתכנוןמנגנוןלהעמידצה"לנדרשהחוקמימושלשם

בחודשייםשינוייםשלרבמספרעברהחוק(מראשהערכותיכולתובהעדרמתאיםמנגנון

הנושא.משמעויותלבחינתמטהעבודתנדרשהפרסומו)שטרם

הצבאית.הפרקליטותאיו"ש,ויועמ"שבין-לאומידיןמחלקתשלחוו"דעלבהסתמך5
954.ה"0שת,ח,,60



עלנקבעהמבצעיםבאגףהמבצעיהתיעודמרכז-המטהלעבודתוהשותפיםהתהליךהובלת10.

חטיבתנציגי-רביםשותפיםחברולעבודההמטה.עבודתאתלהובילהרמטכ"לסגןידי

מח"טים)(המרחביותהחטיבותמפקדיהמבצעים,באגףוהדרכהתורהוחטיבתמבצעים

המשפטים.ובמשרדהביטחוןבמערכתבצה"ל,המשפטייםהגופיםכללונציגיבאיו"ש,

לרועץעמדובראשונהבראשארוכה.הייתההמטהעבודתבוצעהלאורםהאילוציםרשימת11.

מהכוונהשינהאשרשפורסםהחוקמנוסחנבענוסף,בולטאילוץהקצר.הזמניםלוח

:להלן(עזהחבלואזוראיו"ש):להלן(ושומרוןיהודהאזורעלגורףבאופןלהכריזהמקורית

עימות"אזורי"הגדרתשלתפיסהלבחוןצה"לאתוחייבמוגבלעימותכאזוריאזח"ע)

2006במרץ(השיפוטיתהביקורתיעמדואלה,לצדבלבד.החוקלצרכיובאזח"עבאיו"ש

הציבורית.והביקורתלחוק)התיקוןבענייןשהוגשובעתירותבבגאזדיוןיתקיים

צה"למבחינתהאזרחייםהנזיקיםחוקהשלכות

רטרואקטיבימהותימחסוםליצורשבאוטריטוריאלי,אופיבעלותחוקבהוראותהמדובר12.

מנגנוןלמעט(מסוימיםמסוגיםתביעותמפנימתמשכתולתקופהמסוימיםאזוריםעלהחל

לגביהםבמקריםהיינו,לחוק).בתוספותשנקבעווחריגיםהדיןמשורתלפניםניזוקיםלפיצוי

לנזקיםכללאחראיתתהיהלאהמדינהברשומות,רלוונטיעימות"אזור"עלהכרזהקיימת

המהותי).המחסוםטענתאתלהעלותשלאתבחראםאלא(שנגרמו

שרהכרזותהחקיקה-עלנוספתפעולהנדרשתהמהותיהמחסוםאתלהקיםמנתעל13.

הקיימים.האילוציםבצדלהתבצעאלההכרזותעלעימות.אזורילגביהביטחון

התיעודמרכזעלהוטלואשרהמשימותשתיהחוק.ליישוטלהיערךהחובההוטלהצה"לעל14.

:אלההןהמבצעי

:האלההעקרונותעפ"יההברגותלביצועמודלתבנון1(

עימות".ו"אזורעימות""אתוהגדרותיולחוקיותאםהמודל

מוגבל".עימות"לגביהתורתית-מבצעיתהתפיסהלאורהניתן,ככליבחן,המודל

וסבירות.מידתיותשלקריטריוניםפיעלתהאהמודלהגדרת

החוק.לצרכירלוונטייםופח"עפע"םנתונילאורייערךהמודליישום

באפיוןהתיעוד,בשיטת(עתידייםשינוייםשללמקרהבמודלגמישותלאפשריש

ועוד).העימות

:אשרלמודלבהתאםהכרזותלביצועמנגנוןהקמתהפועל-אלהמודלהוצאת2(

ובכללומאמ"ץמהפיקודיםהנדרשיםהנתוניםשימורהליךאתויבקריאסוףא.

אזורים.וחלוקתפח"עפע"ם,נתוניזה



ההכרזות).תהליךיעבורלידעויהפכווהמידעהנתוניםאתירכז

ההכרזות.מודללמימושאופרטיביתמידעמערכתויתחזקיבנהיאפיין,ג.

ההכרזות.לענייןמבצעיתיעודנהלייכתובד.

תיעוז(עתידייםלשינוייםבהתאםההכרזות,ביצועמודלשלעיתיתבחינהיבצעה.

המוגשות).התביעותמבצעית,מציאותמשפטית,-פוליטיתמציאותנוסף,

זהמסמךתכולת

בהשוואהזאת,החוק.לצורךעימות"אזורי"הכרזותביצועתפיסתאתמפרטזהמסמך15.

ומדדיםמתועדמבצעיומידענתוניםעלבהסתמךבצה"ל,מבצעיתהתורתית-לתפיסה

אלהלצדהחוק.צרכילביןהמבצעיתהתפיסהביןאיזוןהמשקפיםוסביריםבהיריםברורים,

שוטף.פעולהמנגנוןיוצג

החוקמולהצבאיתהתורה

תפיסתי-לשינויהביאהבפרטהפלסטיניםולמולבכללבעולםהמוגבלהעימותמציאות16.

ולמעשההיריביםשלבעוצמתםא-סימטריהשליסודבמצבמתחוללמוגבלעימותתורתי.

פיסיתהתשה(הוגעה""ע"ילוחמיה,ובקרבבחברהתודעתישינויבאמצעותמושגתהכרעתו

הצבאיתהתורההצבאית.העוצמהבעלע"יוהרתעההכרעהבאמצעותולאממושכתונפשית)

איו"שכלאתדלעילהתפיסהמעצםהכולל(אחדכאזורהמוגבלהעימותלאזורמתייחסת

אלימותלכדיעולהאינהאםגםבעימותהתושביםשלרחבהתמיכהלאורבפרטואזח"ע

.פיסית)

להכריזהוצעראשונהלקריאהשהובאההחוקבהצעתעימות".אזור"עלהכרזהדורשהחוק17.

בסופונתקבלה.לאזוהצעהשנים.5למשךאחדעימותכאזורועזהשומרוןיהודהאזוריעל

העימותבמוקדיהתמקדאךעימות"אזור"שלבטרמינולוגיההשתמששעברהחוקדברשל

בלבד.פיסי-הלחימתי

עימותאזורהכרזתמודלהננון

אבחוךהגדרות,בחינתחייבהומידעניותסבירותשלקריטריוניםעפ"יהמודלבניית18.
למודלשונותדפ"אות)(אפשריותפעולהדרכיבחינתניתוח,שיטתבחירתוניתוחם,הנתונים

שניתן).ככל(המבצעיתהתפיסהומבחינתהחוקמבחינתהמתאיםבמודלובחירה

:הבאיםהמונחיםהגדרתנדרשהמודלבניתלצורך19.

פח"ע).:להלן(עוינתחבלניתופעילותפע"ם):להלן(מבצעיתפעילות1(

אזור(עימות).2(

עימות).של(תקופה3(



:הבאהאבחוןהתחייבופחייעפע"םהגדרתלצורד20.

החוק.לצרכיהרלוונטייםהסוגיםלפיופח"עפע"םמיון1(

המודל.לצרכיהמיוחסתהעוצמהמבחינתלקבוצותופח"עפע"םמיון2(

קבוצה.לכלשתיוחסהעוצמהקביעת3(

:כיופח"עפע"םנתונילגבינקבעלכךבהתאם21.

בוצעהניתוחבחשבון.נלקחוהחוקלצרכיהמתאימיםוהפח"עהפע"םסוגירק1(

:למשלנכללולא(המבצעיתהתפיסהעםאחדבקנהעולהאינואםגםבצמצום,

בדרגהפח"עחמורה,בדרגהשאינופח"עשבשגרה,פע"םליהודים,בנוגעפע"ם

ועוד).ישראלמדינתבשטחשאירעחמורה

:האירועואחרילפניהשפעהתקופותעפ"ימוינוהחוקלצרכיהמתאימותפע"ם2(

למשל,(לגביהןרלוונטיותההשפעהותקופתההכנהתקופתאשרפע"םא.

מעצרים).

לגביהןרלוונטיותואינןכמעטאלותקופותאשרממוקדותפע"םב.

על-קולי).יעףממוקד,סיכוללמשל,(

:חומרתןדרגתעפ"ימוינופח"ע3(

:כגוןואלימותסדרהפרותאירועי(רגילהחומרהבדרגתפח"עא.

לאאלותהלוכה)-ציר,חסימתצמיגים,הבערתהתפרעות,התקהלות,

למודל.נכנסו

נכנסווטרור)-אשריריגרילה,פעולות(גבוההחומרהבדרגתפח"עב.

למודל.

העוצמההולמים.משקל/עוצמהלתתרצוןמתוךלהקשר,בהתאםנבחנהנתוניםקטגוריתכל22.

:בהמשך)ראה(האירועטווחהשפעתתישובבתקופתביטוילידיבאה

מושפעתזופע"םשכןממוקדת,שאינהלפע"םניתנהמוגברתעוצמהא.

והןההכנה)יום(לביצועהשקדםביוםהןהאזוראפיוןעלומשפיעה

ביצועה.יוםעלנוסףהמינימלי),הפעולההשפעתטווח(שלאחריהביום

צבאיאופיבעלתפעילותבהיותהחמורהלפח"עניתנהמוגברתעוצמהב.

לאחריומייםשלבטווחוהןביצועהביוםהןהאזוראפיוןעלהמשפיעה

ביצועה.

כינקבעההשפעה,טווחאףעלממוקדת-לפע"םניתנהחלשהעוצמהג.

בלבד.ביצועהיוםעלתשפיעממוקדתפע"ם

עלסדר,הפרותמסוגרגילה,בדרגהלפח"ענפקות/עוצמהניתנהלאד.

פעילותכיעמדהומתוךהמבצעיתלתפיסהבניגודזאת,השונים.סוגיהן

כפעילותהחוקלצרכיתחשבלאחמור,בפח"עמלווהשאינהעממית,

חמורה).בדרגהלפח"עבניגוד(צבאיאופיבעלת



אופצועים(לסוגיוופח"עפע"םלתוצאינפקות/עוצמהניתנהלאה.

.7הרוגים)

אלה:אתלבחוןנדרשאזור""הגדרתלצורך23.

הנדרשת).הרזולוציהסוג(לאזוריםהחלוקהרמת1(

לאזורים.החלוקהעלאזח"ע)אואיו"ש(בכללותוהאזורהשפעת2(

באזח"ע.לאזוריםהחלוקהעלההתנתקותתהליךהשפעת3(

לגבילהבחיןישוכיאזח"עלביןאיו"שביןאבחנהמתחייבתכינמצאה"אזור"לעניין24.

שבעודמכיווןזאת,שלאחריה.והתקופהההתנתקותטרוםהתקופהלענייןגופהאזח"ע

בפניעומדאזור""כלכאשרמעמיקה,ניתוחברמתעימות"ל"אזורילחלוקהניתנתשאיו"ש

לאורמעשיבקושינתקלרביםלאזוריםאזח"עאתלחלקשניסיוןהריאורבני,כאזורעצמו

הפע"םאירועישלהיקפםפח"ע,אירועישלהרבהיקפםוהבנייה,האוכלוסיןצפיפות

לגביכימלמדיםאלהשני).לאזורהסמוךאחדבאזורפגיעה(המרחבית"ו"השתרעותם

מעמיק.אזוריניתוחעפ"יהעימות"אזור"לניתוחמשמעותאיןאזח"ע

כדלהלן:נקבעואזח"עאיובשמיפוי25.

איו"ש:מיפוי1(

אזוריהמבצעיתלתפיסהבהתאםהראשונה,פיעל:קיצוןאפשרויותשתינבחנוא.

בהתאםהשנייה,פיעלאחד.מוגבלעימותאזורמהוויםעזהוחבלשומרוןיהודה,

מספרםנוכחזאת,אזורים"."מאותבאיו"שקיימיםביותרמעמיקלמיפוי

המתקניםהערים,עלנוסףבמספר),450-כ(הפלסטיניםהכפריםשלהגבוה

כןועלהמחוקקכוונתאתמחטיאותאלהאפשרויותשתיוהצירים.הצבאיים

.נפסלו

מאוזנתחלוקהשיטתליצורובמטרההמחוקקכוונתאתלהחטיאשלאמנתעלב.

מפקדישמונהבעזרתמשנה,לאזוריאיו"ששלביותרמפורטתחלוקהנערכה

אזורים90כ-וסימנוניתחואלההאוגדה.ומפקדתהמרחביותהחטיבות

אחודים,אורבנייםכגושיםאוכאזוריםהמבצעיתהמדיניותמבחינתהנתפסים

ומתוךהמבצעיםאגףעםבתיאוםנעשתההחלוקההחטיבות.משמונהאחתבכל

הכבישים,הצירים,לעיקרהתייחסותמתוךוכןידועים,וכפרעירלכלהתייחסות

להמלצתלבבשיםזאת,המעברים.בנפרדנותחולצידםוהמחסומים.הצמתים

ומשפט.חוקהחוקה,ועדת

אזח"ע:מיפוי2(

3-לבהתאםנקבעהההתנתקותטרוםבאזח"עלאזוריםהחלוקהשיטתא.

צירזהובכלל(אזח"עודרוםאזח"עמרכזאזח"ע,צפון:הבולטותהעיוררצועות

ארז.התעשיהואזורהמעבריםבנפרדנותחולצידםפילדלפי).

אלהנתוניםנכלליםהיולוהפלסטינים.מקרבהנפגעיםהיקףלגביודאיםנתוניםכולליםאינםצה"לשלהנתוניםמאגרי7

יותר.ממושכותהיונמדדאזורכללגביהמוכרזותהעימותתקופותבמודל



אתחייבההתנתקותשלאחרבתקופתבאזח"עמשפטי-העובדתיהמצבשינויב.

לתקופת-מהאחתבדיקהתיערךמעתהכיונקבעמחדשאזור""הגדרתבחינת

הביטחוןכוחותשהייתאופעילותבדברלמשל),חודשיים(רטרואקטיבית

בהתאםהכרזותויערכוכזו,שהייתהככלעוינת,חבלניתפעילותאוברצועה,

כולה).הרצועהלגבי(

למודלמדדים

זהלענייןוראה(רחבהראייהאלאנקודתית-לחימתיתפעילותלבחוןנועדלאוהחוקמאחר26.

האזורלהיותבוחןכאבןוהפח"עהפע"םתמונתשלדברים")מצב"הקובעתהחוקהגדרת

הממוצע.הינוופח"עפע"םתדירותלחישובהמתאיםהמדדעימות,אזור

אפשריותפעולהדרכישתינבחנולמודל,בהתאמההרביםוהפח"עהפע"םנתוניניתוחלצורך27.

המדויקתהחישובשיטתונבחרהוחסרונותיהןיתרונותיהןעלהממוצעלחישובדפ"אות)(

הנע.הממוצעיותר-

יוםעלהעומדתתקופהלכלהינההכוונהכיללמודניתןמהחוקעימות"-תקופת"הגדרת28.

וכלהבוקרלפנות:0100מהשעההחלפח"ע-/הפע"םנתונילפייום""-זהלענייןויותר.

:00.24בשעה

:ע3ממוצעחישובלצורךסמוכה"תקופה"להגדרתדוגמאות29,

תקופהלפייוםבכלנעממוצעמדידת-הנמדד"ליוםהסמוכיםהימיםשלושת"1(

:היתרביןדרכים,במספרלהיעשותיכולהימיםשלושהשלסמוכה

הימיםלשלושתהממוצעתוהתוצאהאחריוויוםלפניוהיוםהנמדד,יוםימדדוא.

ממוקדת).לאפע"םלגביאומץ(נמדדיוםלאותוכתוצאהתרשםהנמדדים

הנמדדיםהימיםלשלושתהממוצעתוהתוצאהלפניוויומייםנמדדיוםימדדוב.

חמורה).בדרגהפח"עלגביאומץ(נמדדיוםלאותוכתוצאהתרשם

המודלמגדרשהוצאוומידענתוניםהמודל-גיבוש

נתוניםשורתונפסלהלביסוסותשמשאשרנתוניםשורתנקבעההמודלבנייתבמהלך30.

אותםורואההנתוניםכללאתבוחנתאשרממבצעיתהתורתיתלתפיסהבניגודזאת,אחרת.

בזה.זהכרוכיםחלקיואשרכתצרף

:אלהבחשבוןנלקחוומידתייםסביריםולמדדיםלקריטריוניםלהגיעבמטרה31.

ותקופתההכנהתקופתלהתקיימותבהתאםקבוצותלשתיוחולקוהפע"םסוגינבחנו1(

העוצמה).חושבה-לכךבהתאם(ההשפעה



יתרונותיהןעלהממוצעלחישובדפ"אות):להלן(פעולהדרכישתינבחנו2(

הנע.הממוצעיותר-והמדויקתהמחמירההחישובשיטתונבחרהוחסרונותיהן

חומרהבדרגתפח"ערקחומרתן.דרגתעפ"יקבוצותלשתיוחלקופח"ענתונינבחנו3(

בחשבון.נלקחוגבוהה

:מהמודלהבאיםוהמידעהנתוניםהוצאולעומתם,32.

אםאלא(וכו'חוקיבלתיביתהריסתשגרתיים,סיוריםכגוןשגרתית,פעילותנתוני1(

עימות).התפתח

אלא(ובאזח"עבאיו"שהיהודיתלאוכלוסיההנוגעתמבצעיתצבאיתפעילותנתוני2(

הפעילות).במהלךהפלסטיניםלמולעימותהתפתחאם

חלקומהוויםישראלשטחבתוככישבוצעוטרור)מעשיבעיקר(פח"עמעשיכללנתוני3(

הצבאית.התפיסהפיעלהמוגבלמהעימותנפרדבלתי

ציר,חסימתתהלוכה,התפרעות,התקהלות,:זהובכללסדרהפרותמסוגפח"ענתוני4(

,צמיגיםהבערת

,פח"עעקבישראליםוהרוגיםפצועיםנתוני5(

:מבצעיתמדיניותעלבהתבססעוצמות6(

לפניהימיםמספרלמשךממוקדת,פע"םלמעטפע"ם,שלהכנה/השפעהטווחא.

ןלאחריהימיםומספר

;לאחריהימיםמספרלמשךהאזורעלממוקדתפע"םשלהשפעהטווחב.

ביצועה.טרםימיםמספרלמשךפח"עשלהכנהטווחג.

לו"ז)להלן:(הזמניםבלוחאיסופםיכולתהעדרוראושוניםמסוגיםנתוניםשלהעדרם33.

בגדרעימות".כ"אזורשוניםאזוריםהכרזתשלהתקופותלצמצוםהביאהנדרשהקצר

:אלהנכלליםאודותיהםמלאמידעאותרשטרםהנתונים

ןספציפיבפע"םשאינםצה"לכוחותשהייתנתוני1(

ןפלשתינאיםגוףנפגעילגביודאייםנתונים2(

שיוחסוהעוצמותמבחינתיותרמרחיבותחלקןשונותדפ"אותנבחנוהנתוניםניתוחלאחר34.

בקנהלעמודבמטרהלבסוף,המבצעית).לתפיסהבהתאם(המדידהולתקופותלנתונים

הפעולהבדרךהחוק,לצרכילהתמקד,הוחלטהזהירותומפאתמידתיהמשפטי-המידה

ביותר.המצומצמותהמדידהותקופותהעוצמותבעלת

חלקהעדרבמודל,לשימושנתוניםפסילתהמודל,לצורךשישמשוהנתוניםבחירת35.

צמצוםמשמעםלעיל)34-31בסעיפיםכמפורט(ביותרהמצומצמתדפ"אובחירתמהנתונים

החוק.פיעלהאפשרייםההכרזהותקופותההכרזהאזורי



:הבאהמצומצםהמודלנבחרשונותדפ"אותובחינתהבסיסיהמודלבנייתלאחר

המודל:36.

שימופומהאזוריםאחדכללגביתבוצעעימות"ל"אזורהקריטריוניםבדיקת1(

הנוקבותמדויקותעימותתקופותקביעתותוךופח"עפע"םנתוניעלבהתבסס

וסיום.התחלהבתאריכי

עימות"כ"אזוריוגדר12/9/05(-הלפני(עזהבחבלאוושומרוןביהודהאזור2(

אואחדהתמלאכיהעלתההנתוןהיוםשלבחינהאםאחדיוםלפחותשללתקופה

:הבאיםמהקריטריוניםיותר

יוםהנמדד,היוםזה-לעניין(הנמדדליוםהסמוכיםהימיםבשלושת1(

אחת.פע"ם)(מבצעיתפעילותלפחותבוצעהאחריו)ויוםלפניו

אחת.ממוקדתפע"םלפחותבוצעההנמדדביום2(

אופעולה-צבאימבצעבמסגרתבאזורשהוצה"לכוחותהנמדדביום3(

מראש.שתוכננהנרחבבהיקףמיוחדתפעילות

חבלניתפעילותלפחותבוצעההנמדדליוםהסמוכיםהימיםבשלושת4(

ביוםיימדדפח"עזהלעניין(גבוההחומרהבדרגתאחתפח"ע)(עוינת

לאחריו).הסמוכיםוביומייםביצועו

רטרואקטיביתמהלתקופתאחתבדיקהתיערךההתנתקות):מיום(עזהחבלאזור3(

פעילותאוברצועה,הביטחוןכוחותשהייתאופעילותבדברלמשל),חודשיים(

בהתאםאחד,כאזוראזח"עעלהכרזותויבוצעוכזו,שהייתהככלעוינת,חבלנית

לפילפעולישכינראהנקודתיותאוממוקדותבפעולותמדוברעודכלאלו.לנתונים

שללגופובחינהתיערךאחרתפע"םלגביאחד).יום(ביותרהקצרהיחוסתקופת

עניין.

העימותתקופותרציפותעקרון

אתשקטעותקופותשנותרולכךכצפוי,הביאה,במודלהמנוייםהקריטריוניםהפעלת37.

תקופותעלעמדאלהמתקופותמבוטללאחלקעימות".אזורי"לגביההכרזותרציפות

עימותתקופותשלרצףקטעואשרוכו')ימיםשלושהיומיים,יום,למשל(מאודקצרות

ממושכות.

להכרזתבאשרהביטחוןלשרהמלצתולצדכיהמשפטים)משרדעםבתיאום(מצאנולפיכך,38.

לשקולהמלצהגםלשרצה"ליעבירההכרזות,ביצועלמודלבהתאםשנערכהעימות"אזורי"

שייקבע.התקופותרציפותלעקרוןבהתאםקצרותתקופותלגביהכרזהסמכותובמסגרת



רציפותתקופותשתיביןהמתקיימותוצרותתקופותבאותןהמבצעית,ההנחהעפ"י39.

זאת,לחוק.בתיקוןכהגדרתועימותבפועלהתקייםעימות,באזורעימותתעופותהמהוות

קצרכהזמןפרקתוךעימות"כ"אזורהאזורהכרזתהתחדשותראשית,טעמים.ממספר

היסודוהנחותהקייםהחלקיהנתוניםתיעודמסדשנית,עימות".אזור"היותועלמלמדת

המחושבותהתקופותלצמצוםבהכרחהביאואשר3.49(סעיף(במודלשאומצוהדווקניות

המודל.במסגרתהעימותכתקופותאלהקצרותתקופותנכללולאולכןעימותכתקופות

ושומרוןיהודהבאזורעימותתקופותרציפותלהחלתההמלצהאףסויגההזהירות,למען40.

:כדלקמן11/09/05(ליוםעד(עזהובאזור

3בנותעימותתקופותשתיביןהמצויהיום,בתתקופהידיעלהרציפותנקטעתבומקום

עימותתקופותשתיביןהמצויהיומיים,בתתקופהידיעלאולפחות,אחתכלימים

עימות""בפועלהתקייםיוםבאותוגםכישחזקההרילפחות,אחתכלימים4בנות

עימות.אזוריעלבהכרזהזוקצרהתקופהאתלכלולישובהתאםלחוקבתיקוןכהגדרתו

תקופהידיעלהרציפותנקטעהבומקוםגםואילך12/09/05מיוםעזה,חבלאזורלגבי

כהגדרתועימות""בפועלהתקייםיוםבאותוגםכיהיאחוקתיומיים,למעלהבתקצרה

עימות.אזוריעלבהכרזהזוקצרהתקופהאתלכלולישובהתאםלחוקבתיקון

הכרזותעריכת-בפועלהמודלביצוע

:פעולותיובמסגרתהברעתלביצועמנגנוןהוקםהמודללתכנוןבמקביל41.

ופח"ע.פע"םנתוניזהובכללומאמ"ץ,מהפיקודיםהנדרשיםהנתוניםנאספו1(

לחלויההנוגעיםואמ"ץהאוגדהאיו"ש,מח"טיע"יומידענתוניםנאספו2(

המבצעי.מההיבטלאזורים

.המיפוייחידתבאמצעותמפותהופקו3(

הרלוונטיים.המשפטייםהגורמיםכללעםהתייעצויותקוימו4(

למודל.שונותדפ"אותנבחנו5(

ההכרזות).תהליךעבור(עימות"אזורי"שללידעוהפךהמידערוכז6(

ההכרזות.מודללמימושמידעמערכתאופיינה7(

האפיון.סמךעלמידעמערכתהוקמה8(

רציפותועלבמודלהנשקליםהנתוניםעלבהתבססהכרזותדו"חותהופקו9(

התקופות.

סגןאמ"ןר'אישורזהובכללאישוריםשרשרתעברוההכרזהודו"חותהמודל10(

הביטחון.ושרהרמטכ"להרמטכ"ל,

שרלהחלטתהועברוההכרזותולתאריכילאזוריבנוגעוסגנוהרמטכ"להמלצות11(

עימות"ו"תקופותעימות"אזורי"להכרזתהתייחסוההמלצותהביטחון.



פירוטדו"ח(העימותתקופתרציפותלעקרוןבהתאםזהובכלללמודלבהתאם

הכרזות).ודו"חעימותתקופותרציפות

הביטחוןומערכתצה"למבחינתמשמעויות

העתיד.פניאתלצפותומכווןולהווהלעברהקיימיםבתנאיםמיטבימענהנותןהמודל42.

לתביעותוהןושפל"גאותל"אירועיהנוגעכהעדהתביעותבגלהןלטפלנועדהמודלדהיינו

המבצעיהתיעודבהמשךתלויההמודלשליעילותוהמוגבל.העימותבמהלךשיוגשונוספות

ובהעמקתו.

ההכרזותלענייןהןזאת,החוק.מימושמדרכינפרדבלתיחלקמהווההמבצעיהתיעודתחום43.

ההתמודדותלענייןהןמהתביעות,בחלקהדיוןאתמהותיתשיחסמועימותאזוריעל

דיונילענייןוהןמהותית,חסימהבהעדרהמשפטבבתישידונותביעהבתיקיהמשפטית

המשפט.בבתילהתדייןיכולותשאינןמהתביעותבחלקשידונוהדין"משורתלפניםועדות"

זאתלרועץ.הביטחוןולמערכתלצה"לעומדיםהמבצעיהתיעודבתחוםהעמוקיםהפערים44.

:אחריםבהיבטיםאףאלאזה,מסמךמתייחסאליוהמשפטיותהתביעותבהיבטרקלא

העומדוהמידעהנתוניםשמאגרככלועוד.ארגוניזיכרוןארגונית,למידהתדמיתי,כספי,

ההתמודדותכךיותרעמוקהוההטמעהיותרברוריםהנהליםיותר,רחביהאצה"ללרשות

רתוי8.טובהתהאהמישוריםבכלל

הברזהדו"חנערךהמודלבסיסעלהכרזה.דו"חותהינהזהבמסמךהמפורטהמודלתוצאת45.

2006.ינואראמצעועד2000מספט'ועזהשומרוןיהודהלאזוריהמתייחסורחב,מפורט

סגןאמ"ן,לר'עוברהפיקודשרשרתדרךמיוחדאישורהליךעברזהומרכזיראשוןדו"ח

הביטחון.ושרהרמטכ"להרמטכ"ל,

החוקמאפשרלצידו,שוטף.באופןחודשידו/חודשימפורטדו"חיפורסםמכן,לאחר46.

נתוניםשיתווספוובתנאיההכרזהתקופותאתהמרחיביםנקודתייםשוטפיםדו"חותעריכת

הנוגעמזהיותרקצרבהליךיעברואלהדו"חותואילך.10/08/05מיוםאירועיםלגביחדשים

הביטחון.לשראמ"ןמר'הראשון,לדו"ח

אמ"התוה"ד.חטיבתהמבצעי.התיעודמרכזזינגר.אהובהורס"ןאורליחזקיהוסא"לע"ינערךוהידע.המידעניהולתפיסת8

פורסם).טרם(



האילוציםומתארהעבודהסביבת1.

ניתןאשרומגוונים,שוניםאילוציםבפתרוןכרוךהיההביטחוןשרהכרזותמנגנוןגיבוש1.1.

פנימיים.ולאילוציםחיצונייםלאילוציםלסווגם

חיצונייםאילוצים

באופןלהכריזהכוונהאיןכיעולהשפורסםהחוקמנוסחהמחוקק-וכוונתהחוקלשון1.2.
מכאןמוגבלת.בלתיזמןלתקופתמוגבלעימותכאזוריואזח"עאיו"שאזוריעלגורף

תעלהלאזואםאףבלבדהחוקלצרכיעימות"אזורי"שלתפיסהלבחוןמחויבשצה"ל

עימות.אזורלגביתיתרותה9התפיסהעםאחדבקנה

עלהשלכותיהלבחוןוישההתנתקותמתהליךהנובעתחדשהמדיניתמציאותקיימת1.3.

עימות".אזורי"הגדרת

הביטחון.שרהכרזותלפרסוםבחוק,הקבועיםזמניםלוחותאילוציקיימים1.4.

29/9/00יוםשביןלתקופההנוגעותההכרזותכלאתלפרסםיש10/2/06-ליוםעד1(

לחוק).התיקוןפרסוםיום(10/8/05יוםלביןושפסגאותאירועיתחילת(

מיוםעימותאזורילגביהכרזותשוטףבאופןלפרסםיש10/2/06-מיוםהחל2(

כלמקבלתיום90תוךשוטףבאופןלהתפרסםחייבותאלוהכרזותואילך.10/08/05

.התביעה

אודותמידעבקבלתמותנהועומדותהתלויותהתביעותמתיקיבחלקהטיפולהמשך1.5.

לפטורלטעוןהמדינהתוכללאבתיקההוכחותתחילתעםלחוקהתיקוןפיעל(ההכרזות

עימות").אזור"הכרזתעקב

שתיהוגשו2005אוגוסטחודשבמהלך-שיפוטיתלביקורתנתוןההכרזותתהליך1.6.

שנתבסוףהוגשהשלישיתעתירהלחוק.התיקוןשלהחוקתיותעצםכנגדלבגאזעתירות

הקבועההתקופהבחלוףהיינו2006,מרץלחודשנקבעבעתירותהדיוןבפועל,2005.

לבחוןבבואוכיאפוא,להניחניתןואילך.2000לשפטיהנוגעותההכרזותלפרסוםבחוק

ביצוע-דהיינו(הפעלתולאופןגםרבמשקלייתןהמשפטביתכולו,החוקחוקיותאת

ההכרזותבפרסוםהביטחוןשרשלהדעתשיקולבאםהשאלהתבחןמשמע,ההכרזות).

ומידתי.סבירהיה

2.שולייםהערתראה9



בהכרזות,הטיפוללגביוהןבנושאבג"ץהליכילגביהןתקשוריהדויתקייםקיים1.7.

המדינה.תדמיתעלישליךאשרלוהנלוויםוההליכיםהשיקולים

פנימייםאילוצים

עוינתחבלניתופעילותפע"ם)(מבצעיתפעילות-נדרשיםנתוניםואיתוראיסוףנדרש1.8.

פע"ם(המתועדוהמידעהנתוניםעליישעןהמודלזהבשלבואילך.2000מאוק'פח"ע)(

יורחבבהמשךדרום).ופיקודמרכזפיקודנתוניכולל(המבצעיםבאגףשאותרוופח"ע)

שלהעדרםהמבצעי.התיעודמרכזפעילותלאורייווצראשרהמתועדהמבצעילמידע

לצמצוםהביאהנדרשהקצרבלו"זאיסופםיכולתהעדרו/אושוניםמסוגיםנתונים

עימות".כ"אזורשוניםאזוריםהכרזתשלהתקופות

הכרזותפרסוםלביצועהדרושסדוריםומדדיםקריטריוניםבעלהכרזותמודלהעדר1.9.

מוגבל",עימות"שלהמבצעיתלתפיסההניתןככלקרובגורפות,הכרזותולאפרטניות

הגורמיםע"יומאושרמבוקראמ"ן,הערכותעלנסמךמהימנים,נתוניםעלמבוסס

אחורנית.שניםחמשעימותאזורילבחוןהמודלעלהבכירים.

עדכנימידעאיסוףבאמצעותההכרזותמודליישוםאתתאפשראשרמידעמערכתהעדר1.10.

והפקתהמודלמאפיינילאורניתוחםהכרזות,לביצועבלבדהרלוונטייםהנתוניםשל

למערכותממשקיםבעלתתהאהמידעמערכתשיקבעו.הקריטריוניםלפיהכרזותדו"חות

הביטחון.ובמשרדבצה"למידע

לצדנקודתיותהכרזותביצועדו"חות,עריכת(שוטףבאופןהכרזותניהולמנגנוןהעדר1.11.

וכיוב').הכרזותפרסוםבקרתהכרזה,מסמכיהפצתשוטפות,כלליותהכרזות



החוקובראימבצעיתתורתיתבראייהמוגבל)(עימות"אזור"2.

ביןהיחסדהינו,-עימות"אזור"הגדרתתבחןבוההקשרהינוביותרהבולטהאילוץ2.1.

המחוקק.וכוונתהחוקלשוןלביןעימות"אזור"הגדרתאתמבצעיתהתורתיתהתפיסה

תיעצבמ-תיתרותה10התפיסהפיעלעימות"אזור"

מוגבל"עימות"הגדרת

קיימותלדידה,מוגבל.ועימותמלחמהעימות,ביךמבחינההתורתיתהמונחיםמערכת2.2.

מוגבל.ועימותמלחמה:עימותשלראשיותמשנהקטגוריותשתי

תופעתמלחמה.שאיננועימותכל-נמוכה)בעצימותעימותגםמכונה(מוגבלעימות2.3.

מטרותלהשגתבעולםבכוחהשימושהגבלתמתהליךחלקהינההמוגבלהעימות

אואחתמוגבללעימותהמלחמה.שלמקומהאתויותריותרתופסתוהיאפוליטיות,

ארגון,(לא-ריבוניתישותלביןמדינה)(ריבוניתישותביןבין-מדינתי,:אלהמצורותיותר

פוליטית,תכליתבעלהואהמוגבלהעימותמצבףטוש12.בטחוןחתרנותה,וכד'),קבוצה

ממושכתהוגעה""ע"ילוחמיה,ובקרבבחברהתודעתישינויבאמצעותמושגתוהכרעתו

במלחמה).כנהוג(הצבאיתהעוצמהבעלע"יוהרתעההכרעהבאמצעותולא

:אלההםהמוגבלהעימותתפיסתעקרונות2.4.

הא-היריבים.שלבעוצמתםא-סימטריהשליסודבמצבמתחוללמוגבלעימות1(

ובעוצמהביכולותכוללתמעדיפותהנהנהצדביןעימותשללתופעהמתייחסתסימטריה

הנחות.הצדלביןצבאיות)ביטחוניותכיכולות(הטכנולוגיותביכולותאוהאסטרטגית

:שוניםמסוגיםפעולותשלשילובמכתיבההא-סימטריה2(

ובהפרותבהפגנותבשביתותהמתבטאתאזרחיתמחאהאלימות-לאפעולותא.

עממית.התקוממותסדר,

טרור,אזרחי,מריגרילה,מלחמתאלימות,סדרהפרותאלימות-פעולותב.

.וכיוב'חתרנות

אמ"ץ/הוצאת2004.יוליז"ל.סמו)(נירשמואלמיל')(אלץמאמריאסופתהמוגבל",העימות"יאורנכתבה1פרקן"

שולייםבהערתכמפורטבצה"ל,המחייבתהתורהאתלרבותבצה"ל.המוגבלהעימותתפיסתאתפיתחז"לניראלץתוה"ד.
.2מס'
מיטוטלשםפח"עבהפעלתהמתבטאמדינית,ישותאומדינהבתוךקבוצהשלמעשהנל(INSURGENCY)-חתרנות11

וכיוב'.תפיסהמשטר,מדינה,אופישינויקיים,שלטון

גרילה,פעולותמפניולאבטחלשמורהמיועדתהאחרים.הביטחוןכוחותושלהצבאשליומיתיוםפעילות-שוטףביטחון12

מראש.לסכלןאףהניתןובמידתאחרותעוינות(פח"ע)חבלניותופעולותאיבהפעולותבאש,הטרדותטרור.אוחבלה



מדינהשאיננהישותלביןריבוניתמדינהביןהמוגבלהעימותמתקייםרובפיעל

מלחמה.לפתחעוצמהדילהשאיןמשוםהאחרונהביוזמתזאת,ריבונית.

זירתהדעת.ותמרוןהתודעהעלמערכה-מופשטיםמרכיביםקיימיםהמוגבלבעימות

והנפשיים.הפיזייםבגבולותיהמטושטשתאמורפית,היאהעימות

ממלחמהלהבדילזאת,ולוחמיה.החברהתודעתדרךתתחוללהמוגבלבעימותההכרעה

הקרב.בשדהמתרחשתההכרעהבה

הינההמוגבלבעימותהנקוטההאסטרטגיהמהירה,צבאיתבהכרעההקושיבשל

החברהנחישותאתבהדרגהשוחקתההוגעהונפשית).פיזיתהתשה(ה"הוגעה"

הלחימהתכליתונפשית.כלכליתפיזית,פגיעהשלמצטברתהליךבאמצעותולוחמיה

בעימות.להתמידהחברהנחישותעלהשפעותיהאלאפגיעהאינה

להשגתהדרךהפסיכולוגית.הלוחמההינההלוחמותסוגימביןהחשובהמוגבל,בעימות

המשפיעיםשוניםלוחמהוסוגישונותהשפעותבחובהומשלבתתודעתיתהינהההכרעה

פיסית.ולוחמה/פגיעהמודיעיניתלוחמהכלכלית,פסיכולוגית(תודעתית),:הקרבשדהעל

בעימות.החברותעלמשפיעיםשבאמצעותוהמרכזיהאמצעיהיאהפיסיתהלוחמה

היולג14.וללוחמההיומס13ללוחמהנחלקתהחלשהצדלוחמת

מוגבל"עימותאזור"הגדרת

ישבהםרחביםאזוריםכוללהתפיסהעפ"יאשר(המוגבלהעימותאזורביןלהבחיןיש2.5.

בהםהמקומותלביןפיסית)אלימותלכדיעולהאינהאםגםבעימותתושביםתמיכת

העימות.שלהפיסיהרכיבמתבצע

מתהליכיכתוצאהזאתאורבניים,בשטחיםמתבצעהמוגבלהעימותובפרטהעימות2.6.

המוגבלבעימותהחלשהצדעבורהאורבניהמרחבומיתרונותהמואציםהאורבניזציה

מרכזייםצבאייםיעדיםויהוומהוויםהבנוייםוהשטחיםהעריםלפיכך,סימטרי.-הא

ואסטרטגיים.מערכתייםכובדומרכזי

:שוניםמאפייניםבעליאזוריםביןמבחינההבנויהמרחבהגדרת2.7.

ערים.

חקלאית.בסביבהבנוייםשטחים-כפרים

חקלאיבאזורלעיתיםאוהעירוניהמרחבבשוליכללבדרךהמצוייםפליטיםמחנות

משולבים.וחקלאיםעירונייםמוקדים

וקשהדלהמידעוטרור.גרילהמבצעישלבתצורהסמויה.ברובההיאהמוגבלבעימותהפיסיתהלחימה-סמויה"ליחמה"י3
מידיות.מבצעיותלמשמעויותלתרגמהקושיוישבהירהאיננההידעתמונתולהערכה.לאיסוף

לעיתיםסדר.ובהפרותבתהלוכותבשביתות.ביטוילידיבאההמוגבלבעימותהגלויההלחימהגלויה"-המחיל,,41

סמויים.להיותאמל"ח)(לחימהאמצעילנושאימסייעיםהמשתתפים



פריפריאליים.אזוריםלביןמרכזיםמספראומרכזביןלהבחיןניתןאורבנימרחבבכל2.8.

נוסףגיסא,מחד-שונהמשמעותמקבלהמרחביהמבנהצבאיאופיבעלעימותבמהלך

כוחותשלעירובקייםגיסא,מאידךוכו').ביצוריםנפץ,מעבדות(מכשוליםשלרובדלו

לכן,אזרחית.ואוכלוסיהעויניםכוחותשיטוריים,כוחותלמחצה,צבאייםכוחותצבא,

:שוניםצבאייםמתקניםגםימצאולעילהמפורטיםהמרחביםעלנוסף

צבאיים.בסיסיםאומחנות1(

מוצבים.2(

מחסומים.3(

ואזח"עאיו"ששטחי

גאות"המכונהאזח"עובזירתאיו"שבזירת2000,ספטמברמאזהמתנהלהעימות2.9.

שלבמונחיםולהמשגהלניתוחניתןאקצה",אלאינתיפאדת"הפלסטיניםובפיושפל"

פניעלמשתרעהפלסטיניהמאבקעצימות.נמוךעימותאוא-סימטרימוגבל"עימות"

מורלית,פסיכולוגית,(התודעתיתהצבאית,:לשלבןומנסהההתמודדותזירותמספר

כעימותהואיחודוהבינ"ל.המדיניתהזירהובנוסףהתקשורתיתהכלכלית,חברתית),

15.אורבניבאזורבעיקרהמתרחש

פלסטינים,אורבנייםעימותמוקדישלשוניםדגמיםקיימיםובאזח"ע,באיו"ש2.10.

ערים:שוניםמאפייניםבעליישראלית,ביטחוניתשליטהאומלאהבשליטה

כגוןמיוחדות""ועריםפליטיםמחנותבנוי,כפרימרחבפלסטינים,כפריםפלסטיניות,

פלסטיני).רובבעלישובבתוךיהודיישוב(חברון

בתוךאורבנייםבאזוריםגםביטוילידיבאותלטרור)יעד(המוגבלהעימותתוצאות2.11.

התיישבותמרחבילצדבלבדיהודיתאוכלוסיהבעלותגדולותעריםירושלים,:ישראל

היהודים.התפרקווישוביובאזח"עבאיו"שיהודים

המבצעית:לתפיסהבהתאם2.12.

ובשטחבאזח"עבאיו"ש,הפלסטיניתהעוינתוהפעילותצה"לשלהפיסיתהלחימה1(

בעצמה.הכרעהלהשיגנועדוולאמהשלםאחדרכיבמהווים-עצמהישראל

ואיו"שאזח"עכלפניעלמשתרעיםאלאמצומצמיםאינםהמוגבלהעימותאזורי2(

משתנים.ובמקומותזמןלאורךמפעולותמורכבבהיותוהאורבניים,בחלקיםובפרט

בחלקפח"עתכנוןלמנעו,במטרהאופח"עבעקבותהבאיםפע"םריבויפח"ע,ריבוי

אחדבמקוםפע"םתכנוןישראל,במדינתאואחרבחלקוהשלמתוהאזורשלאחד

אחד.כוללבעימותמדוברכיהתפיסהאתמחזקיםאלהכלאחר-במקוםוהשפעותיו

אל"משי.שאולד"ראורבני.במרחבא-סימטרימוגבלעימות-אקצה"אלאינתיפאדת"מולושפל"גאות"עלמבוססי5
.2001פבר'מיל')י(



סוג-מסוימיםבמאפייניםמהותיבאופןביניהןנבדלותוארוז"עאיו"ש3(

ותדירותוהיקפיה,מבצעיתפעילותתדירותהישראלית,השליטההאורבניזציה,

א').בנספחפירוטראה(והיקפיהעוינתחבלניתפעילות

החוקפיעלעימות"אזוז"

עימות"אזור"הגדרת

באופןמצומצמתהביטחוןשרהכרזתנדרשתלגביועימות"אזור"אתהמחוקקתפיסת2.13.
ובדבריבחוקהןמעיוןללמודניתןזאת,המבצעית.המוגבל"העימות"מתורתניכר

אינטנסיביבאופןבהכנתושעסקהומשפטחוקהחוקה,ועדתמדיוניוהןלוההסבר

2005.יולי-יוניבחודשים

הביטחון,כוחותידיעלשנגרםלנזקבנוגענזיקיתמאחריותפטורהקובעתקוחה16לשון2.14.

אזור"הגדרתנגזרתממנה(עימות""שלדומהבטרמינולוגיהנוקטתעימות,באזור

בצורההעימותאזוריהגדרתואתהפיסיתהלחימהאתמפרשתלמעשהאךעימות")

:ביותרמצומצמת

:עימותלהתרחשותהעיקרילמדדהצדדיםשלהפיסיתהלחימהאתהופךהחוק1(
כוחותביןצבאיאופיבעליאירועיםמתרחשיםאואירועמתרחששבודבריםמצב-עימות""
שבודבריםמצבאוישראלאתהעויניםסדיריםבלתיאוסדיריםגורמיםלביןהביטחון

לישראלי.עויןארגוןשלהאיבהפעולותמתבצעות

מנתעלומועד.מיקוםמבחינתיאזח"עאיו"שעלגורפתהכרזהמאפשראינוהחוק2(

שהתווהמסגרתבתוךפעולהלנקוטהביטחוןשרנדרשעימות,אזוריחשבשאזור

שומרוןיהודהשטחישכלהמחוקקכוונתהייתהלוכינראה,הכרזה.ולפרסםהחוק

נקבעהדברהיהלעיל,כמתוארפרטניתבחינהבלאעימות,אזורייהיועזהוחבל

אחדבכלהרלוונטיות)רזולוציות(בניתוחוהצורךהשינוימהותבחוק.מפורשות

בחוק.נדונהלאמהאזורים
בסעיףכאמורלגביוהכריזהביטחוןששרישראלמדינתלשטחמחוץאזור-עימותיייאזור

.י"עימותבמסגרתבאזורשהואופעלוהביטחוןשכוחותג).(קטן

ומשפטחוקהחוקה,ועדתשלהדיוניםמפרוטוקוליגםללמודניתןהמחוקקכוונתעל2.15.

יכ19:עולהמהםושלישית,שנייהבקריאההחוקעלההצבעהלקראתהכנסתשל

שנגרםנזקבשלבנזיקיןמאחריותפטורקבעההמקורית,בגרסתההחוקהצעת1(

הנוכחיתלגרסההוועדה,דיוניבמהלךשונתהזוגרסהעימותת.אזורתושבלכל

10/8/2005.מיוםה"0שתה-2005.י(7מס'ת,קון(מדינה)אחריות(האזרחייםהמיק.םחיקן6
1952.תשי"ב-מדינה).אחריות(האזרחייםהנזיקיתלחוקה)(ג5סעיף17
.1952תשיטן-מדינה).אחריות(האזרחייםהנזיקיתלחוקה)(ג5סעיףן"
20/7/2005..23/6/2005.30/6/200510/7/2005..5/20051.315/6/2005/מהתאריכים:הועדהפרוטוקולין9

.25/7/2005
5/20051.3/מיוםהוועדה.פרוטוקולל2



הזכותאתמדיגורףבאופןשוללתהיאכישנטעןכיווןתושב),לפיולאאזורלפי(

לפיצוי.

.2000מספט'החלרטרואקטיבית,הכרזהמאפשרהחוקן2

כללאורךעימותכאזוריהשטחיםכלבדברגורפתהכרזהשתינתןכוונהכלאין3(

הגדותנדרשתעימות)אזורעלהכרזה(החוקלצרכיושפל.גאותאירועישנות

ואזח"ע.איו"ששלגורפתמהגדרהשונהעימותאזורי

כפריים,מרחביםערים,:למשלרלוונטיות)רזולוציות(האזוריםחלוקתמהות4(

בוועדה.ביותרחלקיבאופןנדונהמהאזורים,אחדבכלצה"ליים,מתקנים

הביטחון.ושרהרמטכ"לבידינתוןיהיהבענייןהדעתשיקולכיקבעההוועדה

התביעהנשואאםרקעימותאזורבהכרזתלהשתמשיהיהניתןכיעולההחוקמלשון2.16.

כוחותשלפעולהאושהייהכללאדהיינו,העימות.במסגרתשארעאירועעניינו

מעימותנובעשאינובאירועהמדוברבומקוםהעימות.במסגרתהינהבשטחיםהביטחון

מהגנתהמדינהתהנהלאקבע)דרךבאזורהשוההמחנהשלמגדרשנפצעילדלמשל(

מהתביעה.לפטורהחוק

אויצאההחלה,אשרמבצעיתפעילותבובמצבהכירהמחוקקכייודגשאלהלצד2.17.

במקרהנוספים.למקומותאולמקוםגםהתפשטהמסוים,במקוםלהתרחשנועדה

למשל(הפעילותיצאהממנוהמקוםאוהמיועדלמקוםההכרזהכיהוועדהסברהכזה,

תוליעפה21.התפשטהאליהםלמקומותגםתורחבירי)

עלולאהחוקפיעלעימותאזורילהגדרתלהתייחסמחייבתהחוק,אתלקייםהחובה2.18.

אזור"שלבטרמינולוגיההשתמששפורסםהחוקדבר,שלבסופוהצבאית.התפיסהפי

בלבד.פיסי-הלחימתיהעימותבמוקדיהתמקדאךעימות"

20/7/05מיוםהוועדהפרוטוקולי2



הכרזותביצועמודל3.

יסודהנחות

בבדבדבידנו.זהבשלבהקיימיםהנתוניםפיעלהחוקאתליישםחייבביצועימודל3.1.
בסיסיורחבהמבצעיהתיעודמרכזפעילותשבעקבותהנחהמתוךבמודלגמישותנדרשת

הזמן.במרוצתלהשתנותעלוליםמסוימיםקריטריוניםוכיהמבצעיוהמידעהנתונים

כיהדברמשמעותאםגםעימות"אזור"אתהחוקהגדרותעללענותהביצועמודלעל3.2.

התפיסהלגישתמובהקיםעימותכאזוריהנחשביםעימותאזורייוכרזולאבמסגרתו

אופיבעליעימותמוקדיתפיסתשעניינותפיסתישינויאפואמתחייבהמבצעית.

מוגבל.עימותלאזוריכאינדיקציהלחימתי-פיסי

עולהאינההעימות,שנותכללאורךואזח"ע,איו"ששטחיכלעלגורפתהכרזהכאמור,3.3.

והןהמקום,מבחינתהןיותר,ממוקדותיהיוההכרזותכיונדרשהחוק,עםאחדבקנה

שנותבחמשפעילותועלבצה"להמצויהנתוניםמאגרעלבהתבססזאתהמועד.מבחינת

העימות.

עימות"אזור"אבחנתהביטחון.שרדעתלשיקולנתונהאזור""שלהניתוחרזולוציית3.4.

המבצעיים.והשיקוליםהנתוניםמגווןעלהניתן,ככלותסתמך,וסבירהמידתיתתהא

מודללבנייתהדרושותההגדרות

פע"םנתוניעלבהתבססהכרזות,יתבצעולפיועימות"אזור"הכרזותמודלבנייתלשם3.5.

:הבאיםהמושגיםהגדרתנדרשתמדויקות,עימותתקופותקביעתתוךופח"ע

ופח"ע.פעיים1(

עימות.תקופת2(

אזור.ן3

הנתוניםחישובשיטתלצורךנמדדתתקופה4(

נע.ממוצע/ממוצע5(



ופח"עפער

עימות""להגדרתהרלוונטייםהנתוניםסוגיהגדרת

עוינתחבלניתופעילותמבצעיתפעילות(דבריםבמצבעוסקתבחוקעימות""הגדרת3.6.

נקודתית.בפעילותולאתקופהפניעלהמשתרעמסוים)באזור

פעילויותאודותמידעלאסוףאמ"ן):להלן(המבצעיםאגף-צה"לנדרשלכךבהתאם3.7.

סוגיהפעילות,סוגיהתרחשות,מועדילמיקום,בחלוקהעוינתחבלניתופעילותמבצעיות

פח"ע.לגביהעויןהארגוןוזהותפעילותתוצאות

הנתוניםמאגרתכולת

כולל:באמ"ץשנאספוהנתוניםמאגר3.8.

ספט'(ושפל"גאות"אירועיתחילתמאזפע"ם)(מבצעיתפעילותנתוני1(

למועדימיקום,לפיובחלוקההפעילות,לסוגיבחלוקהואילך2000(

פעילות.תוצאותולסוגיהתרחשות,

ספט'(ושפל"גאות"אירועיתחילתמאזפח"ע)(עוינתחבלניתפעילותנתוני2(

למועדילמיקום,בחלוקהוכןהחבלניתהפעילותלסוגיבחלוקהואילך2000(

פעילות.תוצאותולסוגיהתרחשות

:היתרביןכולל,אינוהמאגר3.9.

מבצעיתפעילותנתוניאלא(הביטחוןכוחותשלשוטפתשהייהנתוני1(

ןנקודתית)

דיווחים).אוהערכותאלא(פלשתינאיםגוףנפגעילגביודאייםנתונים2(

הכוללכמאגרטיבומעצםאירוע.פר-נתוניםכוללהמאגר:בנתוניםהפערויודגש3.10.

אודותנתוניםלאסוףהיהניתןלאהגבוהההאירועיםכמותולאוראירוע-פרנתונים

ותוצאיהם.העוינתהחבלניתהפעילותואירועיהמבצעיתהפעילותמאירועי100%

שוטף,בטחוןנתוניובכללם(שוניםנתוניםבסיסעלככזהמוכרזהעימותואזורמאחר

ההכרזהאזוריצמצום-משמעותונתוניםהעדרוכיוב'),פצועיםהיקףהפח"ע,כלל

ההכרזה.ותקופות

ודרום)מרכז(הפיקודיםשלשוטפיםדיווחיםעלהנסמכיםמהימניםבנתוניםמדובר3.11.

באמתן.קבועגורםע"יומנוהליםהמבוקרים2000,ספט'מאז



פרטניתבחינהלערוךהצורךעלמצביעההעימות"במסגרת"המיליםובפרטהחוק,לשון3.12.

בחינה-עימותאזוריבדברהכרזהתצאבטרםהאחרונותהשניםלאירועיבאשריותר

כוחותבהםלמקריםהעימות,במסגרתפעלוצה"לכוחותבהםמקריםביןתפרידאשר

העימות.במסגרתשלאפעלוצה"ל

הפעילותסוגיהגדרת

הפעילותהתרחבההעימותבמהלךשכןפע"ם,שלרחבלמגווןהדעתאתלתתיש3.13.

אתהיתר,ביןוכללה,המדיניהדרגהחלטותאתליישםבאהאשרהצבאשלהמבצעית
:הלא22

לה.מחוצהאלאוישראללמדינתהרשותשטחיביןמעברמניעתאוסגרכתר,הטלת1(

הריסתבאמצעותמפגעיםמסתורומניעתהחיכוךבמוקדיהתכסיתעםהתמודדות2(

וכיוב').צמחיה,וניקויחישוףגדרות,בתים,

חקלאיים.שטחיםחשבוןעלאורבנייםלשטחיםעוקפותדרכיםפריצת3(

וכיוב').תקשורתי,אלקטרוני,(מידעהעברתבמוקדיפגיעה4(

דוגמאותלהדגישומצאהקיימותהמבצעיותהפעילויותמגווןעלדעתונתןהמחוקק3.14.
:תונוש23

ןמודיעינימידעבסיסעלפיגועשיבושאוסיכול1(

ןשטחיםחישוף2(

;עמדות)תצפיות,(הצבאלצורכיבתיםתפיסת3(

ןממוקדסיכול4(

ןבמחסוםפע"ם5(

;בגדרפע"ם6(

;כפרמתוךפע"ם7(

;בפח"עאובפע"םמאופייןהדבריםמצבאם-קבעמחנה8(

פח"עאובפע"םמאופייןהדבריםמצבאם-אוכלוסייהלמעברהמשמשמחסום9(

;מודיעיןאיסוףלצורךפע"ם10(

מידע.מערכותהשמדתלצורךפע"ם11(

:ולאחריוהאירועלפניהשפעהתקופותעפ"ימוינוהחוקלצרכיהמתאימותפע"ם3.15.

מעצרים).למשל,(לגביהןרלוונטיותההשפעהותקופתההכנהתקופתאשרפע"ם1(

סיכוללמשל,(לגביהןרלוונטיותואינןכמעטאלותקופותאשרממוקדותפע"ם2(

על-קולי).יעףממוקד,

.14מס'שולייםהערתלעילשי.שאולאל,,מ)(דר,22
5/20051,35/6/20051,14/7,05/מיוםהוועדהפרוטוקולי23



אופנים.בשנילמייןניתןאלהאתסוגים.שלרחבמגווןקייםפח"עלגביגם3.16.

תיעצבמ-תיתרותה24:לתפיסהבהתאםעיעריותקבוצותלשלושמיוןהאחד,

בדרגותבאלימותמשולבותאלואזרחית-אוכלוסיהידיעלהמוניותסדרהפרות1(

חבלה).ובמטעניברימוניםשימושחיה,אשיריתבערה,בקבוקאבן,(שונותחומרה

מתמזגיםהאלימיםהסדרומפיריהאורבניבמרחבמתגוררתהמשתתפתהאוכלוסייה

בתוכה.

עמדותצה"ל,חיילינגדומארביםחבלהמטעניהפעלתירי,-וטרורגרילהלוחמת2(

הפעולותהתפר.ובקובירושליםשכונותהשטחים,ותושביישוביםצבא,ומתקני

ההכנותהמפקדות,מאורגנים.לאאומאורגניםחמושיםגורמיםע"יבעיקרןמבוצעות

נעשההביצועהבנוי.השטחבעומקנמצאיםהפיגועחוליותשלהלוגיסטיוהמרכז

תנועה,לציריהמשיקיםובכפריםהעריםשלהפריפריהבשטחיבעיקרבנויבמרחב

לעומקהחוליהנסוגההפעולהבסיוםישראליות.ולשכונותלישוביםאוצה"ללמתקני

הבנוי.המרחב

התאבדותפיגועיחבלה,מטעניתופת,מכוניותפיגועיביצוע-אסטרטגי""טרור3(

הביטחוןמנגנוניע"יגםאךהאסלאמיהטרורארגוניע"יבעיקרחיילים,וחטיפת

לגבותמנתעלישראליםאורבנייםלמוקדיםמכווניםהפיגועיםמרביתהפלסטינים.

בישראל.הקהלדעתעלולהשפיעמקסימאלימחיר

חומרתן:דרגתפיעלקבוצותלשתימיוןהשני,

התפרעות,התקהלות,:כגוןואלימותסדרהפרותאירועי(רגילהחומרהבדרגתפח"ע1(

תהלוכה.ציר,חסימתצמיגים,הבערת

וטרור).יריגרילה,פעולות(גבוההחומרהבדרגתפח"ע2(

לאישראלבתוככיפח"עכיקובעהחוקשכןובאזח"ע,באיו"ששהתרחשבפח"עמדובר3.17.

לענייןתחשבאזח"ע,ו/אובאיו"שפע"ם-תוצאתוכיאם(עימותאזורהגדרתלצורךיחשב
תוזרכהה(25.

ורקהמחוקקבעיניהפעילותסוגיקטגוריותרלוונטיותשלבחינהנעשתההאמור,לנוכח3.18.

נתונישלמפורטתרשימהבחשבון.נלקחוהחוקלצרכיהמתאימיםוהפח"עהפע"םסוגי

ג'.ו-בבנספחיםמפורטתבמודלשנכללוופח"עפע"ם

הגדרתעלדרךבכלהשפיעולאקוחה26לצרכירלוונטייםכלאשנמצאונתוניםסוגי3.19.

מפורטתבמודלנכללושלאופח"עפע"םנתונישלמפורטתרשימהעימות.אזורי

:אלהבחשבוןנכללולאזהירות,ליתרלמשל,כךה'.ו-ד'בנספחים

.14מס'שולייםהערתלעילשי,שאולאל,,ם)(דר,24
.14/7/2005מיוםהוועדהפרוטוקול25
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וכו'חוקיבלתיביתהריסתשגרתיים,סיוריםכגוןשגרתית,פעילותנתוני

עימות).התפתחאםאלא(

אלא(ובאזח"עבאיו"שהיהודיתלאוכלוסיההנוגעתמבצעיתצבאיתפעילות

הפעילות).במהלךהפלסטיניםלמולעימותהתפתחאם

ומהוויםישראלשטחבתוככישבוצעוטרור)מעשיבעיקר(פח"עמעשיכל

הצבאית.התפיסהפיעלהמוגבלמהעימותנפרדבלתיחלק

השונים).לסוגיהןסדרהפרות(רגילהחומרהבדרגתפח"ע4(

ופח"עפע"םלנתוניעוצמות

כלנתונים.שלקטגוריהלכלהניתנותהעוצמותלשאלתהנוגעמבחןנערךהבא,בשלב3.20.

משמע,הולמים.משקל/עוצמהלתתרצוןמתוךלהקשר,בהתאםנבחנהנתוניםקטגורית

העימותתקופתכיאפשרותקיימתהמרכיבים-לאחדגבוההעוצמהתינתןבומקום

יותר.ממושכתתהיההנמדדבאזור

הנושאבחינתלאחרהאירוע.טווחהשפעתחישובבתקופתביטוילידיבאההעוצמה3.21.

:הניתןככלהעוצמהאתלצמצםהזהירות,למעןהוחלט,

עלומשפיעהמושפעתזופע"םשכןממוקדת,שאינהלפע"םניתנהמוגברתעוצמה1(

השפעתטווח(שלאחריהביוםוהןההכנה)יום(לביצועהשקדםביוםהןהאזוראפיון

ביצועה.יוםעלנוסףהמינימלי),הפעולה

עלהמשפיעהצבאיאופיבעלתפעילותבהיותהחמורהלפח"עניתנהמוגברתעוצמה2(

ביצועה.לאחריומייםשלבטווחוהןביצועהביוםהןהאזוראפיון

ממוקדתפע"םכינקבעההשפעה,טווחאףעלממוקדת-לפע"םניתנהחלשהעוצמה3(

בלבד.ביצועהיוםעלתשפיע

השונים.סוגיהןעלסדר,הפרותמסוגרגילה,בדרגהלפח"ענפקות/עוצמהניתנהלא4(

בפח"עמלווהשאינהעממית,פעילותכיעמדהומתוךהמבצעיתלתפיסהבניגודזאת,

בדרגהלפח"עבניגוד(צבאיאופיבעלתרףעילותהחוקלצרכיתחשבלאחמור,

חמורה).

םיגורה(.27אופצועים(לסוגיוופח"עפע"םלתוצאינפקות/עוצמהניתנהלא5(

עימות)"של(תקופה"הגדרת

יוםעלהעומדתתקופהלכלהינההכוונהכינראההמחוקקוכוונתהחוקלשוןעפ"י3.22.

בוקרלפנות:0100מהשעההחלפח"ע-/הפע"םנתונילפייום""-זהלענייןויותר.

ויום.יוםבכלפעילויותנתונילפיינותחאזורבל-המשמעות:00.24בשעהוכלה

היולוהפלסטינים.מקרבהנפגעיםהיקףלגביודאיםנתוניםכולליםאינםצה"לשלהנתוניםמאגריזה.בפרקכאמור27

יותר.ממושכותהיונמדדאזורכללגביהמוכרזותהעימותתקופותבמודלאלהנתוניםנכללים



אזול""הגדרת

מהוהשאלההביטחון.שרדעתלשיקולאזור""הגדרתשאלתאתהותירהמחוקק3.23.
:נוספותשאלותבפנינוהעמידהאזור""

;החוקלצרכיה"אזור"לבחינתניתוח/רזולוציהרמתמהי1(

ההתנתקותטרוםאזח"עולגביאיו"שלגביזההעימות"אזור"הגדרתהאם2(

ןההתנתקות)תהליך-12/9/2005עד2000ספט'תקופת(

12/9/2005-בהרש"פלידיעזהחבלאזורמסירתלאורעימות"אזור"הגדרת3(

ןההתנתקות)תהליך(

;החוקלצרכיה"אזור"לבחינתהרזולוציה)(לאזוריםהחלוקהרמתמהי

:אזוריםלניתוחדפ"אותמספרקיימות3.24.

עימותאזורמהוויםעזהוחבלשומרוןיהודה,אזוריהמבצעיתלתפיסהבהתאם1(

פיעלולאהחוקפיעלעימותאזורילהגדרתלהתייחסישאולם,דחא28.מוגבל

כנגזרתלחימתי-פיסיאופיבעליעימותמוקדילבחוןישהחוקלפיהצבאית.התפיסה

מתאימה.אינהזודפ"אכןעלהמוגבל.העימותשל

אזח"עאתלפצלניתןמקסימלית)כמעטלרזולוציהירידה(ביותרעמוקניתוחעפ"י2(

באיו"ש)ומאותבאזח"עעשרות(אזורים""מאותלכשמונהאיו"שאתובפרט

כפרים;פלסטיניותערים:כדלקמןאורבניתמבחינהנחלקיםאלהעימות.כמוקדי

מרחביםלפיאושמותיהםלפילחלקםשניתןכפרים450כ-באיו"ש(פלסטינים

קיימיםאלה,לצדכפרים).עשרותאוכפריםשלבודדמספרהמאגדיםכפריים

וכןמוצבים)ארעיים,מחסומיםקבע,מחסומילמחנות,הנחלקים(צה"לייםמתקנים

המחוקק.כוונתהייתהזולאכיברור,מרכזיים.וצמתיםציריםקיימים

בסיסעלהאזוריםשללעיל)המפורטותהקיצוןדפ"אותלשתיבניגוד(מאוזןמיפוי3(

המבצעית.התפיסה

ההתנתקות)עד(אזח"עולגביאיו"שלגביזההעימות"אזור"הגדרתהאם

ביניהםלהפרידישכינראההמוגבלבעימותמעורביםואזח"עאיו"ששלהיותםאףעל3.25.

תוצאתיבאופןא').בנספחמפורטתהאבחנה(החוק.לצרכיאזור""הגדרתלעניין

:להפרדההטעמיםביןהנוש29.תהיהאלהאזוריםשניבתוככיהעימות"אזורי"חלוקת

ודמוגרפי.גיאוגרפימבנה1(

ומאפייניה.פע"םתדירות2(

ומאפייניה.פח"עתדירות3(

2.פרקראה?"
מבצעים.אגףונתוניבשטחיםהפעולותמתאםנתוניהכוללא'נטפח29



אזח"עשלמזהגדולאיו"ששלשטחהכיהעלתהוהגיאוגרפיהדמוגופיהמבנההשוואת3.26.

אזח"עלעומתכפרים)מאותגדולות,ערים(בתוכהאורבנייםמרחביםמאותכוללתוהיא

האורבניתהצפיפותזה,נתוןלצדפליטים.ומחנותגדולותעריםשלבודדמספרהכוללת

לבעלתאףנחשבתהאחרונה(אזח"עשלזולעומתמשמעותיבאופןנמוכהבאיו"ש

בעולם).מהגבוהותאוכלוסיןצפיפות

לעיןגבוההבאיו"שהפע"םתדירותכימעלהואזח"עאיו"שביןפע"םתדירותהשוואת3.27.

האורבנימההבדלהיתר,ביןונובע,שונההפעולותאופיאף.ן%98)אזח"עשלמזושיעור

הפעילויות,בוצעובהםמקומותבריבויפעולות,בריבוימאופיינתאיו"שביניהן.

מתאפיינתאזח"עואילוכוחותשלמצומצםפעולהבטווחהפעולות,שלקצרותבתקופות

מיקומן,מבחינתיותררחבבהיקףפעולותאלואךפעולות,שליותרנמוכהבתדירות

א'.בנספחהרחבהראההמעורבים.והכוחותלערים)חדירה(פעולתןטווח

באזח"עוחדירותוהפח"עשיעורכימעלהובאזח"עבאיו"שהפח"עאירועיסךבדיקת3.28.

מרביתבאזח"ע).התרחשוהפח"עמאירועי)89%איו"ששלזהעלניכרבאופןעולה

-לקרובמטען,מאירועי60%למשל(באזח"עהתרחשוהחמורהבדרגההפח"עאירועי

בדרגההפח"עאירועימרביתועוד).קאסם/משגרמסלול-תלולירימאירועי100%

ראהבאיו"ש)התרחשוהסדרהפרותמאירועי90%למשל(באיו"שהתרחשורגילה""

א'.בנספחהרחבה

כיעולהאזח"ע.לביןאיו"שביןאבחנהמתחייבתכינראהלעיל,מהאמוריוצאכפועל3.29.

אזור""כלכאשרמעמיקה,ניתוחברמתעימות"ל"אזורילחלוקהניתנתשאיו"שבעוד

כךשלאהריאליולשייכםשקלופח"עפע"םתדירותבעלאורבני,כאזורעצמובפניעומד

צפיפותלאורמעשיבקושינתקלרביםלאזוריםאזח"עאתלחלקניסיוןבאזח"ע.המצב

הפע"םאירועישלהיקפםפח"ע,אירועישלהרבהיקפםוהבנייה,האוכלוסין

לגביכימלמדיםאלהשני).לאזורהסמוךאחדבאזורפגיעה(המרחביתוהשתרעותם

מעמיק.אזוריניתוחעפ"יהעימות"אזור"לניתוחמשמעותאיןאזח"ע

המחוקקלכוונתחטאושכןונפסלונבחנואיו"שלחלוקתהקיצוןאפשרויותשתי3.30.

המנוגדתסבירהלאניתוחרמתוהשנייהטריטוריאליתמבחינהגורפתהכרזההאחת,(

חלוקהשיטתליצורובמטרההמחוקקכוונתאתלהחטיאשלאמנתעלהחוק).לרוח

מפקדישמונהבעזרתמשנה,לאזוריאיו"ששלביותרמפורטתחלוקהנערכהמאוזנת

הנתפסיםאזורים90כ-וסימנוניתחואלההאוגדה.ומפקדתהמרחביותהחטיבות

משמונהאחתבכלאחודים,אורבנייםכגושיםאוכאזוריםהמבצעיתהמדיניותמבחינת

וכפרעירלכלהתייחסותומתוךהמבצעיםאגףעםבתיאוםנעשתההחלוקההחטיבות.

לצידםוהמחסומים.הצמתיםהכבישים,הצירים,לעיקרהתייחסותמתוךוכןידועים,

נספחראהומשפט.חוקהחוקה,ועדתלהמלצתלבבשיםזאת,המעברים.בנפרדנותחו



החלוקהשיטתאתלבחוןצריךגבוההניתוחברמתתמופהלאואזח"עמאחר3.31.

-ללחלקהניתןאורבניתמבחינההטריטוריאלי.הרצףאתוהתואמתביותרהמתאימה

פילדלפי).צירובכלל(אזח"עדרוםאזח"ע,מרכזאזח"ע,צפון:בולטותעיוררצועות3

ואזורהמעבריםבנפרדנותחולצידןו'.בנספחראהעיוררצועותכללגבימפורטהסבר

ארז.תעשיה

ההתנתקות)תהליך(-12/9/2005בהרש"פלידיאזח"עמסירתלאחרעימות"אזור"הגדרת

הביטחוןכוחותיציאתשלאחרבתקופהבאזח"עמשפטי-העובדתיהמצבשינוי3.32.

מחדשאזור""הגדרתבחינתאתמחייבהצבאי,הממשלביטולולאחרמהרצועה

מכיווןזאת,ואחרות.כאלהלרזולוציותוירידהעימותלמוקדיהאזורחלוקתמבחינת

ממילאהשוהיםהביטחון,כוחותשלפעילותכלהייתהלאבובמועדהחדש,שבמצב

;לחוקבהתאםעימותאזורהגדרתמתמלאתלאהרילרצועה,מחוץ

תיערך12/9/2005,מיוםאזח"עלגביכיהינה,ההכרזותמודללענייןהדברמשמעות3.33.

שהייתאופעילותבדברלמשל),חודשיים(רטרואקטיביתמהלתקופתאחתבדיקה

הכרזותיוצאווכיכזו,שהייתהככלעוינת,חבלניתפעילותאוברצועה,הביטחוןכוחות

בדומהכאן,גםכיברייומית.מדידהלפיאלו,לנתוניםבהתאםאחד,כאזוראזח"עעל

בהתאםיותר,ממושכותתקופותעללהכריזיהיהניתןהאחרות,ההכרזותלכל

המודל.שללקריטריונים

ואיו"שאזח"עלענייןההרזותויודלגיבוש

בהתאםומידתייםסביריםלהיותנדרשיםההברגותמודלעבורשיבחרוהתריסריונים3.34.

לעיל.שפורטואזוריםביןהאבחנהולשיקולילעוצמהלנתונים,

:הינהבחוקלנדרשבהתאםשגובשהעימותאזורהגדרת.3.35

אואחדהתמלאיותראואחדיוםשלתקופהבמשךבואשראזור-עימות"אזור"

:הבאיםמהקריטריוניםיותר

אחת.פע"ם)(מבצעיתפעילותלפחותבוצעהנמדדתבתקופה1(

תחא30.ממוקדתפע"םלפחותבוצעהיותרמצומצמתנמדדתבתקופה2(

נמדד).לאעדייןכיום(עימותבמסגרתבאזורהביטחוןכוחותשהונמדדתבתקופה3(

בדרגתאחתפח"ע)(עוינתחבלניתפעילותלפחותבוצעהשונהנמדדתבתקופה4(

גבוהה.חומרה

קוליעליעףממוקד,סיכולכגון:הפעילות,ואחרילפניכוחותשהייתאובשטחהכנהדורשתשאינהפע"ם-ממוקדתפעיםג0

ב'נספחר'וכיוב'.ח"אתקיפת



ורציונלמדדיםנמדדת.תקופה

המפורטיםלקריטריוניםבהתאםשנאספוהנתוניםניתוחלשם-נמדדתתקופההגדרת3.36.

נמדדתי.תקופה":נוספתלהגדרהנדרשיםאנומעלה

עימותתקופתכלותחימתביומויוםמדינמדדאזורכלבחינתהינההמודלמטרת3.37.

לתקופותעימותכאזורשיוכרזיכולא'אזור:דהיינו(סיום.וביוםתחילהביוםבאזור

22.03.02(.יוםעד20.03.02ומיום02.03.02עד1.1.02מיום

נעממוצעהנבחר-המדד

הינועימותאזורהאזורלהיותבוחךכאבךפע"ם/פח"עתדירותלחישובהמתאיםהמדד3.38.

הממוצע.

טעמים:משנינובעהממוצעבמדדלשימושהרציונל3.39.

באזורהבנהתקופתמתקיימתוהפח"ע,הפערםאירועילמרביתלפיההמציאות1(

היאהכוונההביצוע.לאחרהאוגרעלהשפעהותקופתהביצוע,למועדהסבובה

באזורהכנהמתקיימתהפועלאלהוצאתולפניריק.בחללמצויאינושאירוע

ומקומית.צבאיתמבחינהעימותלאזורנחשבהאזורולאחריוהעימות

עדיוםהינוהשהייהרמךמסוים.נמךבאזורצה"לכוחותשוהיםהפעילויותבמסגרת2(

נועדהממוצעומדדנמדד,לאעדייןהכוחותשהייתנתוןחודשים.ואףשבועותמספר

מסוימת.במידהלשעפו

:נוספותמגבלותהוטלווהאיזוןהמידעניותלצורךואת,עםיחד3.40.

ההכנהתקופתלהתקיימותבהתאםקבוצותלשתיוחולקוהפע"םסוגינבחנו1(

העוצמה).חושבה-לכךבהתאם(ההשפעהותקופת

שיטתונבחרהוחסרונותיהןיתרונותיהןעלהממוצעלחישובדפ"אותשתינבחנו2(

הנע.הממוצעיותר-המדויקתהחישוב

:ב')נספחראההמלאהלחלוקה(קבוצותלשתילחלוקההביאההפע"םסוגיניתוח3.41.

מעצרים).למשל,(לגביהןרלוונטיותההשפעהותקופתההכנהתקופתאשרפע"ם1(

סיכוללמשל,(לגביהןרלוונטיותואינןכמעטבאזור""ההכנהתקופותאשרפע"ם2(

על-קולי).יעףממוקד,

ממוצע-הממוצעמדדישניביןהשוואהלאורנעשתההמתאיםהממוצעמדדבחירת3.42.

:ובחסרונותיהםביתרונותיהםהנבדליםנע","וממוצערגיל""

תקופה.אותהלכלזההזהממוצעממוצע.מחושבלתקופהאחת-רגיל""ממוצע1(

מפיקהאשרגסהחישובשיטתמהווה-חסרונהלחישוב.קלה-השיטהשליתרונה



חודששבוע(תקופהבאותהיוםלכלדהיינו,שנקבעה.לתקופהבהתאםכוללממוצע

זהה.ממוצע-וכו')

סביבהנעההממוצעתקופתמשךלפיממוצעמחושבליוםאחת-נע""ממוצע2(

ביטוינותנתאשרמדויקתשיטההשיטה-שליתרונההחישוב.מבוצעבוהמועד

הממוצעלשיטתיחסיתלחישוביותרקשה-חסרונההנמדדים.בנתוניםלשינוי

לפניוימיםומספרהיוםאותושלממוצע(משלוממוצעיחושביוםלכלדהיינו,הרגיל.

ואחריו).

טעמים:משנינבחרהנעהממוצעמדד3.43.

לתקופהיחסיתיום,-פרמדידההינההנעהממוצעשיטתנקיטתשלהמשמעות1(

תוצאהנותנתהרגילהממוצעשיטתלעומתהואחרי).לפני(יוםאותוסביבנמדדת

נתוניםבשקלולעוסקיםאנוכאשרכיהינה,הכוונהקלנדארית.לתקופהיחסית

מדויקביטוילידיאותםהמביאההיאהנעהממוצעשיטתופח"עפע"םשלרבים

ההנרזה.ותקופותהעימותמקומותצמצוםהינהשהמשמעותלמרותביותר,

הכנהתקופתישפח"ע,והןפע"םהןהאירועים,למרביתבפועללעיל,שפורטכפי2(

הנעהממוצעשיטתלכןהביצוע.לאחרהשפעהותקופתהביצוע,למועדהסמוכה

יותר.המדויקבטווחהאירועיםשלההשפעהאתלשקףיכולה

נעממוצעלחשבכיצד

ממוצעלמדידתהאפשרויותהנע.הממוצעחישובשיטתלביצועשונותדפ"אותקיימות3.44.

הקשורותהנמדד",הנעהממוצעיחוסתקופות"במשךביניהןנבדלותימוי31נע

האירוע.סוגשלבעוצמה

תבואיותרגבוההעוצמהקריטיים.למרכיביםשונותעוצמותיחסנוהדפ"אותבכל3.45.

עוצמהיחסנוממוקדתשאינהלפע"םכךיותר.רחבהיחוסבתקופתביטוילידי

איזוןלמצואצורךישכיברורמכאןממוקדת.פע"םלעומתיותררבהיחוס)תקופת(

מעטמדויקתהינהאולםיותרממושכותלתקופותעימותאזוריהקובעתדפ"אבין

משתנות)עוצמותללאבודדיוםלמשל(מדיקצרהיחוסתקופתבעלתדפ"אלביןפחות

שלבודדים)ימים(תקופותלמאותיחולקאזורכלשכן-המחוקקלכוונתנחטאשאז

בהקשרולאהנקודתיתהפעילותבהקשררקונעסוקהכרזהאיאוהכרזה

הטריטוריאלי.

מדויקים.סיוםויוםתחילהביוםעימותאיזורתקופתכללתחוםבמטרהביומויוםמדייחושבנעממוצעי3



דפ"אות:מספרנבחנו3.46.

רבמשקלבעליובנתוניםיום30שלנעממוצע(ארוכותיחוסתקופותלפינעממוצע

יום).90יותר

יום).30-יותררבמשקלבעליובנתוניםימים)7בינוניתיחוסתקופותלפי

יום14-יותררבמשקלבעליובנתוניםימים)7קצרהיחוסתקופתלפיחישוב

.בהתאמה)

ימים).7יותר-רבמשקלבעליובנתוניםימים)3מאודקצרהיחוסתקופתלפי

ימים).3יותר-רבמשקלבעליובנתוניםיום)1ביותרהקצרהיחוסתקופתלפי

מדגמיתבדיקהביצוע

מדגמיתבדיקהבתחילה(ביותרמקיפהבדיקהבוצעההדפ"אותלגביהוחלטטרם3.47.

ספט'עד2000מספט'הנתוניםלגביבפועל,הדפ"אותכלשלכוללתבדיקהולבסוף

כךיותר,קצרהיחוסשתקופתככל-לפיהמשמעיתחדתוצאההעלתההבדיקה2005(.

יותר.מצומצמותולתקופותעימותאזוריפחותהוכרזו

אזור""הגדרתהשפעת

ניתוחאתגםשיקולנובחשבוןלהביאמצאנוהרלוונטית,הדפ"אבחירתטרם3.48.

ניתוחננקטאיו"שלגביכזכור,הנבחר.המודלעלוהשפעתוהאזוריםרזולוציית)(

צורךאיןכינמצאההתנתקותלאחרלאזח"עהנוגעובכלאזח"עלעומתיותרמעמיק

כדלהלן:הינוהנכוןהאיווןבינקבעהנושאבחינתלאחרחותינ32.לבצע

ג',דפ"אותהינןהרלוונטיותהדפ"אות12/9/2005(-ההתנתקותעד(ואזח"עאיו"ש1(

האוכלוסייהצרכילביןגיסא,מחדהמדינהצרכיביןמאזנותוהןהיותה'-וד'

שהייההשפעה,הכנה,תקופות(המבצעיההסברפיעלגיסא.מאידךהפלסטינית

להחילישכינקבעוהמידתיותהאיזוןלמעןאולםהמתאימההיאג'דפ"אבשטח)

פגיעהולהבטיחהניתוחאתלאזןבכדיזאת,יותר.המצומצמתה'דפ"אאתדווקא

האוכלוסייה.בצרכימינימלית

וישניתוחלבצעצורךאיןואילך)-12/9/2005מיום(ההתנתקותלאחראזח"ע2(

נראהנקודתיות/ממוקדותבפעולותמדוברעודכלאחד.אזורכאלאליהלהתייחס

יותרגבוההעוצמהמתןללאיום)1ביותרהקצרהיחוסתקופתלפילפעולישכי

מסוימים).לנתונים

2.פרקראה?3



החוקלצרכיעימות"אזור"להכרזתמגובשמודל

מדוקדבחינהעברולעילשפורטווהדפ"אותהשיקוליםהשיטות,כלי.94.

:הבאהמודללגיבוש

עלבהתבססשימופומהאזוריםאחדכללגביתבוצעעימות"ל"אזורהקריטריוניםבדיקת

וסיום.התחלהבתאריכיהנוקבותמדויקותעימותתקופותקביעתותוךופח"עפע"םנתוני

עימות"כ"אזוריוגדר12/9/05(-הולפניעזהבחבלאוושומרוןביהודהאזור1(

אחדהתמלאכיהעלתההנתוןהיוםשלבחינהאםאחדיוםלפחותשללתקופה

:הבאיםמהקריטריוניםיותראו

הנמדד,היוםזה-לעניין(הנמדדליוםהסמוכיםהימיםבשלושת1(

אחת.פע"ם)(מבצעיתפעילותלפחותבוצעהאחריו)ויוםלפניויום

אחת.ממוקדתפע"םלפחותבוצעההנמדדביום2(

פעולה-צבאימבצעבמסגרתבאזורשהוצה"לכוחותהנמדדביום3(

מראש.שתוכננהנרחבבהיקףמיוחדתפעילותאו

פעילותלפחותבוצעההנמדדליוםהסמוכיםהימיםבשלושתן4

פח"עזהלעניין(גבוההחומרהבדרגתאחתפח"ע)(עוינתחבלנית

לאחריו).הסמוכיםוביומייםביצועוביוםיימדד

מהלתקופתאחתבדיקהתיערךההתנתקות):מיום(עזהחבלאזור2(

הביטחוןכוחותשהייתאופעילותבדברלמש",חודשיים(רטרואקטיבית

אזח"עעלהכרזותויבוצעוכזו,שהייתהככלעוינת,חבלניתפעילותאוברצועה,

אוממוקדותבפעולותמדוברעודכלאלו.לנתוניםבהתאםאחד,כאזור

לגביאחד).יום(ביותרהקצרהיחוסתקופתלפילפעולישכינראהנקודתיות

עניין.שללגופובחינהתיערךאחרתפע"ם

:המודללענייןהגדרות

הימים3-להממוצעתהתוצאהכימשמעהיוםבכלנעממוצעמדידת-הסמוכים"הימיםשלושת"

לפניויוםהנמדדכיוםלהיספריכוליםהימים3זהלצורךנמדד.יוםלאותוכתוצאהתרשםהנמדדים

לפניו/אחריו.יומייםוהנמדדכיוםאואחריו,ויום



העימותתקופותרציפותעקרון

אתשקטעותקופותשנותרולכךכצפוי,הביאה,במודלהמנוייםהקריטריוניםהפעלת3.50.

תקופותעלעמדאלהמתקופותמבוטללאחלקעימות".אזורי"לגביההכרזותרציפות

עימותתקופותשלרצףקטעואשרוכו')ימיםשלושהיומיים,יום,למשל(מאודקצרות

ממושכות.

באשרהביטחוןלשרהמלצתולצדכיהמשפטים)משרדעםבתיאום(מצאנולפיכך,3.51.

גםלשרצה"ליעבירההכרזות,ביצועלמודלבהתאםשנערכהעימות"אזורי"להכרזת

רציפותלעקרוןבהתאםקצרותתקופותלגביהכרזהסמכותובמסגרתלשקולהמלצה

שייקבע.התקופות

רציפותתקופותשתיביןהמתקיימותקצרותתקופותבאותןהמבצעית,ההנחהעפ"י3.52.

לחוק.בתיקוןכהגדרתועימותבפועלהתקייםעימות,באזורעימותתקופותהמהוות

זמןפרקתוךעימות"כ"אזורהאזורהכרזתהתחדשותראשית,טעמים.ממספרזאת,

הקייםהחלקיהנתוניםתיעודמסדשנית,עימות".אזור"היותועלמלמדתקצרכה

התקופותלצמצוםבהכרחהביאו3.49(סעיף(במודלשאומצוהדווקניותהיסודוהנחות

העימותכתקופותאלהקצרותתקופותנכללולאולכןעימותכתקופותהמחושבות

המודל.במסגרת

יהודהבאזורעימותתקופותרציפותלהחלתההמלצהאףסויגההזהירות,למען3.53.

:כדלקמן11/09/05(ליוםעד(עזהובאזורושומרון

תקופותשתיביןהמצויהיום,בתתקופהידיעלהרציפותנקטעתבומקום

המצויהיומיים,בתתקופהידיעלאולפחות,אחתכלימים3בנותעימות

גםכישחזקההרילפחות,אחתכלימים4בנותעימותתקופותשתיבין

ישובהתאםלחוקבתיקוןכהגדרתועימות""בפועלהתקייםיוםבאותו

עימות.אזוריעלבהכרזהזוקצרהתקופהאףלכלול

עלהרציפותנקטעהבומקוםגםואילך12/09/05מיוםעזה,חבלאזורלגבי

באותוגםכיהיאחזקהיומיים),למעלהבתהינהאםגם(קצרהתקופהידי

אתלכלולישובהתאםלחוקבתיקוןכהגדרתועימות""בפועלהתקייםיום

עימות.אזוריעלבהכרזהזוקצרהתקופה



עימות"אזורי"הכרזותביצועשלהעקרוניהתהליך4.

התהליך
צה"ל

לנהליםבהתאםלתיעוד,הרלוונטייםהגורמיםכללע"יוהמידעהנתוניםתיעוד4.1.

יתייחסהתיעודאופי;לתוקף)המבצעיהתיעודמרכזהנחיותלכניסתעד(הקיימים

והןההכרזותמבחינתהן(הנדרשותהאפשרויותלמכלולבהתאםולפח"ע,לפע"ם

ןאחרים)לצרכים

ןמידעמערכתבאמצעותומיכונםוהמידעהנתוניםשימור4.2.

;המודלבאמצעותלידעוהפיכתםהכרזותלביצועהרלוונטיוהמידעהנתוניםגזירת4.3.

;הביטחוןשרלאישורהכרזהמסמכי/דו"חותהפקת4.4.

אשרהראשוןההכרזותדו"חלגבילמשל,(מיוחדיםבמקריםלרמטכ"להפצ"רהמלצת4.5.

;)2005דצמ'עד2000מספט'שנים-לחמשיתייחס

ןבשגרההכרזותפרסוםלגביהביטחוןלשרהרמטכ"סבשם(אמ"ץר'המלצת4.6.

הראשוןההכרזותדו"חלגבילמשל,(מיוחדיםבמקריםהביטחוןלשרהרמטכ"להמלצת4.7.

;)2005דצמ'עד2000מספט'שנים-לחמשיתייחסאשר

הביטחוןמערכת

צה"ל.המלצותעלבהסתמךזאת,ההכרזות.נוסחאתהביטחוןשרקביעת4.8.

;המדינהברשומותלפרסוםההכרזותהעברת4.9.

פעולתבגיןתביעהלהגישכוונתועלהביטחוןלמשרדהודעהשהגישלתובע,תשובהמתן4.10.

הכרזהבגיןאופורסמהשכברהכרזהבגין(הפטורשלהמהותיהמחסוםקםבאםצה"ל,

ןלהתבצע/להתפרסם)שעומדת

והבקרההמשובהנהלים,

:הםואלו4.11.

ע"יוהךהפיקודיםע"יהךומבוקרהפיקודיםע"ימבוצעופח"עפע"םאודותהדיווח1(

המבצעים.אמ"ץ/חט'

התיעודאמ"ץ/מרכזע"ייבוצעההכרזות)תהליךעבור(לידעוהפיכתוהמידעריכון2(

,המבצעי

;המבצעיהתיעודאמ"ץ/מרכזע"יתבוצעותיקופםמבצעיתיעודנהליכתיבת3(

יבוצעובקרתהתחזוקתהההכרזות,למימושאופרטיביתמידעמערכתובנייתאפיוך4(

המבצעי.התיעודאמ"ץ/מרכזע"י

המבצעיהתיעודאמ"ץ/מרכזע"יתבוצעההכרזותביצועמודלשלעיתיתבחינה5(

מבצעית,מציאותמשפטית,-פוליטיתמציאותנוסף,תיעוד:כגוןלשינוייםבהתאם

וכד'.ישראלולמדינתהביטחוןלמשרדהמוגשותהתביעות



סיכום5.

העתיד.פניאתלצפותומכווןולהווהלעברהקיימיםבתנאיםמיטבימענהנותןהמודל5.1.

והןושפל"גאותל"אירועיהנוגעכהעדהתביעותבגלהןלטפלנועדהמודלדהיינו

בהמשךתלויההמודלשליעילותוהמוגבל.העימותבמהלךשיוגשונוספותלתביעות

ובהעמקתו.המבצעיהתיעוד

לענייןהןזאת,החוק.מימושמדרכינפרדבלתיחלקמהווההמבצעיהתיעודתחום5.2.

לענייןהןמהתביעות,בחלקהדיוןאתמהותיתשיחסמועימותאזוריעלההכרזות

והןמהותית,חסימהבהעדרהמשפטבבתישידונותביעהבתיקיהמשפטיתההתמודדות

להתדייןיכולותשאינןמהתביעותבחלקשידונוהדין"משורתלפניםועדות"דיונילעניין

המשפט.בבתי

לרועץ.הביטחוןולמערכתלצה"לעומדיםהמבצעיהתיעודבתחוםהעמוקיםהפערים5.3.

בהיבטיםאףאלאזה,למסמךמתייחסאליוהמשפטיותהתביעותבהיבטרקלאזאת

הנתוניםשמאגרככלועודם.ארגוניוזיכרוןארגוניתלמידהתדמיתי,כספי,:אחרים

עמוקהוההטמעהיותרברוריםהנהליםיותר,רחביהאצה"ללרשותהעומדוהמידע

יותר.טובהתהאהמישוריםבכללההתמודדותכךיותר

דו"חנערךהמודלבסיסעלהכרזה.דו"חותהינהזהבמסמךהמפורטהמודלתוצאת5.4.

אמצעועד2000מספט'ועזהשומרוןיהודהלאזוריהמתייחסורחב,מפורטהכרזה

עוברהפיקודשרשרתדרךמיוחדאישורהליךעברזהומרכזיראשוןדו"ח2006.ינואר

הביטחון.ושררמטכ"להרמטכ"ל,סגןאמ"ן,לר'

החוקמאפשרלצידו,שוטף.באופןחודשידו/חודשימפורטדו"חיפורסםמכן,לאחר5.5.

שיתווספוובתנאיההכרזהתקופותאתהמרחיביםנקודתייםשוטפיםדו"חותעריכת

קצרבהליךיעברואלהדו"חותואילך.10/08/05מיוםאירועיםלגביחדשיםנתונים

הביטחון.לשראמ"ןמר'הראשון,לדו"חהנוגעמזהיותר

8.מס'שולייםהערתלעילי3






















