




רכזל לושיב שגפמ

 ל״זדנרבנייו םיסקמ



תודלי

 חא ,סורלבבש קסנימב )20.7.1988( ח"משת באב 'ו םויב דלונ .רוגיאו הנא לש םנבדנרבנייו םיסקמ

 .רימידלול ריעצ

 ינשו וירוה ,ויבא םא-ותבס : הצרא החפשמה התלע ,יצחו םייתנש ןב ותויהב1990 רבמצדב21-ב

 .תולעמ בושייב םהיבורק תיבב וטלקנ ולע רשאכ ,םהידלי



תודלי

 ריעב ררוגתהל ותחפשמ הרבע עברא ןב ותויהב , ותבסו ומא וב ולפיט תמדקומה ותודלי תפוקתב

 התיכל הלע ןכמ רחאל ,"העבגה" ידוסיה רפסה תיבב 'א התיכל הלע םיסקמ ,ךנחתהו לדג הב ,םיקפוא

 ןוכיתה רפסה תיבב דמל ןכמ רחאלו םייניבהתביטחב"םיקפוא ףיקמ" ןוכיתה רפסה תיבב דמלו 'ז

 יאסדנה תדועתל ךישמה ןכמ רחאלו הקינורטקלאה עוצקמב "ריוואה ליח לש תיגולונכטה הללכמה"

 .ךמסומ הקינורטקלא



היהש דליה לע

 דלי ,םנפומו טקש דימלת .תונמוא בהואו יתריצי םכח דלי היה םיסקמש םירפסמ וירוה

 הקיסומב ומצע תא אטיבו םינוש הריצי ימוחתב בר ןיינע הליג אוה .וילגרל רנ איה תוניגההש

 תא חתפל ךישמהו טנירלק לע ןגנל דומלל לחה םיסקמ ידוסיה רפסה תיבב .תיטסלפ תונמאו

 .'ט התיכל ועיגה דע וז ותלוכי



היהש דליה לע

 שמח ,תונמוא תוריצי תורשע המכ לע דבע וייח תונשבו , םושירבו רויצב םיהדהו אילפה אוה

 תוכורעתב וגצוה ולש תוריציה ןמ קלח ,ונממ תישחומ תרכזמ תושמשמו םתיבב תוגצומ ןהמ

    .ל"וחמ םימרות ינפב םגו תוינוריע



תורגבתהה ליג

,תורגבתהה ליג תפוקתב ,"ריוואה ליח לש תיגולונכטה הללכמה" ןוכיתל 'ט התיכב ותיילע םע

.ומוי תרגשבו ןיינעה ימוחתב םייוניש לש קרפ .וייחב יתועמשמו שדח קרפ חתפנ

 רענל תיבב ומוי בור תא הלבמה ךורא רעיש םע ינידנולב דלימ"ךפה םיסקמש םירפסמ וירוה

 תיאמצע הרוצב להנתהל דמל אוה ."תיבל ץוחמ הלבמ ומוי בור תאש ץוצק רעיש לעב ינידנולב

 .ויתוטלחהב הנובתו תעד לוקיש תלעבו



תורגבתהה ליג

 אוה םהילאש םירגתאה לכב חילצה וכרדב ויהש םיישקה תורמלו רבעש ישיאה ךפהמה תובקעב

 תא םיסקמ חנז אל תיגולונכטה הללכמב וידומיל תונש ךלהמב .הנולת לכ תעמשה אלל בצינ

 ויבא .טנירלקב ןגינ םג ןכו םינוש םיינוריע םיעוריאב תרומזתה תא רקבל דיפקהו הקיזומל ותבהא

 רימידלו רוכבה ויחא םע ץעייתהל גהנ םיסקמ רגבתמ רענכ ןוכיתב ותפוקת לכ ךלהמבש רפסמ

.תוישיאו תויעוצקמ תויגוסל עגונב





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 .הקיזומו תונמוא םהיניב םינוש הריצי ימוחתב ויה ויביבחתו ןיינעה ימוחת

.טנירלק היה ןגנל דמל םיסקמ וילעש ילכה

 ידוסיה רפסה תיבב דימלת ודועב םיקפוא ריעה לש הקיזומל רפסה תיבב תאז דמל אוה

 .'ט התיכב ותויה דע הז ןיינע םוחת תא חתפל ךישמהו



ןיינע ימוחתו םיביבחת

 ,תוריצי םושיר ימוחתב ומצע תא ביטיהו ומצע תא אילפה םיסקמ

  .תונמא תוריצי תורשע המכ לע דבע וייח תונשבו

 םימרות ינפב םגו ריעצ דליכ קלח חקל וב רויצה גוח תרגסמב תוינוריע תוכורעתב וגצוה ןקלח

   .םיקפוא ריעב הליהקה ברקב תוברתה ייח תא םדקל הרטמב,ל"וחמ



ל"הצל סויגה

 םגד הנב אוה ובש םויסה טקיורפ לע דבע םיסקמ יאסדנה תמולפידל וידומיל תפוקתב

 .ריוואה ליחב םייעצבמ םיכרצ לש לודג רפסמל יעוצקמ הנעמ תתל דעונ םגדה-סופיטבא

.םתבכרהו םגדל םישרדנה םיקלחה תגשהב ול עייס רוגיא ויבא

 תיאבצה הדיחיל דמל הב תיגולונכטה הללכמהמ קתעוה ומוקמש דע ליעיו ישומיש אצמנ םגדה

.םויה דע ימוימוי שומיש וב םישוע םידקפמו םילייח, תריש אוה הבש

 סיסבב02 יאבור תונוריט רבעו ל"הצב הבוח תורישל םיסקמ סייגתה2008 רבמטפסב14-ב

 .םיקיז



יאבצה תורישה

 סיסבב02 יאבור תונוריט רבעו ל"הצב הבוח תורישל םיסקמ סייגתה2008 רבמטפסב14-ב

 םויסב ,הפיחב ריוואה ליח לש ינכטה סיסבב ריווא ןיעידומ יאנכט סרוק רבע ןכמ רחאל .םיקיז

 ןמזב ."ןושחנ" ףגב ,דולב ריוואה ליח סיסב לשתריוואה הקוזחתה תסייטב  בצוה סרוקה

 תרשל ורבע םהיניב םיסקמו ףגה ישנא .בגנל ,המורד רבעוהו סיסבה רגסנ ותוריש תפוקת

 .םיטבנ ,ריוואה ליח סיסבב



יאבצה תורישה

 ףג לש ותריגס םע  ,2010 ץיקב .תסייטה םעטמ תונייטצה תדועת םיסקמ לביק2009 תנשב

 ."ןושחנה" תסייט לש ינכטה ףגב תרשל םיסקמ רבע תיריוואה הקוזחתה תסייטב "ןושחנה"

 .עבקב תרשל לחה2011 טסוגואב3-ב

 תורישב תרשכומ דואמתדגנ התייהשביישירג הירמב בהאתה םיסקמ יאבצה ותוריש ךלהמב

   .גוז-ינב ויה הירמו םיסקמ הנורחאה וייח תנשבו הלש עבקה





הליפנה דעומ

 וירוה תיבל,תריש וב םיטבנ סיסבמ וכרדב ,תיטרפה ותינוכמב םיסקמ עסנ ,2012 לירפאב3-ב

 .םיקפואב

 .ברקתמה חספה גח תארקל ,םתיב רצחב היינבו ץופיש תודובעב םהל עייסל הצר אוה

 הסינכה תמוצל תליג תמוצ ןוויכמ ועיגה םע ,םיירהצה רחא יצחו שולש העשה תוביבסב

 ידגנה העיסנה ביתנל הרורב אל הביסמ ביתנהמ הטס ובכר ,241 שיבכב החטיב בשומל

.ביתנל תולעמ90 לש תיווזב וב רצענו



הליפנה דעומ

 ,תליג תמוצל םיקפואמ וכרדב עיגהש םיבכרהמ דחא רעצה הברמל

 .תושונא םיסקמ תא עצפו בכרה לש ינמיהודיצב שגנתה

.ויעצפמ םיסקמ רטפנ "עבש ראב הקורוס" םילוחה תיבל וכרדב

 ,)3.4.2012( ב"עשת ןסינב א"י םויב ודיקפת יולימ תעב לפנדנרבנייו םיסקמ

 .ולפנב עבראו םירשע ןב

 .חאו םירוה וירחא ריתוה .םיקפואב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה

  .למס-בר תגרדל הלעוה ותומ רחאל



החצנה

 .תושגרמו תונוש םיכרדב םיסקמ תא םיחיצנמ םירבחהו החפשמה

 לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םויב םיקפואב ןימלעה תיבב דחוימ סקט םייקתמ הנש לכב

 לכ םויה דעו םיעיגמ םיסקמ לש םירבחהו החפשמה לכ הז סקטב ,הביאה תולועפ יעגפנו

 .םתוא רקבל םיאבו החפשמה םע רשק לע םירמוש וירבח

 ,הצר םיסקמשיפכ םתיב ץופיש תא ךישמהל וטילחה םיסקמ לש וירוה

 תפסונ ךרד םליבשבוז .ץופישהמ קלחכ םתיב רצחב עוטנל וננכת ויבאו םיסקמש םיצע ועטנ

 .םיסקמ תא חיצנהל



החצנה

 עוריא לכל תוחפשמה תא םינימזמו םיללחה לע החצנה ירפסו םיטרס םיניכמ םיטבנ סיסבב

 .סיסבב םייקתמה

 תא תוקשהל ידכ םיטבנ סיסבל םיעסונ,ותחפשמו רימידלו ויחא , םיסקמ לש וירוה הנש ידימ

 .םיתיז רבכ בינהש םנב רכזל ולתשש תיזה ץע

.םיסקמ תריש ובש סיסבל וגלמ למס וידלי םע דחי ןיכה םיסקמ לש ויחא ,ףסונב

 שדחה למסל סיסבה למס תא ופילחהו ורכזל ןכוהש למסהמ דואמ ושגרתה ריוואה ליחב

    .ןטקה ויחא רכזל ושע וידליורימידלוש



החצנה




