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לש תחנזומ  תירוחא " רצח  ורתונ כ" ךכו  תלוספ , תכלשהל  םירתא  ץראה  םורדב  םיבושיי  ילושב  רוב  יחטשו  בזכא  ילחנ  ושמיש  תובר  םינש  .רתימ  דיל  ןורבח , לחנ 
יקאיס ליג  םוליצ : בגנב |  םיבושייה 

תכיפשל םייטאריפ  םירתא  לש  אמייק  - רב םוקיש 
הליהקה תוסייגתה  ךות  תלוספ 

תדדוב הלוכמ  ןיב  ענ  הלא  םירתא  לש  םלדוג  .םיחותפה  םיחטשב  םייטאריפ  תלוספ  ירתאב  טעמ  אל  לקתנ  ץראה  יבחרב  לייטמה 
ינותנ יפ  לע  .םינש  ךרואל  הנשנו  רזוח  ןפואב  תכפשנה  תלוספ  לש  תונוט  תואמ  ןיבל  יקוח  יתלב  ןפואב  ךפש  תיאשמ  גהנש 

כ-  ) םירדסומ םינקתמל  םינופמ  ןהמ  םיעבר  השולשכ  הנשב : תורצונ  היינב  תלוספ  תונוט  ןוילימ  השישכ  הביבסה , תנגהל  דרשמה 
עקרקה תא  םהזמ  םיחותפה , םיחטשב  יקוח  אל  ןפואב  ךלשומ  עברכו  תונמטומ ) ןוילימכו  תורזחוממ , תלוספ  תונוט  ןוילימ   3.5

ןיינב תלוספ  יליבומל  תבאוש  ןבא  םה  םכותב , "ל  קק תורעיו  םיחותפה , םיחטשה  בר  . ילכלכו  יתביבס  קזנ  םרוגו  םוהתה  ימ  תאו 
החונה םיכרדה  תשר  תוישאר , םיכרדלו  םירעל  תורעיה  תברִק  לשב  תאזו  הנמטההו , הלבוהה  תויולעב  ךוסחל  םיניינועמה  םיניירבע 

וכרדמ רעיה  ךותל  תוטסל  גהנה  לע  םיליקמ  הלא  לכ  .םיבשו  םירבוע  לש  הייארה  חווטמ  הנגה  םיקפסמה  םיצעהו  םתוא  הצוחה 
םיאירב םיחותפ  םיחטשל  רוביצה  תוכז  ןובשח  לעו  יקוח  יתלב  ןפואב  תיאשמה  תלוכת  תא  ךופשלו  השרומ  תלוספ  יוניפ  רתאל 

. םייקנו 

ןבומכ וז  תוליעפ  קוחל  . דוגינב  הכלשוהש  תלוספ  יוניפבו  הלוהינבש  םיחטשה  ןויקינב  הנשב  םילקש  ינוילימ  העיקשמ  "ל  קק
רגתאה .תלוספ  ירתא  תויהל  םירזוח  םירתא  םתואמ  קלח  בר  אל  ןמז  רובעכו  אמייק , - רב ןורתפ  תמדקמ  הנניא  ךא  תיחרכה ,

דצמ יפותיש  ךילהתו  יטסילוה  ןורתפ  םיכירצמ  תלוספ  רתאל  ךופהלו  בושל  םקושמה  רוזאהמ  עונמל  ןוצרהו  הלא  םירוזא  םוקישב 
םוקישה תינכות  תא  ןהב  םיגיצמ  "ל  קק יגיצנש  הליהק  תופסא  הנושארבו , שארב  םיללוכ , הלועפה  יפותיש  .ןיינעה  ילעב  לכ 

.ךילהתה תחלצהל  םיסייגתמ  ןיינעה  ילעבו  היתונורתיו ,

ךרדמ ןיינעה  ילעב  ףותישל  יפונה  םוקישה  ןיב  בלשמה  ךילהתה  לע  דומלל  לכונו  ץראה , יבחר  לכב  תעצבתמ  וז  ןיעמ  תוליעפ 
תכלשהל םירתא  ץראה  םורדב  םיבושיי  ילושב  רוב  יחטשו  בזכא  ילחנ  ושמיש  תובר  םינש  .ל  " קקב םורד  בחרמ  לש  הלועפה 

לש תחנזומ  תירוחא " רצח  ורתונ כ" ךכו  םויכ ,) םג  ךכל  םישמשמ  ןיידעש  שיו   ) תינגרוא תלוספו  תיאלקח  תלוספ  ןיינב , תלוספ 
םידוביע בקע  עקרק  תפיחס  יקזנמ  םג  םילבוס  הלא  םיחטש  בורל , בגנב  . וחתפתהש  םיינוריעהו  םייאלקחה  םיבושייה 

.רתי תייערו  תרתוימ  םיכרד  תצירפ  םירמשמ , אל  םייאלקח 
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רומיש תודובעו  תלוספ  יוניפ  רחאל  (, 2010  ) םוקישה ינפל  לאמשל : ןימימ  תוביתנל .) תיחרזמ  - תינופצ כ-8 ק"מ   ) זיז לחנ  םוקיש 
לארשי יופימל  זכרמה  תובידאב  ( | 2019  ) יאלקחה חטשה  ןיבל  וניב  ץיחו  םיכרד  תמקושמ , הייחמצ  םע  (, 2011  ) עקרק

עקרק לש  רומישל  םינקתמ  תריצילו  עקרק  תנכהל  המידקמ  תוליעפבו  תלוספה  יוניפב  ליחתמ  הלא  ןיעמ  םירפומ  םיחטש  םוקיש 
תוססבתה םירשפאמו  עקרקה , תבטרה  קמוע  תלדגהלו  םימה  לוחלחל  םיעייסמ  הפיחס , םיענומה  תוסרטו ) םינורכס  ןוגכ   ) םימו

םע תונבהו  םוכיס  ךות  לחנה  קיפאמ  םייאלקח  םידוביע  תקחרה  תוללוכ  חטשה  תנכה  תולועפ  .ינגרוא  רמוח  תורבטצהו  הייחמצ 
עוריא םייקתמ  אבה  בלשב  .לעבו  ןיחלש  תודש  לש  םיעטק  לע  וא  בינמ  עטמב  םיצע  לע  רתוול  םיצלאנ  םיתיעלש  םיאלקחה ,
הרטמלו ץמאמל  םיבשותה  תא  תרשוקה  ןויצ  תדוקנ  למסמ  אוהו  רוזאה , יבשות  תופתתשהב  ולפוטש , םיחטשב  םיצעה  תעיטנל 

.תפתושמה

אוה .םיינפוא  לע  הביכרו  הכילה  ילולסמ  תיפצת , הבישי , תוניפ  ןוגכ  תוימוקמ , תומזוי  חותיפל  הרופ  רכ  אוה  םקושמה  רתאה 
" תירוחאה רצחה   " תכפוה טאל  טאל  .עבטה  קיחב  תיתביבס  תיכוניח  תוליעפ  דדועמו  הליהקה , שוביגלו  םישגפמל  עייסמ 

, חטשב םיבשות  תוחכונ  דדועמ  רוזאב , תורייתה  תוחתפתהל  עייסמה  תירוזאו  תימוקמ  הוואג  רוקמלו  םיבושייה  תיזחל  תחנזומה 
, לחנה יאוות  ךרואל  תוקורי  תועוצר  תריצי  רשפאמ  ןוכנ  יבחרמ  ןונכת  ךכ , לע  ףסונ  .תלוספ  רתאל  ךופהלו  רוזחל  רוזאהמ  ענומו 

, שפונו יאנפ  יתורישל  רֵבעמ  קבא  . תופוסמו  ריווא  םוהיזמ  הנגה  תפטעמ  תוקפסמו  רעי  יחטשל  םיבושייה  ןיב  תורשקמה 
תתחפהב עייסמ  תואלקחה  יחטשב  ןבוליש  .תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  תוקפסמו  יגולויבה  ןווגמב  תוכמות  וללה  תועוצרה 

.ירפו ףוצ  קפסמו  םיקיבאמ , תויסולכוא  לש  חופיטלו  רומישל  עייסמ  םימהזמ  , תגילזו  עקרקה  תפיחס 

האיבהו העפותה , םע  תודדומתהב  חצנמ  ןוכתמכ  החכוה  הליהקה  תוסייגתה  .הז  גוסמ  םימזימ  לש  בר  רפסמ  העציבו  המזי  "ל  קק
יבצ הדש  ףותישב  זיז  לחנ  םוקיש  ןה  הלאכ  םימזימל  תואמגוד  םיבשותה  . ייח  תוכיאבו  הביבסה  תוכיאב  יתועמשמ  יונישל 

ףותישב םיחלש  לחנ  םוקישו  אביקע  רינ  ףותישב  ןונח  לחנ  םוקיש  היחרזו , ריפש  רודגיבא , ףותישב  ןירבוג  לחנ  םוקיש  םיחלקו ,
לע תויברעה  תוימוקמה  תוצעומהו  "ל  קק וזירכה  תיקוח , יתלב  תלוספ  תכיפשמ  תובר  לבוסה  הראע , ידאו  רוזאב  .יניכיו  םיעובמ 
תורעיב תלוספ  תכיפש  תעינמל  םסויגו  םיבשותה  תועדומ  תאלעה  איה  ויתורטממ  תחאש  םייתליהק , תורעי  תמקהל  ףתושמ  םזימ 

. םהיבושייל  ביבסמו  םיכומסה 

תא שארמ  עונמל  ידכ  תימואל  תוסחייתהב  ךרוצ  שי  .הרצונ  רבכש  רחאל  היעבב  םילפטמו  םייתדוקנ , וללה  תונורתפה  תאז , םע 
תרבגה תללוכה  תיביסנטניא , תיתלשממ  תוברועמב  חרכה  שיו  תופסונ , תולועפ  תושרדנ  העפותה  תא  םצמצל  ידכ  .התונשיה 

 – םיחותפ םיחטש  םילהנמה  םיפוגה  ןיב  םיקודה  הלועפ  יפותיש  םייקל  שי  ךכל , רבעמ  .םיעיתרמ  םישנועו  ריהמ  טופיש  הפיכא ,
ןויליגב אשונב  דוע  ואר   ) םיחותפה םיחטשב  תלוספ  תפרש  תעינמל  הליעפמ  איהש  הדיחיה  דוחייבו  םינגהו  עבטה  תושר  "ל , קק

העינמל תונווגמ  תולועפ  וננכותיו  תונערופל , םידעומ  םיחטש  ופומי  םתרגסמבש  "ל –  הצו תוירוזא  תוצעומ  תואלקחה , דרשמ  הז ,)
.תיתליהק תוברועמו  יגולוקא  םוקיש  ןשארבו 
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