
 רורט תורטמל העישפ ינוגראב ןאריא לש שומישה

 הלועפל תוצלמהו תוכלשה
 ,ךכ .תונורסח םג שי םיינידמו םיינוחטיב םיסרטניא שומימ יכרוצל העישפ ימרוגב שומישל

 לעופה לא איצוהל קיפסמ םינמואמ אלו םינמוימ אל בורל םה םהב תשמתשמ ןאריאש םיליעפה
 םהילע חוודש םירקמה תיברמ .םייאשח ןיעידומ יעצבמכ תונייפואמה תובכרומ תויעצבמ תומישמ

 .תושמוממ ןניא ןאריא לש תורטמהו ,םירצעמבו לוכיסב םימייתסמ
 ירטסוד רמוע ר"ד

 רטשמה תוחילשב ולעפש תוילוח יתש לובנטסיאב היקרוט לש ןוחטיבה תוחוכ ורצע 2022 ינויב 16-ב

 שקנתהל הדמע ןהמ תחא ,חוודמה יפ לע .ילויב 22-ב הדיב קשנו הרצענ תפסונ הילוח .ינאריאה

 וננכת תורחאה יתשו ,ירפס יול יסוי ,לובנטסיאב רבעשל ילארשיה לוסנוקב ידיימה ןמזה חווטב

 תוילוחל רשאב םימיוסמה םייניעידומה הארתההו עדימה יכ רסמנ .םילארשי םירייתב עוגפל

 םג הדובע ירשק םמיע םייקמה ,"דסומה" ידי לע םייקרוטה ןוחטיבה ימרוגל רבעוה תוינאריאה

 תיחכונה "םיכויחה תפקתמ"ו םיסחיב רופישה רואל ,הנורחאה תעב רמוחו לק ,תוחיתמ תפוקתב

 ינאריאה ןיעידומה ,תיקרוטה תרושקתב םיחווידה יפ לע .ןאודרא פיאט פ'גר ,היקרוט אישנ לש

 םיעינממ אקווד ואלו ,ףסכ תרומת לעופה העישפ ןוגרא – "תינאריא היפאמ"כ ראותש המב שמתשה

 הילוחה ירבחמ דחא יכ האצמ תיקרוטה הריקחה ,לשמל ךכ .רורטה תוילוח תלעפהל – םייגולואדיא

 ותעיסנב תויפאמה תחא לש "םימסה ןורב" םע שגפנו םיישדוח ךלהמב םימעפ עברא ןאריאל עסנ

  1.ורצעמ ינפל דבלב םימי העברא ,תימאלסאה הקילבופרל הנורחאה

 .ויתורטמל םיימוקמ העישפ ימרוגב שומיש השוע ינאריאה רטשמה הבש הנושארה םעפה הנניא וז

 ילטרקב ,תויפונכב ףטוש ןפואב םישמתשמ ןאריא לש הכפהמה תורמשמ ,ילארשי ןיעידומ םרוג יפל

 ,היקרוטב רתיה ןיב ,תונוש תונידמב רורט תולועפ עצבל תנמ לע םיימואל-ןיב העישפ ימרוגבו םימס

 רורט" תעפות םע רישי ןפואב רשקתמ הז הלועפ סופד 2.תימורדה הקירמא תונידמבו ןיסירפקב

 ,םימס תצפהו רחס תוברל ,תנגרואמ העישפב שומיש התועמשמש ,)Narco-Terrorism( "העישפה

 יקוח אל רחס ,המיחל יעצמא תחרבה ,םישנאב רחס ,םירצומ ףויז ,םייקוח אל םירצומב רחס

 תומצעתה יכרוצל םיפסכ גישהל תנמ לע ,םירומיהו ןוה תנבלה ,םירגהמ תחרבה ,המיחל יעצמאב

 .ןוגראל םירושקה םימרוגו רורט יליעפל םלשלו ,תינוגראו תיאבצ

 ינוגראב תוליבומ תויומד םע םיקודה םירשק תובר םינש םימייקמ ןאריא לש הכפהמה תורמשמ

 יחולשמ תצפה לש תשר םיקהל הרטמב ,םירחא םיימואל ןיב העישפ ינוגראו ינגפאה םימסב רחסה

 םיעצבמ רובע יפסכ םולשת יכרוצל ןכמ רחאל םירבעומ םימסה יפסכ .ברעמה תונידמל םימס

 הזירכה 2012 סראמב ,לשמל ךכ 3.רורט ינוגראל המיחל יעצמא תרבעהו ,רורט תולועפו םייאבצ

 Gholamreza( ינאב'עב אזר־םאלו'ע )(Brigadier General ףולא-תת לע תינקירמאה רצואה תקלחמ

Baghbani(, לע יארחאה םימס ןורב לעכ ,ןטסינגפא-ןאריא לובג לעש ןאדהז ריעב סדוק חוכ דקפמ 

 ,הכפהמה תורמשמ לש השביה אבצ דקפמ ןגס לש רשקהב םג הלע המוד דשח 4.ברעמל ןיאורה אוציי

 םע םירשקב דשחנש ,)Abdullah Araqi( יקארא הללאדבע ףולא-תת ,ןארהט זוחמ דקפמ רבעבו

 תונידמל ינאגפא ןיאורה תצפהב םיקסועה ,הינמורו הירגלוב ,הינבלאב םיימואל-ןיב העישפ ינוגרא

 5.ברעמה



 הפנע תימואל-ןיב העישפ תוליעפ ךרוצל ,הללאבזיח ,הלש יזכרמה חילשב םג תשמתשמ ןאריא

 הקירמא ךותמ רקיעב תעצבתמ ,ןאריא תוחילשב ,הללאבזיח תוליעפ .םלועה יבחרב תבחרנו

 רוחשה קושב רחסמל "שק תורבח" לש תשר רוציל הרטמב תוינונבל תוליהק לוצינ ךות ,תימורדה

 ועייסו ,הללאבזיח לש תיאבצה תומצעתהל רתיה ןיב ורבעוה הלא םיפסכ .םימס יפסכ תנבלהלו

 ,וז תוליעפ תרגסמב 6.םישק םיילכלכ םימוציע הילע ותשוה ןהבש תופוקתה תא חולצל ןאריאל

 עוציב .וקיסקמבו היבמולוקב םיליבומ םימס ילטרק םע ךשמתמ ןפואב הלועפ ףתשמ הללאבזיח

 רישי ןפואב( תויאבצה היתולוכי תא םיצעהל ןאריאל רשפאמ הללאבזיח ידי לע העישפה תוליעפ

 .התוברועמ תא שיחכהל תלוכי לע הרימש ךות ,)ףיקעו

 םילעופה הלא םא ןיבו ןאריאל הקיז ילעב םא ןיב ,םיימואל-ןיב העישפ ימרוגב שומיש לש הז סופד

 תויורשפא לארשי ינפב חתופ םג ךא ,הענמא יכרוצל תמלוה תיניעידומ תוכרעיה בייחמ ,ברח יריכשכ

  .ותלועפ יכרד תעקוהלו ,ינאריאה רטשמה דגנ ךשמתמה יתעדותהו יעצבמה קבאמב גשיהל

  העישפ ימרוגב ןאריא לש שומישה

 רבעב .שודיח רדגב הניא תנגרואמ העישפ ימרוגב שומישל רשאב תינאריאה הלועפה תטיש ,רומאכ

 ,לשמל ךכ .םיימואל-ןיב העישפ ינוגרא ןיבל ןאריא לש ןיעידומה ימרוג ןיב םירשקה ופשחנ רבכ

 "סאטס-סול" ינקיסקמה םימסה לטרקב רזעיהל )זאמ עשרוהש( ינאריא ןכוס הסינ 2011 תנשב

)Los Zetas( ונאלימ הפק תדעסמב עוגיפ תועצמאב ןוטגנישווב ידועסה רירגשב שקנתהל תנמ לע 

 תפיכאל להנמה לש עידומ שמישש( סאטס-סול לטרקב ליעפל הנפש ינאריאה ןכוסה .ןואט'גרו'גב

 תויורירגשבו ןוטגנישווב לארשי תורירגשב עוגיפ עצבל ףסונב ןנכת )DEA – ינקירמאה םימס

 7.הניטנגראב תילארשיהו תידועסה

 דגנ תופיקת עוציבל תנגרואמ העישפ יביכרמב תונורחאה םינשב םג שמתשהל הכישממ ןאריא

 תועצובמה תופיקת לע המקנ תולועפל ,)תפות יעוגיפו תויושקנתה תוברל( היביוא לש םיסכנו םישיא

 לועפל םירישיה היחילש לש תלוכיב הדירי לשב ,רתיה ןיב ,תאז .םילוג רטשמ ידגנתמ לוסיחלו ,הדגנ

 לש ותומ רחאל וז הריזב ליעי יעצבמ ןפואב לועפל השקתה דוחייב הללאבזיח( תימואל-ןיבה הריזב

 ןאריא ,ךכ לע ףסונ .הילע ותשוהש םימוציעהמ העפשוהש תילכלכ הקוצמ לשבו ,)הינ'עומ דאמע

 .הדגנ תובוגתל יוכיסה םוצמצ ךות ,םיינוחטיב םידעי גישהל יללכ ןפואב תניינועמ

 שקנתהל ינאריא ןויסינ לכיס "דסומה" יכ תימואל-ןיבהו תילארשיה תרושקתב חווד 2022 לירפאב

 ראנרב ,יתפרצה ףוסוליפהו יאנותיעבו הינמרגב ינקירמא לרנגב ,רבעשל היקרוטב לארשי לוסנוקב

 הרואכל "דסומה" ינכוס םיעמשנ הבש הטלקה תרושקתה ילכב המסרופ חווידה רחאל תועש 8.יול

 יפ לע 9.ילוסר רוצנמ ,לכוסש תושקנתהה ןויסינ תא ליבוהש ימ תא ןאריא תמדא לע םירקחתמ

 רובע תדבועש עשפ תייפונכב רבח וניה – ןאריאב ררוגתמה ואצומב ידרוכ – ילוסר ,םיחווידה

 ןיבלהל אוה ילוסר רבח הבש היפונכה דיקפת יכ חווידב בתכנ דוע .ןאריא לש הכפהמה תורמשמ

 םייקוח יתלב םירצומ אובייו אוציי לש ישפוח רבעמל הרומתב ,הכפהמה תורמשמ רובע םיפסכ

 ,חווידה יפל .ינאריאה רטשמב ךמותה ,ימטאה ןמהב אוה הצובקה גיהנמ .ןאריאלו ןאריאמ

 היקרוטל םימסב רחסב םג הכפהמה תורמשמ םע הלועפ תופתשמ ילוסרו ימטאה לש םהיתוחפשמ

 לטרקמ קלח אוה ילוסר ,"סמייט קרוי וינ"ב וטטוצש ,לארשימ אבצו ןיעידומ ימרוג יפל 10.קאריעלו

 11.ןאריאל ץוחמ תורטמ דגנ לוסיח תומישמ עוציבל הכפהמה תורמשמ ידי לע רכשנש םימס



 לע להונמה ,יטשדניז לטרק תועצמאב ,היקרוטב עצבתמ ןאריא לש רורטה תעישפ תוליעפמ קלח

 ,ןאריא ןופצב הימרוא ריעה דילי ,יטשדניז .ידרוכ אצוממ ינאריא חרזא ,יטשדניז יפירש-י'גאנ ידי

 דואמ ברקתה רתיה ןיב .הנידמב בחר הלועפ שפוחמ הנהנו היקרוטב תובר םינש ךשמב ררוגתה

 .ןאודרא פיאט פ'גר אישנה לשו )"חותיפהו קדצה"( היקרוטב ןוטלשה תגלפמ לש םיברוקמו םיצעויל

 היציזופואה גיהנמל םג ברוקמ היה יטשדניז יכ תיקרוטה תרושקתב חווד םינשה ךלהמב ,תאז םע

 .תונוטלשה ידי לע םויכ תפדרנ ותעונתש ,ןלוג הללוחתפ ,תירבה תוצראב הלוגה יקרוטה

 תנשב .םיילילפ םיכילהב ודגנ חותפל היקרוטב תויושרה תא הליבוה ןלוגל תוברקתהה יכ רשפא

 דשחב רתיה ןיב – ומצע יטשדניז ףאו – יטשדניז לטרק ירבחמ המכ היקרוטב ורצענ 2018

 היקרוטב רדשמה ינויציזופוא ינאריא ץורע שארב דמעש ימו דסיימה ,ןאימירק דיעסב תושקנתהל

 היקרוטב םיחוויד יפ לע .הנש יצח רחאל וררחוש םירוצעה רתיו יטשדניז .Gem TV םשב

 פ'גר ,היקרוט אישנל םיצעויו םיברוקמ לש תונלדתשמ ןהו דחושמ ןה האצותכ ועבנ םירורחשה

 12.ןאריא םע םיסחיה תא קזחל הרטמב הארנה לככ ,ןאודרא פיאט

 לובנטסיאב יוואלומ דועסמב תושקנתהה ירוחאמ םג דמועש ימכ דשחנ יטשדניז לש עשפה ןוגרא

 ינאריאה הנגהה דרשמב ורבעב דבע יוואלומ .םיינאריא ןיעידומ ימרוג תנמזהב ,2019 רבמבונב

 .ינאריאה רטשמה לש טלוב רקבמל ךפה ,2018 תנשב ,ותנידממ טלמנש זאמו ,ר"בס תחטבא םוחתב

 2021 רבמצדב 13.יטשדניז לטרקל םירשק לעב אוה ,קא'צוק פאהולודבע ,יוואלומ תא חצרש ליעפה

 דשחב ,יטשדניז לטרק םע םיהוזמה ,ימואל-ןיב העישפ ןוגרא ירבח 11-כ היקרוט תרטשמ הרצע

 גיהנמו ינאריא רטשמ דגנתמ ,בעש ביבח תפיטחב ןאריא לש ןיעידומה יתוריש םע הלועפ ףותישל

 טועימ תצובק תררוגתמ ,ןאריא ברעמב תאצמנה ,זאווחאב .הידוושב זאווחא רורחשל ןוגראה

 14.הימונוטוא וא תואמצע תעבותה תיברע

 ימיראק ןייסוח ידי לע טלשנש ,לטרקה .הינמורמ לעופה ידאבאגיר לטרקב םג תשמתשמ ןאריא

 חרזמב ןיאורה ץיפמה ימואל-ןיב םימס טרמולגנוק להנמ ,)יטשדניז לש החפשמ בורק( ידאבאגיר

 יוושב ןיאורה םינורחאה םירושעה ךרואל ריבעה לטרקה .הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב ,ןוכיתה

 ןאריא" תרושקתה ילכ יפל 15.היקרוטו ןאריא ךרד ,ןטסינגפאו ןטסיקפמ םירלוד ינוילימ תואמ

 טפושה לש ולוסיח תא עציב הארנה לככש הז היה ידאבאגיר לטרק ,ןודנולמ לעופה ,"לנוישנרטניא

 תנשב ןאריאמ טלמנ ירוצנמ .הינמורבש טשרקובב 2022 ינויב ,ירוצנמ הזרמאלוג ריכבה ינאריאה

 תא ןתנ הארנה לככ אוה רשאכ ,הז לוסיחב םג ברועמ היה יטשדניז תרושקתב םיחוויד יפל .2019

 16.ירוצנמ תא לסחל הארוהה

 .ן'גייברזא ןיבל הניב תינתאה הברקה תאו תיפרגואגה הברקה תא םג תלצנמ ןאריא ,ךכ לע ףסונב

 חווד ילויב 31-ב .הלש העישפה-רורט תוליעפ ךרוצל םירזא ברח יריכש םינשה ךרואל הסייג ןארהט

 .קרוי וינ ,ןילקורבב ותינוכמב ביידמ דילאח םשב ירזא חרזא לש רצעמ לע תינקירמאה תרושקתב

-ילע חיסמ הלוגה תינאריאה תיתרבחה הליעפהו תיאנותיעה לש הלוסיח ןונכתל דשחב רצענ ביידמ

 הנגהה דרשמ וא הכפהמה תורמשמ תוחילשב הארנה לככ ,תולותייאה רטשמל תדגנתמה ,דא'גנ

 םינאריא העברא דגנ םושיא יבתכ תירבה תוצראב ושגוה ,2021 ילויב ,ןכל םדוק הנש 17.ינאריאה

 ףוטחל המיזמ ןיגב )ברח יריכש הארנה לככ םירחאה השולשהו ,ינאריא ןיעידומ ןכוס םהמ דחא(

 18.התוא טופשלו רוצעל הרטמב ןאריא חטשל התוא חירבהלו קרוי וינמ דא'גנ-ילע תא



 ברח ריכש תושארב תינטסיקפ םישקנתמ תיילוח ןיסירפקב ןוחטיבה תוחוכ ורצע 2021 רבמטפסב

 לש ופוסב( ןאריא תוחילשב םילארשי םיקסע ישנאב שקנתהל הננכתש תיסור תוחרזא לעב ירזא

 ורצע 2012 ראוניב 19.)הנידמ דעל ךפה ףסונ דושח רשאכ ,םהמ השולש דגנ םושיא בתכ שגוה רבד

 .ימוקמ בר ןכו ,ילארשיה רירגשה תא לסחל הננכתש םישקנתמ תיילוח ן'גייברזאב ןוחטיבה תוחוכ

 ןיעידומה דרשמ םע םירשק לעב ינאריא חרזא תוסחב הדבע הילוחה ,ירזאה ןוחטיבה דרשמ יפל

 20.ינאריאה

 תנגרואמ העישפב ןאריא לש שומישל תוביסה

 הנגה תבכשו השחכה בחרמ ,הרואכל ,ןאריאל קפסמ תנגרואמ העישפ ימרוגב ןמדזמה שומישה

 וללה תולועפה הרואכל ןכש ,רוזאב תעצבמ איהש תויפקתה תולועפ לש ןהיתוכלשה דגנ תמיוסמ

 .המישאהל וא ןהילע ביגהל הביס ןיאש ןאכמו ,ימשר ןפואב הדי לע תועצובמ ןניא

 .רפסמ תונורתי ןאריאל תוקפסמ ,התוללכב העישפה תוליעפו ,טרפב םימסב רחסב תוברועמה

 ,הנידמה לע םיילכלכ םימוציע לש תותיעב רקיעב – הלש רצואה תפוק תא הרישעמ איה ,תישאר

 .תויקוח יתלב תויוליעפ ללוכ ,םיימשר תוחפו םיפקוע םילולסמל תונפל ןאריא תא םיצלאמש

 הללאבזיח ביאטק ,ןונבלב הללאבזיח תוברל ,ןוכיתה חרזמב היחילשל םג םירבעומ הלא םיפסכ

 .)תי'תוחה היצילימה( ןמיתב הללא ראצנאו ,קאריעב

 תונידמ יבשות תא "ליערהל" רתיה ןיב הדעונ ןאריא לש םימסה תצפהו רחסה תוליעפ ,תינש

 ימשר ןפואב תדגנתמה – ןאריא תייארב .רחסה רקיע הנפומ םשל ,תירבה תוצרא ןשארבו ,ברעמה

 תורבחה תא שילחת הלא תונידמל םימס תצפה – םייעיש-םייתד םיעינמ לשב םימסב שומישל

 ימואלה ןסוחה תא שילחתו ,החוורה תואצוה תאלעהל םורגת ,תילכלכ העיגפל ליבות ,ןהלש

  .ותוללכב

 ,ילכלכ הסנכה רוקמכ קרו ךא שמשל דעונ אל תימואל-ןיב העישפב ןאריא לש שומישה ,תישילש

 ,)הז רמאמב טרפומש יפכ( רורט םודיק ךרוצל העישפ ינוגראב שומישל הלדנ יתלב רוקמכ םג אלא

 .ןיערגה טקיורפ תבוטל שכר ףאו

 ,ךכ .תונורסח םג שי םיינידמו םיינוחטיב םיסרטניא שומימ יכרוצל העישפ ימרוגב שומישל

 לעופה לא איצוהל קיפסמ םינמואמ אלו םינמוימ אל בורל םה םהב תשמתשמ ןאריאש םיליעפה

 םהילע חוודש םירקמה תיברמ .םייאשח ןיעידומ יעצבמכ תונייפואמה תובכרומ תויעצבמ תומישמ

 רורט ינוגראל דוגינבו – ףסונב .תושמוממ ןניא ןאריא לש תורטמהו ,םירצעמבו לוכיסב םימייתסמ

 וא היגולואדיאמ םיענומ םניא םה ןכש ,"תונקל" ןתינ םיעשופה תא – ןאריא לש םיחילש םיווהמה

 שי הז רשקהב( ףסכ-יוושמ וא םייפסכ םיחוורמ רקיעב םיענומ אלא ,יתנידמ קבאמ םע תוהדזהמ

 ךותמ ,תיעיש תוהז ילעב וא תינאריא תוחרזא ילעב םיעשופב שמתשהל הדיפקמ ןאריא יכ ןייצל

 .)ברח יריכש לש "דצ רבעמ"ל תורשפאה תא םצמצל הרטמ

 תנגרואמ העישפב ןאריא לש שומישה דגנ תולועפל תוצלמה

 הלא תולועפש תונידמ לש תונובירב העיגפ איה תנגרואמ העישפ ימרוגב ןאריא לש שומישה תועמשמ

 תנגרואמ העישפב ינאריאה שומישה ,ףסונב .ןהלש תורייתבו הלכלכב העיגפ םג ומכ ,ןהב תועצבתמ

 ןכש ,הפיקעה תינאריאה תונפקותה לע ביגהל םיפסונ םימרוג לשו םילשורי לש תלוכיה תא ליבגמ

 תולועפ לועפל הלוכי הניא לארשי ,לשמל .יאבצלו יטסירורטל ילילפה ןיב תולובגה תא שטשטמ אוה



 םיסחי תולעב תומיוסמ תונידמ תמדא לע )הרישי תוירחא תחקול איה ןהילעש( תוימשרו תויולג

 םע םיסחיב העיגפב וא/ו המלסהב ןכתסת איה ןכש ,)לשמל ,היקרוט ומכ( התיא םינידעו םיבכרומ

 .הלא תונידמ

 תא ןוידל ולעה אל םייברעמ ןיעידומ ימרוגו תונידמ ,םידחוימו םימיוסמ םירקמ טעמל ,םויה דע

 ןיעידומה תליהק ברקב ,תאז ףא תאז אל .םימסב רחסבו תימואל-ןיב העישפב ןאריא לש התוברועמ

 עויסב ,םימסב רחסב הללאבזיח תוברועמ לע שגד םישל תודגנתה התייה תינקירמאהו תילארשיה

 ליבוה אל דימת טעמכ אוה ןודנ אשונה רשאכ םג .)המצע ןאריא לש תוליעפה לע רמוחו לק( ןאריא

 ןה ,הפיכאהו ןיעידומה תועורז ןיב הלועפ ףותיש לש תויעב לשב ,יעצבמ עוציבל וא תומכסהל

 .תירבה תוצראב ןהו הפוריאב ןה ,לארשיב

 דוסימ תועצמאב תנגרואמ העישפ ימרוגב ןאריא לש שומישב קבאיהל ןתינה לככ ףואשל שי ,ןכל

 תרטשמ לש הלועפה ףותיש תא קדהל שי .תימואל-ןיבהו תירוזאה המרב הלועפ ףותיש תקמעהו

 םיליגרתו תוכרדה תוברל ,ינקירמאה םימס תפיכאל להנמה םעו לופרטניאה םע "דסומה"ו לארשי

 העישפ ימרוג תללפהל עייסל ידכ וב שיש יניעידומ עדימ תרבעה ,םיעובק םינויד םויק ,םיפתושמ

 רשקהב .םייברעמו םיילארשי םידעי דגנ רורט תולועפ לוכיס ןבומכו ,הפוריא תונידמב םיינאריא

 תעפותב קבאמל )Task Force( ידועיי המישמ חוכ תמקה םודיקל לעפת םא לארשי השעת בוט ,הז

  .תירבה תוצראו יפוריאה דוחיאה ףותישב העישפה-רורט

 לוכיסב דקמתהש "הרדנסק" טקיורפכ עודיש המב ,2006 תנשמ לחה םייקתה הזכ הלועפ ףותיש

 תרגסמב .)ןוה תנבלהו םימסה תצפה רקיעבו( הללאבזיח לש תימואל-ןיבה העישפה תוליעפ

 2016 תנשב הקרופ הדיחיה( דסומה לש "לצלצ" תדיחי תא בלישש המישמ חוכ םקוה טקיורפה

 ןכו ,)ןוחטיבה דרשמב רורטב תילכלכ המחולל ימואלה הטמה לש ןונגנמל ורבעוה הנממ םיקלחו

 חוכ ,םיבאשמ תניחבמ( וחוכמ דביא טקיורפה םלוא 21.םיפסונ םיילארשי ןיעידומו הרטשמ ינכוס

 לש ונוצר לשב ,המבוא תפוקתב )ינקירמאה לשממה תויונכוס דצמ הכימתו יוביגו תויוכמס ,םדא

 קספוה ,2015 ילויב ,ןאריא םע ןיערגה םכסה םתחנש רחאל .ןאריא םע ןיערג םכסהל עיגהל לשממה

 םימס תפיכאל להנמה לדח "הרדנסק" טקיורפ תא המבוא לשממ קיספהש זאמ 22.לילכ טקיורפה

 היגוסב רבודמש יפ לע ףא ,ףסונב .העישפ-רורט לש םוחתב קוסיעהמ ןיטולחל טעמכ ינקירמאה

 ברעמה ידי לע הלעוה אל םלועמ אוה ,יתועמשמ העישפה-רורטמ םויאהש יפ לע ףאו ,תיגטרטסא

 .םינאריאה םע ןיערגה תוחישב םינקירמאהו

 תא המוד הדימב ךישממ ןדייב לשממ ןכש ,וזכ הפוקתב םג רגתאמ היהי הזכ הלועפ ףותיש

 םיבר םירותיו תרומת ןאריא םע ןיערגה םכסהל רוזחל הרטמב ,המבוא לשממ ליבוהש תוינידמה

 חותפל ינקירמאה לשממה תא ענכשל לארשיל השק היהי הז "ינידמ םילקא"ב .םייתועמשמו

 יתועמשמ ןפואב ןכסל לולעש ךלהמ – ןאריאל םירושקה םימרוג דגנ ףקיה בחרו ףתושמ קבאמב

 "הרשפ" םינקירמאל עיצהל ,אופא ,ןתינ .ןאריא םע שדוחמ ןיערג םכסהל ןתמו אשמה תא

 ךות ,העישפב םיקסועה הללאבזיח יליעפ תפידרב תירבה תוצראו לארשי הנדקמתת התרגסמבש

 .הכפהמה תורמשמ םעו ןאריא םע םיהוזמה םימרוגמ וא םיימשר םימרוגמ "ןיע תמיצע"

 םהמ שקבלו ,םיינקירמא לשממ ימרוג םע םיימינפה םינוידב היגוסה תא תולעהל שי ,הז רשקהב

 םינומיסלו ינקירמאה םימס תפיכאל להנמה לש בקעמל םיינאריאה העישפה ימרוג תא סינכהל



)Designation( םיינאריא רורטו העישפ ימרוג םע השענש יפכ ,תינקירמאה רצואה תקלחמ ידי לע 

 .תוטלחהה תא ףוכאל וזה תעב ולעפי אל םינקירמאה םא םג ,תאז .ןאריא םע םיהוזמה םיינונבלו

 לש ךרדב תוחפל ךורכ תויהל בייח יפוריאה דוחיאהו תירבה תוצרא םע ילמינימ הלועפ ףותיש

 תנמ לע ,םיימואל-ןיב העישפ ימרוגל ןארהט ןיב רשקה לש תינידמהו תירוביצה תועדומה תאלעה

 םכסה רחאל לעופל אצת וזש הווקתב( הפיכא תוליעפ ינפל ינושאר בלשכ "תובבלה תא רישכהל"

 תועצמאב( בחרה רוביצל םסרפל ןתינ ,ךכ .)המכסה אלל םייתסי ןתמו אשמהש רחאל וא ,ןיערגה

 השענש ומכ ,יטשדניז לטרקב ןאריא לש ןגרואמהו ךשמתמה שומישה תא )תירוביצ היטמולפיד

 .הללאבזיח לש תימואל-ןיבה העישפה תוליעפל עגונה לכב רבעב

 הלועפה ףותיש קודיהל היקרוט םע םייחכונה היצזילמרונה יכילהת תא לצנל הכירצ לארשי ,ףסונב

 סרטניא תונידמה יתשל .היקרוטב יטשדניז לטרק תא שילחהלו םצמצל ידכ יטמולפידהו יניעידומה

 םיסחיב תאצמנ היקרוטש ןוויכמ .היקרוטב תורייתה לע הערל ועיפשיש םיעוגיפ עונמל ףתושמ

 םוקמב( לטרקה יליעפ שוריגל רשאב היקרוט םע תונבהל עיגהל ןתינ ,ןאריא םע םיבוט םייטמולפיד

  .)ןארהט םע היסחיב עוגפל לולעש דעצ ,היקרוט תמדא לע םרצעמ

 ימרוג לש לוסיחל וא העתרהל םייאשח ןיעידומ יעצבמו דגנ תולועפ ןוחבל לארשי לע ,תאז דצל

 תולועפ ,רומאכ .ןאריא לש ןיעידומה דרשמו הכפהמה תורמשמ םע הלועפ םיפתשמה רורט-תעישפ

 תונידמ םע לארשיל שיש תונושה תויובכרומהו תויושיגרה לשב ,הנידמ לכב הנישעתש ןתינ אל הלא

 ןידעהו בכרומה בצמה לשב ,היקרוט תמדא לע תיאמצע לועפל םכח הז היהי אל ,לשמל ךכ .תומיוסמ

 המיתחבו ,הלא תולועפ עצבל ןתינ תונידמ וליאב בטיה ןוחבל הכירצ לארשי .תונידמה יתש ןיב

 .)תויתודידי תונידמ לש תונובירב תירוביצ העיגפמו הכובממ ענמיהל הרטמב( הכומנ
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