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םילומגתה ןיצקבישמה

:ויצר-ינימ

 םילומגתה ןיצק תטלחה לע תרערעמה לש הרוערע יקלח ןפואב הלביק םיכנה קוח יפל םירוערעה תדעו *

 התקל יכ עובקל השקיב התרגסמבו )םוקישו םילומגת(םיכנה קוח יפ לע תוכז תרכהל התעיבת החדש

 יכ העיבקל תיתדבועה תיתשתה החנוה ,ןיינעה תוביסנב יכ ,קספנ .יאבצה התוריש "בקעו ךות" השפנב

.לבוקמהמ הגרח התוגהנתהו ישפנ קחדב הנותנ התיה תרערעמה

תורישה בקע המרגנש הלחמ– להצ יכנ– םילומגת *

.

 יכ עובקל השקיב התרגסמב )םוקישו םילומגת( םיכנה קוח יפ לע תוכז תרכהל העיבת השיגה תרערעמה

 תיבב הזפשוא ויטעבש ינדבוא ןויסינ העציב איה ךכמ האצותכו יאבצה התוריש בקעו ךות השפנב התקל

 תעבותה לש התעיבת ."אתוולש" םילוחה תיבב ןכמ רחאלו ץרמנ לופיטל הדיחיב "ןוספלוו" םילוחה

.רוערעה ןאכמ .בישמה ידי לע התחדנ

.

:ןלהלכ הקספו וקלחב תרערעמה לש הרוערע תא הלביק םירוערעה תדעו

 ןיא ,ןיד לעב לש הדיחי תודע הרתונ התודעשמו תרערעמה לש תיתדבועה התסרגל ןיכומית לכ רדעהב

 ,ןיינעה תוביסנב.יחרזאה טפשמב תשרדנה תואדווה תמרב םייתדבוע םיאצממ הכמס לע עובקלו הלבקל

.לבוקמהמ הגרח התוגהנתהו ישפנ קחדב הנותנ התיה תרערעמה יכ העיבקל תיתדבועה תיתשתה החנוה

 ינלוחה ךילהתה לש םדקומ ןוחבאל איבהל התיה היושע תמדקומ תיעוצקמ תוברעתה ,ןיינעה תוביסנב

 לולקש רחאלו רימחמ םרוגכ יאבצה תורישה תבוחל ףקזיהל ךירצ הלא לכ רדעה .יאבצה תורישב לחהש

52 לע הרמחהה רועיש תא דימעהל שי ןינעל םיכירצה םינותנהללכ    .תללוכה תוכנהמ%

ה ט ל ח ה

 ,)הינרפוזיכס(תישפנה הלחמה ןיב רשק ןיא היפל70.1.03 םוימ בישמה תטלחה לע רוערעב ןניקסע

.יאבצה התוריש יאנת ןיבו ינדבוא ןויסינ העצב הייטעבו תרערעמה התקל הב
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הערכהל תוכירצה תודבועה

.3002 ראורבפ שדוחב ל"הצב הבוח תורישל הסיוג4891 תנש תדילי תרערעמה.1

 לירפא( התרשכה םויסבו סויגו רושיק תויק"שמ סרוקל תרערעמה הצבוש תונוריטה םותב

.הלבות סיסבב "ימע ןב" הנחמב הבצוה )3002

 )K700-ו תופצרלזונ תייתש( ינדבוא ןויסינ תרערעמה העציב )תבש(40.6.21 םויב.2

 םילוחה תיבב ןכמ רחאלו ץרמנ לופיטל הדיחיב "ןוספלוו" םילוחה תיבב הזפשוא ויתובקעב

."אתוולש"

 הירוה תועצמאב תרערעמה השיגה "אתוולש" םילוחה תיבב תזפשואמ הדועב40.7.62 םויב.3

 ,)"קוחה" :ןלהל(9591– ט"ישת ,)םוקישו םילומגת(םיכנה קוח יפ לע תוכז תרכהל העיבת

 )"העיבתה":ןלהל( יאבצה התוריש "בקעו ךות" השפנב התקל יכ עובקל השקיב התרגסמב

.)יאופרה קיתב1 ךמסמ(

 ךילהה ןאכמו )יאופרה קיתב352 ךמסמ(70.1.03 םוימ בישמה תטלחהב התחדנ העיבתה.4

.ונינפבש

יתדבועה ןפה

 קיתב903 ךמסמ–2/עמ(50.3.12 םוימ ריהצתב תוכז תרכהל התעיבת הכמת תרערעמה.1

 ץורפ תא איה הלות םהב ,תורישב םיעוריא– "תוריש יאנת" םתואל הסחייתה וב )יאופרה

.התלחמ

 העגנ ךכ ידכ ךותו םירוי דציכ םיגדהל ידכ הילע "התלע" תיכ"מהשכ תונוריטב עראןושארה1.1

."תיבסל"  איה "וליאכ" םייתפשה םע ןמיס הל התשעו היתפשב

 תונבה" זאמו "תלפשומו דואמ העוגפ" איהשכ הרזח ,הקינאפב התיכהמ החרב הבוגתב

 רשא ,תונבה לכ ןיב תאז וציפה ,תיבסל איהש וטילחה ,"עוריאה תא וארו םוקמב ויהש

 אל נ"מע וחלקתה תורחאה תונבהש רחאל חלקתהל" הצלאנש ךכ ,הל וגעלו הילע וקחצ

."ןהב לקתיהל

 ובצוה תונוריטב המיע ויהש תונב רפסמו רחאמ "ימע ןב" הנחמל הרבעשכ קספ אל רבדה

.הז סיסבב תרשל
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 בצקל ,השדח תי"קשמכ השרדנ הל הדובעה דומילב הלקתנ םהב םיישקל עגונ ינשה2.1

 אלשו הנממ רהזיהל יל הרמא" ,"ילע קועצל הגהנ"( הניצקה לש הסחילו סמועל ,הדובעה

.בר ץחלל הל ומרג רשא )"התיא קסעתהל יל יאדכ

 תא "ספספל" ששחהו )ךושח תמוצ( התיבל סיסבהמ תועיסנהמ דחפ וניינע ישילשה3.1

 ךכ ,"ןורחאה עגרה דע" הריאשהל הגהנ רשא ,הניצקה ידי לע הערל לצונש רבד ,העסהה

 התדובע תא הקיפסה אל םהב םירקמב וא התיבה תאצל רושיא הנממ שקבל הצלאנש

 .סיסבב הנלו ברעה תועש ךות לא הב הכישמה

 עובש ךשמל סיסבל הקתור היתובקעב ,ןויקינ תונרות בגא הדגנכ השגוהש הנולת יעיברה4.1

.םימי

 החד הליחתב רשא ,רתיי רועיש לע תונולתב תרערעמה התנפ וילא אפור לש וסחי ישימחה5.1

.וב רזח הינונחת רחאל קרו תויאופר תוקידב הל רשאל התשקב תא

 והשש תולייח יתששכ ,עובש ףוס תונרות ךלהמב4002 ינוי שדוחב העראש תירקת ישישה6.1

 הזיא יארת" :ומכ םיטפשמ ינימ לכ" עמשתש הרטמב םר לוקב ורביד רמשמה רדחב התיא

 תיבסלכ הילא םיסחייתמ יכ שוחל הל םרגש רבד ,"הזח הזיא" ,הל "שי תויסקס םינותחת

.הילע וקחצ ןה ךא תיבסל הניא יכ ןהל הריבסהו תונב ןתואל התנפ הירוה תצעבו

 קיתב403 ךמסמ–3/עמ(70.11.81 םוימ ףסונ ריהצת תרערעמה השיגה הז ךילה תרגסמב.2

.)יאופרה

 יתרבחה הדוקפתלו ללכב הדוקפתל סחייתהלו ףיסוהל תרערעמה האצמ הז רחואמ ריהצתב

.הסויגלרבוע טרפב

-דבלב קחד ימרוג ינשל תרערעמה הסחייתה תמא ןמזב יכ הלוע תיאופרה המושרב ןויעמ.3

 לע ושרופ רשא ,)הרישיה תדקפמה( "הניצקה םע תויעב"ו תיבסל התויה לע אבצב תועומשה

-הפידרו סחי לש אווש תובשחמכ םילפטמה םימרוגה ידי

 תצפה יבגל הלבקה תוביסנב ראותמכ ,הפידרו סחי לש אווש תובשחמ :הבישח ינכות"

"...  תקדובה יפלכ הפידר תובשחמ .תיבסל התויה לע העומש

).י.ש– ילש השגדהה( )יאופרה קיתב081 ךמסמ–40.7.81 םוימ םירגובמ ןוימ הקידב ח"וד(

 ,תיתרבח הניחבמ אל ךא ,הרשעה יגוח ללוכ םידומילב תחלצומ תובלתשה תראתמ ..."

 רבעמ ריבסהל השקתמו "םייתרבח םיישק" התווח יכ תנייצמ ךא תורבח 'סמ ויה ןוכיתב

.האלמ תורגב המייס .ךכל



םילומגתה ןיצק 'נ י.י70/65 )צ"לשאר( נע

4

 דוקפתל הנממ תוהובג תויפיצ תראתמ ,סויג תיק"שמ דיקפתב תלייח יצחו הנש הזמ

 םישנאש ךכ תובקעב תודבאתהה ןויסינ תא הריבסמ ... .היכרצב תובשחתה רסוחו

 י"ע העצובש הפשה לע דיה לש העונתב ןיינעה תליחת .תיבסל רותב הילא וסחייתה

 םג התאר ךשמהב ,תיבסל איהש תבשוח איהש הניבה איה ךכמו הלש תדקפמ

 ... ךכל םירחא לש תויוסחייתה

"...סחי לש תוינושאר אווש תובשחמ םע יטוכיספ בצמב תאצמנ- םוכיסל

).י.ש– ילש השגדהה( )יאופרה קיתב002 ךמסמ–40.7.02 םוימ שגפמ ח"וד(

 םיבשוח התביבסב םלכ יכ תענכושמ הירבדל(הפידרו סחי לש אווש תובשחמ הלגמ ... "

 ןויסנ העציב ןכל ,ךכ ובשח םלכ אבצבש).י.ש– "החוטב" :ל"צ( הכותב ,תיבסל איהש

 םיזמרו תועונת יפל תיבסל איהש הניבמ יכ תנעוט ,וז הבשחמב דואמ הקוסע .)ינדבוא

"... .םירחא םיזפשואמו הקלחמב תווצה ללוכ ,םיבבוסהמ םינוש

– ילש השגדהה( )יאופרה קיתב35 ךמסמ–40.7.52 םוימ יזוחמה רטאיכיספה .סל היינפ(

).י.ש

 םג– "רשק ירחא רשק לש רטנולפ ויה" :םינורחא םישדוח העבראו הנשה יכ תנייצמ"

 לע עבצאה תקלחה תעונת תא העציבש תי"כמה ללגב םג ,סיסבב הלש תדקפמה ללגב

 דע ,םינב םג תבהוא ינא ,ינא המו ינא ימ יתנבה אל ינא" :תיבסלל ןמיסכ הנוילעה הפשה

... .םינבל יתכשמנ זא

 סיסבב יל השקש ול תרפסמו ןטק היה עצפה דועש םדקומ בלשב ן"בקל הנופ יתייה םא

"םויה ןאכ יתייה אל ילוא זא ,יתוא ריבעישו

)יאופרה קיתב491 ךמסמ–40.8.4 םוימ שגפמ ח"וד(

 תחאה הייחב תומיענ אל תויצאוטיס יתש בקע השענ ינדבואה ןויסינה יכ הרפיס"

 "םישק םייח יל התשע" ,"הלש לבזל ומכ ,הפי אל דואמ יילא הגהנתה תדקפמהש"

 םישנאש השיגרה ,תיבסל איה יכ סיסבה לכב העומש הצפוהש איה הינשה הביסהו

 ,תיבסל איהש ללגב הנוש הרוצה הילא םיסחייתמו הילע םילכתסמ ,הילע םילכרמ

 "ונממ תאצל יתלוכי אלו ךבתסהו ךבתסהש רטנולפל יתסנכנ" יכ השענ ינדבואה ןויסנהו

..."

)יאופרה קיתב391 ךמסמ–40.8.8 םוימ שגפמ ח"וד(

 אטבתהש יטוכיספ בצמ עקר לע ... ינדבוא ןויסינ העציב ונדסומב הזופשא םרט שדוחכ"

 הטשפ תתרשמ איה וב סיסבב יכ תענכושמ התיה–הפידרו סחי לש אווש תובשחמב

 תדקפמה םע היסחיב םיישק עקר לע השק הקוצמב התיה ןכ ומכ .תיבסל איה יכ העומש

"אבצב הלש

).י.ש– ילש השגדהה( )יאופרה קיתב902 ךמסמ–40.8.82 םוימ םייניב םוכיס(
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 הניצק לש די תעונתידי לע דציכ תרפסמ– הפידרו סחי לש אווש תובשחממ תלבוס ..."

 הייחדה ביבס םייחב היישק לע תרבדמ ... .תיבסל איהש םיעדוי םלוכש התליג סיסבב

.אבצל הסויג םע הרבגתה רשאו תובר םינש הלבס הנממ תיתרבחה

 בצמ עקר לע ... ינדבוא ןויסנ רחאל ףירח יטוכיספ בצמב הייחב הנושארל הזפשוא ... :ןויד

"... .הפידרו סחי לש אווש תובשחמב אטבתהש יטוכיספ

).י.ש– ילש השגדהה( )יאופרה קיתב571 ךמסמ–40.01.82 םוימ הלחמ םוכיסו רורחש(

.חרפי תימרכ 'בגהו סאיטא ןרומ 'בגה תא תודעל ארק בישמה.4

 הדיקפת ףקותמו הללאבנ תיב סויג זכרמב םורד בחרמ תניצקכ השמיש חרפי תימרכ 'בגה1.4

.הדוקיפ תחת תרערעמה התרש הז

 ןיקת היה .י לש יללכה הדוקפת" יכ הנייצ )יאופרה קיתב513 ךמסמ–5/שמ(  התודעב

 לכ ,דואמ הצוחל התיה .י ,תישיאה הניחבה ןמ .י-מ" התומשרתהמש םגה ,"יללכ ןפואב

 אלו תוצוחל תובוגת התוול ,ילמשח םוקמוק תלעפה ןוגכ ,רתויב הטושפה וליפאו המישמ

 תיתרבח אל הרוצב הגהנתה ... תונבה ראשל סחיב תינוציק תוינונטקב הגהנתה ... תויופצ

 הל עייסל יושע הז יכ ... ן"בקל תונפל" הל עיצהל ןוכנל האצמש ידכ דע ,"...תויונרותב

.תרערעמה ידי לע התחדנש העצה ,"הנותנ התיה וב ץחלה תגפהל

 דומילב הרזעהו עויסה בר" תא יכ הנייצו תרערעמה לע לוק המירה יכ השיחכה הדעה

.םינמזה תוחולב הדמעו הדובעה תא הדמל ,הנממ הלבק "דיקפתה

 ןתוא לע רבד יצחו רבד העדי אל תרערעמה לש הריהצת תאירקל דע יכ הנייצ ףסונבו דוע

 רבח הל שי יכ הניבה תרערעמה םע תוחישמ .אוה ךופהנ– תיבסל התויה רבדב תועומש

 .סיסבהמ לייח םע המייקש םירשק לע תועומש ויה ףאו סיסבל ץוחמ

 אל הז הדיקפתבו הללאבנ תיבב סויג זכרמב זכרמ בחרמ תניצקכ השמיש סאיטא ןרומ 'בגה2.4

.תרערעמה לע הדקיפ

 הצוחל תלייח התייה" תרערעמה יכ הנייצ )יאופרה קיתב713 ךמסמ–4/שמ( התודעב

 )01.7.21 םוי תבישי לוקוטורפל61 'מע האר( "הרזומ" הלש התומשרתה יפ לע ,"דואמ

 היה רבודמ יכ הריבסהש ךות ,יתעמשמ ןידל הדמעהו הנולת לש עוריא ותואל הסחייתהו

 אלא סונמ היה אל ןכ לעו םינרותה לכ ינפב תרערעמה לש הדצמ  סרתומ הדוקפ בוריסב

.ןידה תא המיע תוצמל

םיחמומה תעד תווח–יאופרה ןפה

 ,יול .ע 'פורפ ידי לע הכורע ,70.11.12 םוימ תיאופר תעד תווח לע הרוערע הכמס תרערעמה.1

.)יאופרה קיתב303 ךמסמ–1/עמ( תינילק-היגולונימירקל 'פורפו הירטאיכיספב החמומ
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 )"הלחמה" :ןלהל(  הינרפוזיכסה תלחמב התקל תרערעמה יכ החמומה עבק תעדה תווחב

 החילצה תוחרזאה ייחב רשא ,"תויושיגר/תויעב" עקר לע יאבצה התוריש ידכ ךות

    דכל"ו תיאבצה תרגסמב דוע הל רשפאתה אל רשא רבד ,ןמיע "רדתסהל"/"ןרמתל"

- "התוא

– העפוה  "תמאב" שי .י 'בגל ןכא ;תורחא תונב ינפב ]עמשמ יתרת[ לטרעתהל הצלאנ ... "

 ףסונבש ןכתי ;רתויב-תושק תושוחת ]הל-ןימאמ יכונאו[ השח .י 'בג ;"תירבג"

 .י 'בג לש הדצמ "תושוחת"ו "םיטבמ" ויה ,תורחא תונב דצמ "תורעה"לו "םיטבמ"ל

 .)..."התוולש" יכמסמב ןיוצש יפכ ,.י 'בג לש הדצמ תינימ– "תוררועתה" םג ללוש ינניא[

 הרתונ .י 'בג ,תוחרזאה ייחל דוגנב ,"היצאוטיסהמ חורבל" ,ןבומכ ,הלכי-אל .י 'בג

."היצאוטיסב הדוכל"

-הדימב הרובע/הילא הרשכוה אל התשוחתלש הדובעל .י 'בג שרדנ ךשמהב

 אלל םדאלש ןכתי ;"תרצות"ל/"תוקופת"ל/"םיעוצב"ל השרדנ .י 'בג ;תקפסמ/היואר

 .... וזכש השירד .י 'בג רובע םרב ;רתוי-הלק התיה ... וזכש-השירד "םייתיפכ-םיווק"

 ;הדובעה-תומכ לע רבגתהל התשקתה ;תויטיאב-הדבע .י 'בג ...  .דואמ-השק התיה

 תובר-םימעפ ;]קיפסהל-ידכ[ תורחואמ ברע-תועשל דע דובעל-הראשנ תובר-םימעפ

 "ףופצ-עגמב" תויהל אליממו[ סיסבב-ןושיל הצלאנו ;העסהה-תא .י 'בג ,ןכל ,הדיספה

.]"תונבה-רדח"ב ,תורחא-תונב םע

 ;וקיפסה-אל .י 'בג לש "היתוחוכ"/"היבאשמ" ]יתמ קוידב עודי-אל[ םיוסמ-בלשב

"הינרפוציקסה-תלחמ לש הנושארה-הזוכיספה החתפתה/הצרפו

.הלחמה ץורפל םרוגה תא "תורישה יאנת"ב תוארל שי יכ ותנקסמ ןאכמו

 העיפומה ,הלחמה לש היגולויטאה יכ רשיא ותודעבו ויתועיבק לע תוכורא רקחנ החמומה1.1

.)80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל3 'מע האר( העודי אל ,םייחל ישילשהו ינשה רושעב בורל

 ,ףירח ידיאונרפ יטוכיספ בצמב תרערעמה האצמנ ןושארה הזופשאב יכ החמומה רשיא דוע2.1

 ,םייתואיצמ אל םירבד םירוקש חוטב םירבד בשוח םדא ןבש ,אווש תובשחמ שי ובש בצמ"

 אל ,םירזומ םה וללה םירבדהו וללה םייתואיצמ אלה םירבדב ותוא ענכשל רשפא יא

 םוי תבישי לוקוטורפל4 'מע האר( "םדא ןבה לש תיתחפשמהו תיתוברתה תואיצמל םיכייש

 םה  התוריש ךלהמב התווחש תא הירואית יכ תורשפאה תא לולשל ןיא ןכ לעו )80.11.81

-הנוימד ירפ

 לע תויולכנתה לש ,םימויא לש הזה אשונה לכש תורשפאה תא ללוש התא םאה ....ש"

?םצעב הלש ןוימדה ירפ הז יבסלה עקר

 הרקמ הז .הזה הרקמב רתוי דוע השקו ללכב לידבהל השק .ללוש אלינא ,אל.ת

 לש םיקלח ןיבל הזוכיספ לש םיקלח ןיב ,םיקלח ןיבל תואיצמ ןיב לידבהל השקש

"...תואיצמ
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).י.ש– ילש השגדהה( )80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל5-6 'מע(

 האר( יטוכיספ בצמב הנורחאה התיה תרערעמה תא קדבש תעב יכ החמומה ןייצ ףסונבו דוע3.1

 יכ קפס ןיא ותטישל יכ ריהבה ,תאז םע ךא ,)80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל01 'מע

 תוסחייתהל התכז אל רשא ,הקוצמב יאבצה התוריש ךלהמב הנותנ התיה תרערעמה

-םלוה לופיטלו

 איהש תלייח ןהל שי ... תומיטא תולגמ ןבש יתמשרתה ינא וללה תודקפמה יתש ..."

 םצעבו תננולתמ איה ,תדקפתמ אל איה ,תלבוס איה ,הרזומ איה הקוצמב םישדוח ךשמב

"ן"בקל תכלל הל עיצהל שולש וא םיימעפ וא םעפ רשאמ ץוח םולכ השענ אל

)80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל6 'מע(

 המ תועדוי אל ןהש תכשוממ הקוצמב תלייח לש בצמ תוראתמ ...  תוניצקה יתש ..."

 תא .הדבוע תאז ,תכשוממ הקוצמב התייה תלייחה .הקוצמ התייה זא .התיא תושעל

 לע םישדוח הלפוט אלו הקדבנ אל איהו הקוצמב התייה תלייחה ,הדבועכ הז תא תלבקמ

"םישדוח

)80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל7 'מע(

  החמומ ,רקב .ד 'רד ךרעש תויאופר תעד תווח שולש לע ותדמע ססיב בישמה.2

 םוימ היינשה ,)יאופרה קיתב622 ךמסמ–1/שמ(60.1.72 םוימ הנושארה-  הירטאיכיספב

913 ךמסמ–3/שמ(80.2.4 םוימ תישילשהו )יאופרה קיתב252 ךמסמ–2/שמ(60.21.51

.)יאופרה קיתב

 תרערעמה לש התוריש יאנת ןיב יאופר יתביס רשק לש ומויק החמומה ללש תעדה תווחב

 םיכשמתמ קחד ימרוג וא םיגירח םיעוריא ויה אל" יאבצה התורשב יכ עבקו התלחמ ץורפו

 םה התריש וב סיסבה תווצ יפלכ היתונולת"ו "הינרפוזיכסה תלחמ תצירפל םורגל ולכיש

 הילפטמ י"ע ורדגוה רשא ,תוינימה היתופדעה יבגל תוזימרה אשונב רקיעבו הנוימד ירפ

 תווצ תא ךכב המישאה יכ םג ראשה ןיב ,סחיו אווש תובשחמכ "אתוולש" םילוח תיבב

."ולא אווש תובשחמ תובקעב םרגנ תודבאתהה ןויסינ ... הב לפיטש הקלחמה

 ןוכית הרמג ... .ןיוצמ" תרערעמה הדקפת הסויגל רבוע יכ החמומה רשיא תידגנה הריקחב1.2

 םגו הרש םג ... .רעונ תעונת איהש הזיאב ... הליעפ התייה ... .םיבוט םינויצ םע החלצהב

 תלבוסו הלבס יכ הנעטה תא תוחדל אצמו"תינדקר רות רוביצ ינפב העיפוה םגו הדקר

-OCD וא םייתייפכ םיווקמ

 אלו דוקפתב תויעבב םעפ ףא ,זמרמ התאש ומכ התויטיא וליאכ לשב הלקתנ אל איה  ..."

 לכלש הככ .רחא ןיינע םושב אלו דומללב התיכב ןיינעב אלו םינחבמל ןנוכתהל לש ןיינעב

 ןושלב .חרפ ).י.ש– "אברוע" :ל"צ( עברוא תצק הז םייתייפכ םיווק לש הזה ןיינעה

   "םג אלש חוטבOCD ...  .תיעמשמ דח ,אל חוטב תיתייפכ תוישיא ... .הטעמה
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)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל5 'מע(

 ,תיתייפכ ,תיביסלופמוק תוישיא תערפהב םגוOCD-ב םג ןושארה ןוירטירקה"

 הערפה היה אל םלועמ .י-ל  ןיבמ ינאש המכ דעו תידוקפת הערפה הז ןושארה ןוירטירקה

"תוניחבב החילצהו הבוט הדימלת התייה איה .תידוקפת

)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל6 'מע(

 איה יול רוספורפ לש ותקידבב םגו יתקידבב םג רפוסמש רופיסה םע היעב ונל שי ..."

 הברהש וייח לע רפסמ אוהש רופיס אוהש הזיא שי יטוכיספ לכלו תיטוכיספ התייה

 היה תמאב הז םא שיגהל לוכי ינא ...  .יתימאה רופיסהמ ןיטולחל הנוש אוה םימעפ

 םגו םייחרזאה הייחב םג יוטיב תתל ךירצ היה הז תיתועמשמ וא השק הרמוח תמרב

 םינפ םושב תורושק ויה אל םה ויהש תויעבה ,םיכוכיחה יאבצה תורישבו .יאבצה תורישב

 יתייפכ השעמ השוע התוא האר והישמ םעפ יא וא תובשחמה לש הלאה תודרטהל ןפואו

 המ הקיפסמ אלו תויטיאב םירבדה תא השוע וא יתייפכ ןפואב והשמ תושעל תצלאנ וא

"...OCD-ה ללגב הנממ שרדנש

)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל8 'מע(

 םימעפל התייהש תועמשמב ץוחל םדא ןב התייה" תרערעמה יכ החמומה רשיא ףסונבו דוע2.2

,"תינפקות תרחא וא וז הדימב ילואו תיביסלופמיא םימעפלו תינדשח םימעפלו תינונטק

 תודבאתהה לש דעומה ינפל הב הננוק הלחמהש הז לע רשבמ" רבדה ותטישלשכ

- תחתפתמ "םימעפ הברהש ומכ החתפתהו

 התליג איהש הלאה םייוטיבה תא שרפל ילש הרוצה הזש דבעידבש המכוחב רמוא ינא"

 אל ,תויונרותה לש המישרה תא הל ואריש השקיב איה .ינדשח טלחהב היה  םהמ קלחש

 תפיטש תונרות ביבס ביר היה .תנגוה הרוצב תויונרותה תא םיקלחמ תמאבש הנימאה

 הל וחקלש ןכדש םע והשמ היה ,םיכוכיחה בור .תחפוקמ איהש השגרה ךותמ תחלקמה

OCD-ה לש ןוויכל אל אקווד סיסב םה הלאה םירופיסה .ומצע לע רזוחש רופיס הזש

 הכלהש תידיאונרפ הארנכ הבשחמ הל היהש הז ןוויכלו ידיאונרפ ןוויכל דואמ אלא

"שממ לש תיטוכיספ הרוצה הצרפש דע השבגתהו

)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל9 'מע(

"הלחמה תליחתמ עבנ הלשץחלהש בשוח ינא ... "

)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל51 'מע(

 תא תרערעמה לש הירואיתב  "תוארל רשפאו ןוכנ" יכ רשאל החמומה היה ןוכנ ,תאז םע3.2

 תבישי לוקוטורפל31 'מע האר( "גירח קחד םרוג" םושמ ,ותמואיש לככ ,יאבצה התוריש
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 םרוקמ"םירואיתהש "תויהל לוכי"ש יול 'פורפ ותימע תדמע וילע תלבוקמשכ ,)90.7.31 םוי

71 'מע האר( "תואיצמב םנמוא ויה םקלחש תויהל לוכיו הלחמה לש הביטב םדוסיו

.)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל

הערכהו ןויד

 ,ונינפב םייאופרה םיחמומה תודעל תוברל ,וגצוהש תויארה לולכמל ונתעד ונתנש רחאל.1

.וקלחב לבקתהל רוערעה ןיד יכ העד ללכל ונאב

 םעטמ החמומה לש ותודע דחוימבו תוברל ,םייאופרה םיחמומה לש םתודעל בל םישב.2

 התלחמ חכונ יאבצה התוריש ךלהמב עראש תא הירואיתמ גייתסהל אצמ רשא ,תרערעמה

-הביטו

 םיקלח ןיבל הזוכיספ לש םיקלח ןיב ,םיקלח ןיבל תואיצמ ןיב לידבהל השקש הרקמ הז"

"... תואיצמ לש

)80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל6 'מע- יול .ע 'פורפ לש ותודע ךותמ(

 לידבהל השקו יטוכיספ בצמ ךותמ תרבדמ איהשו יטוכיספ בצמ ןאכ ךל שיש רורב הז"

"... םייתואיצמ ויה םיקלח הזיא

 )80.11.81 םוי תבישי לוקוטורפל7 'מע- יול .ע 'פורפ לש ותודע ךותמ(

 אווש תובשחמ םניה התווחש תא הירואית יכ תמא ןמזב םילפטמה םימרוגה תומשרתהלו

-  הפידרו סחי לש

 הניצק לש די תעונת ידי לע דציכ תרפסמ– הפידרו סחי לש אווש תובשחממ תלבוס ..."

 הייחדה ביבס םייחב היישק לע תרבדמ ... .תיבסל איהש םיעדוי םלוכש התליג סיסבב

.אבצל הסויג םע הרבגתה רשאו תובר םינש הלבס הנממ תיתרבחה

עקר לע ... ינדבוא ןויסנ רחאל ףירח יטוכיספ בצמב הייחב הנושארל הזפשוא ... :ןויד

"... .הפידרו סחי לש אווש תובשחמב אטבתהש יטוכיספ בצמ

)יאופרה קיתב571 ךמסמ–40.01.82 םוימ הלחמ םוכיסו רורחש(

 הדיחי תודע הרתונ התודעשמו תרערעמה לשתיתדבועה התסרגל ןיכומית לכ רדעהבש ירה

 תואדווה תמרב םייתדבוע םיאצממ הכמס לע עובקלו הלבקל ונדיב ןיא ,ןיד לעב לש

.יחרזאה טפשמב תשרדנה

 חכוה אל יול .ע 'פורפ לש ויתועיבק סיסבב חנוהש יתדבועה דסמה יכ ונילע המוד ךכשמ

 תורישה תעב הצרפ הלחמה היפלרקב .ד 'רד לש ותעיבק תא ףידעהל ונא םיאצומו יעבדכ

.ומע רשק אללו יאבצה
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 ,חרפי תימרכ 'בגהו סאיטא ןרומ 'בגה ,בישמה םעטמ תודעה לש ןתודע חכונש ירה ,תאז םע.3

 תיתשתה החנוה יכ ונא םירובס ,הרישי תדקפמכ תרערעמה םע ימוי םוי רשקב התיה רשא

 הגרח התוגהנתהו )"הצוחל"( ישפנ קחדב הנותנ התיה תרערעמה יכ העיבקל תיתדבועה

-)"הרזומ"( לבוקמהמ

 ,םימעפל תוינדשח ,תויביסלופמיא תובוגת ינימ לכ תוראתמ ).י.ש– תוניצקה( ןה"

"הז תא תונכמ ןה ,תוינונטק

)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל6 'מע– רקב 'רד לש ותודעמ(

 ,תיעוצקמ יתלב ןיעב הב ןיחבהל היה ןתינ יכ ריהנ רשא ,תרערעמה לש התקוצמל היאר.4

 התוא העצה ,ן"בק םע שגפיהל הל עיצהל האצמ ,חרפי תימרכ 'בגה יכ הדבועה שמשת

.תרערעמה התחד

 ונדיב ןיאו יאופר יעוצקמ םרוג לש המוזיה ותוברעתהל םוקמ היה וז ןמז תדוקנב ונתטישל

 ךא יעוצקמ ןוחבא תשרודה "תויתיעב"ל הרע לייחל הבורקה הביבסה וב בצמ םע ןיכסהל

-המיע דדומתהל שממ לש םילכ ,חרפי תימרכ ''בגה לש התודעמ הלועה יפכ ,תרדענ

 לעמ ן"בקל תונפל םג הלש תדקפמכ תוכמס שי ךל ,ן"בקל תונפל הל תעצה תא ....ש"

?ןוכנ ...השאר

"הז תא תושעל תוכמס שי תורהצומ תוינדבוא תונווכ לש םירקמב קר .אל.ת

)01.7.21 םוי תבישי לוקוטורפל32 'מע(

 ךילהתה לש םדקומ ןוחבאל איבהל ונתנבהל התיה היושע תמדקומ תיעוצקמ תוברעתה.5

 יתלבה הבורקה הביבסה ידי לע ושרופש םימוטפמיס םתוא( יאבצה תורישב לחהש ינלוחה

 ידי לע  דבעידב יעוצקמ ןוחבאל וכז תינוציק תוינונטק ,תונדשח ,תורזומ ,ץחלכ תיעוצקמ

 לופיטל ,)90.7.31 םוי תבישי לוקוטורפל9 'מע( ותודע האר– הלחמה ינימסתכ רקב .ד 'רד

 םרטב דוע יאבצה תורישהמ תרערעמה לש םדקומה הרורחשל ףא ןכתייו תמא ןמזב םלוה

.ינדבוא ןויסינ ותוא עוציב ידכ דע הבצמ רימחה

 לולקש רחאלו רימחמ םרוגכ יאבצה תורישה תבוחל ףקזיהל ,ונדידל ,ךירצ הלא לכ רדעה

52 לע הרמחהה רועיש תא דימעהל ונא םיאצומ ןינעל םיכירצה םינותנה ללכ  תוכנהמ%

   .תללוכה

רבד ףוס

  םוימ בישמה תטלחה לוטיב לע םירומ ,וקלחב רוערעה תא ונא םילבקמ ליעל רומאה לכ רואל

 רועישב ויטעבו יאבצה תורישה תפוקתב הרימחה ,תרערעמה התקל הב ,הלחמה יכ םיעבוקו70.1.03

52 לש  .תללוכה תוכנה תגרדמ%

 ךסב ד"וע תחרט רכשבו )תולבק יפ לע יול .ע 'פורפ החמומה ט"כש( תרערעמה תואצוהב אשי בישמה

. 007,8₪ לש
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.הריסמ רושיא + םושר ראודב םידדצל הטלחהה קתוע חלשת תוריכזמה

 םידדצה רדעהב ,1102 ילוי01 ,א"עשת זומת 'ח  ,םויה הנתינ
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רבח ,ביגש ד"וערבח , ץינומ 'פורפ

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

ןאכ שקה– ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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