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מבוא
נה קן״יל נ״בריחען״לב טהחת״בדרחל״נבמחת״לט נל״

רסמ ל״רב ל״ענ״ כחנחן לל״ינ״כחהחן״ל ביל״

לסד ר ל״ינח״נפעחנ״באחפת״ללחנל״אן״ןחרן״

נה קן״ל ביל״לקיחנבן״ילןפןהל״ביל נ״

קאז״למקןח.״מירל״ל ר על״קנלרה ב״בס בחן״

נןחפעל״זאן,״אחנל״ד ״ני  ת״אן״לִןאבמחן״לפעחנל״

בריחען״לב טהחת״חאן״למחי ״ינ״יל נ״באחןל״

 ק ל״נלחי א״נפחענ״קביע ל״לןמפ  ל״במחלנ״

מרב״הפחז״חבנחה״זקמ ל״מיר.״

בטרחר״ חלנה קל״ נבמחת״ קדרחל״ למס גל״

לפנסט מ ״ב ת״לימ ל״2005-2000״ה  בח״אן״

יל נ״נביע״י מח  ל״קרה מ ״נכן״בןפ סן״לפעחנל״

ינח״חבהחפי״לקביע ״ימ ןת״נכחהחן ח״ביטה.״

יל נ״חכחהחן״לב טהחת״לינ הח״נלב ס״אן״טרחר״

לקןאבד ל״בןלנ ך״נק דל״חליןמחן״רחח ״כ ינחמחן״

קביע  ל״חנה קל״ע מין.1״לק מחד״בנה קל״בטרחר״

חלי מח  ל״יליבא״עבר״בעמבחן״זאן״גבח״קה ר״

בדקחן״ ר דל״הדל״בקחכמחןח״ינ״יל נ״נפעחנ״

בע קחן״רהב״ל מף,״י כנחנ״לפענן״קסגרחן״

גדחנחן״חק יח ״רב־ה נ ״כמדרי״במרב״לקיחנב.״

ל מף״לקיאב ל״ילחמיל״ניק רל״ענ״כי רחן״

לנה קל״לקיחנבן״ רד״באחפת״הד.2״לכירחֹן״

קפמד ל״חא קחמ ״ ה דחן״כקעט״חנא״לןמ  קח.״כקח״

כת,״לןפןה״פער״ןפ סן ״קלחן :״ןפ סן״לנה קל״

בטרחר״לפמ ק ״לןבססל״בע מר״ענ״פע נחן״י טחר״

נס כחנ,״ןחך״י נחב״על״יאר״גחרק ״לב טהחת.״ןפ סל״

זח״נא״ס פמל״ןין ן״ דע״קספמן״ננה קל״רהבל״

חקיחנבן,״כקח״נקינ״בנבמחת.״

בנבמחת״ ילקערכל״ נפ כך,״ נלןפנא,״ א ת״

ב־2006״קיאל״אן״יל נ״בכי רחן״מקחכל״ננה קל״

בהזבאננל.״לןהמ ר ל״ילןמ  קח״נאהר״אחןל״

קערכל״ליב עח״ענ״כינ ל״נא״קעט ל״לת״בבמ  ת״

אנל״ כינ ל״ בלפענןח.״ חלת״ יל נ״ ינ״ לכחה״

ה  בח״ןלנ ך״עקחמ״ינ״ן מחת.״נידח,״חבקמב נ״נח,״

גברל״לבמןח״ינ״יל נ״אן״קאפ  מ ״לא חל״אחןח״

קי ב ל״הזבאננל״ביפחת״לקד מל״חהקאס״חארגחמ ל״

אהר ל״בדרחקל.״

ןלנ ך״לפמן״לנמה ל״קקנהקן״נבמחת״לימ  ל״

עחדמח״מקיך.״קאקר״זל״סחמר״קרכ ב ל״קרכז  ל״

בןלנ ך״זל,״חבלל״ןפ סן״לפ מחד״חלינ טל״

)פח י(״ינ״יל נ,״ןקרחת״חאי,״פעחנל״בעחקמ״

חקביע ל״ק חהד ל.״

פיקוד ושליטה
באפר נ״2006״פרסל״לרקטכ נ,״דת״הנחץ,״אן״

ןפ סן״ללפענל״ינ״יל נ״כקסקך״קה  ב.״לדבר״

ל ל״נאהר״ימ ל״יבלת״לחב נח״מי מ ל״ביל נ״

ןלנ כ ״הי בל״ענ״דרכ ״ללןקחדדחן״לק טב חן״

ל ח״ אנל״ ןלנ כ ל״ לקיןמ ל.3״ לא חק ל״ על״

קבחרכ ל״כינעיקל,״אחנל״ןחכמל״חלטקעןל״

לקבחנבנן״ביל נ״גררח״ןחיאחן״קרה מחן״נכן,״

ילןבטאח,״ב ת״ליאר,״בל עדר״יפל״קיחןפן״

בקנהקן״נבמחת״לימ  ל.״חעדן״ח מחגרד,״יבהמל״

אן״א רחע ״אחןל״קנהקל,״כןבל״בדחה״ינל:״

 ]ןפ סן״ללפענל[״נא״ל  ןל״ברחרל״ד ל.״ל ח״

חנ מח  ל״ פער ל״קלחן  ל״בןין ן״לבס ס ן״

בןחכמח,״ביפןח״חבק דן״לטקעןח״ינ״לקסקך״

ביל נ״]...[״במחסף,״נא״כננל״להחברן״ןרגחל״

ינ״לחראחן ל״ניפל״יל  ןל״קמחבנן,״חהנמ״

קעמרחמחן ל״ל ח״כננ  ל״קאחד.״בי דל״לןמ  קח״

גל״ןפ סחן״חלבמחן״]אהרחן...[״נא״ל ל״מיר״ינ״

קקי,״נפהחן״נגב ״לגזרל״לנבמחמ ן,״ב ת״ןחרן״

ללפענל״להדיל״נב ת״ןרגחל״קביע ״קה  ב״ינל״
בפמחדחן״לקביע חן .4

קספר״ מעיח״ לימ  ל״ נבמחת״ קנהקן״ קאז״

מ ס חמחן״נגבי״ןפ סן״לפענל״עדכמ ן״ינ״

יל נ,״אחנל״אנל״נא״לבי נח״נכננ״קסקך״קןחּמף.״

2015,״מין״ חןר״קןיע״ימ ל״ רמ״באחגחסט״

נאהר״לקנהקל,״פחרסל״קסקך״ןפ סן ״הדי״

–״ אסטרטג  ן״יל נ .״קסקך״הדי״זל״קגד ר״

קספר״עמרחמחן:״ןפ סן״לפענן״לכחה״ינ״יל נ,״

ןפ סן״לפ מחד״חלינ טל״ינח,״חכת״עמרחמחן״נבמ  ת״

לכחה.״לעמרחמחן״לקחפ ע ל״בח״מחבע ל״נקעיל״

אן״ןפ סן״ללפענל״ינ״יל נ״חקלחח ל,״כניחת״

לקסקך,״ קיפת״נלפענן״לכחה״חנבמ  מח .5״פיטחןח״

חבל רחןח״ינ״לקסקך,״כקח״גל״לטקעןח״ביל נ״

חפרסחקח״ני בחר״לרהב,״קימפ ל״ריחת״ננקחד״

קנ מח  ״לעבר״חנלןקחדד״על״לב מחרן״לפמ ק ן״

חלה יחמ ן״ענ״קסקך״ןפ סן״ללפענל״ק־2006.

ןפ סן״ללפענל״ינ״יל נ״נפמ ״קנהקן״

נבמחת״לימ  ל״עסמל״בהנחמן״לסקכח חן״בקפמדל״
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ןפ סן״ללפענל״ינ״יל"נ״נפמ ״קנהקן״נבמחת״לימ  ל״עסמל״
בהנחמן״לסקכח חן״בקפמדל״לכננ ן,״חכת״בןפ סן״לפ מחד״

חלינ טל״ינ״לרקטכ"נ״קחנ״לקפמדחן״לראי חן״נלפענן״
לכחה.״״במחסף,״ל א״מ בעל״אן״קחיג״"לקערכל"״כןחחך״לקרכז ״

בנה קל״יקעֵבר״ננה קל״לטמט ן,״ןחך״יל א״קןבססן״ענ״
רע חת״ילחהדר״ניל"נ״ב ד ״לקכחת״נהמר״ןחרן״לקערכל

ינ״ חלינ טל״ לפ מחד״ בןפ סן״ חכת״ לכננ ן,״

לרקטכ נ״קחנ״לקפמדחן״לראי חן״נלפענן״

לכחה.6״במחסף,״ל א״מ בעל״אן״קחיג״ לקערכל ״

כןחחך״לקרכז ״בנה קל״יקעֵבר״ננה קל״לטמט ן,״

ןחך״יל א״קןבססן״ענ״רע חת״ילחהדר״ניל נ״

ב ד ״לקכחת״נהמר״ןחרן״לקערכל.7״בקרכז״לןפ סל״

עקדל״ ז רן״לקערכל ״)לפ מחד ל״לקרהב  ל(״

כקַןכננן״אן״כנ״קאקי ״לנה קל״ינ״יל נ״אנ״

קחנ״כנ״קאקי ח״ינ״לאח ב״באחןל״ז רל.״כןחיאל״

קכך,״מחירח״בקלנך״קנהקן״נבמחת״לימ  ל״קןה ל״

ב ת״קפמד ״ז רחן״ לקערכל ״נב ת״קִפמדן״ז רן״

לקנהקל״)לקפמדל״לכננ ן(״באיר״נזלחןח״ינ״

קפמד״ לקערכל ״בז רל״ליפחמ ן.״קןה״זל״לקי ך״

נלןמ  ל״ביל נ״גל״בימ ל״ינאהר״קכת.8״

בקסקך״ לפח י״ פרמ״ זל,״ קקיב״ כנמה״

 אסטרטג  ן״יל נ ״מחבע״כ ״ לרקטכ נ״קפמד״

ענ״כנ״לקערכחן״ינ״יל נ״חמחבע״אן״כנ״לקאקי ל״

חלקי קחן״יקחטנ ל״ענ״לקפמדחן״לראי חן״

בקסגרןת.״לרקטכ נ״לחא״למחבע״אן״לרע חת״

חאן״לןפ סל״נליגן״לקי קל,״חכפחענ״ חיא״

אן״לקאקי ל״י ביעח״לקפמדחן״לראי חן״חאן״

 הס ״לגחקנ ת״ב מ לל .9״קסקך״ אסטרטג  ן״יל נ ״

מחבע״נקעיל״כ ״א ת״ חןר״קפמד ״קערכחן״ביל נ״

זחנן״לרקטכ נ,״חכ ״קבמל״לפח י״למבחע״מיקר״

גל״בקפמדל״לכננ ן.״א ת״נלקע ט״בהי בחןל״ינ״

מב על״זח,״יבאל״נעיחר״אן״לבנבחנ״רב־לימ ל״

במרב״למיחמל״לבכ רל״ביל נ״סב ב״לסחג ל.

לגדרן״קיב״ל סחד״ליבא ״ל מל״אהד״למחיא ל״

להיחב ל״בכנ״למיחר״נןפ סן״לפח י.״אהן״

לימ  ל״ נבמחת״ בקנהקן״ לקרכז חן״ לבע חן״

ל  ןל״א ־לגדרן״קיב״ סחד״ינ״קנהקל״חלקיך״

לל יעמחן״ענ״ןלנ כ ל״קעחנל״לבט י.״דחגקל״

מ חקח״ינ״קחפע״ נכך״ל  ןל״לקיך״ קחבלמן״

קביע ל״חג החן״)קח ג(,״יל ל״)חל מח(״קאפ  ת״קחבלמ״

ביגרל.״לנמה״ימבע״קנ מח ״זל״לחפמל״קאז,״

חיל נ״מבע״נעיקח״ינחיל״קיב ״ סחד״אח״ינחי״

קדרגחן״פעחנל:״יגרל,״ה רחל״חקנהקל.״החבןח״

ינ״לרקטכ נ״ל א״נמבחע״בכנ״זקת״מןחת״אן״קיב״

ל סחד״קקמח״מגזרחן״סדרן״פעחנחן״מחממרט חן,״

כקח״לקעבר״נפעחנל״בקחיב״לפ מחד״לענ חת״נפ ״

 יעחת״קנהקל ״חל בט ל״רנחחמט  ל״מחספ ל.

תמרון ואש
אהד״לנמה ל״לקרכז  ל״ימבעח״קלןהמ ר ל״ענ״

קנהקן״נבמחת״לימ  ל״עסמ״בקחכמחןח״חבכי רחןח״

ינ״יל נ״נמלנ״מרב״קיחנב״בע קחן״רהב״ל מף.״

לקנהקל״ב־2006״היפל״מי  ל,״החסר״קמיחע חן״

חאפמט ב חן״מקחכל״בי נחב״לרב־ה נ ״ב ת״כחהחן״

יר חת״נה  ר״חבלפענן״אי״ארט נר ן״בל מפ ל״

הסר ״ןמד ל.״גל״לי נחב״ב ת״כחהחן״לאחח ר״חל ביל״

ל ל״נמח ״חלןאפ  ת״בהחסר״ כחנן״נספמ״ס חע״אחח ר ״

מרחב״נכחהחן״ל בין  ל״בנחה״זקמ ל״רנחחמט .״

דחגקל״נהחסר״לאפמט ב חן״ינ״לפענן״כחהחן״

ל ביל״בקלנך״קנהקן״נבמחת״לימ  ל״ל  ןל״

פעחנןל״ינ״עחיבן״ עקחד״לאי .01״חעדן״ח מחגרד״

למד יל״פרמ״מיר״בדחה״ינל״נאחגדל״זח״חמבעל:״

 לעחיבל״גח סל״ב־4״באחגחסט,״חבאחןח״ חל״מ בנל״

פמחדל״פ מחד ן״נליןנט״ענ״קרהב״אנ־ה׳ אל״

]...[״גל״נאהר״א יחר״לןחכמ ן״]...[״להנ ט״קפמד״

לעחיבל״נדהחן״אן״ב יחע״לקי קל״ב־24״יעחן״

]...[״עמב״א ־קחכמחן״כחהחן״]...[״ב חל״י י ,״11״

החזרן״ נלןמפל״ לעחיבל״ מערכל״ באחגחסט,״

]...[״לכחהחן״נא״ל ח״קחכמ ל״ננה קל,״ללןמפל״

מדהןל״חנבסחף״נא״ יאל״נפחענ.״בזאן״לסן  קל״

נה קן״לעחיבל.״קי קחן ל״נא״בחיעח .11״לערל״

אהרחמל״זח״ינ״חעדן״ח מחגרד״ל מל״בענן״קיקעחן״

הר פל״בק חהד,״נאחר״לעחבדל״יכחהחן״ל ביל״

ילח״בלקןמל״קקחיכן״נפמ ״ילחהנט״ענ״ב יחע״

לקלנך״ל בין ״בנבמחת,״חכת״קכ חחת״יקחדנ״ללכמחן״

נכמ סל״ננה קל״חננ קחד״נִמה ״ ה דחן״אהרחן״נא״

לי ג״נקעיל״אן״קטרןח.

כאקחר,״נמה ״קנהקן״נבמחת״לימ  ל״לב א״אן״

יל נ״נפעחנ״נן מחת״קיב״לכי רחן״ינ״כחהחן״



4״״״|״״״עיחר״נקנהקן״נבמחת״|״י גביג יבג:״נמה ״יל נ״קקנהקן״נבמחת״לימ  ל״ח  יחקל

המאמר לקוח ממזכר 
מיוחד: ׳העשור השקט׳: 

2006-2016, בהוצאת 
המכון למחקרי ביטחון 

לאומי, שצפוי להתפרסם 
במהלך 2016.

אהד״לנמה ל״לקרכז  ל״ימבעח״קלןהמ ר ל״ענ״קנהקן״נבמחת״
לימ  ל״עסמ״בקחכמחןח״חבכי רחןח״ינ״יל"נ״נמלנ״מרב״קיחנב״

בע קחן״רהב״ל מף.״לקנהקל״ב-2006״היפל״מי  ל,״החסר״
קמיחע חן״חאפמט ב חן״מקחכל״בי נחב״לרב־ה נ ״ב ת״כחהחן״יר חת״

נה "ר״חבלפענן״אי״ארט נר ן״בל מפ ל״הסר ״ןמד ל

ל ביל״חינ״לקפמד ל.״לחא״עיל״זאן,״ב ת״ליאר,״

ענ״ ד ״ארגחת״סדר״לכחהחן״נמרב,״למקל״קהדי״ינ״

קפמדן״ג ִס״ביפחת״חלימען״קיאב ל״באקיע ״

נה קל״קןמדק ל״)קרכבל״ס קת״4,״מק ר,״קערכחן״

ק גחת,״במרן״אי״חעחד(.״בימ ל״ינאהר״לקנהקל״

לןקמד״יל נ״בא קחמ ל״חבלענאן״כי רחןל״ינ״

כחהחן״ל ביל,״כחננ״ ה דחן״לק נחא ל.״לקיפת״

לןפ סן ״לןקמד״בי פחר״ל כחנחן״לבס ס חן,״

לקלחחן״אן״נ בן״עחיקןח״ינ״יל נ.״ניד״זאן,״

יל״יל נ״דגי״ענ״במ  ן״ כחנן״לפענל״ינ״אי״

קדח מן״עיקא ן״ענ״ ד ״כחהחן״ל ביל,״חעיל״

קאקץ״ניפר״אן״לן אחל״ב ת״לאי״לאחח ר ן״חב ת״

כחהחן״ל ביל״ניחרך״ס חע״מרחב.״נאהר״ימ ל״בלת״

לחסט״קאקץ״במ  ת״לכחה״קל ביל״נאי״אחח ר ן״

חנקחד ע ת״)נ  יחר״קטרחן(,״מדקל״ייל נ״לןה נ״

נפעחנ״ני מח ״לקיב.״א יחי״נכך״מ ןת״נראחן״

ב טח ״ מ ןת״ בקסקך״ אסטרטג  ן״יל נ ,״יל״

קיקעחן ״נןקרחת״ל בין ״בקסגרן״לקעמל״

לכחננ.״זל״אקחר״נלןבסס״ענ״  כחנן״לןמפ ן״

בקספר״הז ןחן״בח־זקמ ן״ענ״ ד ״ןקרחת״ בין ״ק  ד ,״

י ל ל״קל ר,״מטנמ ,״יר ד״חגק י״נלעברל״ב ת״

ז רחן״חהז ןחן .״ כחנן״זאן״אקחרל״נבחא״בקמב נ״

נ לפענן״אי״אפמט ב ן,״עחיקן ן״חא כחן ן,״

קדח מן,״רב־קקד ן,״בכנ״ז רן״לקנהקל״]...[ .21״

קנהקן״ ינ״ לנה קל״ רחב״ ק ״ בקיך״

נבמחת״לימ  ל״לדגי״לחיל״ענ״לפענן״לאי״

לקערכן ן,״קןחך״למהל״יזח״נבדל״ןחכנ״נלב א״

אן״לל יג״למדרי.31״ג יל״זח,״ילנקל״כאקחר״

אן״ללןפןהחן״לקהיבן ן״ביל נ״באחןל״

 ק ל,״קיאל״ב טח ״בןפ סן״ללפענל״ק־2006,״

יל״מכןב:״ י מח ״ןפמ ד״לאי״קקרכ ב״קס  ע״

נקרכ ב״קרכז ״בליגן״ללכרעל״]...[״קמט ת״אן״

ליחרך״]...ב[ןקרחת״ בין ״עקחמ״חרהב״ל מף״]...[״

בליןנטחן״קאס ב ן״ענ״יטה ״לאח ב״]...ב[

יחרך״בכ בחי״יטה ל״מרהב ל.״ז לח ״לןחחך״לאחח ר ״

)ביטה״חקמגד(״]...[״ןחך״למטמן״לה כחך״קחנ״

קרכ ב ״לאס קטר ל״יפ ןה״ל ר ב .41״

ל בט״זל״ינ״לפענן״לאי״לקערכן ן״מחןה״

בדחה״ינ״חעדן״להחץ״חלב טהחת״ינ״לכמסן״ענ״

לפמן״נמה ״קנהקן״נבמחת״לימ  ל.״מ ןחה״לחחעדל״

קסב ר״אן״לןחפעל״בענ  ן״מרמת״ינ״לקערכל״

באי״חןפ סן״ לאפמט ל ,״יקמחרל״בלןפןהחן״

טכמחנחג ן.״לחחעדל״קי  מן״יבקחמד״לןפ סל״

יפחןהל״ביל נ״באחןת״ימ ל״מ יבל״ללכרל״ימ ןת״

נלי ג״ל יג ל״אסטרטג  ל״באקיעחן״קלנחקחן״

ינ״אי״קדח מן,״כאנח״י  ןרח״אן״ליחרך״בןקרחת״

רב־ה כחך״נןחך״יטה״לאח ב.״נפ ״דחה״לחחעדל,״

קנהקן״נבמחת״לימ  ל״לחכ הל״כ ״ג יל״זח״ל א״

ן אחרט ן״בנבד״חכ ״נא״ןחכנ״נספמ״אן״לל יג״

למדרי״נקד מן״ יראנ״בע קחן״על״הזבאננל.51״

נקרחן״אק רן״לחחעדל,״א ת״נלןכהי״נעחבדל״

אפמט ב ן״ ל  ןל״ לקערכן ן״ לאי״ יג ין״

נליקדן״קערך״לטמ מ״חלרמ מ״לאסטרטג ״ינ״

הזבאננל״חינ״קעחזח״לקרכז ״בדאה  ל״בב  רחן״

בקנהקן״נבמחת״לימ  ל.״

יל נ״לקי ך״נל יעת״בק דל״רבל״ענ״לאי״

לקערכן ן״כגחרל״דחק ממט ״גל״נאהר״אחןל״

לנה קל״ סבב ״ בינחין״ זל״ חבכננ״ קנהקל,״

בריחען״עזל״ילןמ  קח״קאז.״קיב״זל״גרל״נכך״

י י רן״לא זחת״ב ת״לאי״לקערכן ן״חב ת״לןקרחת״

מחןרל״אהד״לאןגר ל״לקרכז  ל״ינ״ליבא.״ ןר״

ענ״כת,״מ ןת״נלער ך״יןלנ ך״ללטקעל״ינ״לןקרחת״

מקיא״רמ״בןה נןח״חכ ״  דריח״עחד״קאקי ל״רב ל״

כד ״נלהז רח״נקמחקח״לראח ״חלה חמ ״בסנ״לכנ ל״

ינ״יל נ.״ל עדרחןח״ינ״לןקרחת״לקיקעחן ״

בקערכחן״לאהרחמחן״מחבע״גל״קס בחן״מחספחן,״

בלת:״להיי״נליןנט״ענ״יטה ״קד מחן״ח יח חן״

סקחכחן״נאחרך״זקת;״להיי״קקערכל״עחמבן״

חקקה ר ״ ביפ פחן״ לקאחכנס״ יטה״ נלהזמן״

ללןקחדדחן״על״לןמגדחן״אזרה ן״חטרחר;״דרג״

קד מ ״להחיי״קד קח ״ינ״כ ינחת״חינ״ בר הל ״

מחספן״אהר ״ל י אל״להד־ידד ן״קדרחל״נבמחת״

חקריחען״עזל.״ס בחן״אנח״א מת״קק ת״לעמ  ת,״מחכה״

מב עןח״ינ״קסקך״ אסטרטג  ן״יל נ ״כ ״לןקרחת״



5״״״|״״״עיחר״נקנהקן״נבמחת״|״י גביג יבג:״נמה ״יל נ״קקנהקן״נבמחת״לימ  ל״ח  יחקל

המאמר לקוח ממזכר 
מיוחד: ׳העשור השקט׳: 

2006-2016, בהוצאת 
המכון למחקרי ביטחון 

לאומי, שצפוי להתפרסם 
במהלך 2016.

לחא״ כחנן״נ בל״ינ״ליבא״חכ ״ חיל״דגי״ק חהד״ענ״

פ ןחה״ כחנן״נלפע נח״ק ד״על״ןה נן״לנה קל.״

זאן,״ןחך״במ  ת״כחה״קיןמל״חקןת״עד פחן״נאחגדחן״

לקהץ״ינ״יל נ״בקכנחנ״קרכ ב ח.61״

פעולה בעומק ומבצעים 
מיוחדים

לפעחנל״בעחקמ״חלפענל״ינ״קביע ל״ק חהד ל״

לת״קרכ ב ל״ה חמ  ל״בסנ״לכנ ל״ינ״לקפמד״

לקביע .71״בקנהקן״נבמחת״לימ  ל״לןמ  קח״

קביע ל״ק חהד ל״בע מר״בז רן״לקנהקל,״חאף״

אנל״נא״ל ח״פר ״ןכמחת״קחמדל״חסדחר,״אנא״ חזקחן״

קמחק חן״ילבי נח״נכננ״קביע ל.״לפע נחן״

לק חהדן״בז רן״לקביע ל״ינ״פ מחד״ליפחת״

ל  ןל״בל מף״מקחך״קאחד,״חזאן״בינ״החסר״בלכמל״

קחמדקן.״לכמל״כזח״קה  בן״ליגן״קחכמחן״ינ״

 ה דחן,״במ  ל״ינ״בממ״קביע ל,״מ חל״א קחמ ל,״

 י רן״קחדנ ל״חבמ  ן״אקחת״ינ״לקפמד ל״ב כחנן״

ל ה דחן״נביע״אן״לקביע ל,״יקטבע״לדבר ל״

רקן״לס כחת״בלל״ל מל״גבחלל.״

ימ ״נמה ל״ע מר  ל״לחפמח״חלחטקעח״ביל נ״

בלמיר״זל:״למקן״קפמדן״לעחקמ״חלמקןל״ינ״

הט בן״למחקמדח.״עחד״בימן״2007״אחרגמל״בפ מחד״

ליפחת״קפמדל״נקביע ל״ק חהד ל״חנפעחנל״בעחקמ.״

לקפמדל״ליןןפל״בכנ״לןרג נ ל״לפ מחד  ל״

חלקטכ נ  ל״ילןמ  קח״קאז,״חיחנבל״בןחכמ חן״

לאחפרט ב חן״לפ מחד חן.״ןלנ ך״ללטקעל״ינ״

נמה״זל״בקפמדל״לכננ ן״ל ל״ארחך״ חןר.״רמ״

נאהר״ארבע״ימ ל,״בימן״2011,״להנ ט״לרקטכ נ״

דאז,״רב־אנחף״במ ״גמץ,״ענ״למקן״קפמדן״עחקמ״

לכפחפל״נרקטכ נ״חקחפענן״ענ״ ד ״לקפמדל״

לכננ ן.״ענ״קפמדן״לעחקמ״לחטנ״נבמחן״אן״

ל דע״נב יחע״קביע ל״ק חהד ל,״כקח״גל״נפןה״

 כחנן״נןקרחת״קיקעחן ״בעחקמ״יטה״לאח ב.״

לקפמדל״פחענן״קאז״כד ״נבמחן״אן״ל כחנן״

לקביע ן״נקביע ל״ק חהד ל,״כחננ״ןכמחמ ל״

אחפרט ב  ל,״ןרגחנ״חא קחמ ל״חבמ  ן״קערך״לפח י״

חלס חע״למרב ״נקביע ל״אנל.״ניד״זאן,״פחענן״

קפמדן״לעחקמ״נבמחן״ כחנן״ןקרחת״בעחקמ״ליטה״

)באקיעחן״לסןממחן״ בין ן,״א גחף״אחח ר ״אח״

א גחף״ ק (.״לקפמדל״קמ  קן״ןרג נ ל״קגחחמ ל״

ימחעדח״נבמחן״אן״כי רחן״לפח י״ענ״קביע ל״

בעחקמ״חאן״כי רחן״ל ה דחן״ליחמחן״לקחמיחן״

נל״ניחרכ ״לב יחע.

קסקך״ אסטרטג  ן״יל נ ״קספמ״ב טח ״מחסף״

נבמ  ת״לכחה״למדרי״ניחרך״לטקעל״טחבל״ חןר״

ינ״נמה ל״אנל:״ ן במל״ כחנן״נלימהל״אח״

נלטסל״ינ״כחהחן״רגנ ל״נפי טל״נקרכז ״לכחבד״

ינ״לאח ב״]...[״ן במל״ כחנן״נב יחע״קביע ל״

ק חהד ל״בעחקמ״בל מף״רהב.״]ל כחנן״ןכנחנ[״

ןכמחת״חק קחי״קביע ל״ק חהד ל״בז רן״לקנהקל״

חבז רחן״לקביע ל;״לחיאן״׳קביע״קזדקת׳;״במ  ן״

ןממחּת״ קראי;״ קחכת״ ק חהד ל״ קביע ל״ ׳בממ׳״

)סטמדרט זי ל(״ינ״אקיע ל״ק חהד ל,״אקנ ה״

חןח נ״)יפל״קיחןפן(״ב ת״כנ״ל ה דחן״לק חהדחן,״

נטחבן״לחיאן״קביע ל״ק חהד ל״בסד כ״גדחנ .81״

למקן״הט בן״למחקמדח״ב־2015״לחא״קרכ ב״מחסף״

בק קחי״נמה ״קנהקן״נבמחת״לימ  ל.

סיכום
סדרל״ינ״ןהמ ר ל״עקחמ ל״ילןמ  קח״ביל נ״

נאהר״קנהקן״נבמחת״לימ  ל,״דחה״חעדן״ח מחגרד״

ענ״א רחע ״לקנהקל״חדחה״חעדן״להחץ״חלב טהחת״ינ״

לכמסן״ענ״לפמן״לנמה ל״קקמל,״היפח״כינ ל״

רב ל״בןפמחדח״ינ״יל נ״באחןל״קנהקל.״נקרחן״

כינ ל״אנל,״יל נ״לינ ה״נלמה ן״קלנחקל״כבדל״

ענ״הזבאננל,״נל״אפיר״נ  הס״אן״ןמחפן״לימט״

לארחכל״ליחררן״קאז״בהז ן״נבמחת.״

לפמקן״נמה ״לקנהקל״כרחכל״בןלנ ך״רב־

ימ ל,״ב  החד״עבחר״ארגחת״גדחנ״חב חרחמרט ״כקח״יל נ.״

יל נ״עבר״קאז״קנהקן״נבמחת״לימ  ל,״חקקי ך״

נעבחר״בןלנ ך״לדרגן ,״י מח  ל״קרה מ ״נכן:״

פ יחט״ןפ סן״לפ מחד״חלינ טל״ינח;״למב על״

יןלנ כ ״לפח י״ ל ח״אהחד ל״בכנ״לקפמדחן״

ביל נ;91״מב ען״לרקטכ נ״כקפמד״לקערכל״

ל ה ד״ביבא.״לקבהת״להיחב״ ל ל״בק קחי״י מח  ל״

אנל״בפחענ.״

לנה קל״ב לחדל״חיחקרחת״ב ת״לימ ל״2005-

2000״גרקל״ניה מל״בבמ  ת״לכחה״ל בין ״ינ״

נל חן״קחפענ״במרב״לקיחנב״ ימחעד״ יל נ,״

בןרה י ל״ינ״ע קחן״רהב״ל מף.״ןפמחד״כחהחן״

ל ביל״בקנהקן״נבמחת״לימ  ל״ל ל״ןחיאל״
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יל"נ״לקי ך״נל יעת״בק דל״רבל״ענ״לאי״לקערכן ן״כגחרל״
דחק ממט ״גל״נאהר״אחןל״קנהקל,״חבכננ״זל״בינחין״סבב ״

לנה קל״בריחען״עזל״ילןמ  קח״קאז.״קיב״זל״גרל״נכך״י י רן״
לא זחת״ב ת״לאי״לקערכן ן״חב ת״לןקרחת״מחןרל״אהד״לאןגר ל״

לקרכז  ל״ינ״ליבא.״ ןר״ענ״כת,״מ ןת״נלער ך״יןלנ ך״ללטקעל״
ינ״לןקרחת״מקיא״רמ״בןה נןח״חכ ״  דריח״עחד״קאקי ל״רב ל״כד ״

נלהז רח״נקמחקח״לראח ״חלה חמ ״בסנ״לכנ ל״ינ״יל"נ

 י רל״ינ״ןפמחדל״בימחן״לא מן פאדל.״כ חל״

החזר״נןפמ דח,״בןלנ ך״א ט ,״לןקרחת״לקסחרן ,״

למןפס״ככנ ״קרכז ״בנה קל״ינ״יל נ״ניד״לאי״

לקערכן ן.״יל נ״למ ל״קפמדחן״נלפענן״כחהחן״

ק חהד ל״חנפעחנל״בעחקמ,״חאף״הט בן״מחקמדח.״כנ״

אנל״ חכנח״ניפר״אן״לפעחנל״בקקד״לןקרחת״חאן״

לפענן״לכחהחן״לק חהד ל״בקנהקל.

לד חת״במה יחןח״ינ״לןקרחת״מחגע״גל״נל בט ל״

ןפ סן  ל״למיחר ל״נמחי ״לגחבר״חלחנך״נלי ג״

נא״ יהממ ל״ קחנ״ למנאס ״ בקחבמל״ לכרעל״

קד מן  ל.״לקדחבר״ביהממ ל״למטקע ל״בסב בל״

לאזרה ן״חקי ב ל״בכך״מחי ״נאןר״קרכז ״כחבד״

קל ר״ באחפת״ נפעחנ״ מ ןת״ יכנפ לל״ חןחרפל,״

חאפמט ב .״נאחר״זאן,״קןעיל״ליחרך״נגבי״קעמל״

קיחנב״נליגן״לכרעל״קל רל״ינ״לאח ב״חה סחנ״

 כחנחן״לפעחנל״לפ ז ן״ינח.״מ ןת״נעיחן״זאן״

ענ״ ד ״כ בחי״יטה,״ליקדן״ןין חן״חכחהחן״

חלסרן״א חק ל״ק  ד  ל,״ןחך״לעברן״ע מר״לנה קל״

ניטה״לאח ב״חלפענן״כחה״בח־זקמ ן״חביחרל״רב־

קקד ן,״לקינבן״ןקרחת״ק  ד ״חאגרס ב ״על״אי״

קערכן ן״קדח מן.

קנהקן״נבמחת״לימ  ל״פריל״קבנ ״יאף״יד״

ריל״בל.״בימ ל״לאהרחמחן״גחברן״ביל נ״ללבמל״

ילרהמן״לע קחן״לבא״ל א״אהן״קקטרחן ח״

לע מר חן״ינ״ליבא.״לאקיע ״יבח״יל נ״קיןקי״

נליגן״קטרל״זאן״לחא״ לקערכל״ב ת״לקנהקחן ״

)קב ל(,״י עד ל״לל״לעיקן״ל יג ל״ינ״לקערכל״

למחדקן,״י קחר״חלגברן״ללרןעל,״להנין״לאח ב״

חיקיחל״לןעיקחןח,״ י רן״ןמא ל״טחב ל״ חןר״

נקנהקל״לבאל,״י פחר״לנג ט ק חן״נפעחנל״

 יראנ ן״חינ נן״לבס ס״לנג ט ק ״נפעחנן״לאח ב.

במחיא״קרכז ״אהד״נא״הנ״י מח ״קיקעחן :״

ןלנ ך״ליעבחד״נטכמחנחג ל.״ןלנ ך״זל״קןרהי״

ביל נ״קזל״ימ ל,״חב ןר״יאן״קאז״קנהקן״נבמחת״

לימ  ל.״לןעי  ל״לב טהחמ ן״ינ״ יראנ״קספמן״

 כחנחן״טכמחנחג חן״ברקל״גבחלל״ב חןר,״אחנל״

אנח״נבדת״נא״ןחכנמל״נלב א״נןחיאל״קביע ן״

קספמן.״לבע ל״לקרכז ן״ינ״יל נ״בלמיר״

זל״א מל״ל עדר״אקיע ל״אח״א ־פ ןחה״אקיע ל״

הדי ל,״אנא״ליאֵנל״כ יד״נלפע נ״אן״לאקיע ל״

למ  ק ל.״לןנחן״בטכמחנחג ל״גרקל״נר דחד״ןלנ כ ״

להי בל,״לןהבחנל״חלןכמחת״לקביע ,״חנפג על״

בפ ןחה״ןפ סחן״קביע חן״חןחרן״נה קל.״לכירל״

ינ״מיחמל״ענ״ ד ״ק טב״קפמד ״יל נ,״כקח״גל״

ק מח ״קפמד ל״קבט ה ל״נןפמ ד ״קטל״באגפ ל״

לקןא ק ל״ביבא,״ חכנח״נס  ע״באחפת״קיקעחן ״

בן מחת״לקיב.״

ג בחי״חפרסחל״קסקך״ אסטרטג  ן״יל נ ״לל״

יעד ל״היחב ל״בכ חחת״למכחת.״לקסקך״קב א״נ ד ״

ב טח ״נמה״קרכז ״ילחפמל״במרב״ליבא,״חלחא״

ליחרך״בקסקכ ״ סחד״בל ר ל״חפיחט ל,״ל חיר ל״

יפל״קיחןפן״ב ת״יל נ״חקפמד ח״קיד״אהד״נב ת״

לי בחר״לרהב״קיד״ימ ״באיר״נדרכ ״ללןקחדדחן״

על״לא חק ל״למימפ ל״נקד מן״ יראנ.
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