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תואוולה ןתמ  תובקעב  עשרוהש  הידבוע  יפר 
ןידה רזג  לע  רערעמ  ימואלב 

רבד תלבקו  עשפ  עוציבל  רשק  תרישק  תוריבעב  ןועיט  רדסה  תרגסמב  עשרוהש  הידבוע ,
טפשמה תיב  וילע  רזגש  לעופב  רסאמה  ישדוח  לע 24  רערעמ  תורימחמ , תוביסנב  המרמב 

ביבא לתב  יזוחמה 
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: הינטירבתויגת ימואל  ימואלתשרפ  יפרקנב 
הידבוע

, ןידכ אלש  ורשואשו  ימואלב , ריכב  להנמ  ןתנש  תואוולהל  עגונב  ןועיטה  רדסה  תרגסמב  עשרוהש  הידבוע , יפר 
ליג ןידה  יכרוע  תועצמאב  ןוילעה  טפשמה  תיבל  רוערעה  תא  ג )'  ) םויה שיגה  הידבוע  .וניד  רזג  לע  רוערע  שיגה 

.השרפב ךוותמכ  שמישש  הידבוע  ריאמ  לש  ונב  אוה  הידבוע  יפר  .גרבנטור  תילגו  חוחד 
 

, דחושל דשחב  ינויב 2008  רבעשל , הינטירב  ימואל  קנב  "ל  כנמ ןמדירפ , יקימ  לש  ורצעמ  אוה  השרפל  עקרה 
יפסכמ לקש  ןוילימ  לש 33  הבינג  תמשאב  םושיא  בתכ  םירחא  העבש  דגנו  ודגנ  שגוה  ינויב 2009  .הבינגו  המרמ 
ןמדירפו ןובשח , וחתפש  םישנא  יזכרמה  ףינסל  םייתנש  ךשמב  איבה  הידבוע  ריאמ  םשאנה  יכ  הלע  ונממ  קנבה ,

.םהלש רזחהה  תלוכי  תא  קודבל  ילבמ  םילקש  ינוילימ  לש  יארשא  םהל  קינעה 
 

ךא תורימחמ , תוביסנב  המרמב  רבד  תלבקו  עשפ  עוציבל  רשק  תרישקב  הידבוע  הדוה  ןועיטה  רדסה  תרגסמב 
טפשמה תיב  .לקש  ףלא  ךסב 15  סנקל  ורתעי  יכ  םידדצה  ועידוה  ןכ , ומכ  .טפושה  תטלחהל  ראשוה  שנועה 

.לקש ףלא  ךסב 150  סנקו  לעופב  רסאמ  ישדוח  הידבוע 24  לע  רזג  ביבא  לתב  יזוחמה 
 

עוציב תוביסנל  סחייתהב  יתדימ  יתלב  וניה  תומימת  םייתנש  וכרואש  רסאמה  שנוע   " יכ הידבוע  ןעוט  תעכ 
, טילבנוק לייא  לש  ומש  תא  ןתנ  אוה  אמגודכ  .תוחפ  םישק  םישנוע  ולביק  םירחא  םימשאנ  ותנעטל , תוריבעה ."
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