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ןיסולכואה םשרממ  קתעה  רכמ  הקסע :
אלכיי אלו 

רכמ ךמסמה , לש  קתעה  תא  גישה  יכ  ןועיט  תקסעב  הדוה  קרב  ינבמ  י '
הנידמה ןוחטיבל  עגונה  עדימ  ןכיס  ךכבו  טנרטניאב , ותוא  ץיפהו  ותוא 
תפסותב דבלב  יאנת  לע  שנוע  וילע  לטוי  הקסעה  תרגסמב  .היחרזאלו 

סנק
15:48  , 28.06.12 םסרופ  : ןמדירפ ןהכ  המענ 

לביקש קרב , ינבמ  ( 32 ' ) תא י םוי ה )'  ) רקובה עישרה  ביבא  לתב  םולשה  טפשמ  תיב 
קוח לע  תוריבע  עוציבב  ןועיט  תקסעב  עשרוה  אוה  ןיסולכואה . םשרמ  לש  קתעה  רכמו 

תודובע אלא  לעופב  רסאמ  שנוע  וילע  לטוי  אל  רדסהה  יפ  לע  ךא  תויטרפה , תנגה 
.דבלב  תוריש 

 
:ynet-םיפסונ ב תושדח  יחוויד 

ירצמה טפנה  רשל  רסאמ  תונש   15 לארשיל : זגה 
הנפלואה יתב  ורסוני  ךכ  .םישדוח  םיקלח ב-5   108
םייעובש ךות  ןאכמ  ואצ  בהנשה : ףוח  יחרזאל  ישי 

 
תודועתמ םילארשי -  ינוילימ  לע  םינותנ  הבו  ןורגא "  " תנכות טנרטניאב  הצופנ  ב-2006 
דרשמב ינוציח  דבוע  החנעופ : הפלדהה  םינש  שמח  ירחא  .ןיסחוי  תונליא  דעו  תוהז 

.םיחרזא ינומה  לש  םיבשחמלו  יקסע -  םרוגל  ףלד  אוה  םשמו  עדימה , קיתעה  יתלשממ 
 

השימח לש  םכסומ  שנועל  תוטילקרפהו  לש י ' וניד  ךרוע  ונעטי  ןועיטה , רדסה  יפ  לע 
יאנת לע  רסאמ  וילע  תשוי  ןכ  ומכ  .תוריש  תודובעב  םרימהל  תורשפא  ךות  רסאמ  ישדוח 

רסאייו ותושרב  וספתנש  םיבשחמה  לכ  וטלוחי  ןכ  ומכ  .לקש  ףלא  לש 50  יפסכ  סנקו 
.יקוח   יתלב  ןפואב  גישהש  עדימב  שומיש  לכ  ימידקת  יטופיש  וצ  תועצמאב  וילע 

 

 
ללכ לש  ןיסולכואה  םשרמ  לש  קתעה  לטנ  י ' ןקותמה , םושיאה  - בתכב ול  סחוימה  יפ  לע 
המכ ןיב  ענש  םוכס  תרומת  ותוא  רכמו  םירטפנו , םיניטק  תוברל  לארשי , תנידמ  יחרזא 

.םילקש תואמ ל-2,000 
 

קתעה לגלגתה  גרבנטור , תילגו  חוחד  ליג  ןידה  יכרוע  ידי  - לע השרפב  גצויש  לש י ,' וידימ 
הלעוהו ןורגא "  " תנכותכ ךרענ  םיוסמ  בלשבו  םיידי , רפסמ  ןיב  ןיסולכואה  םשרמ 

םימשאנ יבגל  יכ  הנייצ  העיבתה  .םניח  תשרה  ישמתשמ  לכל  שיגנ  ךפהש  ךכ  טנרטניאל ,
היופצ םדגנ  םושיאה  בתכ  תארקה  .לעופב  רסאמ  שורדת  איה  השרפב  רתוי  םייזכרמ 

.רבמבונ   ףוסב 
 

רקחנ ןיסולכואה  םשרמ  קית 
קית הווהמו  םיטפשמה , דרשמב  "ט ) ומר  ) עדימו היגולונכט  טפשמל , תושרה  ידי  - לע

תריקח ןיסולכואה -  םשרמ 
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הספדה
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סחיב תוילילפ  תוריבע  ורקחנ  ובש  ןושארה  קיתה  והז  .הלש  ןושארה  ילילפה  הריקחה 
, תובחרנ תוילכלכ  תוכלשה  ןיסולכואה  םשרמ  תבינגל  .הזכ  לדוג  רדסב  עדימ  ירגאמל 

ישיא עדימ  לע  הנגהה  םוחתב  לקשמ  תודבכ  תוכלשה  םג  ןבומכו  תוינוחטיב  תוכלשה 
.לארשיב 

 
עוציב לע  דואמ  לקה  ןורגא " לולכה ב" עדימה  יכ  ונמזב , ושיגדה  םיטפשמה  דרשמב 

ותוהז תבינג  ךרוצל  תשרדנה  עדימ  תיתשת  םיעשופל  קפיסו  האנוהו , ףויז  לש  תוריבע 
םיבר םיחרזא  עבק  ךרד  םישמשמ  םג  דרשמב , ונעט  וב , םילולכה  עדימ  יטרפ  .םדא  לש 

, ינורטקלא ראוד  ומכ  םיבשחוממ  םימושייל  וא  םיבשחמל  הסינכ  תואמסיס  שוביגל 
םישנא לש  םהיטרפ  תא  םג  ףושחל  םילולע  ויה  ךכ  .דועו  םינווקמ  קנב  תונובשח 

.הנידמה   ןוחטיב  לש  םימעטמ  היוסח  םתוהזש 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
 

/ת  בתכל היינפל 

הבתכ םייעובשלוחלש  ןותיע 
! הנתמ

ףתש ב-ףתש ב-

: תקסעהבינגתויגת
ןועיט

םיצלמומ

םינויד תובוגת ב-37  ומסרפתה 49  וז  תובוגתההבתכל  לכ  תחיתפ 
 

השדח הבוגת   : גצה
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( תל  ) ךרדב תויטרפ  תועיבת 
(30.06.12)

? הפיכל ץוחמ  ןמטיול  םק  תנע  ןיב  לדבהה  המ 
(29.06.12 : ) לאוש יקימ 

ףסכ גישהל  ךרדבו  הנידמה  תא  סורהל  התצר  םק 
(29.06.12  ) ןטק ימשיטנא  יקימ 

הנש ינפל 20  , ולאה תונכותה  לכ  ויה  םייטרפ  םירקוחל 
(29.06.12  ) םיטפשמה דרשמב  יטפשמ , שוקשק 

? טפשמה תכרעמל  הרוק  המ 
(29.06.12  ) ינא

( תל  ) תניוצמ הקסיע  .לקש  םלשיו 50000  םילקש  יפלא  תואמב  רכמ 
(28.06.12  ) תניוצמ הקסיע 

 ... הביסה .ןועיט  תואקסע  קוחב  רוסאל  - העצה יל  שי 
(28.06.12  ) .ןועיט תואקסיע  רוסאל 

( תל  ) םיידיל קוחה  תא  לוטיל  ןטקה  חרזאה  תא  תדדועמ  טפשמ  תכרעמ 
(28.06.12  ) יבא

ןימאמה ירשא 
(28.06.12)

...לבא םטמוטמ , טפושהש  םיבשוח  קר  םתא  םיחרזא ,
(28.06.12  ) רבעשל רטוש 

.הנש לבקמ 40  היה  "ב  הראב .הניבמוק  שי  זא  ידרח  .רורב  היה 
(28.06.12  ) תינשלגה

 ... וסנכ ירטמויבה ?  רגאמ  תא  בונגי  והשימ  םאו 
(28.06.12  ) ביבא לת -  , Miriam

( תל  ) .ריביסב םוקמב  - הבישיב תוריש  תודובע  השעי 
(28.06.12  ) רייערד הלבייל 

החידב תנידמ 
(28.06.12)

( תל  ) קזח ידרחו  השלח  תוטילקרפ  ספור , טפוש 
(28.06.12  ) החידב לש  גוס 

הלחתהל ףוסהמ 
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