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תבב ידנלוהב  הריש  רטוש  דגנ  קיתה  רגסנ 
םי

תא המשא  רסוח  לש  קומינב  הרגס  םירטוש  תוריקחל  הקלחמה 
וניד ךרוע  .רצעמ  ןויסינ  ךלהמב  גינפלפמיש  יובב  הרויה  דגנ  הריקחה 

" קדצומ היה  יריה  : " רטושה רוגנס  .רערעיש  עידוה 
12:47  , 20.09.12 םסרופ  : ynet יבתכ

תא רוגסל  ה )'  ) םויה הטילחה  םיטפשמה  דרשמב  "ש ) חמ  ) םירטוש תוריקחל  הקלחמה 
ןיינבב גינפלפמיש , יוב  ידנלוה , חרזאב  ןורחאה  לירפאב  הריש  רטושה  דגנ  הריקחה  קית 

רטושה דגנ  קיתה  יכ  בתכנ  "ש  חמ תעדוהב  .רצעמ  ןויסינ  ךלהמב  םי  תבב  םירוגמ 
.המשא רסוחמ  רגסנ  יריב  ברועמה 

 
ynet-ו CNN לש תובתכה  לכל  "ב 2012  - הראב תוריחב  •

 
יולימ תרגסמב  דושח  רוצעל  שרדנ  רשא  רטושה , תולהנתהש  התלעה  הריקחה  "
הריבע ידכ  התלע  אל  ומצע , לע  ןגהל  ךרוצלו  הקוצמל  ךכ  בגא  עלקנו  ודיקפת ,

.ש " חמ תעדוהב  בתכנ  תילילפ ,"
 

חרזאה לש  וירכממ  הרטשמב  לבקתנש  חווידב  לחה  עוריאה  הריקחה , יאצממ  יפ  לע  "
רבודמ יכ  םירטושל  םיחוודמ  םהש  ךות  הרטשמ , וקיעזהו  ותעיגפמ  וששח  רשא  ידנלוהה ,

םייאמו יטוכיספ  בצמב  תויהל  הזחנה  תיזיפ , הניחבמ  דואמ  קזח  ןכוסמו , םילא  םדאב 
.ש " חמ תעדוהב  בתכנ  חצרב ,"

 

 
תא ףקת  אוה  דושחה , תא  רוצעל  ןויסינה  ךלהמב  , " העדוהב בתכנ  תויארה , רמוח  יפ  לע 

עוריאה תריזש  רחאמ  .ולרטנל  ידכ  לפלפ  זגב  שומיש  תושעל  וצלאנ  םהו  םירטושה 
.זגה ןמ  םמצע  םירטושה  םג  ועגפנ  תומוק , בר  םירוגמ  ןיינבב  תוגרדמ  רדח  התייה 
תפיאשמ עוגפ  ןורחאה  דועב  רטוש , ףקתו  בשו  לרטונ  אל  דושחה  זגב , שומישה  תורמל 

". ותוא לרטנו  דושחה  רבעל  דדוב  רודכ  הרי  וקשנב , שומיש  רטושה  עציב  הז  בלשב  .זגה 
 

יוב תא  גוז  ינב  וחריא  םש  םי , תבב  לטפסוי  בוחרב  ןיינבב  המוקב ה-17  שחרתה  עוריאה 
.םירטושה תא  הכיהו  ערפתה  דושחה  ףדרמה  ךלהמב  יכ  ונעט  הרטשמב  .גינפלפמיש 

עצפו דושחב  ןורדסמב  םהמ  דחא  הרי  ןכמ , רחאלו  עימדמ  זג  וילע  וזיתה  םה  הבוגתב 
.ותוא הניפש  סנלובמאב  ערפתהל  םג  תאז  תורמל  ךישמה  דושחה  .השק  חרואב  ותוא 

הרכה אלל  השק  עוצפ  בכש  םשו  חותינ  רבעו  םשנוהו  םדרוה  אוה  ןוספלוו  םילוחה  תיבב 
.שדוח ךשמב 

 
הנכס הפקשנ  יכ  רבסש  רחאמ  הרי  יכ  הרויה  רטושה  לש  וניד  ךרוע  ןעט  עוריאה  רחאל 

םירטוש םהש  עדי  אל  ףאו  םירטושה  תא  ףקת  אלש  ןעט  ידנלוהה  ררועתהשכ  .וייחל 
.השרפה רחא  הבקעו  הרקמב , תובר  הניינעתה  תידנלוהה  תרושקתה  םג  .ללכ 

 
ההוש םינורחאה  םישדוחב 

םינווכתמ םה  יכ  "ש  חמ תטלחהל  הבוגתב  רסמ  םיבוט , יש  וניד , ךרוע  .ל  " וחב ידנלוהה 
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םי
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שמתשהל ןתינ  רשאכ  ףוגב , הרומח  העיגפב  םייתסמש  עוריא  ונתטישל , : " הילע רערעל 
םירטושה דגנ  טקנייש  והשלכ  ךילהב  יוטיב  אוצמל  היה  בייח  רתוי , םיריבס  םיעצמאב 

, דנלוהב םוקיש  יכילהב  אצמנ  ישרמ  .הטלחהה  לע  ררע  שיגהל  ונתנווכב  .םיברועמה 
". תישפוח הרוצב  וילגר  תא  עינהל  ולש  תלוכיה  תא  רזחשל  םיסנמ  םש 

 
ונעט : " הבוגתב ורסמ  הרויה , רטושה  תא  םיגציימש  גרבנטור , תילגו  חוחד  ליג  ןידה  יכרוע 

ונא .ןיד  יפ  לע  לעפ  ונשרמו  ןיינעה , תוביסנב  יחרכהו  קדצומ  היה  יריהש  ךרדה  לכ  ךרואל 
". וישעמב ילילפ  םשא  לכ  ןיאש  ונתדמע  תא  ולביק  "ש  חמש םיחמש 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
 

ריבד לובד )  ) םעונו םירפא  ירמוע  גרומ , דעלג  ופתתשה  העידיה  תנכהב 
/ת  בתכל היינפל 

הבתכ םייעובשלוחלש  ןותיע 
! הנתמ

ףתש ב-ףתש ב-

: םיתויגת "שיריםירטושתב  חמ

םיצלמומ

םינויד תובוגת ב-32  ומסרפתה 44  וז  תובוגתההבתכל  לכ  תחיתפ 
 

השדח הבוגת   : גצה
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( תל  ) םימשל קעוז  הזה  קיתה  , תותיחשו תורקפה  תנידמ 
(21.09.12  ) הרטשמ ןותיע  ןוטלשןוה 

( תל  ) "ת לבב "ח  תסכ ומצע !? תא  רקוחש  ףוג  ןכתי  ךיא  החידב , "ש =  חמ
(21.09.12  ) סחיא טושפ 

 - הנידמ לכב  שיש  להונה  יפל  לעפ  רטושה  רושק ? הז  ךיא 
(20.09.12  ) ינד

.תיבהמ אצוי  אל  ינא  ונב -  תוריל  םג  וישכע  רתומ  םירטושל  םא 
(20.09.12  ) יביבא - לת

( תל  ) טנרטניאמ םג  קתנתת  יטנרטניא  סוריומ  עגפת  אלשו 
(20.09.12  ) סוריו

םילא ןפואב  רצעמל  דגנתמש  ימ  .רקחנ  רטושהש  השוב 
(20.09.12  ) המיד

( תל  ) רדסב הז  המדרה  ייצח  םג  רקוש  ימוג , ירודכ  אלו  יח ?  קשנ  המל 
(20.09.12  ) הט ' צנמ

קינדונה יש 
(20.09.12  ) ביבא לת  , 007

הניגמ אל  םלועל  לארשי  תרטשמ 
(20.09.12)

( תל  )  ??? תיטפשמה תכרעמל  ףוס  ףוס , ןויגיה  עיגה  ילוא 
(20.09.12  ) זכרמ רפוע ,

( תל  ) םימיה תירחא  םולח 
(aes (20.09.12

דנלוהב ״םוקישב״  ןיירבעה  בל  םש  אלש  ימל 
(20.09.12  ) תורדש יש ,

( תל  ) ? טפשנ אל  ידנלוהה  לבזה  ךיא 
(20.09.12  ) רזומ שממ 

ןידל רטושה  תא  דימעהל  ךירצ 
(20.09.12)

ש״חמ הזה  יוזהה  ףוגה  תא  טירפה  םיבייח ל 
(20.09.12  ) הילצרה ביני ,

הלחתהל ףוסהמ 

https://redmail.ynet.co.il?notifyMistake=1
javascript:;
javascript:openInnewWindow('/novgnpre/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticleSendtoForm1024/0,14439,L-4284022,00.html',525,480,0);
https://www.yedioth.co.il/GeneralForms.aspx?gf=146&ref=ynet_artical_down
javascript:;
javascript:;
http://www.ynet.co.il/tags/??_??
http://www.ynet.co.il/tags/??????
http://www.ynet.co.il/tags/???
http://www.ynet.co.il/tags/??"?
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43367891);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43367878);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358635);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358319);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43363365);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358626);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43359155);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358966);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358060);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43359018);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43363606);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358772);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43358330);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43357913);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(43357619);
javascript:stlkbc.onClickReavealTalkbacks();


ונילא ובתכ 
הרזע

תויטרפ תוינידמ 
שומיש יאנת 
רתאה תפמ 

ןויכרא
םירקבמה יזכרמ 

Israel News

רתאה תודוא 
RSS

תיבה ףדל  ךופה 
ונלצא ומסרפ 

הידפולקיצנא

הרזעו תודוא 

הרכשהל תוריד  | בכר ןוריחמ  | םישורד | ורויה רעש  |

רעש
רלודה | תוינמ | תוינק

עוצקמ ילעב  | הינש די  | בכר חול  | הריכמל תוריד  | שדח בכר  | תוריד ןוריחמ  | םינופוק

תונורחא תועידי  | ןיזגמל יונמ  |

יתב תועידי 
רפס | ynetArt | תושדח תוריד  | תירבע

דימ הריכמל  תוריד 
היינש | הרכשהל תוריד  שופיח  |

חותיפ
תויצקילפא |

חותיפ
םירתא

תושדח
הלכלכ
טרופס
תוברת

תואירב
םיבשחמ

Pplus תוליכר
ןומימ

Xnet

תודהי
תועד
תונכרצ

תוריית
לכוא
בכר

םייח ילעב 

םיסחי
היגולורטסא
תוברועמ
השאל

םיליד
טסילכלכ
רזיילב
הטנמ

mynet

יגורפ
Yschool

kick

Вести

ןכות יצורע 

םיתורישו םילכ 

http://yit.co.il
http://www.radware.com
http://www.acum.org.il
http://www.tali-rights.co.il/
https://www.activetrail.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=website&utm_campaign=logo
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-824,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1893,00.html
http://z.ynet.co.il/short/content/2018/privacypolicy/policy.html
http://z.ynet.co.il/short/content/2018/privacypolicy/terms.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4080,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4269,00.html
http://www.visit.yedioth.co.il/
http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-822,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3369891,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://z.ynet.co.il/short/content/2018/ynetpromote/
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1361,00.html
https://www.instagram.com/ynetgram/
https://www.youtube.com/channel/UCpSSzrovhI4fA2PQNItecUA
https://twitter.com/ynetalerts
https://www.facebook.com/ynetnews
https://www.bigdeal.co.il/AllCamp.aspx?s=1&categoryid=3
http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22212222,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22242222,00.html
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal Pages Footer&utm_campaign=Placements - Permanent
https://www.winwin.co.il/Cars/Mehiron/Lobby/CarPage.aspx
https://www.winwin.co.il/RealEstate/ForRent/RealEstatePage.aspx
http://www.bigdeal.co.il/
http://pricelist.winwin.co.il/
http://newcar.winwin.co.il/
https://www.winwin.co.il/RealEstate/ForSale/RealEstatePage.aspx
https://www.winwin.co.il/Cars/CarPage.aspx
https://www.winwin.co.il/SecondHand/SecondHandPage.aspx
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html?utm_source=ynet.ros&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=baaley.miktzua&utm_content=baaley.miktzua-ros_D.photer
http://bit.ly/1GS78ns
http://nadlan.winwin.co.il/
http://www.ynetart.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=general&utm_content=ynetart-ros_D.photer
http://www.yedschool.co.il/
http://yedioth-magazine.co.il/
http://www.yediot.co.il/home/0,7340,L-3630,00.html
http://www.yit.co.il
http://www.yit.co.il
https://www.yad2.co.il/realestate/rent
https://www.yad2.co.il/realestate/forsale
https://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx
http://www.bigdeal.co.il/
https://www.pro.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=D.photer.InsidePage.logo&utm_campaign=pro&utm_content=pro-D.photer.InsidePage.logo
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=D.photer.Inside.logoPage&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-D.photer.InsidePage.logo
https://mimun.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=d.photer.inside.logopage&utm_campaign=mimun&utm_content=bituach-d.photer.insidepage.logo
https://car.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=d.photer.inside.logopage&utm_campaign=new.car&utm_content=new.car-d.photer.insidepage.logo
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
https://mimun.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=d.photer.inside.logopage&utm_campaign=mimun&utm_content=bituach-d.photer.insidepage.logo
http://www.xnet.co.il/home/0,14538,L-8,00.html?utm_source=ynet&utm_medium=footer&utm_campaign=november
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-5363,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4880,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
http://www.xnet.co.il/laisha/home/0,14961,L-4335,00.html
http://www.bigdeal.co.il/
http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.blazermagazine.co.il
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1209,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html
http://www.frogi.co.il/
http://www.yschool.co.il/
http://www.kick.co.il
https://www.vesty.co.il

	כלים ושירותים
	אודות ועזרה
	ערוצי תוכן

