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רמוע תרבעה  שדחמ  ןחבת  תוטילקרפה 
יראמד

רוגסל הטלחהה  לע  ררע  שיגה  לארה , ינומ  רבעשל , לעופה ת"א  ילעב 
בשחמ ךסמ  םוליצ  השדחה -  היארה  .ץולחה  תרבעה  תריקח  תא 

העצוב 4 תודחאתהב  יבכמל פ"ת  ףסכה  תרבעה  יכ  הרואכל  חיכומש 
ךישמהל חמשנ  : " ןוזול סומע  .םימודאהמ  הארוהה  תלבק  ינפל  תועש 

" הלועפ ףתשלו 
09:35  , 04.04.12 םסרופ  : רפיצנצ בדנ 

ליחתה לכה  ךכ 
הלועפה דגנתמ , לארה  םא  : " תודחאתהה

" לטובת
יצרא יש 

לקש ןוילימ  ריבעה 7.5  ביבט  ילא  יכ  ןעוט  לארה  ינומ 
ותעידי אלל  יראמד , תשיכר  תבוטל  הצובקה  ןובשחמ 
ןורוד שיחכמ , ופתוש  .המיתח  השרומ  וניאש  תורמלו 

" לוז ןיפס  דוע  והז  : " ןודיסוא

" לטובת הלועפה  דגנתמ , לארה  םא  : " תודחאתהה

לשב זוחמ ת"א  תוטילקרפל  ררע  שיגה  לארה , ינומ  רבעשל , ביבא  לת  לעופה  ילעב 
רמוע לש  ותרבעה  תשרפב  שגוה  ררעה  .ןוזול  סומע  דגנ  הריקחה  קית  תא  רוגסל  התטלחה 

לקש ןוילימ  תרומת 7.4  ןורחאה  ץיקב  םימודאה  תורושל  הווקת  חתפ  יבכממ  יראמד 
רוזחי קיתהו  חוחד , ליג  "ד  וע תועצמאב  ררעה  תא  שיגה  לארה  .וסיטרכמ  תיצחמ  רובע 

.תשדוחמ הניחבל  תעכ 
 

: טרופס  ynet-דוע ב
" תונורחא תועידי  דחוימ ל" ןויארב  ןועמש  ןב  ןר  •

הנולצרב לומ  טופישה  לע  תמעוז  ןאלימ  •
תוללכמ  םישנ  לסרודכב  םיאישה  לכ  איש  •

 
, תוריקחה ירדחמ  םילולמת  תללוכה  האלמה , ררעה  תשקב  העיגה  תונורחא " תועידיל  "

תא תונשל  יושעש  שדח  יוליג  רקיעבו  החמומ  תעד  תווח  תוצובקה , ןובשחב  תועונת 
תסטרכמ םיפסכה  תרבעהל  הארוהה  ךמסמ  רצונ  ובש  בשחמה  ךסמ  םוליצ  הנומתה - 

.ת יבכמל פ" לגרודכל  תודחאתהב  לעופה ת"א 
 

 
ןובשחמ תחא  לכ  לקש  ףלא  לש 700  תורבעה  יתשב  לקש  ןוילימ  ורבעוה 1.4  ילויב  ב-4 

העשב 14:42, הנושארל  רצונ  ךמסמה  יכ  הלוע  םוליצהמ  .תודחאתהה 
ריאמ תודחאתהה , בשח  דועב 

ותריקחב ותעשב  גיצה  רביל ,
תארוה רושיא  הרטשמב 

העשב 10:44, קנבהמ  הרבעה 
ינפל תועש  עברא  רמולכ 
וזכ הארוה  לביק  ללכבש 

.לעופב לעופהמ ת"א 
 

לארה שיגה  ןורחאה  ילויב  רוכזכ ,
ןוזול סומע  דגנ  הרטשמב  הנולת 

תודחאתהל ריבעה  יכ  דשחב 
ןיב םיפסכ  תרבעהל  ךמסמ 
תורמל יבכמל פ"ת , לעופה ת"א 
תוכז יקיזחמ  ידיב  םותח  וניאש 

דמע יבכמ פ"ת  לש  הבצמ  ביבטל , ןוזול  ןיב  םכסהה  ןוניכ  תעב  ררעה , יפ  לע  .המיתחה 

יראמד רמוע 
ינורהא ןרוא  םוליצ :

קובסייפב ףתש 

הספדה

הבתכ חלש 

הבתכל הבוגת 

! הנתמ םייעובשל  ןותיע 

ביבא טנרטניאלת 

( רחש לט  םוליצ : ) תשדוחמ הניחבל  רוזחי  קיתה  .א  לעופהב ת" גצומ  יראמד  רמוע 
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.הנועה תא  חתפת  אלש  ךכל  םורגל  היה  יושעש  בצמ  לקש , ןוילימ  לש 2.4  ןועריג  לע 
בצמ תריציו  המרמב  םיפסכ  תלבק  , " ררעב בתכנ  יראמד ," תקסע  הדלונ  הז  עקר  לע  "

". ןוערגה תתחפהל  תודחאתהה  תסטרכב  בזוכ 
 

 
יכ הלוע  הרטשמב , ותריקחב  הפשחנש  רביל , ריאמ  תודחאתהה , בשח  לש  ותסרגמ 

, ףסכה תרבעה  תא  עצבל  ןוזול , יבא  תודחאתהה , "ר  וימ הבותכ  הארוה  לביק 
.די בתכב  םכסהה  ףרוצ  הילא 
עציב הגש , יכ  ןיבהש  ירחא  קר 

עדומ היהש  קיתו  בשחב  רבודמש  תורמל  תאז  בל , םותב  העט  יכ  ןעטו  תסטרכב  ןוקית 
.ביבטל לארה  ןיב  ךוסכסל 

 
תא ריבעה  ןוזול  יבא  : " הבוגתב הרסמ  דנלדנורג , לכימ  לגרודכל , תודחאתהה  תרבוד 

.תודחאתהה בשח  ידיל  תודחאתהה  תיינחב  שגפ  ותוא  סומע , ויחא , ול  רסמש  בתכמה 
תא תודחאתהה  "ר  וי החנה  תודחאתהה , ןובשח  בויח  םצעל  חילש ." ודיקפת כ" םת  הזב 

םימולשת השימחב  עצובת  יבכמל פ"ת  תודחאתהה  ןובשחמ  םיפסכה  תרבעה  יכ  בשחה ,
תודחאתהה  ." לש  םינמוזמה  םירזת  לע  דיבכהל  אלש  תנמ  לע  דחא , םולשתב  אלו 

 
יפוד לכ  היה  אלו  ןיא  יכ  האצמו  הנולתה  תא  הקדב  רבכ  הרטשמה  : " רסמ ןוזול  סומע 
הדימב תופסונ , תובושת  ונתיאמ  לבקל  םיצור  םא  .ילש  וא  יבכמ פ"ת  לש  התולהנתהב 

". הלועפ ףתשלו  ךישמהל  חמשנ  קיתה , תא  בוש  חותפל  טלחויש 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
 

/ת  בתכל היינפל 

הבתכ םייעובשלוחלש  ןותיע 
! הנתמ

ףתש ב-ףתש ב-

: ביבאתויגת לת  חתפלעופה  יבכמ 
הווקת

יראמד רמוע 

( ינורהא ןרוא  םוליצ : ) " ילש תולהנתהב  יפוד  ןיאש  האצמ  הרטשמה   " .ןוזול סומע 

םינויד תובוגת ב-19  ומסרפתה 24  וז  תובוגתההבתכל  לכ  תחיתפ 
 

השדח הבוגת   : גצה
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? גייסא עריפוא  לש  רצחה  תבתכ  התייה  אל  דנלנורג 
(08.04.12  ) םולכ םישוע  אל  לבא  עודי , לכה 

הזה שפנ  לעוגהמ  רתפתהלו  תנביל  רומילל  םיליימ  חולשל  םלוכ 
(07.04.12  ) פ"ת השמ ,

!!!!!!! תחא החפשמב  לעוג  המכ 
(04.04.12  ) באוי

הרוטטקידל יד  טולשי , ןוזול  יתמ  דע 
(04.04.12)

עלסב הלימ  לכ 
(04.04.12  ) ידוד
הנידמה לש  הפוצרפ 

(04.04.12  ) הפיח םוחנ ,
"מ עב הרבח  איה  ביבא  לת  לעופה 

הלחתהל ףוסהמ 
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(04.04.12)

...םינוזולה לש  הטופש  דנלדנורג 
(04.04.12  ) באוי

םסוק ןוזול  יבא 
(04.04.12  ) ףסא

? םיביבטהמו םינוזולהמ  םיצור  המ  וידגת 
(04.04.12)

תודחאתהב השענב  ברעתהל  הלוכי  אל  טרופסה  תרש 
(04.04.12  ) לארשי

( תל  ) המצע העשת  לארשיש  היה  בוטה  ןורתפה  יכ  .העשתש  זא  לארשיל - 
(04.04.12)

( תל  ) ....ןוכנ רתוי  ןוזול  םע  הלועפ  תפתשמ  הרטשמה 
(04.04.12  ??? ) ןוזולמ הריד  הנק  ...יאלוזא , רטושה 

( תל  ) E.T.-GAME OVER
(savehapoel (04.04.12

הדירולפב ולש  הטסבל  רוזחי  ביבטש 
(04.04.12  ) יבג
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