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 הז ןובשחה לוקיע :הייריעה תא עבת
קחצי ןב ןרומ ד"וע / ערה ןושל

 םינש 3 הליג הינח תריבע עציבש הפיח בשות
 שרד אוה .לקוע ולש קנבה ןובשחש ןכמ רחאל
 קפתסהל ץלאנ לבא ,לקש ףלא 50 לש יוציפ
תוחפ הברהב

האלמה הבתכל

הספדהל וחלש

 ערה ןושל

 ןאכ וצחל
טסקטה לידגהל

"ליפשמו הזבמ הז קנב ןובשח לוקיע" :תטפוש

 סכנהש ףא ,א"ת תבשות לש קנבה ןובשח לוקיעל ליבוה לקש 1,600 לש הנונרא בוח
 לקש 8,500 :יוציפה .עגפנ בוטה המשש עבק ש"מהיב .הלעבל ךייש
יפנכ דורמנ ד"וע

 ,ריעה תבשות ןיד תכרוע לקש 8,500-ב הצפת הייריעהש הנורחאל עבק ביבא לתב םולשה טפשמ תיב
 תטפושה .הלעבל ללכב ךיישה סכנ לע לקש 1,600 לש הנונרא בוח לשב לקוע הלש קנבה ןובשחש
 .בוטה םשב העיגפו יוזיב ,הלפשה הווהמ ןובשח לוקיעש העבק יול הבכוכ

:ynet-בטפשמ ץורעב - םיפסונ םיניינעמ ןיד יקספ
ןובשח תחיתפ ךרוצל הבנגנ תוהז :הצפי ימואל•
"תודהי רוריב" ךילה לע .יאנת לע ךלש הנותחה•
ותוא תוצפל ביוח חוטיבה לבא - רקיש בכורה•
"טרקיס"ב םיטוב םיינימ םימוסרפ לע הצפי לייח•

 ןובשח לע לוקיע הייריעה הליטה 2014 רבמטפסבש הנעט איה ןידה תכרוע השיגהש ערה ןושל העיבתב
 בוחרב הרידל סחוי בוחה ,הירבדל .הנונרא בוח ןיגב הלעב לש יטרפה ןובשחה לעו הלש יקסעה קנבה
 גוז ינבל הרכשוהש ,הרידב םירג אל איהו הלעבש הנייצ איה .הלעב םש לע המושרה ריעב אריפש
 .ורסוה םילוקיעהו בוחה תא גוזה ינב ומליש המ ןמז ךות .2013 טסוגואב ובזעש

 תא בייחל העיבתב השרד ןידה תכרוע
 לקש ףלא 100-ב התוא תוצפל הייריעה
 הנווכ התייה לוקיעה תלטהבש הנעטב
 .הב עוגפל

 לוקיעה תלטה םצעש השיחכה הייריעה
 הרקמ לכב יכ הנעטו ערה ןושל הווהמ
 םוסרפב תמא לש תונגהה הילע תולח
 לטוה לוקיעהש ןוויכמ ,בל םותב םוסרפו
 יבויח וחלשנ הלעבו תעבותלש ןיוצ .ןידכ
 ירחא תובר םולשת תושירדו הנונראה
 ולטוה הרירב תילב קרו ,םירכושה תביזע
 .םילוקיעה

 גוזה ינבש איה החנהה ןכש תעבותה לש הלעב םש לע המושר הרידהש הנשמ הז ןיאש הפיסוה הייריעה
 בויח ךרוצל "הקיזחמ" תבשחנ איה םג ןכלו ,ןוממ יסחי קוחל םאתהב םהיסכנ לכב םיאלמ םיפתוש
 .הנונראב

ןידה יכרוע לש בוטה םמש
 העיגפו יוזיב ,הלפשה םושמ שי םדא לש קנב ןובשח לע לוקיע תלטהבש העבק יול הבכוכ תטפושה לבא
 טמתשמ" ןובשחה לעבב ואריש ידכ לוקיעל ופשחנ קנבה ידיקפש ךכב ידש הריבסה איה .בוטה ומשב
."םהלש ירקיעה ןיטינומה השעמל אוה בוטה םמשש" ןיד יכרועב רבודמשכ טרפב ,תאז ."תובוח

 קנבה ןובשח לוקיע ,עבקנ ,הלא תוביסנב
 .ערה ןושל תאצוה היה תעבותה לש
 אל הייריעה לעש השיגדה יול תטפושה
 לוקיעהש ןוויכמ קוחבש תונגהה תולח
 יפ לע :ןידכ אלש תעבותה ןובשח לע לטוה
 םניא ןיאושינה םצע ,ןוממ יסחי קוח
 ינב לש ןיינקה תויוכז ןיינעל רבד םיעבוק
 .גוזה

 תונפל הלכי תעבותהש עבקנ תאז םע דחי
 איהו סכנב הקיזחמכ המש יונישל הייריעל
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אלמ םש

ןופלט

רוזא

םיטרפ

 וחלשנ הבש הנשה ךלהמב ןכ התשע אל
 אל םג איה .םולשתה תושירד הילא
 ."עוגפל הנווכב" לטוה לוקיעהש החיכוה

 תטפושה הדימעה תוביסנה לולכמ לשב
 העבקו ,תיסחי ךומנ ףר לע יוציפה תא יול
8,500 תעבותל םלשל הייריעה לע יכ
 תחרט רכשו טפשמ תואצוהל ףסונב לקש
 .לקש 4,680 לש םוכסב ד"וע

 וצחל – אלמה ןידה קספ תאירקל•
ןאכ

 טפשמה רתא תובידאב הבתכה•
ןידקספ ילארשיה

ידשכ ד"וע :תעבותה כ"ב•
קינפ'צ רמוע ד"וע :תעבתנה כ"ב•
 ןושל ינידב קסועיפנכ דורמנ ד"וע•

ערה
קיתב גציי אל בתוכה•
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