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תסנכה תועדוה

 :םינפה רש ;רבוטקוא שדוח ףוס דע ךראוי ץיקה ןועש :תיפוס רשוא
 "החמש רתוי הז ,רוא רתוי יכ ,ךייחל לוכי לארשי םע"
19:50 העשב ,ג"עשת באב 'א ,2013 ילויב 8

 ןמזה תעיבק קוח תעצה תא תישילשו היינש האירקב הרשיא תסנכה תאילמ  
 השיגהש קוחה תעצה לש גוזימ איה קוחה תעצה .2013-ג"עשתה ,)3 'סמ ןוקית(
 העצהה .צרמ תעיס לכו )צרמ( ץיבורוה ןצינ כ"ח שיגהש קוחה תעצה םע ,הלשממה
.)ונתיב דוכילה( בגר ירימ כ"ח תושארב ,הביבסה תנגהו םינפה תדעווב הנכוה

 ףוס דעו סרמ שדוח ףוסמ לוחי ץיקה ןועש ,תיפוס הרשואש ,קוחה תעצה יפ לע
 ,ןמזה תעיבק קוחל 3 ףיעס יפל "ץיק ןועש" תלחהל הפוקתה .רבוטקוא שדוח
 שדוחב ןורחאה ןושאר םוי ינפלש ישיש םוי ןיב הנש לכב היהת ,1992-ב"נשתה
.02:00 העשב רבוטקוא שדוחב ןורחאה ןושאר םוי ןיבל ,02:00 העשב סרמ

 עונמ אל וליפא ביצקתה קוחב ןיא" יכ ןוידב רמא ,)הרותה תודהי( ינפג השמ כ"ח
 .ונטקי קר הנידמה תוסנכה לעופבו ורגסי םילעפמ ,ורטופי םילעופ .דחא החימצ
 רש הפיאמ .הביל ידומיל דמל אלש הארנ .ןובשח עדוי אל רצואה רשש הארנ
"? הזה עורה לכ תא חקל רצואה

 םילוקישמ ץיקה ןועש תא ךיראהל הנווכל םידגנתמ אל ונחנא" :)ס"ש( ישי ילא כ"ח
."יתד אל וא יתד לוקיש אלו דבועה םדאה הז וניניע דגנל דומעל ךירצש המ .םייתד

 ןיא .ץיקה ןועש תכראהב ףרוג בורב ךמות םעה יכ רמא ,רעס ןועדג ,םינפה רש
 תא ומיאתה ןוכיתה חרזמה תונידממ קלח םג .םייעובשב ץיקה ןועש תא רצקל ןויגה
 לוכי לארשי םע" :רעס רמא קוחה רושיא רחאל ."הפוריא לש ץיקה ןועשל ןמצע
"החמש רתוי הז ,רוא רתוי יכ ,ךייחל

 ענמי ץיקה ןועש" :בגר כ"ח ,ר"ויה  הרמא ,העצהה תנכהל ,םינפה תדעווב ןוידב
 ראש םע וק רושייל לארשי תנידמ תא איבי קוחה .םדא ייח ליציו םיכרד תונואת
".הפוריא תונידמ

 םיאתהל ךרוצה לע רביד ,אשונב תיטרפ קוח תעצה םזיש ,)צרמ( ץיברוה ןצינ כ"ח
 תוסומע םיירהצה רחא תועש .םישנאה בור לש תוליעפה תועשל ןועשה תא
 םוצמצה קומינ ,וירבדל .רתוי הבר ,רוא תעש ףיסוהל תובישחה ןכלו ,תוליעפב
.ץיקה ןועש תכראהל הביס הווהמ ודבלו ,רתויב עירכמה אוה םיכרדה תונואתב

 לש הז ןיינע יכו ,קוחה תעצהב תונורתיה םיבר יכ רמא ,רעס ןועדג ,םינפה רש
 ידוהיכ יכ רמא אוה .העצהל דגנתהל תנמ לע קיפסמ וניא םיללפתמב תובשחתה
.היעב התואל ןורתפ םייק יכ רובס אוה ןימאמ

 הקסעו ,תויתדה תועיסה ןוויכמ רקיעב העמשנ ,הדעווה ינוידב תודגנתהה
 תליפתל םוק םימיכשמו םתדובע םוקמב םדקומ בצייתהל םיבייחה םיללפתמב
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 רשאכ ,רבוטקוא ףוס תארקל ,ץיקה ןועש תפוקת ףוסב .המחה ץנה םע תירחש
 העגהב רוחיאב ןכתסהל םילולע וללה ,)ךרעל 07:00 העשב( תרחואמ החירזה
 הנש יצח ינפל קרש ךכ לע רביד ,)הרותה תודהי( בלקמ ירוא כ"ח .םתדובע םוקמל
 ישוקה תא ןייצ ףא אוה .קזב תטלחהב רבודמ יכו ,ץיקה ןועש לש םדוקה קוחה רבע
.םירופיכה םוי םוצב תורע תעש תופסוותהבש

 .ול ודגנתה 15-ו קוחב וכמת םיכ"ח 73

קובסייפה דומעב םיפסונ םינוכדע 
תסנכה לש רטיווטהו

רשק תריצי
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