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תושדח

 :טסוגואב 31-המ
 ףסונ יתועמשמ םוצמצ
 ת''הדש תוליעפב
הילצרהב

11.08.2015 ןתנוי ןורש

 .טסוגואב 31-ב גופי הדשב תוליעפל אצוהש םייניבה וצ יכ עבק צ''גבכ ותבשב ןוילעה ש''מהיב
 םיטרפ םיסייטל ןתינש רתיהה גופיו םיסייט תרשכהל ס''היתב תוליעפ םג קספית הז ךיראתמ
ת''הדש אשונב בחר ןויד טפשמה תיבב םייקתי רבמטפס שדוחב .שדוחב הסיט תועש יתש םייקל

 תיב יטפוש וקספ עובשה .טסוגואב31-המ לחה תיתועמשמ םצמטצת הילצרהב הפועתה הדש תוליעפ
 וצ עקפי שדוחה ףוסמ לחה יכ ,םהש ירואו תימע קחצי ,רצלמ ןנח ,צ''גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה
 .רגנידוב לצרה 'לימב ףולאהו הפועתה הדש ישמתשמ תתומע תשקב התחדנ השעמל ךכבו םייניבה
 םימרוגה םג ומכ ,והירמש רפכו הננער ,הילצרה תויריע יכ םיטפושה ונייצ השקבה תייחדל םהיקומינב
 יטפשמה ץעויה ,תיחרזאה הפועתה תושר ,הפועתה תודש תושר ,הרובחתה רש ,םייתלשממה
 .הכראהה תשקבל ודגנתה ,דועו הלשממל

 ףוסל רבעמ ותכראה יכ ונענכתשה אלו'' ,םיטפושה ועבק ,''ןמזב הליחתכלמ לבגומ היה םייניבה וצ''
 תעימש תעב ונבולי םה .לולכמכ םישקבתמה םייתוהמה תונורתפה םודיקל דוע םורתת טסוגוא
 הרגפה רחאל דימ ,תועש 3-כ היהי וכרואש ףסונ ןויד עובקל ושקיב םיטפושה .''יאנת לע וצל תודגנתהה
 .רבמטפס שדוחב

 תורומא )םנוד 160( הנפתיש חטשבו לירפאב 15 -ב לילכ רגסיהל רומא היה הפועתה הדש ,רוכזכ
 ,רבעשל ריווא ליח דקפמו .לימב ףולאהו הפועתה הדש ישמתשמ תתומע .רויד תודיחי יפלא תונביהל
 לירפאב 15-ב .תוליעפה םוצמצ לע קספש צ''גבל הריתע ,יוניפה דעומ ינפל טעמ ,ושיגה ,רגנידוב לצרה
 תלעפה ךשמה תא ריתה ךא ,תוירחסמה תוסיטהו ףיכה תוסיט רתלאל וקספוי יכ טפשמה תיב עבק
 ףוסב קספית םיסייט תרשכהל רפסה יתב תוליעפ םג ,עובשה הקיספה תובקעב .הסיטל רפסה יתב
 םייריווא םיסנלובמא ,יוביכ יסוטמ תלעפהל תמצמטצמ הדשב תוליעפהש איה תועמשמה רשאכ ,שדוחה
 תועש יתש םייקל םייטרפ םיסייטל ןתינש רתיהה םג .הדשה חטשב הקידב ינוכמל סיט ילכ תסטהו

 .דבלב תירונימ היהת הדשה תוליעפש ךכ ,שדוחה ףוסב קספי שדוחב הסיט

 תכראהל השקבה תא ףקותב וחד ,ץכ רואיל ןידה ךרוע תועצמאב ,והירמש רפכו הננער ,הילצרה תויריע
 ביבחת'' שמשמ אוהו םינש תורשע רבכ עודיו טלחומ היה הדשה יוניפש קומינב תאז .הדשב תוליעפה
 היווח תוסיטו סיט ידומיל איה הדשב תוליעפהמ זוחא 90 יכ ןייצמ ץכ ד''וע .''יאנפו ןוממ ילעבל רקי

 .םילקש יפלא תואמב תדמאנ סייט ידומיל תולע .תויטרפ תורבח ידי לע תולעפומה ץראה ימשב

 וחרטי הלאש ששחהמ ילוא ץראה ירישעמ סנרפתהלו ךישמהל םיפידעמ רשא םיקסע ילעבב רבודמ''
 .ץכ ףיסומ ,''םתאנהל תוסיט םשל קר םייתעש וא העש לש העיסנב

 םיבשותל והשמ הרקי אמש ששחב םק ינא רקוב ידמ'' :עובשה רמא ,הילצרה תייריע שאר ,ןולדפ השמ
 ףוסבש חמש ינא .התיחנה ילולסמב שממ ,רפס יתבו םידלי ינג ,םיבר םירוגמ יתב םש שי .הדשה דיל
 יאנפ יחטשלו םישדח םינכשל וכזי םג םה בורקבש הווקמ ינא .םיבשותל ןוחטיבהו טקשה בשוי שדוחה
 .''םלוכ תחוורל ונלצא תונכומ רבכ תוינכותה .םיבר

 ןוידל תעגונ צ''גב תטלחהב תיזכרמהו הבושחה הדוקנה'' :הבוגתב הרסמ תיללכה הפועתה תדוגא
 ,רבמטפס שדוח תליחתב טפשמה יתבב הרגפה םות םע דימ םייקל ןנכתמ אוהש ףוחדהו בחרה
 הדשה לרוג יכ שרופמב ועבק םיטפושה .הדשה דיתעל םיעגונה םימרוגהו םיפוגה ללכ תופתתשהב
 .היגוסה ןורתפל - לולכמכ םישקבתמה תונורתפה םודיק ךרוצל ונודי וב תיתפועתה תוליעפה דיתעו

 וצב ורשואש תויתפועתה תויוליעפל הבחרהה תא ,טסוגואב 31-ה דע ,םינמזב תמחות צ''גב תטלחה
 הרתוה ויפ לע םייניב וצ ןתמ לע טלחוה 15.4.2015-המ צ''גב תטלחה תרגסמב יכ ,ריכזנ .םייניבה
 םשלו קדב יכרצל תותיחנו תוארמהו הילצרה הפועתה הדשב קדב ינקתמ תלעפהו םיסוטמ תיינח
 ,ףסונב .15.4.2015 ךיראתמ םישדוח השיש ךשמל םירחא תומוקמל הפועתה הדשמ םיסוטמ תרבעה
 יכרצל תוסיט .ךיראת ותואמ םישדוח השש ךשמל םוריחו הלצה ,שא יוביכ ,קדב יכרצל תוסיט ורתוה
 .15.4.2015 ךיראתמ םישדוח 3 ךשמל ורתוה ,םיסייט תרשכהו הסיט ידומיל תכרדה

 םיסייט תורישכ תרימשל תוסיט םג תורתומ יכ טפשמה תיב ריהבה ,1.6.2015 םוימ ותטלחהב''
 ךישמהל צ''גב ריתה ,ילוי שדוחב .שדוח לכב סייטל םייתעש :הילצרה הפועתה הדשמ הסיט תוחיטבו

 דע ךשמית ,רומאכש אשונב הטלחהה תלבקל דע המייקתהש תנוכתמב הפועתה הדשב תוליעפה תא
 יכילהתל ,הדשה ישמתשמל םיבר םיישק תוררוג תולבגמה יכ ,שיגדהל בושח .טסוגוא שדוח ףוס
 השק העיגפמ םילבוס רשא ,הלקה הפועתה תורבחו הסיטל רפסה יתבלו םייחרזאה םיסייטה תרשכה

 ףסונ םוצמצ ,הילצרהב הפועתה הדש
טסוגואב 31-ב תוליעפב
רביש ןלא :םוליצ
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 רוא'' תתומע הגיצמש םינותנמ הלוע ךכ
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ינוי שדוח דעו הנשה תליחתמ םיכרד

ילש ריעה
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 םינוחש בכר ילכ לע הכורא הפוקת רבכ
 ואדרונ בוחרב הכרדמה לע תועיבקב
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 אלל ותריגסו לארשיב םייחרזאה םיסייטה תרשכה זכרמ אוה הילצרהב הפועתה הדש .םתוליעפב
 לע תינלטק הכמ תיחנת ,רגנידוב תדעו תוצלמהל םאתהב ,ץראה זכרמב הליעפו תמייק הפולח
.''לארשי תנידמב תיצרא-םינפהו תיללכה הפועתה

sharony@local.co.il

ףתשרבחל חלש הבתכ תספדה ישאר דומע 

הילצרהב םיקסע

 Pizza - הטסלס הציפ
Celeste

 תיבל םומיח ירצומ - ןגו לירג
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הילצרהב תודעסמ
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 םינגזמ יאנכט - ביבר
רוריק תוכרעמו

 Pizza - הטסלס הציפ
Celeste

הילצרה - אמור הציפ
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