




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז לאקזחידנורגנבל םיק



תודלי

 תורענה תפוקת תאו םינש עבש ךשמב ןורמוש תוניגב הלדג ,ןג תמרב הדלונ םיק

.רנרב ןוכיתבו רנרב תביטחב הדמל איה .הווקת חתפב התשע תורגבהו



ןיינע ימוחתו םיביבחת

.ןיד תכירע הדמל םיק

 אל דחא ףאש םינכסמה םייחה ילעב יניינע לכב לפטתש ןיד תכרוע תויהל המלח

 לע לקש חיוורת אל איה יכ היינע ןיד תכרוע היהתש הרמא דימתו םלוק תא עמוש

.רחש היחא רפסמ ,התדובע





הליפנה דעומ

 יניטסלפ לבחמ עציב ותוא עוגיפב ,2018 רבוטקואב7-ב החצרנ םיק

 לעפמ ידרשמל לבחמה עיגה תומדקומה רקובה תועשב .ןקרב היישעתה רוזאב ןולא לעפמב

.הז דצל הז םיניטסלפו םילארשי םידבוע וב "תכתמ ןולא"

 ההשש ימ רבעל יריב חתפ07:30 העשה תארקלו םוקמב הלקת ןקתל לוכיבכ עיגה אוה

 .םוקמב

 .הקזאנש רחאל תוומל התרונ לאקזחידנורגנבל םיק

.ןויצל ןושארמ35 ןב ,יב'גח ויז חצרנ םיק םע דחי



םידפסה

."םימעפל רבשנ ינאש הז לע החילס הנממ שקבמ ינא" :לאקזחי איג ,הלעב

 ,םישנאל .רבד לכב הלש הביבסל הגאד איה ,ידמ הבוט איהש םיק לע ורמא דימת“

 .בוחרה ילותח לכב הלפיטו תינועבט התייה איה .הבהא ךכ לכש םייח ילעבל

 תינטפשמ התייה איה .םדקתהלו דומלל הפאש םג דימת .קנע ךויחו םוצע בל הל היה

 יתבהא יכה .ןידה יכרוע תכשלל ןחביהל הנווכתה איה .הריכזמכ 'ןולא‘ תצובקב הדבעו

."ילש הבוט יכה הרבחה התייה איה .תועגונש םייניע ,שבוכ ךויח :הלש םייניעה תא



םידפסה

 .וכפהתה החפשמה לשו ולש םייחה וב רקוב ותוא תא חכוש אל היחא רחש

 ילש ןבה תא יתמשש רכוז ינא .םלועב יל םירקי יכה םירבדה דחא תא יתדביא ובש םויה הז"

 ןופלטל יתלביק רפסה תיבמ יתאציש ךיאו הנומשל תוקד המכ התייה העשה ,רפסה תיבב

 תדבועש יתוחאל ןופלט יתמרה יטמוטוא ןפואב .ןקרבב עוגיפ היהש תוצפוקה תושדחה תא

.ןקרבב



םידפסה

 תוחאה תרמוא ,"םלועל רתוי רוזחת אלו הנניא איהש הדבועה תא םילכעמ ירמגל אל ןיידע ונחנא"

 הסט איה ילואש המודמ תואיצמב םייח ונחנא .ןיבהל ברסמ בלה ,ןיבמ שארה" .ררמצמ ןויארב רחש

 .הרקמב איה וז ילואש תבשוח ינא תינידנולב בוחרב האור ינאשכ .דחא םוי רוזחת איה ילואו ל"וחל

 תאלמ ,השק דואמ הנש לע תרפסמ רחש   ."הנניא איהש הדבועה םע םילשהל ונל השק דואמ

 ,השק דואמ הנש התייה הנשה" .ער םולחב רבודמש הווקת לעו הניש ילב תוליל לע ,תוכופהת

 לגרה ךותמ .םיק ילב הנושאר םעפ רבד לכ הז יכ ,השק רתוי רבד לכ הנושארה הנשב .השק דואמ

 םידרוש ונחנא ."ונתיא לכאתו סנכית איה ילואש תחלצ הל הריאשמ התייה ישיש םוי לכב ילשאמא

."הפ ןיידע ונחנאו רבע םויהש הדות םירמואו רבועש םוי לכ





החצנה

  .םיבר םייח ילעב הליצהו םנעמל תובר הבדנתהש ,םייח ילעב ןעמל הליעפ התייה םיק

 חיצנהלו עוריאה תא ןייצל הטילחה התחפשמ .םיק לש30-ה התדלוה םוי לח11.9.19-ב

 לע םיקחשמ ןג םיקהל הטילחהש ןיעה שאר תייריע םג הפרטצה וזה המזויל .הרכז תא

 .ריעב םילותחה רוקיעל ביצקת תוצקהל ןכו המש

 תא תפקשמה ךרדב ל"ז םיק לש הרכזלו םייחה ילעב ןעמל דעצמ םייקתה םויה ותואב

 .היכרע תאו הכרד



החצנה

 ךישמהל תנמ לע הזו הרפסמ םע םייח ילעבל דויצו ןוזמל תונח הרכזל ומיקה םיק לש הירוה

.ןיעה שארב הרג התייה םיק ובש ןיינבל תחתמ תאצמנ תונחה .הכרד תא

 )תינאידניאב ןמאנ רבח=יבסומיק( םיק- תונחה םש



החצנה

:ל"ז םיק לש הרכזל תובתכו םינוטרס
 ל״ז םיק ילב םייחה•

ןקרבב עוגיפב תחצרנה•

ןקרבב לבחמה לש חצרה עסמ•

.ןידה יכרוע תכשלמ הכמסה תא הלביק םיק ,החצרנש רחאל הנש יצחכ

https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q2_2019/Article-6b408c9ca789a61027.htm
https://roshhaayin.mynet.co.il/local_news/article/m_317922
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5365585,00.html



