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הבישמהמ"עב חוטיבל הרבח הרונמ 

ומצעב שקבמה

רריסואה ימע ד"וע ,הבישמה 'שב

 

 יד קספ

 

�וידה �ויס �פואל העצה התלעוהש �ות ,השקבל הבושת �תמ לע טפשמה תיב הרוה ,3/7/08 �ויב הנתינש הטלחהב         .1

.קיתב

.העצהה תא תלבקמ איה יכ ,החוכ!אב תועצמאב הבישמה העידוה 9/9/08 �וימ תפסונ הטלחה תובקעב

 

.הנתינש תושרה יפ לע רוערע שגוהו רוערע תושר הנתינ וליאכ השקבב �ודל יתטלחה ,ליעל רומאה לע �מתסהב         .2

 

.העצהל סיסב �ג ויה רשא �יקומינ טרפל יתעדב שי ,הרומאה המכסהה %א לע            

אלא ,הרשפה �רד לע �יד קספ �תמ – הרגשה �רד לע – רשפאמ וניא ,הנטק העיבת תרגסמב �ילהש ,דוע שגדוי            

.�ידדצה תמכסה שרופמב הנתינש �וקמב

 

�וימ ,546/08 ק"ת קיתב )�וטוק �רע טפושה דובכ( הפיח תונטק תועיבתל טפשמ תיב לש �יד קספ לע אוה רוערעה         .3

15/6/08.

 

התצפ הבישמה .22/10/07 �ויב העריאש �יכרד תנואתב רערעמה בכרל ומרגנש שוכר יקזנ �יגב השגוה העיבתה

רכש אולמ תא ול �לשל המיכסה אל �לואו ,יטפשמה �ילהל �דוק דוע בכרל ומרגנש �יקזנה �יגב רערעמה תא

לש �וכס �לשל המיכסה הבישמה וליאו . 2,400 לע דמע החרטה רכש .ויקזנ תא �ירעה רשא יאמשה תחרט

.דבלב . 1.050

ותעד תווח תא �תנ וליא יכ הדוה ותודע תרגסמבו ,טפשמה תיבב דיעהל �מזוה תעדה תווח תא �תנש יאמשה            

�מ שרדש �וכסה �מ יתועמשמ �פואב �ומנ ורכש היה ,יטרפ �פואב אלו חוטיבה תורבח �ע רדסה תועצמאב

.רערעמה

האוושה �רע אל יכו ,ריבס היה יאמשה וב בקנש �וכסהש רבס יכ ,�יקווש רקס �רע אל יכ הדוה ומצע רערעמה            

.�ירחא �יאמש ידי לע שקובמה רכשל
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הבגש החרטה רכש יכו קזנה תא �יטקהל רערעמה לע התייה הבוח יכ טפשמה תיב עבק ,הלא תויאר �מס לע            

בישהלו %יסוהל הבישמה תא בייח �כלו ,הבישמה לש החתפל �וכסה אולמ תא לגלגל הקדצה �יאו גירח יאמשה

.. 500 לש %סונ �וכס רערעמל

 

.�וכסה תרתיל סחייתה שגוהש רוערעה            

 

ריעהל שי ,�יינעה תוביסנב .וגצוהש תויארה סיסב לע רשאמ ,הרשפה �רד לע רתוי �תינ �ידה קספ יכ הרואכל הארנ         .4

.הבישמה תמכסה רואל ,דבלב תויללכ תורעה

תואמשה רכש יכו ,המעטמ �יאמשל תונפל �הילע יכ היחטובמל שארמ עידות חוטיבה תרבח יכ העינמ �יא !

;גירח תואמש רכש לע דמלל ידכ ,�יאמשה רדסה לש ומויקב �יא ,�כ התשע אלשמ .לבגוי

,חוטיבה תורבח �ע רדסהמ קלחכ תעדה תווח הנתנ וליא ,�לושש הזמ �ומנ ט"כש �לשל היה �תינש הדבועה !

רכשה הבוג חווט לע עיבצהל גירח רכשל �עוטה לעו ,גירח החרט רכשב רבודמ יכ הנקסמל חרכהב הליבומ הניא

;רומאה הובגה גרדמהמ יתועמשמ �פואב הובג יפיצפסה רכשה יכו ,�יאמש ידי לע עבתנה

�א �ג ,ותעיבת תחכוה �רוצל איצוהש תואצוהה תוברל ויקזנ לוכ תא לבקל יאכז חטובמ אוהו קוזינש �דא !

.ויקזנ לש ירעזמ קלחב ולו ,אשיי קוזינה יכ בייחמ וניא טפשמ ינפל �ילה �ויס .יטפשמ �ילה טקננ �רט

 

.רומאל רבעמ ביחרא אל ,המעטמ תטרופמ הבושת השגוה אל ,הבישמה תמכסה רואלש רחאמ

 

רמולכ ,יאמשל החרטה רכש אולמ תא שקבמל �לשתו �ילשת הבישמה .רוערעה תלבק לע הרומ ינא ,�כ לע רשא         .5

קספנש . 500 לש �וכסה �וקמב( �לוש �רטש יאמשל החרטה רכש שרפה ! . 1,350 לש �וכס �לשתו %יסות

.הז �יד קספ �תמ דעומל דעו �ולשתה עוציב �וימ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה %וריצב ,)אמק טפשמ תיב ידי לע

דעומל �וכנ ,. 750 לש  ללוכ �וכסב ,וז האכרעב טפשמ תואצוה רערעמל �לשל הבישמה תא תבייחמ ינא ,�כ ומכ

.רוערעב �ידה קספ �תמ

דעוממ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה ואשיי ,�כ אל �אש ,�ויהמ �ימי 30 �ות רערעמל ומלושי ל"נה �ימוכסה

.לעופב אלמה �ולשתל דעו �ידה קספ �תמ

.תופסונ תואצוהל וצ �יא            

.ודיקפמל רזחוי דקפוה �א �ודקיפה            

 

.'ידדצה כ"בל  ידה קספ קתעה איצמת תוריכזמה

 

.'ידדצה רדעהב )2008 רבמטפסב 22( ח"סשת ,לולאב ב"כ 'ויה  תינ

 

 

תטפוש ,גורקרסו 'ש

האישנ 'ס

 

הדנומיר :תינדלק
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