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, תמצמוצמ הצובקל  סחייתמ  יול , יקימו  ןהכ  ריאמ  דיפל , ריאי  תסנכה  ירבח  ומזיש  הקיקחה  ןוקית 

.םיחותפ תונחמב  הייפכ  תודובעל  וחלשנו  ופדרנ  המחלמה  תונשבש  ינמור , אצוממ  םידוהי  םבור 
תוינידמו םילומגתה  יקוחב  םיכשמתמ  םייוקיל  לשבו  רחאל 1953  לארשיל  ולע  הצובקה  ירבח 

האוש ילוצינמ  הנושב  תאז  הנידמה , דצמ  םילומגת  תלבקל  םיאכזכ  ובשחנ  אל  םלועמ  תיתלשממ ,
גוזה ינב  ומכ  םהמ , םיבר  לע  יכ  ןייצל  שי  ינפל 1953 . ולע  לבא  תופידר  ווחש  הלאכ  וא  םירחא ,

.םינש םתואב  היילעה  הרסאנ  רדלוג ,
 

ירבח רבד  לש  ופוסב  לבקתי  אוה  םאו  לקש  ןוילימ  תדמאנ ב-60-50  הקיקחה  ןוקית  לש  ותולע 
םבצמל םאתהב  לקש , ךסב 2,000-8,000  תישדוח  הבצקל  הנושארל , םיאכז , ויהי  הצובקה 

רש לש  תשקבל  תועובש , השולשב  םירש  תדעו  התחד  עובשה  תליחתב  .ימונקאויצוסהו  יאופרה 
תועמשמה תברקתמה  תסנכה  תרגפ  לשב  םלוא  .הקיקחה  ןוקיתב  ןוידה  תא  ןולחכ , השמ  רצואה 

תעצה תא  דיתע  שי  תעיס  התלעה  ךכל , הבוגתב  .תוחפל  םישדוח  המכב  החדנ  קוחה  ןוקיתש  איה 
.התחדנ איה  רומאכ  לבא  תסנכה , תאילמב  תימורט  האירקל  תיטרפ  העצהכ  קוחה 

 
קוחב ןוידה  תא  תוחדל  ירסומ  אל  השעמ  הז  : " האילמב ןוידב  רמא  דיפל , ריאי  ח"כ  דיתע , שי  "ר  וי

האוש ילוצינ  הלא  .היציזופואו  היצילאוק  יניינעל  םוקמ  ןאכ  ןיא  הקיטילופל  םוקמ  ןאכ  ןיא  .הזה 
םכמצע תא  ולאשת  .ינועב  תוומל  םהמ  קלח  םינד  םתא  הזה  קוחה  תא  וחדת  םא  .םוי  לכ  םיתמש 

ילעב םישנא  הפ  םיבשוי  .וזה  העצהה  דגנ  עיבצהלו  די  םירהל  םילגוסמ  םתא  תיכרע  הניחבמ  םא 
םידוהי לש  הקוצמש  םישנא  ןהד , ןב  ילא  ידידי , ףולאלא  ילא  םהילא , הכרעה  אלמ  ינאש  ןופצמ 

םהל "? עיגמש  המ  תא  לבקל  האוש  ילוצינל  רשפאיש  קוח  דגנ  ועיבצת  םתא  .םהל  הבורק 
 

 ( יח יבאו  לגס  ילא  םוליצ : ) הלפנש קוחה  תעצה  ימזוימ  דיפל , ריאי 

 
רשאכ הקיקחה  ןוקית  תא  םדקל  לוכי  היה  רבעשל  רצואה  רש  יכ  ורמא  הלשממה  ידרשמב  םימרוג 

תונשנו תורזוח  תוינפ  תורמל  , " םימרוג םתוא  ירבדל  .םילוצינב  לופיטב  המרופרה  תא  ריבעה 
ךשמב החפוקש  וזה  האושה  ילוצינ  תצובק  םע  קדצ  תושעל  אלש  רחב  רצוא , רש  ותויהב  דיפל ,

". םינש
 

דראילימכ לש  תולעב  דיפל , ליבוהש  האוש " ילוצינל  עויסל  תימואלה  תינכותה   " הקשוה הנשכ  ינפל 
יכ םירמוא  דיפל  לש  ותביבסב  לבא  הב , ללכנ  אל  ןכא  הייפכה " ידבוע   " יבגל הקיקחה  ןוקית  .לקש 

המרופרה  " יכ ופיסוה  דוע  ביצקתב 2015 . ללכיהל  הרומא  התייהו  םדי  לע  המדוק  קוחה  תעצה 
םייתלשממה םיפוגה  ידי  לע  ורכוה  רבכש  תורכומ  תויסולכואב  הקסע  ריבעה  דיפלש  הלודגה 

השדח הייסולכוא  םה  הייפכה  ידבוע  .םהלש  םיאנתה  תא  הרפיש  המרופרהו  האוש , ילוצינכ 
". רצואה רשכ  דיפל  דיקפתב  דוע  המדוקו  העצוב  םגש  הנוש  הטמ  תדובע  הרובע  השרדנש 

  
םידלי ויהש  ימ  לש  םבצמ  תא  תרתופ  אל  איהש  ךכב  תדקמתמ  קוחה  תעצה  לע  תפסונ  תרוקיב 

, םהירוהל תוולתהל  וצלאנש  םיריעצ  םידליב  רבודמ  םירקמ  םתואמ  רכינ  קלחב   " .םינש םתואב 
יכרוע תכשלב  האוש  ילוצינ  תויוכזל  הדעווה  "ר  וי רמוא  םמצעב ," ודבע  אל  ךרה  םליג  בקע  םלוא 
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.דידי דוד  "ד  וע ןידה ,
ךכל םורגת  קוחה  תעצה   "

תונשש וז , הצובק  ירבחש 
לש ותכשלב  םילומגתל ." םיאכז  ויהי  אל  ןיימדל , השקש  לבסבו  רוסחמב  םהילע  ורבע  םתודלי 
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רצואה רש  ינפב  אבוה  הייפכה  ידבוע  יוציפ  : " הבוגתב רסמנ  ןולחכ  רצואה  רש  לש  ותכשלמ 
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(15.07.15  ) זכרמ דוד ,

וחצרינש םינוילימה  תשש  תא  רוכזנ  רוכזנ - 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.07.15  ) יש

??. האוש דירש  וא  לוצינ  אוה  ימ 
(15.07.15  ) ינש רוד 

החטבהה ןכיה 
(15.07.15  ) ןיקצומ תירק  קילומש ,

םיקוסע ב ויה  אלא  ונייכבתה  אל  .שער  ושע  אל  םעפ  ףא  םינמורה  בוט ,
(15.07.15  ) .ד.ד

םתוא התחד  תועיבתה  תדיעו  םג 
(15.07.15  ) םי תב  ילנוי ,

בלה באוכ  יתמ  דע  םילוצינה  דגנ  ועיבצה  ךיא  קדצה  השעי  יתמ 
(15.07.15  ) הנידמל השוב 

ילוא .תואטיגבו  הדמשה  תונחמב  ויה  אל  םה  .האוש  ילוצינ  אל  םה 
(15.07.15  ) השמ

 ? םדוקה רצואה  רשל  אקווד  םילפטנ  המל 
(15.07.15  ) רקבמה לאירא 

( תל  ) .יחכונה רצואה  רשל  הזה  אשונב  לפטינ  אוה  יכ 
(15.07.15)

( תל  ) ? הילפא רמא  ימ 
(15.07.15)

( תל  ) תסנכל תרחבנש  השוב  ןולחכ  .היהי  םידרחל  ףסכ 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.07.15  ) ילא

םיבנג
(15.07.15  ) עבש ראב  תאיל ,

! ותומי טושפ  םהש  םיכחמ  הנידמה  םוק  זאמ 
(15.07.15)

( תל  ) .םונהיג ורבע  ולאה  הרבחה  .הניארקואו  הינמורב  עסממ  יתרזח  קוידב 
(15.07.15  ) ליג

.ישייבתת לארשי -  תנידמ 
(15.07.15)

 ? הבתכה תא  תארק  ללכב  תא 
(15.07.15  ) ןופצ

( תל  ) ינב 60 ומכ  הארנ  גוזה 
(15.07.15)

( תל  ) ול עיבצהל  ראשנש  דיחיה  יופשה  דיפל  ריאי 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.07.15  ) ילא

( תל  ) :) דואמ לבח  ןולשככ , רבתסמ  ןולחכ 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.07.15  ) ימינונ .א 

הבנגה הנידמה 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.07.15  ) טנרב חונ 

( תל  ) תינלצנ השוב  תנידמ   israhell
(15.07.15  ) שפנ לעוג 

( תל  ) .ראשנש דיחיה  יופשה  התא  .שאיתת  לא  ךל  דובכה  לכ  - דיפל ריאי.ההשוב 
(15.07.15  ) היא

הרש לע  הבתכ  לוכ  לע  אבה -  הלשממה  שאר  התא  דיפל -  ריאי 
(15.07.15  ) ינב

הרוראה המחלמה  תעב  תב 10  הדלי  התיה  רמולכ  תב 80 -  האוש  תלוצינ 
(15.07.15  ) ביבא לת  הריש ,

( תל  ) ! לבקת אל  רבכ  ונלש  תולוקה  תא  שייבתת !!! ןולחכ 
(15.07.15  ) יסוי

 ! האושל רקש  אלל  םינקזה  לכל  תתל 
(15.07.15  ) םינקזה לכל 

( תל  ) קר קלוחיש  ידכ  הנידמל  ףסכ  הנתנ  הינמרג  לבא  םישישקה  לכל  עיגמ 
(15.07.15 !!!!! ) האושה ילוצינל 

םי "כ- חה רכש   VS םייוציפ
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.07.15  ) יבג

( תל  ) רצואב תודיקפה  לש  דוקיפ  תחת  רבכ  רצואה  רש 
(15.07.15  ) פולפ ןולחכ 

.תחשומה ןוטלשה  יבורקל  ףסכה  קלחל  בוט  רתוי  .יביב  - ןולחכ ובארב 
(15.07.15  ) ביבא לת  תומל , ןתו  היח 

םייחב ראשנו  יצאנה  ףגמה  תחת  היהש  ימ  אוה  האוש  לוצינ 
(15.07.15  ) הפיח ךורב ,

הנבה רסוח 
(15.07.15  ) החרוח
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םיצלמומ

תקנפמ הרידל  תונמדזה 
וישכע וגוסמ , ןושאר  םחתמב 

! םילועמ םיאנתב 

םיפסונ םיטרפ 

! ןורשה תמרב  תויחל 
' דח םיימעפ ל-4  דח  םיאנת 

בוט יכה  םוקימבו  קראפה  לעמ 
צ! '' לשארב

םיפסונ םיטרפ 

םכלש שדחה  תיבה 
ןג תוריד  ''ש ! בב שדח 

וישכע םייתרקוי , םיסקלפודו 
! תמדקומ הריכמב 

םיפסונ םיטרפ 

םכלשמ הקורי  הנינפ 
' דח םידחוימ ל-5  םיאנת 

בוטה םוקימבו  הריעצ  תביבסב 
! ןיעה שארב 

םיפסונ םיטרפ 

! לולכ לכה  עצבמ 
דוהב םלשומ  םוקימב  זואהטנפ 

לכה ידעלב  עצבמב  ןורשה 
לולכ

םיפסונ םיטרפ 

! תיאדכ יכה  הקסעה 

םיפסונ םיטרפ 

! הבוג סופתל  ואוב 

דוע העדומ ומסרפ  םישורד הינש די  בכר תוריד

תושדח
הלכלכ
טרופס
תוברת
תואירב
םיבשחמ

Pplus תוליכר
שפונ

Xnet

תודהי

תועד

תונכרצ

תוריית

לכוא

בכר

םייח ילעב 

השאל גניפוש 

םיסחי

היגולורטסא

תוברועמ

קורי

השאל

םיליד

לורטסלוכ

טסילכלכ

רזיילב

הטנמ

mynet

תופמ

יגורפ

Yschool

kick

תבשה רכיכ 

ונילא ובתכ 
הרזע

תויטרפ תוינידמ 
שומיש יאנת 
רתאה תפמ 

ןויכרא
םירקבמה יזכרמ 

Israel News
רתאה תודוא 

RSS

תיבה ףדל  ךופה 
רלולסב  ynet

םירטלזוינ
ונלצא ומסרפ 

הידפולקיצנא

קובסייפב  ונלש  ףדה 

רטיווטב  ונירחא  בוקע 

 

שדח בכר  | תוריד ןוריחמ  | םינופוק | הרכשהל תוריד  | בכר ןוריחמ  | םישורד | תוינמ | תוינק |
תושדח תוריד  | mame | תירבע | עוצקמ ילעב  | הינש די  | בכר חול  | הריכמל תוריד  |

תונורחא תועידי  | ןיזגמ יונמ ל | רפס יתב  תועידי  | טנורכיז | ynetArt |

ךילא יל  הלאש 
(15.07.15  ) סלטא חתפ 

"" ונתומ ינפל  קדצ  םישקבמ  : " תוכחל וכישמי  הייפכה  ידבוע   " הבתכל תובוגתה  לכ 

דע םינפב -  רבכ  חוטיבה 
ףיקמ חוטיבב  החנה   30%

>> בכרל םיפסונ םיטרפל 

? ןולסל הנומת  םישפחמ 
 ₪ לחה מ-230 תונמא 

 << השיכרל

תוחונה ילענל  םישדח  םימגד 
Rockport לש

! << יביטקרטא ריחמב 

וסנכיה הנותח ? םיננכתמ 
ונלש תונותחה  םלועל 

 << םיפסונ םיטרפל 

םיליד אוצמל  לקו  טושפ 
החנה דע 80%  תונולמל 

 << םיפסונ םיטרפל 

חפנב  XBOX ONE זראמ
טלש + םיקחשמ ללוכ 3   1TB

 << השיכרל

ךותמ םימח  תוליבומהםיסכנ  תורבחהמ  ץראה  לכב  םישדח  םיטקיורפ 

תושיגנ
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