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 יב.יד.יאב תויוכז תקפנהל ודגנתי יאבג לייאו ןמלוא יגח

חותפ
 ,טועימה תוינמ ילעבב עגפת הקפנההש םיששוחש ,בוחה רדסה ינמאנ

 ,ןייטשלא ודראודא .טפשמה תיבל המויק לע הערכהה תא איבהל םייושע

 :הבוגתב ורסמ ןמלואו יאבג .ותעצהל דמציהל יופצ ,ךלהמה תא םזיש

"םיבורקה םימיב ונתדמע שבגנ"
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 היופצ ,השמ־ןב יטומו ןייטשלא ודראודא תטילשב ,חותפ יב.יד.יאב תויוכזה תקפנה
 בוחה רדסה ינמאנ יכ עדונ "טסילכלכ"ל .ןייטשנרוא ןתיא טפושה לש ונחלוש לא עיגהל
 תא איבהלו ןייטשלא עיצהש תויוכזה תקפנהל דגנתהל םייופצ ,יאבג לייאו ןמלוא יגח
 רחאמ ,םיישקב לקתיהל היושע ש"מהיבל היינפה .טפשמה תיבל המויק לע הערכהה
 .ןייטשלא לש ותעצהבש הזמ ךומנ ףקיהב ךא ,תויוכז תקפנה םג וכותב ללוכ רדסההש
 לש תויוכזה תקפנה םייקתת ויפלש יוושה לע טילחהל יב.יד.יא היופצ םיבורקה םימיב

 יוושל בורקש יוושב עצבתת הקפנהה ,ןייטשלא תעצהה יפל רשאכ .לקש ןוילימ 800
 ח"גאה יקיזחמ ןיב עורק הרבחה ןוירוטקרידו ,המרזהל תופיחדב הקוקז יב.יד.יא .קושה
 םע ושגפנ יאבגו ןמלוא .לולידמ םיששוחש טועימה תוינמ ילעב ןיבל המרזהב םיכמותש
 יכ וריהבהו ,תויוכזה תקפנה לע טילחה יב.יד.יא ןוירוטקרידש ינפל דוע ,הטילשה ילעב
 תוינמ ילעבב תיתועמשמ עגפתו ללדת תויוכזה תקפנהש רחאמ תאז .הל ודגנתי

 לבקל םייופצ ויהש הרומתבו ,רבעשל תוקזחא יב.יד.יא לש ח"גאה יקיזחמ ,טועימה
 .שכרה תועצה יתשב

 תוינמ ןוילימ 60־כ תוינמה ילעבמ שוכרל השמ־ןבו ןייטשלא םירומא בוחה רדסה יפ לע
 םויכ .2016 ףוסב לקש ןוילימ 262־בו 2015 ףוסב לקש ןוילימ 250־ב :תומיעפ יתשב
 תויוכז תקפנה .חותפ יב.יד.יא לש תוינמ ןוילימ 110־כב טועימה תוינמ ילעב םיקיזחמ
 ,תוינמ ןוילימ 250־ל ,הקפנהב ףתתשיו הדימב ,רוביצה ידיבש תוינמה רפסמ תא לידגת
.תיצחממ רתויב הכומנ היהת תוינמ לעב לכל המרזההש ךכ

 הטילשה ילעב לש המרזה םיפידעמ םה יכ יאבגו ןמלוא ורמא תוימינפ תוחישב
 הקפנהב ףתתשמ אלש ,רוביצה ךכ .דבלב םתופתתשהב תיטרפ הקפנה תועצמאב
 תא םירזהל בייחתהש ,ןייטשלא .הרבחב תיסחיה ותקזחא לע רומשל לכוי אל ,תיטרפ
.תירוקמה העצהל דמציהל יופצ ,לקש ןוילימ 256 ךסב הקפנהב וקלח

 םימיב תאז ושעי םהו השבוג םרט םתדמע יכ "טסילכלכ"ל הבוגתב ורסמ יאבגו ןמלוא
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