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הכוז שוגיבא  ילא  "ח  ור רושע : רחאל 
סולוב תשרפב 

דשחב רקחנו  רוגמלא  - ןמטירב דרשמב  ריכב  ףתוש  היה  שוגיבא  "ח  ור
תילג "ד  וע .סולוב  תחפשמ  תשרפב  "ע  ינ קוח  לע  תוריבע  עוציבל 

תא םיריזחמש  םייוכיזה  גוסמ  : " שוגיבא תא  וגצייש  חוחד  ליגו  גרבנטור 
" טפשמה תכרעמב  ןומאה 

13:40  , 28.12.15 םסרופ  : יקציבורבוד לטיל 

תוריבע עוציב  לע  םושיא  בתכ  שוגיבא  ילא )  ) ךלמילא "ח  ור דגנ  שגוהש  רחאל  םינש   10
טפשמה תיבמ  קירדומ  דדוע  טפושה  ידי  לע  לומתא  הכוז  אוה  "ע , ינ קוח  לע  לוכיבכ 
דרשמב ריכב  "ח  ורו ףתוש  היה  תע  התואבש  שוגיבא  "ח  ור לש  יוכיזה  "א . תב יזוחמה 

לש "ח  ור היהש  דייס  דילוו  "ח  ור הכוז  ןכ  ומכ  .סולוב  תשרפמ  קלח  וניה  רוגמלא  - ןמטירב
תנשמ קירדומ  דדוע  טפושה  ינפב  עמשנו  תנשב 2005  שגוה  םושיאה  בתכ  .הצובקה 
בתכב  1 סמ ' םשאנ  ומלועל  ךלה  תוחכוהה  לוהינ  ךלהמב  תנשל 2015 . דעו   2008

.סולוב תחפשמ  לש  תורבחה  תצובקב  הטילשה  לעב  היהש  סולוב , םיהרביא  םושיאה ,
 

תא הריקח  יכרצל  הרצע  ךרע  תוריינל  תושרה  רשאכ  ראורבפב 2004  הלחה  השרפה 
דג סולוב  תורבחב  םילהנמו  הטילשה  ילעב  ויהש  סולוב , בקעי  ונבו  סולוב ז"ל  םיהרביא 
הנעט םושיאה  בתכב  .ע  " ינ קוח  לע  תוריבע  עוציבל  דשחב  תואנולמו , תוריית  דג  סולובו 

דג סולובו  תוריית  סולוב  לש  םייפסכה  תוח  " ודב יכ  ראשה  ןיב  הלכלכו  יוסימ  תוטילקרפ 
.תויוצמ ויה  ובש  יטפשמ  ךוסכס  לע  העטמ  חוויד  ןתינ 

 
םיהרביא םיקסעה  שיא  רטפנ  טפשמה  ךלהמבו  תנשב 2005  רומאכ  שגוה  םושיאה  בתכ 
ימזע ונתח , סולוב , בקעי  ונב  דגנ  םג  שגוה  םושיאה  בתכ  .קיתב  םשאנ  היהש  סולוב 

.סולוב תצובק  לש  ןובשח  האור  םושיאה  בתכ  יפ  לע  שמישש  דייס , דילוו  "ח  ורו יבישאשנ ,
האור םושיאה  בתכ  יפ  לע  שמישש  שוגיבא  ךלמילא  "ח  ור דגנ  םושיא  בתכ  שגוה  ןכ 

המישאה שוגיבא  ךלמילא  "ח  ור תא  .סולוב  תצובק  תורבח  לש  ינוציח  ןובשח 
תוח " ודב םיעטמ  םיטרפ  לילכהש  ךכב  "ע  ינ קוח  לע  הרואכל  הריבע  עוציבב  תוטילקרפה 

.ריבס עיקשמ  תועטהל  ידכב  םייפסכ 

 
לש םתולהנתה  תא  תובבוס  םינשה 2000 ל-2002  ןיב  ושחרתה  םושיאה  תוישרפ  עברא 

תוישרפ ריצ  .הצובקה  לש  ןובשח  יאור  לשו  תוירוביצ  תורבח  תצובקב  הרשמ  יאשונ 
, םייפסכ תוח  " ודב םיבזוכ  םימושירו  םירסח  וא  םיעטמ  םיחווידל  הנעט  אוה  םושיאה 
ילכלכ רבשמב  ועטינ  םה  .סולוב  תצובקב  תורבחב  םייתפוקת  םיחווידו  םיידיימ  םיחוויד 

תא הגצייש  גרבנטור  "ד  וע
שוגיבא

"צ חי םוליצ :

קובסייפב ףתש 

הספדה

הבתכ חלש 

הבתכל הבוגת 

! הנתמ םייעובשל  ןותיע 

ביבא טנרטניאלת 

"צ) חי םוליצ : ) גרבנטור תילג  "ד  וע

https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-437,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8091,00.html?utm_source=ynet.ros&utm_medium=banana&utm_campaign=karyera&utm_content=karyera-banana
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6377,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3052,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8315,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html
https://www.ynetshops.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=banana&utm_campaign=ynetshops_banana
http://www.bigdeal.co.il/heb/default.aspx
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-7250,00.html
http://bit.ly/1JJ1Oli
http://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx?utm_source=ynet_banana_article&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_campaign=Banana
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1206,00.html
https://weather.ynet.co.il
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
http://z.ynet.co.il/mshort/commerce/2018/musafimspecial
http://www.blazermagazine.co.il/
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2142,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
http://www.frogi.co.il/?utm_source=YnetHP&utm_medium=Tapuz&utm_campaign=Frogi
http://z.ynet.co.il/mshort/commerce/2017/specialprojects
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10511,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=baaley.miktzua&utm_content=baaley.miktzua-tapuz
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-tapuz
http://myday.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=general&utm_content=myday-tapuz
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal Page Header&utm_campaign=Placements - Permanent
http://www.ynetalbums.co.il/?utm_source= ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=general&utm_content=ynetalbums-tapuz
https://car.ynet.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=tapuz&utm_campaign=new.car&utm_content=new.car-tapuz
https://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
javascript:void(0)
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/ynetnews/
https://www.youtube.com/channel/UCpSSzrovhI4fA2PQNItecUA
https://www.yad2.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=link_footer
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-429,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-429,00.html
javascript:openInnewWindow('/novgnpre/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticleSendtoForm1024/0,14439,L-4745292,00.html',525,480,0);
javascript:;
javascript:;
https://besttv232-ynet-images1-prod.cdn.it.best-tv.com//PicServer4/2015/12/28/6720446/67203847951776490490no.jpg
javascript:;
javascript:openInnewWindow('/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4745292,00.html',700,800,1);
javascript:openInnewWindow('/novgnpre/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticleSendtoForm1024/0,14439,L-4745292,00.html',525,480,0);
javascript:if(typeof(stlkbc)!='undefined')stlkbc.replyTalkback();
https://www.yedioth.co.il/GeneralForms.aspx?gf=146&ref=ynet_artical_right


רקיעב ץרפ  רבשמה  .םושיאה  בתכ  תפוקתב  תורבחה  תצובקב  שחרתהש  השק 
.ינידמה בצמה  תובקעב 

 
תורבחה תצובק  .הצובקה  יקסעב  העגפש  הדאפיתניאה  הצרפ  תנש 2000  יהלשב 

יפלכ תוביוחמב  הדימעה  תלוכי  .םילקש  ינוילימ  לש  דבכ  דספהב  תנש 2001  תא  המייס 
העינה המישאמה -  הנעט  ךכ  וז –  תואיצמ  .דאמ  השק  העגפנ  הצובקה  לש  "ח  גא ילעב 

ריתסהלו תורבחה  תפוקב  די  חולשל  ימזעו  בוקעי  חונמה , םיהרבא  םימשאנה  תא 
תוטילקרפה הנעט  עקר  לע  .הרומאה  תואיצמה  תא  תורבחב  םיעיקשמה  רוביצמ 

.תורבחה לש  ןובשח  יאורכ  םהילע  תולטומה  תובוח  יולימב  שוגיבאו  דילאוו  םג  ולשכנ 
.םעישרהל ןיא  יכ  םימשאנה  לוכ  ונעט  דגנמ 

 
קירדומ טפושה  הכיז  לומתא 

תוחודב םיעטמ  םיטרפ  לש  תורבעה  ןמ  דייס  דילוו  שוגיבא  ילא  ןובשחה  יאור  תא 
טפושה הכיז  השרפב  םימשאנה  ראש  תא  .ןיטולחל  וכוז  םיינשה  השעמלו  םייפסכה 

סולוב בוקעי  םימשאנה  תא  עישרהו  חוויד ) תוריבע   ) תוריבעהמ קלחו  דחא  םושיאב 
תא טפושה  עישרה  ןכ  ומכ  .המרמב  רבד  תלבקב  םימושיאה  דחאב  יבישאשנ  ימזעו 
יא דיגאת , יכמסמב  בזוכ  םושיר  להנמ , ידיב  הבינגב  םימושיאה  דחאב  סולוב  בוקעי 

תיב הכיז  תאז  םע  דחי  .דועו  ריבס  עיקשמ  תועטהל  ידכ  דעומב  ידיימ  "ח  וד תשגה 
תורימחמ תוביסנב  םיכמסמ  ףויז  לש  הרבעמ  סולוב  תא  טפשמה 

 
תוטילקרפב ךרע  תוריינ  תקלחממ  ץרווש  ןדיע  "ד  ועו ינפג  יריש  "ד  וע ולהינ  קיתה  תא 

ילא "ח  ור לש  וניד  יכרוע  חוחד , ליגו  גרבנטור  תילג  "ד  וע הלכלכו .) יוסימ   ) ביבא לת  זוחמ 
אצי אוה  .שוגיבא  ילא  לש  ותופח  לע  םימחלנ  ונחנא  םינש  רשע  : " הבוגתב ורסמ  שוגיבא 

ןידב היה  םויה  ויוכיז  .יאכז  םדא  םינש -  רשע  ינפל  וילתכל  סנכנש  יפכ  טפשמה  תיבמ  םויה 
". טפשמה תכרעמב  ןומאה  תא  םיריזחמש  םייוכיזה  גוסמ  היה  הז  .קדצב  היהו 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
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עלסב הלימ  לכ  !
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 24.04.16  ) ילא

( תל  )  ? םינש  10
(28.12.15  ) יחצ

? םינש ינפל 10  סנכנש  יפכ  טפשמה  תיבמ  םויה  אצי 
(28.12.15  ) ידוד

( תל  ) ןורחאה רושעה  תא  םהל  ריזחי  ימ 
(28.12.15  ) םילשורי םרוי ,

הלחתהל ףוסהמ 
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