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?לארשיב ןיוקטיבה לש יטפשמה ודמעמ המ
תא ילאוטריוה ףסכה לע וליחה ב"הראב
 לארשיב ,ןוה תנבלה רוסיא יללכ
תויושרה תדמעל םיניתממ

▪▪▪
 ,"ןיוקטיב" םשב ץראב רכומש ,ילאוטריוה עבטמה
 טירטס לווה .תירבה תוצראב תורתוכל הלוע
תירבה תוצראב יכ ,גחה ברע חוויד לנרו'ג
 ףקיהש ,ילאוטריוה ףסכה לע ליחהל םינווכתמ
 יפכ ןוה תנבלה רוסיא יללכ תא ,לדג וב תוליעפה
.Western Union ומכ תורבח לע םילחש

 עבטמב ורחסיש םיפוג ,לנרו'ג טירטס לווה יפ לע
 םיללכב דומעל ושרדיי,ןייל-ןוא ילאוטריוה
לש ףקיהב הרבעה לכ לע חווידו םושיר םיבייחמה
.רלוד ףלא10 לעמ

 עבטמ הז היה וליאכ ,םילבוקמה םיללכב דומעל שרדיי ,רחא לש ומשב רחוסש ימ ,ךכמ הרתי
.ילאוטריו אלו ליגר

 םיניוקטיבה .םיבשחמ תשר תועצמאב יפותיש ןפואב להונמה רזובמ ילטיגיד רצומ אוה ןיוקטיב
םניאו םמצע ינפב םידמוע םיניוקטיב .טנרטניאה ךרד םתוא ריבעהל ןתינו בשחמה לע םירמשנ
 יפל עבקנה ףצ ךרע שי םיניוקטיבל ,תאז םע .םהשלכ תיסנניפ תובייחתה וא עבטמ םיגציימ
.רחסמה תוריזב שוקיבו עציה

 לע הרמהה ריחמ דמע תועובש רפסמ ינפל קר רשאכ ,םירלוד49-כ הווש דחא ןייוקטיב םויכ
.דבלב םירלוד25

.לדג וב ןיינעהש לככ ,הלוע ורעש ל"וחבו ץראב םימוסרפה תובקעב

 סנכ,דלפנזור )ינמ( םחנמ ,ילאוטריוה עבטמה לש ילארשיה ןייכזה םייק,חספה תשפוח ברע
.ילאוטריוה עבטמב םיעיקשמ לש ץראב וגוסמ ןושאר

 "ןייכז" אוהש,ליוקטיב תרבח לש יטפשמ ץעויכ שמשמ ,'תושו ןמדלוג ןידה יכרוע דרשמ
 ךילה תאו ,ילארשיה ןיוקטיבה ןוגרא תא ליבומ דלפנזור .עגרכ דיחיה ילארשיה ןייוקטיבה
.לארשיב ותעמטה

 םוחתב ,רתיה ןיב ,החמתמה ןיד יכרוע דרשמ לש ויתוריש תא רכש ילארשיה ןייכזהש הביסה
 תוקזחתה לשב םיכלוהו םילדגה תוליעפה יחפנ רואל יכ הדבועהמ תעבונ ,ןוה תנבלה רוסיא
 יפלא תואמ לש לדוג ירדסל ותוליעפ יפקיה תא ביחרה ילארשיה ןייכזה ,םלועב ןיוקטיבה דסומ
 .שדוחב םילקש

 תודוא תולאש לואשל ולחה ,ןוה תנבלה רוסיא קוחמ תועבונה תויגוסל םישיגרה ,םיקנבה
- תיטפשמ תעד תווח ושקיבו ,עבטמה ישכורמ ונובשחל םיסנכנש םיפסכה רוקמ ,ןייכזה תוליעפ
.ןוה תנבלה רוסיא קוח תוארוה הילע םילחש תוליעפב אמש וא הניקת תוליעפב רבודמ םאה

 ןיוקטיבה יכ ,תיטפשמ תעד תווחב הבוגמה ,הנקסמל ועיגהו ,היגוסב ונד 'תושו ןמדלוג דרשמב
 ,רצואה דרשמב עבטמ יתוריש ינתונ םשר לצא ותוא םושרל ןתינ אל ןכלו ,"עבטמ"הווהמ וניא
."עבטמ יתוריש ןתונ"כ לארשיב םי'גניי'צה לע חוקיפו םושירל יארחאה

 תרדסהל מ"ומ עגרכ להנתמ ,ינשדח םוחתב רבודמו רחאמ יכ ,סרוג 'תושו ןמדלוג דרשמ
 רוסיאל תושרהו עבטמ יתוריש ינתונ םשר ,לארשי קנב לומ ילאוטריוה עבטמב יקוחה שומישה
.ןוה תנבלה

ליוקטיבל ץעיימ .ןמדלוג ירוא
]ינבולמ לארשי:םוליצ[

28/03/2013:ןכדוע  |  28/03/2013:ךיראת

ןאכ קלקה תופרטצהלVIPןודעומ

Page 1 of 2לארשיב ןיוקטיבה לש יטפשמה ודמעמ המ ?

02/04/2013http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=324935&subjectID=1



:םיישיא םימורופ/תויגת

 לארשי קנב ןוה תנבלה

תומשה תסרובתופסונ תומישר

תושדח  |  ןיול רמתיא  |  28/03/2013

סינורג לש הדבעמב
לש תוירוביצ-תוירסומה ויתויוטבחתהל םידע תויהל חיכש הזחמ הז ןיא

 אישנ לש אל יאדוובו ,ןוילעה טפשמה תיבב טפוש לש אל יאדו ,טפוש

.וזכש הרידנ הצצה קפיס סינורג רשא .ןוילעה

תושדח  |  ןיול רמתיא  |  27/03/2013

היסנפל אצת תינרדשה
 רחאל ,67 ליגל העיגהב היסנפל אצת קודצ לעי לארשי לוק תינרדש

 רודישה תושר תטלחהב ברעתהל אלש טילחה הדובעל ןידה תיבש

.הז ליגל רבעמ דובעל ךישמהל הל רשפאל אלש

תושדח  |  ףסוי ןדיע  |  27/03/2013

רימש רשה לש גחה לויט
 תושעל רימש ריאי תואלקחה רש רחב ולש דעומה לוח לויט תא

.תוקתניהה תפוקתב התנופש ,ןורמושה ןופצב ,שמוח תוברוחב

תושדח  |  ףסוי ןדיע  |  27/03/2013

אביקע רוא תושארל דדומתי ירדא בקעי
תייריע תושאר לע דדומתי ,)62( ירדא בקעי ,רבעשל תסנכה רבחו רשה

.אביקע רוא

תושדח  |  ףסוי ןדיע  |  27/03/2013

םימוליצב תמ דדומתמ :הידובמק תודרשיה
יטילאירה תרדס לע רודישה תויוכז םאה םיחכוותמ לארשיבש דןעב

 תויעב םע םידדומתמ תפרצב ,10 ץורע לש וא תשק לש ןה "תודרשיה"

.הברהב תורומח
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