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WhatsApp "ל , הצ רבוד  םוליצ :  | ( רמאנל רשק  ןיא  םימלוצמל   ) היצרטסוליא
ההשש ןמזב   LSD גוסמ םימסב  שומיש  תמשאמ  לייח  יעיבר )  ) לומתא הכיז  ופיב  יזוחמה  יאבצה  ןידה  תיב 
וירבחל ריבעהש  תונומתו  םיילוק  םירסמ  םושיאה , ססבתה  ןהילעש  תויאירה  יכ  עבק  טפושה  .ותדיחיב 
ותוא תוכזל  טילחהו  יקוח  יתלב  ןפואב  לייחה  לש  ישיאה  ןופלטהמ  ואצוה  פאסטאוו , תייצקילפאב 

.ול וסחויש  םימושיאהמ 

קובסייפב תושדחל 2  וסנכיה  םכלש -  םירופיסה  תחילשו  םיפסונ  םינוכדעל 

, לייחה .וניינעב  הלהנתהש  תרחא  הריקח  תרגסמב  לייחה  לש  דיינה  ןופלטה  תא  וחקל  "ח  צמ ירקוח 
ולש ןופלטה  תא  רוסמל  דבלב  תיקלח  המכסה  קפיס  תירבעה , הפשב  טלוש  וניאו  יזורד  ואצומש 

הלוע ףסונב  .הז  גוסמ  ךלהמל  רישכמה  לעב  לש  הרורבה  ותמכסה  תשרדנ  קוחה  יפ  לעש  דועב  הריקחל ,
רבדה אבוי  םאב  ויפל  אווש  גצמ  וינפב  וגיצהו  ויתויוכז  םע  לייחה  לש  ותורכיה  יא  לע  ונעשנ  םירקוחה  יכ 

.הריקחל רישכמה  תא  רוסמל  וילע  יכ  חרכהב  עבקיי  אוה  טפוש -  ינפב 

לע תנקתומה  פאסטאווה  תייצקילפאב  תויאיר  רחא  שופיח  עצוב  הריקחה  תרגסמב  יכ  ררבתה  ךשמהב 
םייקש תורשפא  התלע  םהמ  וירבחל , לייחה  ריבעהש  םירסמ  ואצמנ  םירקוחה  וכרעש  שופיחב  .רישכמה 
לש ותדיחיב  םדאה  חוכ  ינותנ  םע  םירסמה  תחילש  יכיראת  תא  ובילצה  םירקוחה  .םימס  יניינעב  החיש 

ןיגב םושיא  בתכ  ודגנ  שיגהל  וטילחה  וסיסבב , ההש  ובש  םויב  וחלשנ  תועדוהה  יכ  ררבתהש  רחאל  .לייחה 
.הדיחיב םימסב  שומיש 

וניב תוחידבב  הלהנתהש  החישב  רבודמ  יכ  וטפשמ  ךלהמב  ריהבה  ףאו  םימסב  שמתשה  יכ  שיחכה  לייחה 
.םימסב שמתשה  יכ  שיחכהו  וירבח  ןיבל 

תוריבעב ועישרהל  ידכב  ךכב  יד  ןיא  םימסה , םלועב  םשאנה  תוברועמל  דשח  ררועתמש  תורמל  "
.ןידה תערכהב  טפושה  בתכ  םינכוסמ ," םימסב  שומיש  עצוב  םהיפלש  םושיאה  בתכב  ול  תוסחוימה 
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" םינוויכה ינשב  לעופ  קוחה  "

םהיתויוכז לע  הכילשמש  הכלה  ימידקת  ןפואב  עבוק  יזוחמה  יאבצה  ןידה  תיב  ידי  לע  ןתינש  ןידה  קספ  "
דוע ולכוי  אל  םויהמ ,  " .לייחה תא  גציימה  רנודרק  ינור  ןידה  ךרוע  רמא  "ח ," צמב םירקחנה  םילייח  לש 
ןפואב לכהו  תעדמ  הרורב  המכסה  הנתינ  אל  דוע  לכ  לייחה  לש  ןופלטה  רישכמב  שופיח  עצבל  םירקוחה 
תיבל תונפל  ןתינ  יכו  המכסהב , תאז  גייסל  וא  שופיחל  דגנתהל  ותוכזש  לייחל  ריהבהל  םהילע  .יעמשמ  דח 

". ןתניי רומאכ  וצש  חרכה  ןיא  םלוא  וצ  תלבקל  טפשמ 

רקחנה תוחכונ  אלל  השענש  ןופלטה  רישכמב  שופיח  םא  קפס  יכ  יזוחמה  יבצה  ןידה  תיב  עבוק  ףסונב , "
תא םג  בייחמ  אוה  םינוויכה , ינשב  לעופ  קוחה   " .ןידה ךרוע  ףיסוה  המכסה ," הנתינ  םא  וליפא  ליבק , היהי 

". קוחה תויושר  תא  םגו  םיחרזאה 

תונמדזהב ןכוסמ  םסב  שומישב  םשאוהש  לייח  הכיז  יאבצה  ןידה  תיב   " : הבוגתב רסמנ  "ל  הצ רבודמ 
ורישכמב הרתואש  העדוהה  הרקמה , לש  תוידוחייה  תוביסנב  יכ  עבק  ןידה  תיב  .תיאבצה  ותדיחיב  תחא ,
אל ורישכמב  שופיחל  לייחה  לש  ותמכסהש  ןוויכ  הליבק , הניא  םסב  שומישל  ותוא  תרשוקה  דיינה 
תקפהב ךרוצה  תא  ולקשיו  ןידה  קספ  תא  ודמלי  "ל  הצב הפיכאה  תויושר  .שרדנה  ןפואב  הלבקתה 

". הרקמה תובקעב  םיחקל 
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