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סרטיור םוליצ : היצרטסוליא | 
םע השיגפ  דע  הדיקפת  תא  ךישמהל  הרישכ  אל  איהש  העבק  תירטאיכיספש  תישפנ , תלפוטמ  תלייח 
השקה הבצמ  לשב  התיבב  ראשיהל  התחנוהש  רחאל  םוי  תוקירע . לע  טפשיהל  תדמוע  יאבצ , רטאיכיספ 

סיסבהמ תרדענ  איה  יכ  םינעוט  "ל  הצב . Online 2 תושדחל עדונ  ךכ  .הקירע  התוא  ורידגה  "ל  הצב – 
.תוקירעה תריבע  לע  טפשמב  הנתומ  לופיטה  ךשמה  יכ  וריבסהו  םלש  שדוח  ךשמב 

, דבאתהו שפנ  תואירבל  םילוח  תיבב  רבעב  זפשוא  היבא  דואמ : השק  ישפנ  רבע  הלש  תלייחב  רבודמ 
םרטב דוע  .שפנה  תואירבל  םילוח  תיבב  ןה  םג  ולפוט  םייתשהו  תישפנ  תוללעתה  ורבע  המאו  תלייחה 

.םינש ךשמב  תירטאיכיספ  לצא  הלפוט  תלייחה  הסויג ,

הבצמ לשב  ןוימל  רמושה  לת  םילוחה  תיבל  יאמב  הידקפמ ב-17  ידי  לע  ףוחד  ןפואב  החלשנ  תלייחה 
ידי לע  ולפוט  התחפשמו  איהש  תלייחה , .יאבצה  התוריש  ךלהמב  רדרדיה  התנעטלש  השקה , ישפנה 
תלייחה לש  הידקפמ  .גירח  ןפואבו  ילגר  ןפואב  הב  וכמתש  תורחא  תולייחב  התוול  רבעב , םירטאיכיספ 

.הבצמ תורדרדיהב  וניחבהש  רחאל  ףוחד  ןפואב  םילוחה  תיבל  הליחת  התוא  וחלשש  הלא  ויה 

אלמת אל  זא  דעו  רטאיכיספ  תוארל   " תלייחה לע  יכ  העבקש  תיחמומ , תירטאיכיספ  תלייחה  השגפ  ןוימב 
םילוח תיבב  המכסהב  תידיימ  התוא  זפשאל  התייה  ןוימה  רדחב  תינושארה  הצלמהה  אוהש ." דיקפת  לכ 
 – םויה דע  המיוק  אל  תירטאיכיספה  תצלמה  .טקננ  אל  דעצה  המא –  תודגנתה  לשב  ךא  ירטאיכיספ ,

.יאבצ רטאיכיספ  םע  השגפנ  םרט  איהו 
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תושדח 2 םוליצ : ןויכרא |  טפשיהל ." הילעש  הל  יתרבסה  "
" סיסבל רוזחל  תלגוסמ  אל  איהש  דיגהלו  תוכבל  הליחתה  איה  "

םע השיגפ  הל  ועבק  אבצב  .רטאיכיספ  םע  התוא  שיגפי  "ל  הצש התכיחו  התיבל , תלייחה  הבש  הז  בלשב 
קר הב  לפטל  ךישמת  יכ  תלייחל  הריבסה  הניצקהו  רטאיכיספ , םע  אלו  שפנ ) תואירב  תניצק   ) תינ " בק

לשב םילמיג )  ) הלחמ ימי  השימח  תלייחל  הנתנ  שפנה  תואירב  תניצק  .תוקירע  לע  טפשיתש  רחאל 
.הבצמ

"ל הצב תינ  " בקה םע  השיגפה  ינפל  דועו  ןוימב  תירטאיכיספה  םע  התשיגפ  רחאל  םוי  יכ  ררבתה  דבעידב 
תורמל תאז  הקירע , התוא  רידגהו  הירוהל  בתכמ  חלש  הלש  סיסבה  דקפמ  הקירע ."  " התוא ורידגה 

.ן " בקה םע  השיגפה  ירחא  קר  הרדגוה  תוקירעה  יכ  ונינפב  ונעט  "ל  הצבש

השיגפה םוכיס  לבא  שפנ –  תואירב  תניצק  םעהיינש  השיגפל  השיגה  אל  איה  יכ  ונינפב  ונעט  אבצב 
.השקה הבצמ  תורמל  טפשמל , בצייתהל  הנממ  השרד  איה  יכ  חיכומ  שפנ  תואירב  תניצק  םע  הנושארה 

השיגפה ספוטב  שפנה  תואירב  תניצק  הבתכ  קותירל ," טפשיהלו  סיסבל  עיגהל  הילעש  הל  יתרבסה  "
אלו התוא  הניבמ  אל  ינאש  סיסבל , רוזחל  תלגוסמ  אל  איהש  דיגהלו  תוכבל  הליחתה  איה   " .ימשרה

". הל תרזוע 

תואירב ימרוג  ישאר , האופר  ןיצקל  ףוחד  בתכמ  הרגיש  רנודרק , הילדוא  "ד  וע תלייחה , לש  התטילקרפ 
יתשרמ המ  םושמש  וטילחה  הדיחיב   " .תלייחה תשנעה  תא  עונמל  תנמ  לע  תיאבצה  תוטילקרפהו  שפנה 

ןידה תכרוע  הבתכ  םהידיב ," התייהש  תיאופרה  הצלמהה  תורמל  לכהו  "ן , בקה תקידב  ינפל  רבכ  תדקפנ ,
.ידיימ ןפואב  יאבצ  רטאיכיספ  םע  תלייחה  תא  שיגפהל  השקיבש 

תושדח 2 םוליצ : ןויכרא |  רמושה , לת  ןוימ 
הדיחיב הבצייתה  אל  איה  "ל : הצ

לכ אלמת  אל  זא  דעו  רטאיכיספ  תוארל  הילע  יכ  העבקש  תיחמומ  תירטאיכיספ  ידי  לע  הקדבנ  יתשרמ  "
היחנהל ונענ  םרט  "ל  הצב הכ  דע  החמומה , אפורה  תצלמה  תורמל  .הטילקרפה  הפיסוה  אוהש ," דיקפת 

.סיסבל רוזחת  םא  דבאתת  איה  הרמאש  תורמל  רטאיכיספ , םע  התוא  ושיגפה  אלו 
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תאז םע  תלייחה , לש  הניינעב  טרפל  לכונ  אל  טרפה  תענצ  ימעטמ  : " הבוגתב רסמנ  "ל  הצ רבודמ 
יכ הל  רהבוהו  ינושארה  יאופרה  לופיטה  תלבק  רחאל  דימ  המע  רשק  ורצי  תלייחה  לש  הידקפמ  יכ  שיגדנ 

לופיט ךשמהל  הדיחיב  בצייתהל  הילעשו  הפקת  הניא  הלחמה  ימיל  עגונב  תינוציחה  האפורה  תצלמה 
לופיט ךישמהל  אלא  רטאיכיספל , ידימ  ןפואב  תונפהל  ביוחמ  "ן  בקה ןיא  ולא  םירקמב  יכ  רהבוי  .יאופר 

הבצייתה אל  תלייחה  רבודמה  הרקמב  .רטאיכיספ  םע  תוצעייתהל  קיתה  תא  תונפהלו  לייחה  לומ 
". "ן בקל הל  עבקנש  רותל  הבצייתה  אל  ףסונבו  התדיחיב 

תואירב תניצק  םע  השיגפה  םוכיסמ   Online 2 תושדח ידיל  עיגהש  ךמסמב  "ל , הצ תבוגתב  ןעטנל  דוגינב 
תורמל תאז  טפשית -  םא  קר  הלש  ישפנה  לופיטה  ךשמה  תא  ונתה  "ל  הצ יכ  העיבקה  העיפומ  שפנה 

.רבעב הזפשואש  הדבועהו  השקה  ישפנה  הבצמ  תורמלו  סיסבל  עיגת  םא  דבאתת  יכ  הריהצה  תלייחהש 

3/3


	פסיכיאטרית: החיילת במצב קשה, עליה להישאר בבית. המפקדים: נשפוט אותה על עריקות

