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 ידי לע םלבנ רומק ישונ לש ירקיע סכנ לוטיל ןויסינ

םיקרפמה
 הסינ ,רנרב ינד רומקב הטילשה לעב לש רבעשל ופתוש ,רומלט הכימ

 םיקרפמה תריתע .ןודנולב הירוטקיו ןיווק םידרשמה ןיינב לע טלתשהל

סכנה ןדבוא תא הרצע ש"מהיבל

 םעליג ףסא
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 ודביא טעמכ ,קוריפל הסנכנש רנרב ינד לש ן"לדנהו תונפסה תרבח לש ח"גאה יקיזחמ
 הלוע דנלוהב טפשמה תיבל היינפמ :םפסכ תא םהל בישהל רומאש יזכרמה סכנה תא
 לוטיל הסינ ,ןודנולב םידרשמ ןיינב — )הירוטקיו ןיווק( QV סכנב רומק לש ףתושה יכ
 לש הריהמ הלועפ .שיגרה יטפשמה הבצמ תא לצנמ אוהשכ רומק לש הקלח תא
 .םייתניב ,ךלהמה תא רוצעל החילצה םיקרפמה
 דנלוהב תדגואמה תיטרפ הרבח ,קסיר תרבח תוינממ 50%־ב הקיזחמ רומק
 קסירב תורתונה תוינמה תיצחמ .QV טקיורפ — בינמ ן"לדנ סכנמ 100% התולעבבש
 רומקב רנרב לש רבעשל ףתוש( רומלט הכימ לש וגנרוד תרבח ידי לע תוקזחומ
 ויוושו ,רומקב ורתונש רתויב םייתועמשמה םיסכנה דחא אוה QV טקיורפ .)הפוריא
 ד"וע ,רומק לש םיינמזה םיקרפמה ןיב .םילקש ינוילימ תורשע לש םוכסב ךרעומ הרבחל
 ,קסיר לש הלוהינל עגונב תקולחמ תמייק ,רומלט ןיבל ןמלוא יגח ד"ועו לגיפ ידע
.ןסמיט רטיפ רמ – דיחי ידנלוה רוטקריד ידי לע הכורא הפוקת תלהונמש

 גח תשפוחל םיאצוי הפוריאב םימרוגה לכ ובש דעומה ינפל םוי ,ןורחאה רבמצדב 24־ב
 ותרגסמבש ,לוכיבכ קסיר םשב ,ידנלוהה רוטקרידהמ בתכמ עיתפמב לבקתה ,הכורא
 תולחו ,היסכנב הטילש הדביא הרבחה רומק תרבח לש קוריפה ךילה רואל יכ ןעטנ
 תוקזחומה קסיר תרבח תוינמ תא ריבעהל "רומק תא תובייחמ"ש קסיר ןונקתב תוארוה
.וגנרוד תרבחל הדי לע

 וגנרודל עיצהל תביוחמ היהת קסיר םימי הנומש ךותב יכ םיקרפמל עידוה רוטקרידה
 תא לצנל ףאש הארנה לככ רומלט ,םיקרפמה ירבדל .רומק לש המשב ,רומק תוינמ תא
 אל םיינמזה םיקרפמה םאו ,הכורא גח תשפוחל ואציי הפוריאב םימרוגה לכ ובש יותיעה
.רומלטל רבעומ היה קיתב יזכרמה סכנה יכ התיה האצותה ,ותוא עונמל םיחילצמ ויה

 םיפוחד םיכילה תטיקנ רשאל ידנלוהה ש"מהיבל השקב ושיגה םיינמזה םיקרפמה
 רומלט .תוינמה תרבעה תא עונמל וחילצה םיינמזה םיקרפמהו הרשוא השקבה .דנלוהב
 םתדמעב ךמתש ר"נכה לש ודצמ הכימתל וכז םיקרפמה .תידגנ העיבת שיגהל הסינ

 תיב ןורחאה יעיבר םויב .רומלט תדמע תא ןיטולחל החדו ,ש"מהיבל הבוגתב השגוהש
 העיבתה תא החדו םיקרפמה ידי לע השגוהש העיבתה תא לביק דנלוהב טפשמה
.סכנה ןדבוא תא עונמל םיקרפמה וחילצה ךכבו ,רומלט ידי לע השגוהש תידגנה

 םירזהלמ םיענמנ רומק יקרפמ" יכ הבוגתב רסמנ רומלט תא גציימה ירטמ ןנור ד"ועמ
 .טקייורפב FREE RIDERS תויהל םישקבמו טקייורפה רמגל םישרדנה םיפסכה תא
 קוש ריחמב שוכרל תוכז שי יטנבלוסה דצל יכ טקייורפה תרבח ןונקת עבוק הזכ בצמב
 םושמ .ילרטיינ יאמש עבוק קושה ריחמ תא רשאכ ,קוריפבש דצה לש וקלח תא אלמ
 ךכל איבהלו קוריפה תפוק םע ביטיהל קר לכיש הז ךלהמל ודגנתה םיקרפמה המ
 ענמנ דצ וב יחכונה בצמה רעצה הברמל .סכנה לש ויווש תא לבקת קוריפה תפוקש
 ."םידדצה לכל העקשהה תא ןכסמ תושרדנה תועקשהה תא עצבלמ
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