בעקב ות ה יר י :נעצר ו שכנ ים של ה וסטל אק ים  -חדש ות ynet

הפכו את  ynetלאתר הבית

דואר אדום · מפות · מזג אוויר · דעות · הכסף שלי · הורים · אנציקלופדיה · סלולר · מדריך טלוויזיה · בעלי מקצוע · פורומים רפואיים · גיימינג · אסטרולוגיה · דרושים · ynetart
· English

תחזית:
חדשות

כללי

חדשות בארץ

משפט ופלילים

חקירה

8/3/2014

23C

תל אביב

603k

חפש

אינטרנט

Like

משפט ופלילים

חינוך ובריאות

מזג אוויר

בעקבות הירי :נעצרו שכנים של הוסטל אקים
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 48שעות חלפו מאז הירי לעבר הוסטל של אקים בשכונת גני צהלה בצפון תל אביב ,ובמשטרה
החליטו להוריד את הכפפות .זוג הורים ושני ילדיהם בני העשרה המתגוררים בסמוך להוסטל
עוכבו הבוקר )יום ד'( לחקירה במטרה לבדוק אם הם מעורבים באירוע.

•

הם יורים גם במוגבלים  /טור דעה

לזירת האירוע הגיע גם ראש העיר רון חולדאי ונפגש במקום עם מפקד מרחב ירקון תת-ניצב
יהודה דהאן שעדכן אותו לגבי החקירה .המשטרה הקימה צוות חקירה מיוחד שמנוהל בתחנת
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הכנסה?
…www.bursa-zap.
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ש"ח כבר בלימודי שוק
ההון .קבל 100%
התחייבות לרווח
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במהלך הימים האחרונים אספו החוקרים עדויות רבות ,מהן עולה כי בשבועיים האחרונים זכו
מנהלי בית החוסים לאיומים רבים .הירי שבו נופצו חלונות הבית בשני כדורים היה רק חוליה
נוספת בשרשרת של התנכלויות שכללה שפיכת שמן ,סתימת מנעול הבית ואפילו איומים אישיים
על המנהלת.
עוד סיפורים חמים  -בפייסבוק שלנו

אנשי מז"פ שהיו בדירה ובדקו את חורי הירי שיצרו הכדורים הגיעו למסקנה כי מדובר בירי מכוון.
במשטרה עשו חתכים שונים של מאגרי המידע ובין היתר הרכיבו רשימה של תושבים שמחזיקים
בנשק.בנוסף ,אנשי המז"פ בדקו את זווית הירי שממנה נורו הכדורים .פעולות חקירה אלה
ואחרות הובילו לעיכוב שכנים הבוקר .לאחר שישמעו במשטרה את גרסאותיהם יחליטו אם
לעצור אותם.
בא כוחה של המשפחה ,עו"ד שחר מנדלמן "מדובר במשפחה נורמטיבית שאין שום קשר בינה
לבין החשדות .אין ולא היה שום מניע חלילה לפגוע בבית השכנים".

תנ"צ יהודה דהאן )צילום :משטרת ישראל(

מנכ"לית אקים ,סיגל פרץ-יהלומי" :הירי לא הפתיע אותנו .כבר שלושה שבועות דיירי הבית
עוברים אירועי התנכלות קשים ,כמו חסימת הכניסה לבית עם מכוניות ,חבלה במנעול ,שפיכת
שמן על המדרגות והתנהגות מאיימת כלפי מנהלת הסניף .הירי הוא עליית מדרגה חריפה .לא
רצינו עד היום לצאת לתקשורת
כדי לשמור על יחסי שכנות טובה,
אולם הגיעו מים עד נפש".
לטענת פרץ-יהלומי ,המעצר
הבוקר לא הפתיע אותה" .השכן
הזה התבטא בעבר בצורה
מקוממת .הוא אמר שהדיירים
שלנו יפגעו בילדיו ויעשו את
צרכיהם ברחוב .הוא רק אדם
אחד שבטח לא מייצג את כל
השכונה .אני בטוחה שסיימנו את
הפרק הזה ומקווה שמעכשיו
תהיה אהבה גדולה בין השכנים".
גם נשיא המדינה שמעון פרס
התייחס לאירוע הירי החמור" .לא
האמנתי שזה יכול לקרות אצלנו" ,אמר פרס" .זו תופעה מחליאה .אסור לנו לעבור על זה לסדר
היום .אפילו אם מדובר במקרה בודד ,זה פשוט מביש .אסור שאנשים בעלי מוגבלויות יפחדו
לקיים אורח חיים נורמלי .כולנו נבראנו באותו צלם ואל לנו לנצל זאת לרעה".

שלחו כתבה
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הרשמה לניוזלטר
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מטוסים סורים
)(Azureהעסקים
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אצלנו הגיל זה יתרון.בוא להיות מאמן לעבוד ולהשפיע  ,מס מקומות מוגבל !
belski.co.il

תמ"א  - 38מבני גזית
השותפה הנכונה לפרויקט תמ"א  38/2עם ניסיון עשיר וחוסן כלכלי
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הסוף לעובש בקירות
חומר בלעדי מגרמניה עם אחריות כפולה של "הקץ לעובש" ,צפה עכשיו בוידאו.
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Top Commenter

· Ofer Abutbul

· Follow

המחליא בכול הסיפור הזה הוא התושבים בשכונה,שברגע שזה קרה הם היו צריכים
להגיע לבית המדובר ולעטוף אותו,באהבה ולהגן,אבל כנראה שלישראלי הממוצע שווה
יותר ערך הדירה מאשר ערך האדם,מדינה שלא יודעת ולא רוצה להגן על החלש לא
ראויה להתקיים.
27 · Like · Follow Post · February 19 at 9:27am
Top Commenter

· Follow

· Reply

· Tony Schteinberg

השכנים לא יכולים לעטוף את את הבית המדובר באהבה ,בצהלה זו נכות
נפשית  ,רק הכסף וערך הרכוש מדבר,,, ,ד.א לא רק בצהלה
17 · Like · February 19 at 9:47am
Top Commenter · 183 subscribers

· Reply
· Shira Niazov

· Follow

זה הזמן להעביר לשם את הסודנים ,למען השוויון בנטל וארץ ישראל היפה והמחבקת
את השונה .
19 · Like · Follow Post · February 19 at 10:09am
Follow

· Reply

· Little Moon Crystal

חחח אני מתה על הציניות שלך
Reply · Like · February 21 at 10:10pm
· Moshe Knafo

מכללת רמת גן · Top Commenter

אני לא אופתע ,שהמנוולים האלו השתתפו בהפגנה למען המסתננים בדרום תל אביב.
הצפונים הומניים עד שזה מגיע לפתח ביתם
14 · Like · Follow Post · February 19 at 10:15am
Follow

· Reply

· Shmulik Markovich

איזה צביעות  ,הצפונים מראים בדיוק את יחסם לבני אנוש ,מחד צווחים עבור אלה שלא
שם ,הסודנים למשל ,ומאידך פוגעים בחסרי יכולת להשיב,
7 · Like · Follow Post · February 19 at 10:25am
Top Commenter · Tel Aviv, Israel

· Reply

· Yehuda Dror

הנגע הוא צרות המוחין ,הדעות הקדומות ,ההכללות ,שכדאי שתבדוק את
עצמך בענין.
1 · Like · February 19 at 10:33am
Follow

· Reply

· Shmulik Markovich

הנגע הוא שסוף סוף נחשף פרצופו האמיתי של הצפון .והעצוב הוא שחבל
שזה רק עכשיו ,אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא!
2 · Like · February 19 at 10:48am
טכניון · Top Commenter

· Reply

· Follow

· רונית פרצלן

בצהלה גרים חלאות אדם וגם אנשים טובים כמו בכל מקום .נא לא להכליל .הנגע הזה
מופיע פעם בישוב כזה ופעם באחר .ברור שאנחנו חברה חולה ,עכשיו כולם יכולים
להבין מהיכן צמחה האנטישמיות ושנאת הגזע .הייתי שמחה להשכיר לפגועי נפש או
מפגרים או אוטיסטים בית וגם לגור בקרבתם .ואם משהו יפריע -אדפוק בדלת ואבקש.
הם לא בני אדם? מה זה צריך להיות ?אני מבקשת להעמיד לדין את כל המתנכלים
שהמשטרה תתחיל לעבוד ולהפגין שליטה .גם השופטים הרחמנים מתבקשים לא לחוס
ולא לרחם.
5 · Like · Follow Post · February 19 at 10:22am

· Reply

View 20 more
Facebook social plugin

לכתבה זו התפרסמו  317תגובות ב 213-דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג:

מהסוף להתחלה

 .213השכן חולה לא הדיירים המפגרים במכון) .לת(
) , 20.02.14נשלח מהאנדרואיד(
גל

 .212מי כאן החוליה החלשה ?
)(19.02.14
מאיר יבגי ,טבריה

 .211לא להכליל
)(19.02.14
תושב השכונה ,צהלה

 .210דווקא לא נראה לי מי שעשה את זה הוא שמאלני
)(19.02.14
שלומי ,תל אביב

 .209אתם ממהרים להאשים את האשכנזים השמאלנים הצפונים ובסוף יתברר
)(19.02.14
מזרחי דווקא

אנחנו מחכים שיפרסמו את השמות כדי שנראה בפייסבוק מה דיעותיהם )לת(
)(19.02.14
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 .208הם בעד זכויות האדם אבל לא קרוב לבית שלהם )לת(
)(19.02.14
אזרח מזועזע מהצביעות

 .207מי שפוגע בחסרי ישע הם אנשים חשוכים חשכת ימי הבינים )לת(
)(19.02.14
עונש סקילה באבנים

 .206חולירות
)(19.02.14
איציק ,תל אביב

 .205למה לא לשכן שם בנוסף  100מבקשי מיקלט?צביעות מרוחה על פרצופם) .לת(
)(19.02.14
רחל ,תל אביב

 .204הם בטח תמכו במסתננים בשכונת התקווה) .לת(
)(19.02.14
רוני ,מרכז

 .203תנו לי לנחש היורים בטח נגד גירוש מסתננים .....
)(19.02.14
שי

 .202הצעד הבא מצעד לפידים?
)(19.02.14
שיקלגרובר

השם שבחרת נוראי )לת(
)(19.02.14
דוד ,בוסטון

 .201לו היו יורים בדרום תא על בית של סודנים היתה כמה ועדת חקירה צ
)(19.02.14
עובד המסתנן ,מדינת דרום תא

 .200צפון ת"א  -שמאל אידיאולוגי  -עד שהם צריכים להתמודד עםהתוצאות
)(19.02.14
אילגו

 .199העיקר השמאלנים האלה בעד מתן השטחים ,בעד ההעובדים הזרים....
)(19.02.14
מרבX ,

 .198אח"כ האנשים מהשכונות האלה מגוננים על העובדים הזרים
)(19.02.14
עידן

 .197לפרסם ברבים את שמות היורים והמתנכלים
)(19.02.14
לאן הגענו ?בושה

 .196באמת כל הכבוד לשכן הזה על מה שהוא מלמד את הילדים שלו
)(19.02.14
אילנית

 .195בושה למדינת ישראל
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
אילון שם

 .194כמה סובלנות וגדלות נפש יש לצפונבונים...
)(19.02.14
שומר ,כפר סבא

 .193רק בצפון ת"א מוציאים אותם ללא אזיקים עם הלאטה ביד
)(19.02.14
העיקר שהם בזים לדרום

 .192אנו מטפלים בערבים הכבושים אך מוגבלים לא בבית סיפרנו
)(19.02.14

 .191חלאות...
)(19.02.14
אייל ,תא

 .190אני לא מתפלא על הפשע הזה ,ישראל מאוכלסת בזבל אנושי גדול.
)(19.02.14

לשיטתך ,המשטרה שהיא חלק מהעם הניבחרא לא תועיל במאום הלא כן?
)(19.02.14
אא

 .189צפונים שמאלנים
)(19.02.14
רחשים שבלב

 .188שנאה שמביאה שנאה
)(19.02.14
צהלה

 .187מדהים  -דואגים לערך הדירות?
)(19.02.14
אחת

 .186לא נעים לומר אך המקום הוא לא צהלה אלא שכונה הגובלת בה .מדוע
)(19.02.14
גבריאל

כדי להוריד את ערך הנדלן בצהלה כמובן )לת(
)(19.02.14
True Neutral

 .185איך אפשר ילדים בהוסטל חסרי אונים אצלנו במשפחה הילדים התנדבו
)(19.02.14

 .184יאלה להעביר לשם את כל המסתננים תוך חודש לא יהיו פה )לת(
)(19.02.14
אחת ,ת"א

 .183חשבתי שהם יותר מוסריים ...
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
wandering Jew

 .182אלו בטח מצביעי מרץ שמזדהים עם האריתראים) ...לת(
)(19.02.14
אירית ,ישראל

לא חמודה אלה מצביעי ליכוד "נורמטיבים" עם כסף )לת(
)(19.02.14
שר הבריאות אדרי

 .181זו בטח משפחת פשע) ...לת(
)(19.02.14
אחת העם

 .180אני יודע ש YNET-לא תפרסם את תגובתי,אבל זו האמת.
)(19.02.14
HENRY, HAIFA

 .179ערסים ובריונים יש בכל מקום .אין מה להתנפל על כל התושבים שם
)(19.02.14
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 .178פרס צודק! הוא אפילו התנדב לארח את כל הפרוייקט במעון הנשיא.
)(19.02.14
 ,Sandירושלים

" .177רק לא בבית ספרי"
)(19.02.14

 .176זה לא הוסטל אלה אנשים שהולכים לעבודה והבית נותן להם מציאות ו )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
חמלה

 .175בושה
)(19.02.14
הרצליאני 1 #

כמה שאתה צודק .כמה נכים יושבים בכלא על אונס רצח
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
ערן

מוכן להשתתף בסעיף ב׳ חה חה חה
)(19.02.14
אורי

 .174מה יקרה
)(19.02.14
טובה ,תל אביב

 .173היריות מוכיחות שצפונים לא רוצים אנשים חריגים לידם סודנים??אר
)(19.02.14
19.2.2014

.....NOT IN MY BACK YARD .172
)(19.02.14
גבי ,מרכב

 .171העיקר שמחר יארגנו נשף כל הסלב שגרים בצהלה
)(19.02.14
פרידה ,מרכז

 .170זה פיגוע טרור! יש להרוס את הבית שממנו הגיעו מבצעי הירי )לת(
)(19.02.14
שמיל

 .169תגובה הולמת  -הנוער העובד
)(19.02.14
שמואל

 .168בואו בהמוניכם  -כתובת ההוסטל
)(19.02.14
גרה בצהלה  36שנים

 .167זה התחיל
)(19.02.14

 .166ו"קורבנות השלום" לא מחליא אותך יא צלופח חלקלק וחתרן ? )לת(
)(19.02.14
ilan.s

 .165זה מה שקורה כשחלאות המין האנושי עוברות לגור בשכונות יוקרה -
)(19.02.14
ד

 .164וואו אנשים ,הלכתם רחוק מדי!!!
)(19.02.14
תושבת השכונה

 .163כנסו
)(19.02.14
מאור ,דרום תל אביב

 .162אלה החברה של ניני ואדם ורטה,אוהבי הסודנים ,זה השמאל הצבוע )לת(
)(19.02.14
האמת ,עד שזה מגיע אליהם

 .161למה  ynetלא מפרסם את עליתו של ח"כ משה פייגלין להר הבית? )לת(
)(19.02.14
צםצם

 .160כולם גיבורים גדולים פה  -מזילים דמעות תנין
)(19.02.14
דוד ,הרצליה

אני לא בטוח .רוצה להאמין שאתה טועה
)(19.02.14
מייק

אני גר באחת מבירות דרום אמריקה .כששכרתי את הדירה בה אני
)(19.02.14
יואב

לדוד ! " גזענות " היא שנאה של לאום אחר ! כנסו ...
)(19.02.14
 ,Miriamתל  -אביב

בשכונה שלי יש הוסטל לפגועי נפש וכולם מחבבים אותם
)(19.02.14
אתה לגמרי טועה ,נתניה

 .159גועל!!!
)(19.02.14
דנה

 .158לשים את השכן החיה הזה במקום הראוי לו :גן חיות מאחורי סורג) ...לת(
)(19.02.14
דניאלה ,לא יאומן ....

 .157שמאל מצוי .מוכנים לתת את ירושלים לפלשתינים אבל תנסה להתקרב ל )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
חיים

 .156זה חרדים שכל מטרתם להרוס לנו את המדינה ואת שלוות החיים )לת(
)(19.02.14
שולמית ,מרכז

 .155זה לא אלה שבעד המסתננים והשלום עם הערבים? )לת(
)(19.02.14
קובי

 .154אמת
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
מימי

 .153מיהו נורמטיבי?
)(19.02.14
זכויות יסוד

 .152תביאו להם סודנים
)(19.02.14
כנען ,צפת

 .151ובימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה.אין חזון נפרץ )לת(
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)(19.02.14
ע

mother of a retarded chield .150
)(19.02.14
רותי ,הרצליה

 .149האוירה המגעילה בארץ המגעילה מביא לכך שאין שליט בישראל )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
אבנר

 .148חשוכים  . . .מה הבעיה שלכם עם משותקי מוחין ?
)(19.02.14
מירב

 .147ישראל  :2014אדם לאדם זאב ואין דיין ואיש הישר בעיניו יעשה) .לת(
)(19.02.14
מתושלח ,עמורה

 .146פשוט עצוב לדעת שיש אנשים כאלה טיפשים בלי לב )לת(
)(19.02.14
מישי

 .145רבותיי ,אלה הם פניהם של חלק גדול מאנשי שכונת צהלה!
)(19.02.14
גל ,תל אביב ,שיכון ל'

 .144היורים הם המוגבלים והדפוקים בשכלם .מה הבעייה שלהם לעזאזל??? )לת(
)(19.02.14
מוכנה שיגורו לידי!

 .143סודנים בדרום זה בסדר אבל מוגבלים בצפון אסון איזה רעים אתם בצ )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
יניב

 .142מאחלת לך מתווך יקר שלעולם לא יהיה לך ילד כזה כדי שלעולם לא ת )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
טל

 .141בני ישראל הרחמנים?
)(19.02.14
כרמלה ,מרכז

 .140להעביר לצהלה את כל הסודנים משכונת התיקווה! )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
חוני

צודק !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )לת(
)(19.02.14
אבי

 .139תכלס אפשר להאשים אותם על ניסיון לרצח...
)(19.02.14
רם

 .138פעם ראשונה בחיים שלי....
)(19.02.14
איש המום ,מערת המכפלה

 .137האנשים החזקים והעשירים ביותר פוגעים
)(19.02.14
צהלה ולא שמחה

 .136לכל המגיבים בעד תקיפת ההוסטל
)(19.02.14
גדעון ,הרצליה

 .135אין הגדרה טובה מזו) .לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
נ.ב.

 .134בושה!!!
)(19.02.14

 .133זה מחליא ,פרס? מחליא זה שר ומפכ"ל שמתנער מאחריות לבטחון פנים
)(19.02.14
דני דינו דנידין ,המפכ"ל הנעלם

 .132ישראל חייבת.
)(19.02.14
אלוף

 .131בושה וכלימה
)(19.02.14
אין בכם פחד?

 .130לכל יפי הנפש למיניהם....
)(19.02.14
יפית

 .129ירי על בית אק"ים
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
נעמי טל

 .128זה בטח ערסים נובורישים )לת(
)(19.02.14

 .127משהו לא הגיוני במה שהמשטרה אומרת
)(19.02.14
גיא

אולי יש להם רישיון להחזיק נשק?
)(19.02.14
אני

 .126עכשיו כולם ידעו שיש ערסים עם רובים בשכונה וערך הבתים ירד )לת(
)(19.02.14
עבריינים בצהלה

 .125דנינו  ,לא קורא עיתונים  ,גיבור גדול  ,לך הביתה כישלון ענק
)(19.02.14
רז

 .124אסר לפגע בחוסים
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
ד

 .123מזל שאני גר בהרצליה פיתוח
)(19.02.14
הרצליאני

אתה חוצפן
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
חוצפן

מה שמוריד את ערך הבית זה החינוך הלקוי שאתם מעבירים לילדיכם!
)(19.02.14
בעלת אמצעים  +ערכים

 30 .122מטר מביתי קיים הוסטל
)(19.02.14
אורן

תוספת מנסיון אישי
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)(19.02.14
ארי ,כרמל

 .121נשק מסתובב חופשי אנשים מסוכנים ביותר עם נשק
)(19.02.14

 .120שימו מצלמות סביבי הבנין) .לת(
)(19.02.14

 .119עוד מעט פורים אז צהלה בחדשות )לת(
ָ
ִעיר ָ
ָ
ָחה(19.02.14) .
ֵמ
ְשׂ
ָה ו
ָה ל
ֲ
שׁוּשׁן ,צ
ְה
ו

 .118חרש טיפש וקטן פלוס אישה פסולים לעדות )לת(
)(19.02.14
ועוד

 .117ירי על
)(19.02.14
דליהNyc ,

 .116להציף אותם במסתננים ולראות איך הצפונבונים האלה יגיבו )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
איל

 .115ערסים שמחופשים לאינטליגנטים !!!! )לת(
)(19.02.14

הם בטח גם מזרחים שהתחפשו לאשכנזים ,ימנים שהתחפשו לשמאלנים.
)(19.02.14
אני

 .114שיעברו לדרום תל אביב )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
פשע לא משתלם

ולמה את או אתה חושב שתושבי דרום תל אביב צריכים לשם את המחיר )לת(
)(19.02.14
עופר

 .113מחליא ? זה בלשון המעטה.
)(19.02.14
דוד

 .112נו יפי נפש מה עם הסודנים תעשו הוסטל גם לנו בצהלה )לת(
)(19.02.14
סודני ,פליט

 .111זה ההומניזם הצפוני?להעביר לשם גם שבחי"ם! )לת(
)(19.02.14
שויון בנטל ההומני???

 .110העיקר זה ללמד ליבה ? תתחילו מאלף) ....לת(
)(19.02.14
דניאל בני ברק.

 .109הצביעות של הצפוניים.
)(19.02.14
אלי

 .108תושבי צהלה גם לא רצו את הגן לילדי הזרים בקרבתם )לת(
)(19.02.14
צפונבוני ,לא אצלי

 .107למצוא את האשמים ולמצות איתם את הדין
)(19.02.14
אחת העם

 .106להקים להם עוד הוסטל מצידו השני של הבית....רק של סודנים )לת(
)(19.02.14

 .105מעניין מה היה קורה אם היו באים סודנים לצהלה? )לת(
)(19.02.14
שי ,ירושלים

 .104אין לי אפילו קצת בעיה שייבנו ליד הבית שלי מעון של אקי״ם
)(19.02.14
איתי ,חיפה

 .103החומרנות והרשעות הולכים ביחד .
)(19.02.14
נורית צוהלת ,בצהלולים קולולולולו

 .102להעביר מידי סודנים לשכונה )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
יורם

 .101תתבישו
)(19.02.14
שירה  ,-כפר סבא

 .100במידה ומשטרת ישראל הרופסת תמצא
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
זאב

 .99בואו לדרום ת"א ותתקבלו בחום ואהבה )לת(
)(19.02.14
חיה ,תל-אביב

 .98לא שזה מפחית מחומרת המעשה ,אבל צריך לדייק :גני צהלה ולא צהלה
)(19.02.14
י ,.ת"א

אין שכונה שנקראת גני סביון
)(19.02.14

איפה זה בגני צהלה? עיר שמש??? )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
מיקלה

 .97להביא אוטובוסים של אריתראים שיטיילו רגלית בשכונה )לת(
)(19.02.14

 .96עצוב שהחוסים היקרים של אקים נאלצים לגור על יד המפגרים מצהלה )לת(
)(19.02.14

 .95צהלה השתנתה
)(19.02.14

 .94כנסו....
)(19.02.14
לא מבינה ,חולון

 , .93הם לא אכלוסייה חלשה ההפך מכך
)(19.02.14
השכן שלא ישן שלא ישן ,תל אביב

הם אנשים מקסימים
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)(19.02.14
תגובה יפה ועניינית

 .92ערסים ,בין רגשות קיפוח ובין הופעות של אייל זה מה שהם עושים )לת(
)(19.02.14

מצטער אוברמנטש
)(19.02.14
אריה ,המרכז

 .91אם היו חוקרים ככה את ההתנכלויות הקודמות לא היה מגיע לידי ירי
)(19.02.14

 .90אחת כמוך צריכה להיות בהוסטל את גם מוגבלת שיכלית )לת(
)(19.02.14
ניסו

 .89האנשים ה'מוגבלים' הם השכנים..
)(19.02.14
שרון פרימור ,היום ,משכונת צהלה

תחיה בסרט
)(19.02.14
רון ,מרכז

 .88אחי גם מתגורר בהוסטל  .אם היו פוגעים בו ,הייתי משתמש בירי )לת(
)(19.02.14
אוטומטי ולא יורה ,בבודדת.

אתה לא שונה מהם )לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
מטומטם

המדינה מחליאה
)(19.02.14
אזרח שפוי ותיק ,ירושלים

 .87איפה השכנים ? למה לא מופעים שם אנשים נורמאליים לתמוך??? )לת(
)(19.02.14
ערן ,תל אביב

 .86החברה הישראלית נמצאת בפשיטת רגל מוסרית ,מהן הסיבות?
)(19.02.14
סמי

תוכניות ריאליטי מטמטמות את כולם )לת(
)(19.02.14
דודי

צודק בהחלט וההתחלה
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
היא תוכנית לאומית

לגמריי צודק .אבל איך יקרה השינוי כשאין עם מי לדבר? )לת(
)(19.02.14
נורית

 .85אים בארזים נפלה השלהבת
)(19.02.14
סעדיה ,תל אביב

 .84בקלות תוכל לדעת.
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
משה

 .83יש אנשים במדינה הזו שמחליאים אותי ! )לת(
)(19.02.14
דביר

 .82יש שם מוכר נדלן שהשמועות אומרות שעשה דברים הרבה יותר גרועים
)(19.02.14
טל

 .81הכתם של צהלה
)(19.02.14
אורית

 .80חבל שהמשטרה לא חוקרת כך אירועי אלימות בדרום תל-אביב.
)(19.02.14
תל-אביבי

מענין אם היו ירים בבנך המוגבל ביפו  /צהלה איך הייתה חש????
)(19.02.14
במקום לגנות ולהוקיע

 .79מה כל כך מתפלאים כאן?
)(19.02.14
JACK

 .78מדינה אוכלת יושביה ,ערך נכס שווה יותר מערך אדם )לת(
)(19.02.14

 .77מדינה של עבריינים  .החוקים בארץ לא שבים כלום )לת(
)(19.02.14
דנה

גם איות נכון) ..לת(
)(19.02.14
ד"ר רשע

 .76חרפה ו בושה מרגישים אחרי הדברים של עשו השכנים! אין סליחה! )לת(
)(19.02.14
 ,Chaiaפולג

 .75אחי עם פיגור ,ושכניי "נורמלים" כנסו ותלמדו מי מוריד ערך
)(19.02.14
גבריאל

 .74מערכת בתי המשפט הנכבדה ,לא לרחם על הרשעים האלו .תפתיעו אותנו )לת(
)(19.02.14
מזועזע ,קריות

 .73לשלוח את כל הסודנים לשכונת צהלה! )לת(
)(19.02.14
שי ,רחובות

 .72צריך למלא את צפון תל אביב בדירות הוסטל למוגבלים וגם למסתננים )לת(
)(19.02.14
סעדיה ,שכונת התקווה

 .71צהלה השיקגו החדש של תא".
)(19.02.14
דורית ,נתניה

 .70וואלה?אז מה חדש תחת הענן בגן? הכל כבר נאמר-ביזיון מה שקורה כ
)(19.02.14
גד

 .69מספיק להיות יפה נפש ,זה מוריד במחיר
)(19.02.14
מתווך

אז אם אתה מציק לי בעיניים מותר לי לירות בך?
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)(19.02.14
שי ,ישראל

טינופת )לת(
)(19.02.14

גר ליד הוסטל אקי"ם והמחיר עלה אנשים חשוכים כמוך מוריד מחיר
)(19.02.14
שי

לראות חלאה כמוך זה מציק בעיניים.תנסה את זה על המראה בבית )לת(
)(19.02.14
"הגזע הארי"

זה עצוב שהערך של הבית חשוב בעיניך יותר
)(19.02.14
אריה

תחפש את עצמך בפח זבל אולי תמצא
)(19.02.14

תמיד ידעתי .....ועכשיו אתה מוכיח את זה
)(19.02.14
שלמה ,תלאביב

 .68למה לעזאזל?
)(19.02.14
שם ,איזור מגורים

 .67זה מה שמעניין אותך???
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
הילה

 .66אני הייתי המתווך בעסקת המכירה של הבית לאקי"ם לפני כ  17 -שנה
)(19.02.14
א.ג

 .65כשביבי מזלזל בחלשים זה מחלחל לציבור ,הפכנו לחברה אכזרית חסרת )לת(
)(19.02.14
חמלה ובושה היידה ביב

 .64לפני כ  40שנה גרתי בסביבה שבה היה מוסד אקים ,גם די קרוב
)(19.02.14
אבי נרו

 .63אני מכירה את היורים! הם שכנים שלי
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
והם ערסים! !

תפני למשטרה דחוף
)(19.02.14
יעל

מהההההה ....אבל הם "בני טובים") ....לת(
)(19.02.14

אז למה השכנים שלהם לא פוחדים שזה מוריד את ערך הבית שלהם? רק
)(19.02.14
ערסלנד זה פה

נשלח לשכונה כמה אריתראים!!! )לת(
)(19.02.14
DAVID

 .62תיקון קטן
)(19.02.14
קובי

 .61בגלל הענישה הרפויה כאן קורים מקרים כאלו .חייבים להעניש אותם )לת(
)(19.02.14
ענישה חמורה חובה

 .60מה קרה הורידו לצפונים את הערך של הנכס תביאו אותם אלינו )לת(
)(19.02.14
אבי ,דרום תל אביב

 .59שכל אחד יחשוב שיכול להיוולד לו ילד כזה ,אין תעודת ביטוח )לת(
)(19.02.14
אנשים דוחים

 .58גם אנשים עם כסף לא תרבותיים )לת(
)(19.02.14

 .57אתה אדם אומלל
)(19.02.14
גל ,רחובות

 .56אני מאחלת להורים:
)(19.02.14
מוניקה בלום ,גב ההר

 .55ההוסטל הזה נמצאה שם עוד לפניהם) ...לת(
) , 19.02.14נשלח מהאנדרואיד(
יאיר דנצינגר

קדימה
כל התגובות לכתבה בעקבות הירי :נעצרו שכנים של הוסטל אקים
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מומלצים

ביטוח רכב ,נסיעות ,דירה
במחירים משתלמים

יצירות אמנות שישדרגו את
הבית החל מ₪ 230-

 Creative Recreationנעלי
אופנה לגברים

רק  ₪ 59לאלבום גדול
בכריכה קשה

רוצה להציץ לראיונות עבודה
של אחרים?

מקררי  LGבאספקה מיידית
והובלה חינם!

להצעת מחיר <<

לרכישה <<

לרכישה <<

לפרטים נוספים <<

לכתבה <<

לרכישה <<

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילות

נכסים חמים מתוך

רכב

דירות

יד שניה

דרושים

פרסמו מודעה

עוד

מבצע מיוחד בפ"ת!

החל מ ₪ 1,379,000

מתחם עלית ר"ג

בפרדס חנה כרכור

מבצע בפתח תקווה

בראש העין החדשה

הכי קרוב שיש 2 ,פנטהאוזים
ודירות מיוחדות במחיר של
פעם בחיים

דירת  5חדרים במחיר של 4
חדרים במרכז המתחדש של
רחובות

מרחק נגיעה מאזורי התרבות,
הבילוי והפנאי של תל אביב!

נותרו דירות אחרונות
בפרויקט! במחירים ובתנאי
מימון מיוחדים!

על דירת  5חדרים במגדל
האחרון על הפארק באם
המושבות

פרויקט בוטיק יוקרתי
בסטנדרט הבנייה הגבוה
ביותר הקיים כיום
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