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הראלוהפניקס
משרדהחוץ,

לנפאל
חילוץ
ישלחוצוותי
000,1
האדמה באזור קטמנדו חצה את ה-

מניין ההרוגים ברעידת
צוותיהחילוץנשלחו כדי
לסייעלישראלים במדינה
לאתמול בערב
אסא

נכון

ששון

<<

הביטוח

חברות

הראל

"" והפניקס ישלחו
חילוץ לנפאל ,ברילסייע לי־
$TS1$לישראלים$TS1$
היתה
שבה
שראלים
$DN2$לישראלים $DN2$במדינה,
אתמול רעידת אדמה קטלנית
בסולם ריב־
$TS1$ריבטר$TS1$
בעוצמה של9.7
$DN2$ריבטר $DN2$סמוך לבירה קטמנדו .מספר
טר

צוות

ההרוגים

האדמה,

ברעש

השנים

ביותר ב80 -

החזק

האחרונות,

נבון לאתמול

001,1
היה יותר מ-

בערב ,ובבל
צאים
$DN2$נמצאים $DN2$מאות רבות שלישראלים.
גם בבוונת משרד החוץלהוציא
ישרא־
$TS1$ישראלים$TS1$
מטוס ומשלחתלחילוץ
במשרד החוץ הקימו
$DN2$ישראלים $DN2$באזור.
לים
חדר מצבלטיפול באסון,ואתמול
$TS1$נמצאים$TS1$
נמ־
הידוע במדינה

בערב

דווח על

מנותקי

קשר.

ב-

 200ישראלים

מבנה

השגרירות

פעולות חילוץ

בקטמנדו,

אתמול צילום:

אי

פי

$DN2$החילוץ $DN2$נעשות רק על ירי
הבוקרלפחות .עור נודע כי חברת לוץ
הביטוח הפניקס הוציאה אמש צוות בנפאל,ולא ניתןלהפעיל

חילוץלאזור בשל
מבוטחי

פניות רבות

של

הרשויות
מסוקים

באופן פרטי .״אם ישישראלים של־
$TS1$שלכורים$TS1$

$DN2$שלכורים $DN2$נגיעאליהם ונפנהאותם״.
כורים
החברהלמוקדיהסיוע.

״אנחנו מתכווניםלנחות בקט־
$TS1$בקטמנדו״$TS1$,
בקטמנדו נפגע אן! הוא ברעידה,
$DN2$בקטמנדו״ $DN2$,אמר נדבקליפה ,סגנו של
והשגרירות נערבה לקלוט את מנדו״,
$DN2$ניטים $DN2$בן שטרית ,נמסר כי ״אנחנו
טים
הישראליםבנפאל במחנהאוהלים מנהל יחידת החילוץ של הראל,
$TS1$שבידינו $TS1$,פועלים לחלץ את כלהישראלים
יוחאיליליאוה״לפי המידע שבי־
בתחומה.
שהוקם
שיחפצובחילוץ .כמו כן ,אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
$DN2$שבידינו $DN2$,שרה התעופה לאנפגע ,אבל
דינו,
בהראל הקימו חרר מצבלטי־
$TS1$לטיפול$TS1$
נו
יש בקרה של הרשויות להכנסת
$DN2$לטיפול$DN2$באירוע ,ותיגברו את מוקדי
פול
$DN2$אנחנו$DN2$פועלים לשלוח משלחת סיוע
אנשיםלנפאל .כרגע אנחנו ממפים
החירום .במקביל ליציאתה של
לממשלת הנפאלית,ופועלים
מהמרינה את
המטייליםהישראלים ומ־
את אזורי
$TS1$ומנסים $TS1$על מנתלהוציא
משלחת החירום ,הראל הודיעה
המשפחות עם התינוקותשנולדו
לקבוע דירוג של אזורי האסון,
נסים
$DN2$ומנסים$DN2$
כיתפעיל צוותי חירום מקומיים.
בהליך פונדקאות״ .לשאלה אם
כרילהבין ער כמה הם נמצאים במ־
$TS1$במצוקה$TS1$.
אחת הבעיות העיקריות שעמן
ידוע על נפגעיםישראלים השיב
צוקה.
מתמורות הראל בשלב זה ,היא
$DN2$במצוקה $DN2$.בשלב זה איןלנו מידע על
לא
כי
שטרית
בן
ישראלים
ששרה התעופה בקטמנ־
$TS1$בקטמנרו$TS1$
העובדה
״כרגע ידוע על
שנפגעו״.
פעולות החי־
$TS1$החילוץ$TS1$
קליפה הוסיף כי
רו
ישראלים״.
נפגעים
$DN2$בקטמנרו $DN2$נפגע ,והוא סגורלנחיתות עד
במסיבת

עיתונאים

אתמול מנכ״ל

שאירח

$TS1$ניטים$TS1$
ני־
משרד החוץ,

