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 ...ררובה לש תורטפתהה תא קידצהל ידכ ןיא םידדצה תוגהנתהב" :יגדטא הנוי טפושה
"םינשוש לש ןג ול חטבומ אל יכ שארמ בטיה תעדל וילע היה רשאכ
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 םיפתוש ןיבש ךוסכסב ררובכ ודיקפתמ רטפתה בונשרטס ןונמא רבעשל יזוחמה טפושה

-לתב יזוחמה טפשמה תיב ךא ,םתולהנתהמ הצורמ היה אלש ןוויכ ,םיילענ תויונח תשרב

.תוררובה ךילה תא םייסלו ודיקפתל בושל ותוא חירכה ביבא

 תוררוב ךילהב םידדצה תוגהנתהב" יכ יגדטא הנוי טפושה עבק ,הנורחאב ןתנש ןיד קספב

 היה וילע רשאכ ,ומצע לע לטנש הלטממ ררוב לש תורטפתהה תא קידצהל ידכ ןיא המצעשכל

."'םינשוש לש ןג' ול חטבומ אל יכ שארמ בטיה תעדל

 םיילענ תויונח תשר הלהינש הרבחב םיפתוש ויה לט תידוהיו קילאו םיילענ קוויש ואמק תרבח

 תוררובל2010 ךלהמב תונפל םידדצה וטילחה םהיניב עלגתהש ךוסכס תובקעב .תליאב

 טפשמה תיב טפושכ םינש ךשמב ןהיכש ,רבעשל ישארה יאבצה טילקרפה ,בונשרטס ינפב

.תוררובב קסוע שרפש זאמו ביבא-לתב יזוחמה

 ןתנ ,םידדצה ןיב תויפסכה תקולחמל עגונב םייח רומ ידצ ח"ור לש תעד-תווח תובקעב

.קיתב יקלח תוררוב קספ2012 ראורבפב29-ב בונשרטס

 בונשרטס לש ותרבעהו יקלחה תוררובה קספ לוטיבל השקב טפשמה תיבל שיגה לט גוזה

 קספב םידחא םיפיעס הלטיב ,השקבה תא התחד חבש תידוהי תטפושה ,םלואו .ודיקפתמ

 םירחא םיאשונב םג ומכ ,וללה םיאשונב ןודלו בושל בונשרטסל התרוהו יקלחה תוררובה

.תוררובה לוהינמ רטפתהל שקבמ אוה יכ בונשרטס עידוה םירבדה תובקעב .וערכוה םרטש

 רסומ רואל ,הז קיתב יתפלחהל איבהל לט תידוהיו קילא לש םיאלנ יתלבה םהיתונויסינ חכונ"

 יפוד ררובב ליטהל ןויסינה חכונ ןכו )ןובשחה האורל ןהו ררובל ןה( םהלש דוריה םימולשתה

 חכונו ,ןכ לע רשא .שרדנכ ,תויביטקייבואב וז תוררוב להנל ךישמהל לכוא םא בר קפס- ישיא

 לעו ,ררובכ ידיקפת תא םייסל שקבמ יננה ,וז תוררובב שדח בלש ליחתמ אליממ יכ הדבועה

.בונשרטס קמינ ,"יתחת יפולח ררוב תונמל םידדצה

"תוררובה דסומב העיגפ"

 ךישמהל ול הרוי יכ השקיבו טפשמה תיבל ואמק תרבח התנפ בונשרטס לש ותעדוה תובקעב

 בונשרטס לש ותשקב יכ הרבחה הנעט רתיה ןיב .תוררובה ךילה םויסל דע ררובכ ודיקפתב

 הרבחהש רחאלו ,תוררובה הכשמנ ןהבש םייתנשמ הלעמל רחאל ודיקפתמ ררחתשהל

 הנעט דוע .תוררובה דסומ לכב תושק עגפת ,לקש ןוילימ יצחל בורק הלוהינב העיקשה

 ,בונשרטס יפלכ תוישיאה םהיתונעטב ומיזגה )לט גוזה( ינשה דצה םא םג יכ הרבחה

."םהידיל תקחשמ" ותורטפתה

 ןיינעה תוביסנב יכ ונעטו בונשרטס לש ותדמעב וכמת ,לט תידוהיו קילא ,ךוסכסל ינשה דצה

 ,םילקש יפלא תואמ תוררובה ךילה תרגסמב ומליש םה םג ,םהירבדל .הנוכנ התייה ותטלחה
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.ררובה תפלחה תא עונמל ךירצ וניא רבדה ךא

 טפשמה תיב יכ יגדטא טפושה ןייצ ,בונשרטס לש ותורטפתה תא רשאל אלש ותטלחהב

 ודיקפתב ךישמהל ררוב לע תופכל ןתינ יכ קספו ,רבעב םיימעפ המוד הלאשל שרדנ ןוילעה

 ןוילעה לש ותערכה השרדנ אל םירקמה ינשב יכ יגדטא ןייצ ,תאז םע .תומיאתמה תוביסנב

."בגא תרעה"כ ורמאנ היגוסל ויתויוסחייתהו ,םירבד לש םפוגל

 רוזחל ךירצ בונשרטס ,הרקמה תוביסנב יכ ,רומאכ ,הנקסמל טפושה עיגה רבד לש ופוסב

 םויקב םיבר םיצמאמו םימי ,םיפסכ ועקשוהש רחאל" .תוררובה ךילה תא םייסלו ודיקפתל

 ...הפקת תויהל ךישמת בונשרטס לש ותורטפתה םא ןוימטל תדרל םילולע הלא לכ ,תוררובה

 ,בונשרטס לש ותויעוצקמו ותוניגה ,ורשויב קפס םיליטמ םניא םה יכ וריהצה םידדצה ינש

 עבק ,"תוררובה תקספה תא קידצתש תישיא הליספ תליע לכ המייקתה אל םג ךכש ןוויכו

.)45529-0712 ב"פה( .טפושה
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