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לש ותודעל  םידגנתמ  רעס  לאגי  לש  ויטילקרפ 
םיסימה תושר  תשרפב  אצמ 

הנתומ וניא  אצמ  לש  ןועיטה  רדסה  : " השרפב םימשאנה  תנומשמ  דחא  רעס , לש  וירוגינס 
ותוכזב יהשלכ  העיגפ  אצמ  לש  ותדעהב  ןיא  : " הבוגתב תוטילקרפה  העיבת ;" דעכ  ותודעב 

" ןגוה ךילהל  רעס  לש 
15:14 19.01.11

: לאגיתויגת
רעס

חוחד אצמליג  יק  גרבנטורג' תושרתילג  תשרפ 
םיסמה

העיבתה םעטמ  דיעי  אצמ  יק  יכ ג' תודגנתה  םויה  ושיגה  םיסמה , תושר  תשרפ  ימשאנמ  רעס , לאגי  לש  וטילקרפ 
תילגו חוחד  ליג  ןידה  יכרוע  רעס , לש  וירוגנס  ידי  לע  זכרמ  יזוחמה  טפשמה  תיבל  השגוה  השקבה  .השרפב 
טפשמה תיבמ  השקיבו  השקבל  תודגנתה  תוטיקלרפה  השיגה  הבוגתב  .תושו  חוחד  םרב  דרשממ  גרבנטור 

.העיבתה םעטמ  אצמ  לש  ותודע  תא  רשפאל 
 

אצמ לש  ותפסוה  : " םתנעטל .העיבת  דעכ  אצמ  לש  ותודעב  הנתומ  וניא  ןועיטה  רדסה  רעס , לש  וירוגנס  ירבדל 
שארמ הריהצה  רשא  םידעה  לכ  תא  הדיעה  העיבתהש  רחאל  רחואמ , הכ  בלשב  העיבתה  ידע  תמישרל 

הלעמ מ-50 ודיעהש  רחאלו  המעטמ , םינורחאה  םידעה  ולאש  הפ  - לעב םידדצל  העידוהו  םאיבהל , התנווכב 
.השקבב בתכנ  ךכ  ק.ה ,”) רעס - לעגי   ) םשאנה 4 לש  ותנגהב  השק  העיגפ  הווהמ  העיבת , ידע 

 
תוטילקרפה השיגה  רעס  לאגי  לש  ותשקבל  הבוגתב 

אצמ יק  לש ג' ותודע  תא  רשפאל  שי  יכ  הנעט  םש  .תודגנתה 
תא ףיסוהל  ושקיב  יכ  םינעוט  תוטילקרפב  .העיבת  דעכ 

.העיבתה תשרפ  המייתסה  םרטב  דוע  העיבת  דעכ  אצמ 
 

תיב ינפב  דיעהל  רומא  היה  אצמ  יק  ג'  :" םתבוגת יפ  לע 
תידגנ הריקחב  הירחאלו  תכשוממ  תישאר  תודעב  טפשמה 
תליחתמ רבכ  לכל  רורב  היה  ותודע  רבד  .תוחפ  אל  תכשוממ 

ותודע לש  הברה  התובישח  הרורב  ןכו  טפשמה  תיבב  םינוידה 
תיב ינפב  האלמה  הנומתה  תשירפו  תמאה  יוליג  ךרוצל 
םייטנוולר וישעמ  רשא  יזכרמ  םשאנב  רבודמו  תויה  טפשמה 
םיסחוימה םימושיאה  לכלו  םושיאה  בתכב  םימושיאה  בורל 
העיגפ העיבת  דעכ  אצמ  לש  ותדעהב  ןיא  .רעס  לאגיל 

". ויתויוכזמ יהשלכ  תוכז  לש  חופיק  הב  ןיאו  ןגוה  ךילהל  רעס  לש  ותוכזב  יהשלכ 
 

לש ותודעהל  םידגנתמ  םניא  יכ  ןוידה  תרגסמב  ועידוה  השרפב  םירחאה  םירוגנסה  תשש  תוטילקרפה , ירבדל 
.העיבת דעכ  אצמ 

 
יבוק "ח  ור יכ  היה  דשחה  .םיסמה  תושר  תשרפב  םידושחהמ  הנומש  דגנ  םושיא  יבתכ  ושגוה  ילויב 2009  רוכזכ ,

םישנאל דחוש  הרואכל  ונתנ  תושרב , םיסרטניא  ילעבו  םייטרפ  םיקסע  ישנא  םנהש  ישארק , םרויו  רוג  ןב 
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םישנאל דחוש  הרואכל  ונתנ  תושרב , םיסרטניא  ילעבו  םייטרפ  םיקסע  ישנא  םנהש  ישארק , םרויו  רוג  ןב 
אצמ לש  ותוביוחממ  העבנ  םיסמה  תושרב  הרואכל  םתעפשה  .תושרה  ךותב  םייונימב  וברעתהו  תושרב 

התיהש ןקז , הלוש  לש  היחא  ישארק  לש  ותויה  לשבו  תושרה  להנמל  ותריחבל  לועפל  םתחטבה  לשב  םהיפלכ 
.טרמלוא לש  ותכשל  תלהנמ 

 
תוריבעהמ דחושה  ףיעס  קחמנ  ויפ  לע  ןועיט  רדסה  לע  השרפב  יזכרמה  םשאנה  אצמ , םתח  ראוניב 2011  ב9 
רזגנ םרט  אצמ  לש  ושנוע  .דחוש  ןתמל  עויס  לש  דחא  ףיעסו  םינומא  תרפה  יפיעס  וראשנו 5  ול  וסחויש 
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