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החכוהל תושק  תוריבע  ןוה : תנבלהו  דחוש 
םילודגה תומשה  .ךוניחה  אלו  הלכלכה  אל  םולשה , אלו  ןוחטיבה  אל 

תנבלה ו" דחוש "  " םילימה דצל  הנורחאל  םיבככמ  תילארשיה  הרבחב 
םיפשוח ןבלה  ןוראווצהו  האנוהה  תוריבע  םוחתב  םיחמומ  ינש  ןוה ."
תרשקתמ דציכ  הריקחה : יתווצ  ינפב  םיבצינש  םירגתאהו  תומלידה  תא 

? ךכ לכ  בושח  הנידמה  דע  עודמו  ןוה  תנבלהל  דחושה  תריבע 
00:09  , 08.06.10 ןורחא  : ןוכדע  לקנרפ יליב 

םיגאדומ םיחרזאה 
דחוש םילבקמ  ונירחבנ  רוביצהמ :  40%

היינב ירושיאל 
לקנרפ יליב 

יבשותמ ת"א שילש  ינשל  בורק  הלגמ :  TRI םתור לש  רקס 
םידבוע יכ  םיכירעמ  םילשורי  יבשותמ  תיצחממ  הלעמלו 

היינב תופסות  רשאל  ידכ  דחוש  םילבקמ  םריעב  םיריכב 
םיטקיורפל

היינב ירושיאל  דחוש  םילבקמ  רוביצ  ירחבנ  : 40%

תלבקל דשחב  הלא  םימיב  םירקחנ  רוביצ  ירחבנו  םיריכב  לש  הרוש  דבל : אל  טרמלוא 
, הלא םיחוויד  עקר  לע  .היינב  תולקה  ןתמו  דנלילוה  טקיורפ  םודיקל  הרומתב  דחוש 

יכ ב )'  ) רקובב לומתא  ףשח   TRI םתור םירקסה  ןוכמ  לש  רקס  שידא : רתונ  אל  רוביצה 
תופסות רשאל  ידכ  דחוש  םילבקמ  םריעב , רוביצה  ירחבנש  םיבשוח  הייסולכואהמ  כ-40% 

.םיטקיורפל היינב 
 

ינפב םיבצינ  דחוש , תריבע  רבדב  דשח  חיכוהל  םישקבמש  הרטשמה  ירקוח  לבא 
דחושה תריבע  תרשקתמ  דציכ  .תפעוסמ  הריקח  הכירצמה  הטושפ , אל  המישמ 

ךכ לכ  הנידמה  דע  עודמו  הרטשמה  ירקוח  ינפב  תודמוע  תומישמ  הזיא  ןוה , תנבלהל 
? דחוש תריבעב  רבודמ  רשאכ  בושח 

 
הנידמה תא  תוריעסמש  תוריקחה 

ליבקמב ןמזוה  רסמ  ירוא  הריקח , דועמ  אצי  טרמלוא  •
ןועשה דגנ  ץורמב  "ה  חאי דגנ 100 : דחא  קית  •

" יל לקוה  : " תיב רצעמל  ררחוש  רנקנד  ינד  •
הקיתש  רובע  ףסכ  םכסה -  "ג : רב דחושה   •

 
ריבסמ ןבל , ןוראווצ  תוריבעב  החמומו  תושו ' חוחד  םרב   " דרשמב ףתוש  חוחד , ליג  "ד  וע
ףאל רשאכ  לבקמו , ןתונ  הריבעל : םידדצ  ינש  שי  ןכש  החכוהל  השק  דחושה  תריבע  יכ 

ןישנועה קוחב  תורחא  תוריבעמ  לידבהל   " .ומצע תא  לילפהל  סרטניא  ןיא  םהמ  דחא 
 - ישילש דצ  ידי  לע  ללכ  ךרדב  תופשחנ  דחושה  תוריבע  םשאנו , ןנולתמ  םייק  ןהבש 

תורב תולועפה  יתש  ןכש  דחוש , לביק  וא  ןתנש  הדומ  אל  דצ  ףא  .הפיכאה  תויושר 
". השינע

 
, שי ובש  בצמב  חוחד , ירבדל 

שי דצ  לכל  םינהנ , ינש  הרואכל ,
, ןיידעו .ומצע  לע  ןגהל  סרטניא 

הנידמה תוטילקרפש  עגרב 
, םושיא בתכ  שיגהל  הטילחמ 

ריבס יוכיס  םייקתהל  ךירצ 
.האשרהל הלעמו 

 
רוסיא םוחת  להנמ  ומס , רעס 
יעלקלא תמריפב  ןוה  תנבלה 
תרוקיבב החמתמה  ברונומ 

רקוח ורבעב  היה  תיתריקח ,
בהל  ) האנוה תוריקחל  הדיחיב 

ןתינ דחושההש  הדבועב  ןומט  דחושה  תריבע  תחכוהב  יושקה  יכ  ריבסמ  אוה  (. 433
.דועית אלל  םיפסכ  ינפלח  לצא  תודפנש  תואחמהב  וא  ןמוזמב  ללכ  ךרדב 

 
.טוח לש  הצק  רתאל  םישרדנש  הרטשמה , ירקוח  ינפב  בר  ישוק  דימעמ  הז  בצמ  וירבדל ,
םניא עבטמ  יתורש  ינתונש  רחאמ  רתויב , תיתייעב  המישמ  איה  םימושיר  דועית  תאיצמ  "
.ריבסמ אוה  שק ," ישנא  תועצמאב  השענ  תואחמהה  ןויכינ  תחא , אלו  הכלהכ  םיחקופמ 

 
שיש דחושה , לבקמל  רושקה  ףוגל  המורתכ  תועצבתמ  דחוש  תרבעהל  םיכרדהמ  קלח 

תיישרפב יכ  ומס , םיגדמ  לשמל  ךכ  .ףסכה  תא  ונממ  איצוהל  תלוכי  וא  וב  ןיינע  ול 
ןתינש דחושמ  קלחכ  הרש ," די   " תתומעל םילקש  ינוילמ  הרואכל  ורבעוה  דנלילוה ,
םיקהו םילשורי  תייריעב  טרמלוא  לש  ונגסכ  ןהיכש  ימ  יקסנאילפול , ירואל  הרואכל 

.דנלילוה אשונ  תא  םדקיש  תנמ  לע  תאז  התומעה , תא  ותעשב 
 

םג רחא , וא  הזכ  ףוגל  ףסכ  םורתל  רסוא  וניא  קוחהש  , " ומס ףיסומ  רוכזל ," שי  "
הנתינ המורתהש  חיכוהל , הריקחה  תווצ  לע  ךכיפל , .תוריחבל  דדומתמב  רבודמשכ 
םיפסכה יכ  תוחיכומה  תויאר  אוצמל  םירקוחה  לע  ךכ , ךרוצל  .האנה  תבוטמ  האצותכ 

דשחה תא  קזחל  לוכיה  רבד  תרחא , היצאוטיסב  םימרתנ  ויה  אל  םדא -  ותואל  ומרתנש 
". דחושל

 
תדוקנמ םיאצוי  םירקוחה  דחוש -  תוריקחב  תובר  םימעפ  הרוקש  יפכ  יכ  ומס , ןייצמ  דוע 

תויאר ףוסיאב  ךרוצ  שי  ןכלו  ותוא  ולילפיש  םיטרפ  רוסמי  אל  דושחה  יכ  החנה 
אל םלועמ  דנלילוה  ימזי  יכ  ולגי  דנלילוה  תיישרפב  םירקוחה  םא  לשמל , ךכ ,  " .תויביטיזופ

איה המורתש  םיחיכומ  ךיא 
? דחוש

םרמע רפוע  םוליצ :

םינהנ םידדצה  ינש 
AFP םוליצ :

דחוש לע  רבדנ  הזה  ץיקב 
ןינקעו ידוד  םוליצ :

.רוחשל ךפה  ןבלה  ףסכה 
רנקנד

םלעומ יבא  םוליצ :

חוחד ליג  "ד  וע
ינומרח לג  םוליצ :

ביבא טנרטניאלת 
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תנעט תא  קזחי  רבדה  יזא  עקרקה -  דועי  יונישל  ךומסב  אלא  הרש " די   " תתומעל ומרת 
ירוא תא  םירשוקה  קנב  תונובשח  ינימ  לכ  םירקוחה  ולגי  םא  םג , ךכ  .דחושה 

.ריבסמ אוה  טקייורפה ," ימזיל  יקסנאילפול 
 

הנידמה דע  לש  ודיקפת 
תלהנה  " ןיעמ םהשלכ –  םימושיר  אוצמל  םיבר  םיצמאמ  השוע  הרטשמה  יכ  ןייצמ  ומס 
ביתנ ןיאש  הדבועה  בורל , םלוא  םידדצה , ןיב  רשקה  לע  הדיעמה  תימינפ - " תונובשח 
תחכוה לע  השקמ  םולשת  לביק  ןכא  דחושה  לבקמ  יכ  תיביטיזופ  החכוה  וא  םינמוזמ 

.הריבעה תודוסימ  דחא  וניהש  ףסכה -  תלבק  ביכרמ 
 

השיגה תא  םירקוחה  ינפב  לולסיש  הנידמ  דע  סייגל  וירבדל , תשרדנ  הרטשמה  ךכ  םושמ 
דע לש  ףסונ  דיקפת  יכ  ריבסמ  ומס  .םינושה  םימכסהל  םיידוסה ,"  " קנבה תונובשחל 
, דחושה ןתונו  דחושה  לבקמ  לש  הלועפ  סופד  רייצל  םירקוחל  עייסל  אוה  הנידמה  

.המודכו דחי  םלוכ  תא  ושיגפהש  םיעורא  םישגפמ , וכרענ  םהבש  ןולמ  יתב  תמגוד 
 

לכ הרואכל  םיעיפומ  ובש  רפסה "  " תא ושפיח  םלוכ  ןאנפ ז"ל  - ינומ  אשונב  לשמל , ךכ  "
", ינומ לצא  םיפסכ  ועיקשה  רשא  המודכו  םינמאמ  םיטפוש  םינקחש , לש  תומישר  םתוא 

.ומס םיגדמ 
 

דחושה ןתינ  תחא  אלש  הדבועה , אוה  הריקחה  תא  ומס  ירבדל  ךבסמש  ףסונ  טנמלא 
יקוש טורניו –  "ד  וע תיישרפב  לשמל ,  ךכ   " .יפסכ ךרע  לעב  המ  רבדב  םא  יכ  ףסכב  אל 
ךומנ החרט  רכש  תרומת  הטיול  םייטפשמ  םיתוריש  הרואכל , ןתנ  טורניו  "ד  וע הטיו .

.טורנייו "ד  וע לש  ויתוחוקלל  סמ  תולקה  קינעה  הטיו  תאז , רובעבו 
 

רכש יכ  חיכוהל  היה  םירקוחה  לע  ךא  דחוש , תרבע  ןאכ  הנשיש  ןכתיי  וז , השרפב  םג  "
יתדבועה דוסיה  יכ  אצמנש  החנהב  .דחוש  ןכא  אוה  טורנייו  "ד  וע שרדש  ךומנה  החרטה 

םיעצבמ םה  יכ  ועדי  רסומהו  לבקמה  יכ  רמואש  ישפנ  דוסי  חיכוהל  ךרוצ  ןיידע  שי  קצומ ,
". דחוש תריבע 

 
דיל דימ  םיפסכ  ורבע  םאה  ןיידע  רורב  אל  יכ  ומס , ןייצמ  רנקנד  ינד  דגנ  תודשחל  רשאב 

םמעטמ שק  שיאל  םידליה , דחאל  תידיתע  הריד  להנימה  ישארמ  ימל  החטבוה  םאהו 
ישפנו יתדבוע  דוסי  ונשי  ןכא  יכ  חיכוהל , היהי  הרטשמה  לע  וז  תיישרפב   " .המודכו

.ריבסמ אוה  דחושה ," תריבעל 
 

רמולכ תיתוגהנתה , הריבע  איה  דחושה  תריבע  הריבעה , חותינ  תניחבמ  יכ  ןייצמ  חוחד 
דבוע לע  לוחת  דחושה  תריבעש  ידכ  םיידיל , ישחומ )  ) יזיפ והשמ  תלבקב  ךרוצ  ןיאש 

ידבוע .ןיקת  להנמ  רוציל  ןוצר  אוה  דחושה  תריבע  ירוחאמ  דמועש  לאנויצרה   " .רוביצה
תוירוביצב םינוש  םיכלהמ  לע  עיפשהל  םחוכב  שיו  בר  חוכ  םהידיב  םיקיזחמ  רוביצה 

העתרה רוצית  וזש  תנמ  לע  הריבעל  הבחר  דואמ  הרדגה  רצי  קקוחמה  .תילארשיה 
.ריבסמ  אוה  רוביצה ," ישנא  ברקב 

 
ןוה תנבלהל  דחוש  ןיב  רשקה 

דעיהו רוקמה  תוהז  תרתסה  התרטמש  תיסנניפ , הלועפ  איה  ןוה  תנבלה  יכ  ריבסמ  חוחד 
ףסכ אוהש  רוחש ," ןוה   " ךופהל ןתינ  וז  ךרדב  וירבדל , .הלועפב  רבעומה  ףסכה  לש 

ןוה תנבלה  ךכ , בקע  .דשח  ררועמ  וניאש  ףסכל  דחוש ,) ןוגכ   ) תילילפ תוליעפב  ורוקמש 
.תילילפ הריבעל  תבשחנ 

 
רוסיא קוחב  יכ  ןייצמ , ומס 

לע םג  רבועכ  בשחנ  ןהילע  רבועש  ימש  תורחא , תובר  תוריבע  תועיפומ  ןוה  תנבלה 
תוריבע חצר , תונז , םירומיה , דחוש , םינמנ  וללה  תורבעה  ןיב  .ןוה  תנבלה  רוסיא  תריבע 

.דועו ךרע  תוריינ  קוח  לע 
 

" דחושה  " המ אוצמל  היהי  םירקוחה  לע  רנקנד -  תשרפ  לש  הרקמב  יכ  ףיסומ , ומס 
תא ונשיש  ךכל  הרומתב  ולביק  המ  וא  םהל  חטבוה  המ  רמולכ , להנימה , ישארל  ןתינש 

.עקרקה דועיי 
 

םיפסכש עגרב  םלוא  קוח , יפ  לע  וגשוהו  םירשכ  םניה  רנקנד  לש  ויפסכ  ונתעידי , בטימל  "
עבצנ ףסכה  יזא  םינומא , תרפהו  המרמו  דחוש , תילילפ -  הריבע  עוציבל  םישמשמ  ולא 
תיישע ןוה , תנבלהל  העצובש  הלועפה  תרשקנ  םצעב  ןאכ  .דוע  רשכ  וניא  אוהו  רוחשב 

.תוילילפ תוריבע  ךרד  ןוה 
 

וגשויש םיפסכה  דחוש -  גוסמ  תילילפ  הריבע  הרואכל  הרבענש  הז  םצעמ  רמולכ , "
םע הקסע  רגוס  היה  אל  רנקנד  הרואכל , םא , .ןוה  תנבלהב  םיעוגנ  ויהי  הריבעהמ 
עקרקה תריכמב  ףרוג  היה  רנקנדש  חוורה  ייזא  עקרקה -  דועיב  יוניש  היה  אלו  יתרפא 

ףסכ לכ  ףסכ , עצב  תרומת  עקרקה  דועי  תא  הרואכל , ונישש , עגרב  םלוא  .רשכ  היה 
.ומס םכסמ  הריבע ," ךרדב  גשוהש  ףסכ  וניה  עקרקה  תריכממ  גשוהש 
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