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רוסמל ביוח  קנבה  האנוהל ; ןברוק  לפנ  חוקל 
לכונה לש  שקה  תונובשח  לע  עדימ 

תאז לכונ , ליעפהש  שק  תונובשח  לע  עדימ  חוקלל  רוסמל  דוגא  קנב  לע  הפכ  "ש  מהיב
ןויסיחל הנעטב  עדימה  תא  רוסמל  בריסש  תורמל 

09:13 22.07.13

: שקהאנוהתויגת קנבןובשח 
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ןויבס עציבש  האנוהמ  עגפנש  חוקלל  רוסמל  דוגא  קנב  לע  ףפוקסורג  רפוע  טפושה ד"ר  הפכ  רבעש  עובשב 
קנבהמ לקש  ןוילימ  עבת 4.7  ץיבורזיל  ירוגרג  .ןויסיחל  הנעטב  רוסמל , בריס  קנבהש  םיבר  םירמוח  .יטפשמ 

.לכונה םע  יביטקא  ןפואב  הלועפ  ףתיש  קנבהש  הנעטב  גרבנטור  תילגו  חוחד  ליג  "ד  הוע תועצמאב 
 

ימע ןב  םש  לע  חתפש  שק  תונובשח  תועצמאב  לעפ  רסאמ , תונש  הנומש  הצירו  האנוהב  עשרוהש  יטפשמ ,
בריס םידגנתמ , םניאש  ןהק־רב  יור  "ד  וע תועצמאב  ועידוה  םיינשהש  ףא  .היגלב  יחרזא  ותבו  בא  שירפ , ןילאו 

.עדימה תא  רוסמל  קנבה 
 

 
ישעמ לע  תססובמ  הלוכ  העיבתה  ןוויכ ש" עדימה , תא  רוסמל  קנבה  לעש  העבק  תויח  רתסא  ןוילעה  תטפוש 
קנבה תא  בייח  ףפוקסורג  טפושהו  יזוחמל  רזחוה  ןוידה  ולא ." תונובשח  תועצמאב  ועצוב  ןעטנה  יפלש  המרמ 
תנבלה רוסיאל  תושרל  םיחווידה  ומכ  םיפסונ , םירמוחו  שירפ  לש  שקה  תונובשחמ  עדימה  תא  עבותל  ריבעהל 
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עיגהל סאמנ  תוינפיל  תוכילהו ? םיסומינ 
הדובעל בקע  ילענב 

הבוגת בותכ 

זזאב

תנבלה רוסיאל  תושרל  םיחווידה  ומכ  םיפסונ , םירמוחו  שירפ  לש  שקה  תונובשחמ  עדימה  תא  עבותל  ריבעהל 
הנעטב ודגנתה  קובניול , .ב  דרשממ  ןמרלק  תיריאו  ץיבוביל  ריאי  "ד  הוע קנבה , יטילקרפ  .הלא  תונובשחב  ןוה 

.ןוה תנבלה  רוסיא  קוחב  תוידוסהו  ןויסיחה  תוארוהל  דגונמ  רבדהש 
 

.טפושה בתכ  םנכות ," תא  טרפל  קנבה  שרדייש  ילבמ  םיחוויד  ורסמנ  םא  עידוהל  קנבל  תורוהל  םוקמ  שי  "
 

". קנבהמ ערפיהל  הסנמ  וישכעו  יטפשמל  םיפסכ  ןתנש  עבותבו  הנש  ינפלמ 20  עוריאב  רבודמ  : " הבוגתב דוגא 
.ילמיסקמ יוליגו  תרבגומ  תוריהז  לש  תובוחמ  רוטפ  וניא  קנבהש  דגנמ  םינעוט  גרבנטורו  חוחד 
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