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ןלדנו קוחטפשמהלכלכ

ןיינקותונכרצ ▪ןלדנוקוח ▪יללכטפשמ ▪הדובעיניד ▪החפשמיניד ▪תיטפשמהאופר

הנש20 לש החנזה ןיגב 'ש ףלא120 םלשת רדימעןלדנו קוח
םולשה טפשמ תיב תטפוש הקספ ,תרוקיב אלמו ףירח ןיד קספב
םידלי תבורמ החפשמל ,לקש ףלא120 לש גירח יוציפ
הרידב ורג הנש20 ךשמב" :תטפושה .רדימע תרידב תררוגתמש
"םדא ירוגמל היואר הניאש
יזנגמ לאיבא

 םע החפשמ הנכוש הב הרידב ,םישק םייוקיל הנש20 ךשמב הנקית אל רדימע
 החפשמל םלשל הרבחה תא בייח טפשמה תיב.רקויב םלשתו- םידלי הרשע
 ,הרבחה יפלכ תרוקיבב תכסוח אל תטפושהש ךות ,לקש ףלא120 ךסב יוציפ
  .החנזהה חכונ "הלילב ןושיל ולכי רדימע ידיקפ דציכ" ההות ףאו

לש טפשמה דומעב- םיניינעמ ןיד יקספ דוע ynet

 רשא ,םירדח העברא תריד רדימעמ םויה תשק החפשמה1991 תנשב
 התלבקל ךומסבו ,םירוגמל היואר התיה אל הרידה .ןסחמכ רבעב השמיש
 הלפיט אל רדימע .םישק םייוקיל לע העידוהו רדימעל החפשמה התנפ
.םינשה ךלהמב םהילע העירתהו הרזח החפשמהש ףא ,םייוקילב

 ושרד םה .רדימע תרבח תא עובתל ותבו החפשמה בא וטילחה2008 תנשב
 תורמל ,ונקות אל םייוקילהש ךכ בקע םהל המרגנש שפנה תמגוע ןיגב יוציפ
 קר ךכו .הסיכמ םינוקית ןממל הצלאנ החפשמהש ךכ לעו ,םדיצמ תובר תוינפ
 .םייוקילה ונקות ,םילשוריב םולשה טפשמ תיב תוברעתהבו ,הנש20 רובעכ
 תא תוצפל רדימע לע יכ עבקו ,העיבתה תא לביק םג טפשמה תיב ,תעכ
.לקש ףלא120-ב החפשמה

 תעבוק איה .רדימעב השק תרוקיב הכלמ ביבא תטפושה החיטה ןידה קספב

14:35 ,27.06.13 :םסרופ

רקויב םלשת רדימעו- הנש20 ךשמב הנקות אל תחנזומה הרידה

תוינק  |  עוצקמ ילעב  |  ynet  |  טנרטניא
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הרידה תפצרב םירוח

טפשמ םוחת רחב
 ןיקיזנ יניד :אמגודל

רוזא רחב
 זכרמ :אמגודל

שפח

:םוחתב םיקסועה ןיד יכרוע

שמ ,יאבג זעוב וגא
הדובע יניד

תושדח תוריד
הינש די בכר

זכרמב הפיה בשומב
םנוד יצחכ לע הליו

חולב ונאצמ

 הרידב החפשמה תא הנכישש הדבועה םצעב לשוכ ןפואב הלהנתה וז יכ
 עצבל ילבמו םירוגמל המיאתמ הרידה םא קודבל ילבמ תאז .ןסחמכ השמישש
 רחאל םג יכ הנייצ תטפושה .דועייל םיאתתש ךכ ,שארמ ףיקמ ץופיש הב
20 רובעכ קר ועצוב הלא ךא- הרידב םייוקילה לע העדי רדימע ,סולכיאה
.הנש

 הרידל רובעל החפשמל עצוה היפל רדימע תנעט תא החוד איה התקיספב
 ועצובש היתונעט תא םג ומכ ,90-ה תונשב דוע ץופישה יכרוצל תיפולח
 ,הנש20 ןתוא לכ ךשמבש ןכתיי אל יכ םג העבק תטפושה .הרידב םיצופיש
.תרחא תיפולח הריד אוצמל החילצה אל רדימע

 ישנא ידי-לע ונתינש תוח"ודב ונחבוא םייוקילה יכ הפיסוה הכלמ תטפושה
 םימ תעיבנ לע םיאצממ ולע ולאמ .רדימע גיצנ ףאו תילאיצוס תדבוע ,עוצקמ
 יכו ,םימשג ימ תרידחמ האצותכ תותלד יפוקשמב תונובקר ,הרידה יקלח בורב
 לכ יכ ועבק םיחמומה .תוביטרו שבוע ,בחטב תפצומ איהו זע רוק ררוש הרידב
 .הרידב םירוגמ תורשפא ןיא ,לדחמה רסוי אל דוע

 ירוגמל היואר הניאש הרידב םתחפשמו םיעבותה ולבס הנש20 ךשמב"
 איה .םייוקילהמ המצעב המשרתהו הרידב הרקיבש- תטפושה הבתכ ,"םדא
 .תוירחאמ קומחל התסינ רדימע ,העיבתה תשגה רחאל םג יכ הנייצ

 רידחמו ,ןיטולחל בוטר ףוצירל תחתמ לוחה לכ יכ עבקנ םיפסונ תוח"ודב
 החפשמה ךכו ,ןובקירו תוריקה לע תוירטפ וארנ ןכ ומכ .הרידה לכל תוביטר
 שבוע בורמ תוריקל תוטימו תונורא דימצהל רשפאמ וניאש בצמל העיגה
 הנכס םיווהמו םיחותפ הרידב םיבויבהש ירה ,קיפסה אל הז לכ םאו .ןובקירו

.תיתואירב

רדימע ידיקפמ הניש רידהל ךירצש בצמ
 םוי תא םייסל ולכי ,הרידה בצמ לע ועדי רשא רדימע לש םידיקפ םתוא דציכה"
 תא דירטה םיעבותה לש םבצמש ילבמ םתחפשמלו םתיבל תכללו םתדובע
 תוגרדב םידיקפ תושידא לש רואיתב ,תטפושה התהת ,"!?םתנשו םתחונמ
.סדנהמל להנממו ,"דיקפל דיקפמ 'השוריב" תוירחא וריבעהש ,תונוש

 רדימע ינועיט לע
 הבתכ ,התולהנתהו

 ןתינ יכ תטפושה
 ,"תומיטא"כ הראתל
 החפשמה יכ הפיסוהו

 חפ ותואכ" התייה
 ןיב קנאנו ץחלנה
 יגיצנ ןיבל- תואיצמה
 איה ."שיטפה- ןוטלשה
 ךכש הל רצ יכ הנייצ
 ,תיבב ונלצא" הרוק
 ."לארשי תנידמב

-לע הגצויש ,החפשמה
 קנלב רימת ד"וע ידי

 עויסל ףגאה םעטמ
 דרשמב יטפשמ
 םתנעטל ומרגנ ולא .םייתואירב םיקזנל םג הנעט ,םילשורי זוחמ-םיטפשמה
 הניא תטפושה ןידה קספב .הרידב הררוגתה ןהב תוברה םינשה לשב ,םתבל
 .דרפנ ךילהב וז הליע ןיגב עובתל החפשמל הריתה ךא ,וז היגוסל תסחייתמ

 יוציפ החפשמל םלשל רדימע תא הבייחו העיבתה תא הלביק תטפושה ,םויסל
 החפשמה העציבש םיצופיש רובעב ףלא20 םכותמ .לקש ףלא120 ךסב
 .הל המרגנש שפנה תמגוע ןיגב הרתיהו ,הרידב

"םדא ירוגמל היואר הניאש הרידב םתחפשמו םיעבותה ולבס הנש20 ךשמב"

שפחיטפשמ םוחת

ד"וע לונק ןתיא
 'סרימ'ב רבדל רתומ םאה
?הגיהנ ןמזב

ד"וע בורשא רמות
 ריעצל לקש ףלא 200

 לקש 5,100 עיקשהש
 תיתרבחה תשרב
'םירשוקמ'

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Page 2 of 5ynet הלכלכ- הנש20 לש החנזה ןיגב 'ש ףלא120 םלשת רדימע

30/06/2013http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4397875,00.html



"רדימע לש רומח לדחמ"
 ,םורדהו םילשורי תוזוחמל יטפשמ עויסל הכשלה שאר ,דלפ-רנירמוק ידע ד"וע
 ינבל הלעש רדימע לש רומח לדחמב רבודמ" יכ הטלחהה תובקעב הרמא
 יואר וניאש ןסחמב ררוגתהל וצלאנ רשאכ ,םינש לש בר לבסב החפשמה
 .םדא ירוגמל

 תורבחל וא רדימעל שיש תוירחאה תא הנוכנ ראתמ ןידה קספ יכ םירובס ונא"
 םינמנ םלוככ םבור הלא םירייד .ירוביצה ןוכישב םיריידה יפלכ תומוד תונכשמ
 לק .היתויוכז לע דומעל תלגוסמ אל רשא ,םוי תשקו השלח הייסולכוא לע
."ןגהל שי הלא לש םהיתויוכז לעש רמוחו
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הנש20 לש החנזה ןיגב 'ש ףלא120 םלשת רדימע הבתכל תובוגתה לכ
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