
 אוה- םינש25 דועב ילארשיה קשמל זגב רסוח ינפמ ששחה"
"ךחוגמ טושפ
 היה זגה- אצוימ היה אל םא" .םיסנניפ רובת תרבח ל"כנמ ,רובת לאכימ רמא ךכ
 "תושפטל למסו הרובק תבצמב המדאה הבעמב ראשנ
19/06/2013|ביבא רהס

יאדוובו תרתוימ העינכ אלא הניא 'לארשיב תראשנה' זגה תומכ תלדגה לע העדוהה"
 םהב םירחא תומוקמב םיער םימי הריכזמו בוחרה לש חור יכלהל ,ףועמ תרסח
 תרבח ל"כנמ ,רובת לאכימ םויה ביגמ ךכ "םייגטרטסא םיכלהמ ביתכה בוחרה
 ,דיפל ,רצואה רש םע דחיב הלשממה שאר תטלחהל ,םיסנניפו הלכלכ רובת ץועייה
40% לע דומעי אוצייל רתויש זגה ףקיה היפל ,םולש ןבליס ,היגרנאה רשו

 .םירגאמהמ

 הלא לכ" ,רובת רמא "המדאב זגה תרימשו קשמה תבוט ןיב רשק םוש ןיא"
 ותמצוע תאו 2008 רבשמ תא וזח אל ,לארשי לש זגה יכרצ לע םירבדמש
 םזינומוקה תוטטומתה תא ,ונמזב וא קובסייפ לש התיילע תא וזח אל ,תכשמתמה
 ."זגה תוילגת תא וזח אל יאדווב םה .םירחא םירבד הברה וזח אלו
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 םילובקתה תא תחקל ףידעו אוצייב רתוי לודג ךרע שי םויה זגל" יכ ףיסומ רובת
 תוחתפתהה לע הנעטה ןיינעב ."םיבוט קוש יריחמב רוכמל חילצנש תומכ לכמ
 ןווגמב תוצאומ תויוחתפתה רואל" יכ רובת בישמ ,דיתעב היופצה תיגולונכטה
 היגולונכטה ,םינש 25 דועב יאדוובו ,םינש 10 דועב יכ יופצ ,עדמו היגולונכט ימוחת
 םילובקתה תא לבקנ אל ירה זאו ,הנימזו הלוז היהת םישדחתמ תורוקממ לוצינ לש
 רצוקו תושפיטל למסו הרובק תבצמכ המדאה הבעמב ראשיי זגהו לבקל ונלוכיש
 ."תואר

 רתוי אל אוה ,םינש 25 דועב ילארשיה קשמל זגב רסוח ינפמ לוכיבכ ששחה"
 ,והשמ עיקשהל םאו ,זגה ילובקת תא םסקמלו תשעתהל תבייח הלשממה .ךחוגממ
 תועקשהבו בוח תנטקהב לבקנש םיפסכה תא אלא ,םיה הבעמב זגה תא אל הז ירה
 יבחרב תועקשהב םג ןכו ,ךוניחבו הרבחב םה תובינמ תועקשה רשאכ ,תובינמ
 המ הווש היהי אל דיתעב זגהש םה םייוכיסה בור .תיגברונה ןרקל המודב םלועה
 ."םויה הווש אוהש

 הנומתל תחתמ ינמיה דצב 'ץלמה' רותפכ לע וצחל ?הבתכה תא םתבהא

 :אשונב תופסונ תובתכל

.'רמת' רגאממ אוציי רסאי העש יפל ,אוצייל הנפוי זגהמ 40% קר :עירכה והינתנ

."צ"גבל ךלנ ,דוש אוה זגה אוציי" - תפקות 'ץיבומיחי

."הרסוה הננעה ,זגה קוש תוחתפתהל לודג דעצ" :םיטסילנאה תבוגת
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