
ןולח רוגס

 ןרוא לש "הרט" תא םג קרפי ןמלוא ד"וע :"המדא" תשרפ
יבוק
 תפסונ תורבחל קוריפ יווצ תתל "המדא" ידבוע תשקב תא לביק ש"מהיב - )ןוכדע(

 גיצהל יבוק הסינ ,"המדא"ל ינמז קרפמ הנומש רחאל םג יכ ונעט םידבועה ? הצובקב
תוליעפ ןיידע הצובקב תופסונה תורבחה ויפל גצמ
6/6/16סבולג תוריש

-לתב יזוחמה טפשמה תיבל )'ב( םויה ושיגה יבוק ןרוא תולעבבש "המדא" תצובק ידבוע

 יגח ד"וע לש ויונימל השקב םג ומכ ,הצובקב תויונמה תורבחל קוריפ יווצ ןתמל השקב ביבא

 תא הנימו השקבה תא לביק ןייטשנרוא ןתיא טפושה .תורבחה יסכנל ינמז קרפמכ ןמלוא

 יסכנל ינמז קרפמכ ,'תושו הור הדוהי דרשממ ןמלוא יגח ד"וע ,"המדא" לש ינמזה קרפמה

 ."הרט" ןהב ,הצובקבש תורבחה

 ונייצ ,ןומכח הליג ידעו גרבנירג תויח ןידה תוכרוע ידיב םיגצוימה ,םידבועה

 הקסעש - "הרט" תרבח :תופסונ תורבח רפסמ ולעפ "המדא" תצובק תוסחב יכ םתשקבב

 סדרפ-הנימינב רוזא לע שגדב ,"המדא" תרבחל המודב( תויאלקח תועקרק רותיאו קווישב

 "הידמ גול" תרבחו ;תואתנכשמו יסנניפ ץועיי יתוריש ןתמב הקסעש - "החוטב" תרבח ;)הנח

 תויצפואב תועקשהו רחסמב וקסעש תורז תורבחל call canter יתוריש ןתמב הקסעש -

.תויראניב

 העיגה 'המדא' תצובק יכ רמול ןתינ ,ל"נה קוריפה תושקב תשגה םע" ,םויה השקבה יפל

 ."המדאב קומע המצע תא האצמו הכרד ףוסל

 קיתב ,ןמלוא ד"וע ,ינמזה קרפמה ידי-לע שגוהש חודב הבחרהב ןיוצש יפכ ,םידבועה ירבדל

 תליחת םע לועפלמ ולדח השעמל הצובקב תורבחה לכ יכ אצמנ ,"המדא" תרבח לש קוריפה

 ןיגב רכש םלוש אל הצובקה ידבוע תיברמל רשאכ ,"המדא" תרבח דגנכ םייטפשמה םיכילהה

 םידבועל תומלושמ תויהל תוכירצ ויהש תופסונ תוילאיצוס תויוכז םג ומכ ,2016 לירפא שדוח

.תורבחב םכתקסעה תפוקת ןיגב

 ,"המדא" תרבחל ינמז קרפמ יונימ רחאל םג יכ תולגל וממותשה םה ,הצובקה ידבוע ירבדל

 תורבחה ויפל גצמ גיצהל ,יבוק ןרוא ,דיחיה הלהנמו הרבחה ילעב ידי-לע תונויסינ ושענ

 תורבחמ תחא ףאש ילבמ תאזו ,תיקסע תוליעפ תומייקמו תוליעפ ןדוע הצובקב תופסונה

.םידבועה רכש םולשת תא רידסהל הגאד אל הצובקה

 קוריפ וצ ןתמל השקבב יזוחמה טפשמה תיבל תונפל ,תורבחה ידבוע וצלאנ ,ןעטנ ,ךכ בקע

 .תורבח לכל

 תואקסעב תוחוקל תואמ הרואכל ךביסש ירחא יכ "סבולג"ב םסרופ הנורחאל יכ ריכזנ

 תונובשח יפסכב הרואכל לעמש ירחאו ,"הרידל תוכז" לש הווסמב תויאלקח תועקרק תשיכרל

 .םישדח םידבוע סייגמו "ליגרכ םיקסע" רדשל ךישממ "המדא" תרבחמ יבוק ןרוא ,תונמאנה

 קרפמה תא הנימו השקבה תא לביק ןייטשנרוא ןתיא טפושה יכ םסרופ ,רומאכ ,םויה ךשמהב

 תורבחה יסכנל ינמז קרפמכ ,'תושו הור הדוהי דרשממ ןמלוא יגח ד"וע ,"המדא" לש ינמזה

 ."הרט" ןהב ,הצובקבש
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ןיד יכרוע ףילחמ יבוק ןרוא

 אוה וישכע דע :ולש ןידה יכרוע תא ףילחה ,"המדא" ילעב ,יבוק ןרוא יכ עדונ םויה ,ךכ ךותב

 .'תושו קודצ דרשמ תא רכש אוה תעכו ,סדניג דוהאו טלבדלוג ילוש ןידה יכרוע ידיב גצוי

 קסע הלהינ הרבחה ,יבוק תנעטל יכ ןיוצי גלזמה הצק לע" :הבוגתב רסמנ יבוק ןרוא םעטמ

 יתלב תוליעפ הווהמ וניא יביסרגא קוויש ;תופיקשב הכרעה תיפסכה תוליעפה ;ימיטיגל

 ריסהל שיו ;ישיא םיסכנ סוניכל וצ ןתיל םוקמ ןיא ;הרבחל יבוק לש ישיא בוח םייק אל ;תיקוח

 ."הטילשה לעב לש ומיאל עגונה לכב היציזופסידה וצ תא
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