
201315:22לירפא30 ישילשםוי

VIP-ל תופרטצהתובוגת  |  News1.co.ilןוספלוו רפוע

עבטמ אוה ןיוקטיבה םאה:וטילחי הלשממה יפוג
 רצואב דרשמב עבטמ יתוריש ינתונ תדיחי
 םימיב םינד ןוה תנבלה רוסיאל תושרהו

 ןכא אוה ילאוטריווה עבטמה םאה הלא
 םאהו ,ילארשיה קוחה תניחבמ עבטמ
 תנבלה רוסיא יללכ תויחנה וילע תולח
ןוה

▪▪▪
 רצואה דרשמב עבטמ יתוריש ינתונ תדיחי

 ,ןוה תנבלהרוסיאל תושרהו ,רבצ באוי תושארב
 תא הלא םימיב תונחוב ,סדנל לופ תושארב
 ,ןיוקטיבה ,ילאוטריווה ףסכה לש יטפשמה ודמעמ
 ךכ .םיבורקה םימיב ןתטלחה תא םסרפל תודמועו
.)29.4.13 ,'ב( םויה עדונ

 ביבס םיעוריאה תובקעב םימייקתמ םינוידה
 ןידה יכרוע דרשמ לש תיפיצפס היינפ תובקעב ןכו ,םינורחאה תועובשב ילאוטריווה עבטמה
 לש ליוקטיב תרבח ,לארשיב םייתוהמהו םיקיתווה ןיוקטיבה ינקחשמ דחא םשב ,'תושו ןמדלוג
 ץראב םילעופה םירחא םינייכז/םינקחשל סחיב םג ,הבר תובישח הטלחהל .דלפנזור ינמ
 ,ילאוטריווה עבטמה ישכור רוביצלו,)ו.ע- המצעשכל תונייכז תטישב לעופ וניא ןיוקטיבה(
ךות ,תויושרל םתוליעפ לע חוודל ושרדיי ילאוטריווה ףסכה ינייכז ובש ןפואה עבקיי ךכש רחאמ
.לארשיב ןוה תנבלה רוסיא יללכ תויחנה יפ-לע ,עבטמה ישכור תומש תפישח

 יתוריש ינתונ לע חוקיפהו םושירה יללכ וילע ולוחי אל ,עבטמכ רכוי אל ןיוקטיבה םא ,דגנמ
.עבטמ

 םוחתב,רתיה ןיב ,החמתמה ןיד יכרוע דרשמ לש ויתוריש תא רכש ילארשיה ןייכזהש הביסה
 תוקזחתה לשב םיכלוהו םילדגה תוליעפה יחפנ רואל יכ הדבועהמ תעבונ ,ןוה תנבלה רוסיא
 יפלא תואמ לש לדוג ירדסל ותוליעפ יפקיה תא ביחרה ילארשיה ןייכזה ,םלועב ןיוקטיבה דסומ
.שדוחב םילקש

 תודוא לע תולאש לואשל ולחה ,ןוה תנבלה רוסיא קוחמ תועבונה תויגוסל םישיגרה ,םיקנבה
- תיטפשמ תעד תווח ושקיבו ,עבטמה ישכורמ ונובשחל םיסנכנש םיפסכה רוקמ ,ןייכזה תוליעפ
.ןוה תנבלה רוסיא קוח תוארוה הילע תולחש תוליעפב אמש וא הניקת תוליעפב רבודמ םאה

 ןיוקטיבה יכ ,תיטפשמ תעד תווחב הבוגמה ,הנקסמל ועיגהו ,היגוסב ונד 'תושו ןמדלוג דרשמב
 ,רצואה דרשמב עבטמ יתוריש ינתונ םשר לצא ותוא םושרל ןתינ אל ןכלו ,"עבטמ"הווהמ וניא
."עבטמ יתוריש ןתונ"כ לארשיב םי'גניי'צה לע חוקיפו םושירל יארחאה

 תרדסהל מ"ומ עגרכ להנתמ ,ינשדח םוחתב רבודמש רחאמ יכ ,סרוג 'תושו ןמדלוג דרשמ
 רוסיאל תושרהו עבטמ יתוריש ינתונ םשר ,לארשי קנב לומ ילאוטריווה עבטמב יקוחה שומישה
.ןוה תנבלה

 יללכ תא ,לדג וב תוליעפה ףקיהש,ילאוטריווה ףסכה לע ליחהל םינווכתמ ,תירבה תוצראב
.Western Union ומכ תורבח לע םילחש יפכ ןוה תנבלה רוסיא

 םיללכב דומעל ושרדיי ,ןייל-ןוא ילאוטריווה עבטמב ורחסיש םיפוג ,לנרו'ג טירטס לווה יפ-לע
 רחוסש ימ,ךכמ הרתי .רלוד10,000 לעמ לש ףקיהב הרבעה לכ לע חווידו םושיר םיבייחמה
.ילאוטריו אלו ליגר עבטמ הז היה וליאכ ,םילבוקמה םיללכב דומעל שרדיי ,רחא לש ומשב

לפנו- קניז רעשה

 םיניוקטיבה .םיבשחמ תשר תועצמאב יפותיש ןפואב להונמה רזובמ ילטיגיד רצומ אוה ןיוקטיב
 םניאו םמצע ינפב םידמוע םיניוקטיב .טנרטניאה ךרד םתוא ריבעהל ןתינו בשחמה לע םירמשנ
 יפל עבקנה ףצ ךרע שי םיניוקטיבל,תאז םע .םהשלכ תיסנניפ תובייחתה וא עבטמ םיגציימ
.רחסמה תוריזב שוקיבו עציה

 תילאבולגה הירטסיההמ קלחכ ,לפנ ךכ רחאו קניז ןיוקטיבה לש ורעש ,םינורחאה תועובשב

 תואמל ותוליעפ ביחרה ילארשיה ןקחשה .ןיוקטיב
]AP:םוליצ[ שדוחב םילקש יפלא
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 ץצופתתש העובבו הדימריפ תעקשהב רבודמ יכ םינעוטה שי ,התעו ,ילאוטריווה עבטמה ביבס
.םימימתה םיעיקשמה לש םפוצרפב

 התסוכ אל ןיידעש תינשדח היגוס איה ןייוקטיבה לש היגוסה ןכא" :הבוגתב רסמ ןמדלוג ד"וע
ןכש ,הרירב ןיא ונרעצל ךא ,הנמז תא המידקמ הרואכל לארשי םנמוא.תמייקה הקיקחב
 ונא .ןיוקטיב תיינק לש םירוזחמה לש םילדגו םיכלוהה םיחפנה רואל ,םיבר םיישק ורצי םיקנבה
 לכות הטושפ תיסחיו תיטקרפ ךרדבו וניתועצה תא לבקת ןוה תנבלה רוסיאל תושרהש הוקת
שדחה 'עבטמ'ב תוליעפה תא רשפאל ןיידעו ןיוקטיב תשיכרל םישמשמה םיפסכה לע טולשל
."םלועב הצואת רבוצש
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:םיישיא םימורופ/תויגת

 לארשי קנב ןוה תנבלה

הספדהל ןאכ ץחל
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