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בכר אוביל  תובטה 
ליג ליבקמ :
הלעוי םיבכרה 
לקוי יושירהו  רדה רמות 

ךכל תוביס   8
םירבג תוצובקש 
קיסעהל תוכירצ 

םישנ רתוי 
םינמאמ תורזועכ 
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לקסד לאירוא 
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ימל הנתמב 
םיינפוא הנקיש 

םיילמשח טסילכלכ תוריש 

יול רחש  רהוז 

ברוקמ רוקחל  הקירפאל  ועסנ  ירקוח 433 
תוקיר םיידיב  ורזחו  ץמנייטשל - 

דושחה ץמנייטש  ינבל  ברוקמ  ןר , בל  םהרבאמ  תודע  תובגל  ועסנ  בהל 433  ירקוח 
.הרהזאב ותוא  רוקחל  םתנווכבש  ועידוה  ןורחאה  עגרב  .האניגב  דחושה  תשרפב  תוברועמב 

תוקיר םיידיב  ורזחו  ךישמהל  ובריס  הנוש , הנידמב  הריקחה  להונש  ררבתהשכ 
06:48 04.03.18

: בלתויגת םהרבא 
ןר

ץמנייטש בהל 433דחושהירגינBSGRינב 
לארשי תרטשמ 

דחושה תשרפב  םידושחה  דחא  ןר , בל  םהרבאמ  תודע  תובגל  ידכ  הקירפא  םורדל  ואצי  בהל 433  ירקוח 
ושקיבו םתדמע  תא  ונישש  רחאל  תוקיר  םיידיב  ורזח  ץמנייטש , ינב  רדראילימה  לש   BSGR היירכה תרבחב 

.הרהזא תחת  ותוא  רוקחל 
 

: טסילכלכב דוע  וארק 
לארשימ טלמנש  םיקסע  שיאל  קנב  תונובשח  האיפקה  הרטשמה  ץמנייטש : לש  דחושה  תריקח 

תפרצב ץמנייטש  לש  רבעשל  ףתוש  הרקח  הרטשמה  האניגב : דחושה  תשרפ 
לארשימ טלמנש  יזכרמ  דושח  הקירפא  םורדב  הרתיא  הרטשמה  ץמנייטש : תשרפ 

.הקירפא םורדב  ץמנייטשל , ברוקמה  ןר , בל  תא  הרתיא  הרטשמה  יכ   " טסילכלכ  " ףשח ןורחאה  רבמצדב 
ההוש אוה  ותנעטל  ךא  הנשמ , רתוי  ינפל  לארשיב , הריקחה  תחיתפ  םע  םשל  טלמנ  אוה  הרטשמה , תנעטל 

.תובר םינש  רבכ  ותחפשמ  םע  םש 
 

השקב תויאקירפא  םורדה  תויושרל  תוטילקרפה  השיגה  ךכ  לשבו  הריקחה , ךרוצל  לארשיל  בושל  ברסמ  ןר  בל 
.ימוקמ ןיד  יכרוע  דרשמ  תועצמאב  הטלחהה  לע  ררע  שיגה  ךא  הריקחל , ןר  בל  ןמוז  ךכ  תובקעב  .ןיד  רוקיחל 

 
הדיחיה  ) "ה חאי ירקוח  תוחכונב  הקירפא  םורדב  רבעש  עובשב  םייקתהל  היה  רומאו  רדסוה  ןידה  רוקיח 

ןידה יכרועו  ןר  בל  לש  םילארשיה  וירוגנס  יאקירפא , םורדה  עבותה  בהלבש 433 , האנוה ) תוריקחל  תיצראה 
ירקוח ועיתפה  דבלב , תודע  רוסמי  ןר  בל  יכ  טלחוה  תונידמה  ןיב  םוכיסה  תרגסמבש  ףא  םלוא  .ולש  םיימוקמה 

.השרפב דושחכ  הרהזא  תחת  ותוא  ורקחיש  וזירכהשכ  םיחכונה  תא  "ה  חאי
 

טסילכלכל ידעלב 
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הרועמ םרוג  רפיס  תפסונ ," השיגפ  העבקנ  ןכמ  רחאל  םוי  ךא  םכרדל , וכלה  םידדצהו  הצצופתה  השיגפה  "

, ותטישל .ותסרג  אולמ  תא  רוסמלו  הרהזא  תחת  רקחיהל  ןר  בל  םיכסה  וזה  השיגפב  טסילכלכ ." םיטרפב ל"
.הריבע לכ  עציב  אלש  חיכוהל  ותלוכיב  שי  יכו  וישעמב  בבר  לפנ  אל  יכ  החיכומ  ותסרג 

 
םינפ לא  םינפ  תולאש  הרהזא  תחת  רקחנה  דושחה  תא  םילאוש  םירקוחה  ותרגסמבש  לארשיב , ךילהל  דוגינב 

םירקוחה םש  .הנוש  ןפואב  תולהנתמ  הלאכ  תוריקח  הקירפא  םורדבש  ירה  ויתובושת , תא  בתכב  םידעתמו 
השיגפ התואב  .ריהצת  ןיעמכ  בתכב  תובושתה  תא  םיריבעמ  הלאו  וחוכ , יאבלו  דושחל  תולאש  תמישר  םישיגמ 

לבוקמכ וז , ךרדב  עצבתת  הרהזא  תחת  הריקחה  יכ  ימוקמה  עבותה  עידוה  הקירפא  םורדב  רבעש  עובשב 
.רבד התלעה  אל  וז  השיגפ  םגו  ךכל  ובריס  בהל 433  ירקוח  םלוא  הנידמב ,

 
המ הרהזא -  תחת  הריקח  אללו  תודע  אלל  תוקיר -  םיידיב  לארשיל  בהל 433  ירקוח  ורזח  רבד  לש  ופוסב 

, ךכל רבעמ  .םיפסונ  םיברועמ  לש  םניינעבו  ץמנייטש  לש  וניינעב  תלהנתמה  הריקחה  תא  רתוי  דוע  בכעל  יופצש 
יבגל טסילכלכ "  " תיינפל ובישה  אל  הרטשמב  .רוביצה  יפסכו  הריקחה  יפסכ  זובזבב  רבודמ  יכ  םשורה  רצונ 

". תולהנתמ תוריקחל  םיסחייתמ  ונניא   " יכ ורסמ  הבוגתב  .ץמנייטש  תריקח  לע  הרקמה  תעפשה 
 

תירותסמה הרבחהו  םיטלמנה  םיפתושה  דחושה ,
 

האניג אישנל  רלוד  ןוילימ   30 ־כ לש  ףקיהב  דחוש  ימולשת  תרבעהל  תימואלניב  הריקח  תלהנתמ  ץמנייטש  דגנ 
ומדקיש ךכל  הרומתב  תאז  םינשה 2008-2012 . ןיב  רוט , ידאממ  ותשאל  ןכו  רטפנש , הטנוק  הנאסנ  רבעשל 

.BSGR ותטילשבש היירכה  תרבח  לש  םייקסעה  םיסרטניאה  תא 
 

הרכמב לזרב  תרפע  לש  היירכ  ןוישירב  תוכזל  ץמנייטשל  םיינשה  ועייס  דחושה  ימולשתל  הרומתב  דשחה , יפ  לע 
.ואדנמיס הנידמב , לודגה 

 
םה םג  םידושחה  ץמנייטשל , םיברוקמה  םיקסע  ישנא  ינש  יכ  לארשי  תרטשמ  הנעט  הריקחה  תחיתפ  םע 

אל ותסרגלש  תושו ,' חוחד  דרשממ  חוחד  ליגו  גרבנטור  תילג  ידי  לע  גצוימה  ןר , בל  לארשימ —  וטלמנ  השרפב ,
ירואו ןמדלוג  יבוק  "ד  הוע ידי  לע  גצוימה  יונ , לאכימו  ותחפשמ , םע  תובר  םינש  הקירפא  םורדב  יח  אלא  טלמנ 

.ןמדלוג
 



 
לש היירכה  תרבח  דשחה  יפ  לע  השמתשה  הבש  (, Pentler  ) רלטנפ םשב  הרבחב  תוינמ  ילעב  ויה  יונו  ןר  בל 
םיינשה לש  םינוש  םיסכנ  האיפקה  הרטשמה  .האניגב  לשממ  ידיקפל  דחוש  ימולשת  תרבעהל  רוניצכ  ץמנייטש 

.לארשיב
 

ירקוח ידי  לע  דחושב  ךוויתל  דשחב  תפרצב  םינורחאה  םישדוחב  רקחנ  ץמנייטש , לש  רבעשל  ופתוש  יונ ,
, םהירבדל תאז , .ןיד  רוקיחל  השקב  ושיגהש  רחאל  יונ  תא  רוקחל  תנמ  לע  תפרצל  וסט  םירקוחה  .הרטשמה 

.הריקחל ץראל  עיגהל  בריסש  רחאל 
 

אישנה תשאל  ףסכ  תופטעמ  ריבעהש  חתפמה  דע 
 

לעו האניגב , תרושקת  תרבחב  רבעב  דבעש  ילארשי  לש  תודע  הרטשמה  ידיב  טסילכלכ ," רבעב ב" ףשחנש  יפכ 
.ץמנייטש לש  ומעטמ  לשממב  םיריכבל  דחוש  יפסכ  תרבעהב  ברועמ  היה  דשחה  יפ 

 
רסמש תודעה  יפ  לע  .השרפה  תא  ןה  םג  תורקוחש  ץיוושבו , "ב  הראב תויושרה  לומ  רדסה  לע  םותח  םדא  ותוא 

ןוטלשב םינוש  םימרוגל  םינמוזמ  םע  תופטעמ  רבעב  ריבעה  אוה  "ה ,) חאי  ) האנוה תוריקחל  תיצראה  הדיחיב 
.אישנה לש  ותשא  םהבו  האניגב ,

 
םיאנותיעה ןוגרא  םייתנשכ  ינפל  םסרפש  המנפ  יכמסמב  םג  רתיה  ןיב  ףשחנ  ךכ  יונו , ןר  בל  םיקסעה  ישנא 

קירדרפ םשב  יתפרצ  םיקסע  שיא  ףסונ -  םדא  םע  רלטנפב  תוינמ  ילעב  ויה  (, ICIJ  ) ימואלניבה םירקוחה 
, האניגב דחוש  ימולשת  יבגל   FBI ־ה לש  הריקח  שבשל  ןויסינב   2014 ־ב "ב  הראב עשרוה  סניליס  (. Cilins  ) סניליס

ןודנ אוה  .םיכמסמ  דימשהל  הנממ  שקבמ  אוהשכ  רבעשל  אישנה  תשא  ידי  לע  יאשחב  טלקוהש  רחאל 
.רסאמ םייתנשל 

 
דשחה יפ  לע  םלוא  , BSGR לומ האניגב  ץועיי  הזוח  לע  המותח  התיה  השולשה , םיפתוש  ויה  הבש  רלטנפ ,

.ןוטלשב  םיריכבל  דחוש  יפסכ  תרבעהל  תוסכ  קר  הז  היה  הרטשמב ,
 

התרטמש היצריפסנוקב  הרוקמו  םינש  עברא  תרקחנ  רבכש  הנשי  השרפב  רבודמ  : " רסמנ ץמנייטש  לש  ומעטמ 
היצריפסנוקה לכ  .ץמנייטש  לש  בוטה  ומשב  עוגפל  ןויסנ  ךות  ןידכ  אלש   BSGR לש היתויוכז  תא  עיקפהל 

תא םג  ךכמ  האצותכו  ללוש  האניג  תלשממ  תא  וכילוהש  רקש  תודעו  היוקל  תיתייאר  תיתשת  לע  תססובמ 
ירוחאמ םידמועש  םימרוגה  ופשחייו  רואל  אצת  תמאהש  םיענכושמ  ונא  .לארשיבו  ץיוושב  הריקחה  תויושר 

תא לבקל  הרטמב  האניג  תלשממ  דגנ  תימואלניב  תוררוב  תלהנמ   BSGR סורוס. גרו ' םשארבו ג' אוושה  תלילע 
". הרזח היתויוכז 

ףרוצ ימענ  םוליצ : ץמנייטש ינב 

םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

, םילדבהה םיספסוחמו : םיקלח  דש  ילתשמ 
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