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הספדהל וחלש

 ליגיבא :םוליצבייבל בל
יזוע

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

'ש דראילימ2.5 הבוגב בייבל דגנ העיבת התחדנ

 ,ןטסי'גריקב בהז תיירכל הרבחב בייבל בל םיקסעה שיא לש ופתוש ,יטבניס יטרב
 תורבחל התוליעפ תא ריבעהל ידכ המרמב היסכנמ הרבחה תא ןקור בייבל יכ ןעט
טפשמ תואצוהב יטבניס תא בייחו תונעטה תא החד ש"מהיב .ותטילשבש תורחא
ילואש יפלא

 )ינב( יטרב םיקסעה שיא שיגהש העיבת )'א( םויה החד ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב
 ,הרבחב רבעשל ופתוש דגנ ,S.H.G. Golden & Silver Ltd תרבחב תוינמ לעב ,יטבניס
 הרבחב רבודמ.לקש דראילימ2.5 ךס לע הרבחב הרשמ יאשונ דגנ ןכו ,בייבל בל ןוקייטה
 הרבחה ןולשיכל יארחאה אוה הנידמב תחשומה ןוטלשה יכ עבק טפשמה תיב .ןטסי'גריקב בהז תיירכל
.בייבל אלו-

בייבל בל לש םיירותסמה בהזה יקסע�

 תוינמה רתי( 50%-כ הקיזחמ בייבל תצובק דועב הרבחה תוינממ25.5%-ב קיזחהש ,יטבניס תנעטל
 לש ךרדב ורבעוהSHG תרבח הקיזחהש בהזה תיירכל תונוישירה ,)םיפסונ םיעיקשמ ןיב תוקלוחמ
 לע טלתשהלו טקיורפל ויפתוש תא סורדל הרטמב תאז .בייבל תטילשב תורחא תורז תורבחל תימרת
 .ודבל בהזה תיירכ

 הבש האצותל ואיבהש ךכב ,תונלשרב ולעפ הרבחב הרשמה יאשונו בייבל יכ יטבניס ןעט ןיפוליחל
 ךרדב ותצובק תאו בייבל תא עובתל רחב יטבניס יכ ןיוצי .םתולעבב ויהש בהזה תיירכ תונוישיר וללשנ

 בוקנל יטבניס היה לוכי וז ךרדב .טפשמה יתב תרגאמ הרוטפ איה יכ הדבועה לשב ,תרזגנ העיבת לש
60 לעמ לע תודמוע ויה2.5% לש הרגא בושיח יפלש ,ויתואצוה לע עיפשי רבדהש ילבמ הובג םוכסב
 .לקש ןוילימ

בוקר ןוטלש :טפשמה תיב
 אישנה תושארב ,תחשומ ןוטלש לש האצות ןה בהזה תיירכל תונוישרה תלילש יכ בייבל ןעט דגנמ
 וילא םיברוקמ םע ביטיהל ,בייבל תנעטל ,הצר אישנה לש ונב .הנשכ ינפל חדוהש בייקב קבנמרוק
 תורבח לש תונוישיר לולשל הרטמב ,תינוטלשה תודיקפה יפנע לכ תא ללכש תחשומ ןונגנמ ליעפהו
 תולהנתהמ רתוי עגפנ אוה יכ דוע ןעט בייבל .SHG לש היירכה תונוישיר ןהבו- םיבצחמ תיירכל

 .יטבניסמ רתוי תוברה ויתוקזחא רואל תאזו ,תחשומה ןוטלשה

 לכ ןיא היפלש ,םיעבתנה תדמע תא לביקו םיעבתנהו בייבל דגנ תימרתה תנעט תא החד טפשמה תיב

 תלילש יכ הנקסמל העיגה תטפושה .הרבחב הטילשה לעב אוה ןכש ,הזכש ךלהמ השעי בייבלש ןויגה
.בוקר ימוקמ ןוטלש לש האצות םה בהזה תיירכל תונוישיר

 לשב ההז התייה האצותה ,וזכ התייה םא םג יכ עבקו טפשמה תיב החד תונלשרל הנעטה תא םג
 תור תטפושה ,ףסונב .ריבס תעד לוקישב ולעפ הב הרשמה יאשונו הרבחה וליאו ,ןוטלשה תולהנתה

.טפשמה תואצוה יוסיכל לקש ףלא145 לש םוכס םיעבתנל ריבעהל יטבניס תא הבייח ןנור

 תונוישירה תא ריזחהל תנמ לע ןטסי'גריקב טפשמה יתבב םיילהנמ םיכילה הרבחה תלהנמ םויכ
 השק היהי ןכלו ,תינוטלשה תימרתל םירושק אלש ,םיישילש םידדצ ידי לע ונקנ תונוישירה .התולעבל
 .בייבלל הרזחב תונוישירה תא ריזחהלו תימרתה עצבמ רחא תוקחתהל

 םולב רלסקו ןמקרב דרשממ ןח דעלאו יקסבובוק םוחנ ד"הוע םע דחי בייבל תא גצייש ,ןמקרב ןור ד"וע
 ומשב רחש תורסח קרס תונעט רופסניא תונעטנ וב ,הזכש טפשמ לוהינ לש ךילהתה" יכ רמא ,'תושו

 םלשל ותוא ץלאל רשפא היהי ולאכ םיכילה תואצמאבש החנה ךותמ ,ולש הצובקה םשבו בייבל לש

 תכסמ המת ךכבש םיווקמ ונא .ךכש בוטו השולח תונע לוקב םייתסה ,ול םיעיגמ םניאש םימוכס עבותל
."יטבניס לש קרסה יכילה

 תויאסירפק תורבח יתש ויה היירכל תונוישירה תא בייבל ריבעה ,יטבניס לש ותנעטל ,ןהילאש תורבחה
 יששו ומח דוד ,בורס יבוק ןידה יכרוע ידי לע וגצויו ןה םג ועבתנש- ברזיר ואג קטו סרוסיר ואג קט-

.'תושו ןוריפ .מ ןידה יכרוע דרשממ םחנמ

הרזח
בייבל בל:תויגת
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