
 )ב קלח( םיכר םימוחתב תולודג תותיכב םינייטצמ הגמ םירומ :32 טסופ

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 ישיאה יעוצקמה ינויסינ סיסב לע םירואית אלא םיוסמ אשונב תיעוצקמה תורפסה לש םוכיס איבמ וניא ,ומדוקכ ,הזה טסופה
  .1טסופה יאשונב

 םישקו םילודג םיסרוק תודמלמש תונייטצמ-הגמ תוצרמ יתש לש יטנתוא רואית גיצמ הז טסופ
 ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו ריהבה הרומה תשיגב ,ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ היצטניירואב
  הנבומ
 לש תיתבישח/תיביטינגוק :תוירוגטק יתשמ בכרומש 11 טסופמ הבוט הארוהל לדומה לע ססובמ התיכב הרומה תוגהנתה רואית
 )בשקו זוכיר קזחתמו ןיינעמ ,ריהב רועישה ,םינגרואמ רועישהו סרוקה( ׳םיטנדוטסל רמוחה תא רשקתמ הצרמה ךיא׳
 תויצקארטניא םויק׳ לשו ׳הדימלל ןוצרו תוחיתפ תקזחתמה המיענו תיבויח תידומיל הריווא תיירשה׳ לש תישגר/תיביטקפאו
 .׳תוליעומו תויבויח

 .םיטפשמו הירוטסיה – םיכר םימוחתב םיצרמ ינש ראתמ 31 טסופ .הקיזיפ - ׳השק׳ ןכות םוחתב הזכ הצרמ ראתמ 30 טסופ
   .םיטפשמ – ךר םוחתב תוצרמ יתש ראתמ יחכונה טסופה

 ״םירפסמ םינייטצמ םיצרמ״ תרתוכה תחת ביבא לת ׳בינואב הארוהה םודיקל זכרמה לש רתאהמ םיחוקל םיצרמה ירואית
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 ךר םוחתב תנייטצמ הגמ הצרמל ג המגוד
 תיב תטפושכ םויכו ביבא לת ׳בינואב םיטפשמל הטלוקפה ןאקדכ השמיש .זרא-קרב הנפד ׳פורפ :הצרמה
 .םיטפשמל הטלוקפה לש הארוהב רוטקר-תנייטצמכ םימעפ המכ הרחבנ .ןוילעה טפשמה
 
 141 םימושרה םידימלתה ׳סמ , יתקוח טפשמ :סרוק
 ,6.43 םינגרואמ םירועיש , )הובגה 7 ,7..1 םלוס לע( 6.81 הצרמה לש תיללכ הכרעה :הארוהה רקסב הגוריד
 םידימלתל הצרמה סחי ,6.74 תורעהו תולאשל הצרמה תובוגת ,6.75 םיניינעמ םירועיש ,6.67 םיריהב םירועיש

 .6.42 םירועישל ץוחמ תונימז ,6.78
 
 הארמ יכ המיהדמ איה )םימושרה ללכמ 76%( ןולאשל םיבישמה 107 ידי לע 6.81 איהש הצרמ לש תיללכ הכרעה
 םג ןפוד אצוי ןפואב תנייטצמ איה !!!התארוהמ תילמיסקמ ןוצר תועיבש לע דיעמש המ ,7 כ התוא וגרד םלוכ טעמכש
 ...תילאידיא הצרמ שממ – םירועישב ןיינעבו תוריהבב םגו םהיתורעהו םהיתולאשל היתובוגתב ,םידימלתל הסחיב
 :2הרומכ הילא םתצרעהו םתובהלתה תא םיאטבמ םיטנדוטסה תובותכה םהיתורעהב ןכאו

 םידימלת לש תורעה

 :ןיינעו תוריהב ,ןוגרא לע תויללכ תואמחמ

 התיכב דמלנה תנבהל תובר םרות יתפומה רדסהו הריהבו הרורב  ,תנגרואמ הצרמה •
 םיבושח םינויד לעו קמוע לע תרתוומ הניא ינש דצמ  ,דחא דצמ םירורבו םינגרואמ םירועישה •
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 ילהנמ טפשמל רבעמ םג םיקפוא יביחרמו םיניינעמ  ,םידח  ,םירורב  ,םיפי הלש םירבסהה •
 ןוידו קמוע לע רותיוו אלל תמלשומ תוריהבב ותוא ריבעהל החילצמ הנפדו ךבוסמו בכרומ אוה רמוחה •

  יתועמשמ
 ןיד יקספ ךרד הפיו ריהב ןפואב הקיספה תוחתפתה תא ראתלו ןיינעמ ןפואב ןיד יקספ גיצהל תלוכי הל שי •

 םירחבנ
  תקתרמ הרוצב םינכתה תא הריבעמ הצרמה •
  רתויב ןיינעמל אשונה תא ךופהל תלוכיו םיהדמו םישרמ עדי •
 גונעת  ,תידוסיו תקתרמ הרוצב רמוחה תא הריבעמ •
 .וילא רבחתמ תוחפ ינאש אשונ והזש תורמל ילע ףדעומו דואמ ןיינעמ רועישה •

 ?ןגרואמ רועיש הגישמ איה ךיא

 םינבומו םייגול דואמ  ,םירדוסמ םירועישה •
 יללכ ןפואב סרוקה לכל רשקתמ אוה דציכו רבודמ אשונ הזיאב עודי  ,תיבקע הרוצב רבעומ רמוחה •
 רועישל רועישמ יבקעו יטנרהוק  ,הלועמ הרוצב יונב רועישה •
   ?רועישה וקל רוזחל תלוכיה ןיבל םינוידהו תולאשה ללש ןיב בלשל החילצמ איה ךיא •

 ?רועישב תוריהב תמדקמ איה ךיא

  .הנבהה לע לקמש ןפואב  ,תוחפש הלאכל םינבומ רתויה םיקלחהמ רמוחה תא הריבסמ הצרמה •
 תויטנוולרו תוינכדע תואמגודב וול םירועישה •
 םינוויכ הברהמ תובושת דימת תנתונ •
   .לארשי תנידמב הקיטילופה יפואו טפשמה הנבמ תא ןיבהל םיניוצמ םילכ תנתונ איה •
 םיחנמהו םייללכה תונורקעה לע תרבדמ •

 ?רועישב ןיינע תמדקמ איה ךיא

  ןיינע תררועמ הרוצב םיטקילפנוק הגיצמ •
 יפל סובליסה תא תנכדעמ ,דמלנה רמוחל רתוי ונתוא תרבחמ ךכבו הילאוטקאל םיאשונה תא דימת תרבחמ •

 תוינכדעה תויושחרתהה
  תירוביצו תיתרבח תועמשמ לש םיבושח םיטביה השיגדמ  ,ריעסמל אשונ לכ תכפוה •
 תוחילש תשוחתו טהל הצרמב םירכינ •
   תואיצמב הרוקש המל דמלנה רמוחה ןיב תרשקמ  ,םינויד תררועמ •

 ?םהיתולאשל תובושתו םידימלתל יבויח סחי תמדקמ איה ךיא

 םירועישל ץוחמ תוינפ םג ךכו  ,הפיקמ הבושתל התכז רועישב הלאשנש הלאש לכ •
 לכ לע הנובתבו תונלבסב ,דובכב הנועו ןוידו הלאש  ,הרעה לכל החותפ ,תולאשל תונעל הנימזו הנכומ דימת •

 הלאש
  סובליסב תועיפומה  "תושבי"ה תויגוסל רבעמ םג תולאש לע תונעל הנוכנ הצרמה •
 לכל ישיא סחי תנתונ ,םייניעה הבוגב םהילא תסחייתמ ,הבושקו תיתפכא  ,םיטנדוטסה תא תדבכמ הצרמה  •

  .םידימלתה לש תוגשהלו תועדל תונידעבו תושיגרב תסחייתמ  ,דימלת
  ןיינע עיבהלו תולאש לואשל םיישפוח ושיגרה םידימלתה לכ הלצאש הדיחיה הצרמה •



  .היוצרו הבושח הלאש לכש השוחת הקינעמו םידימלתל דואמ םיהובג בשקו תושיגר הנפדל •
  .תנגוה דואמ  .תוכיראב הנועו תולאשל תישפוח די תנתונ  ,תיתפכא •

  הצרמכ זרא קרב ׳פורפ לע תויללכ תורעה

  תקיודמו תינלבוס  ,הדח  ,תנרוק תוישיא  ,תיטמזירכו תמלשומ הצרמ קרב הנפד •
  !!!םלשומ  ,םיכויח  ,יבויח סחי  ,הקימעמ הנבה  , םיאשונל הקושת  ,תואיקב  ,האצרהה ףטש •
 עובשה לכ הל יתיפיצש הדימל תיווח ירובע הרציו המיהדמ הצרמה •
 תפחוס  , תניינעמ  , הריהב  ,הפירח  :הכ דע התיא יתדמלש רתויב הבוטה הצרמה •
 הלאכ םיצרמ ובריו ןתיי ימ  .הנימז , תולאשל הנוע  ,תינבומ  ,תניינעמ  ,הריהב  ,תינלבס  !תניוצמ הצרמה •
  היווח שממ  !הליגר יתלב הרוצב תיעוצקמו הריהב ,דואמ תניינעמ הצרמה •
  הצרעה תררועמ המרב רמוחב תטלוש  ,הלועמ הצרמ •
  ידדצ ברו בכרומ ןפואב תויגוס הגיצמ  .המוק רועיש תלעב תינעדי ,תניינעמ הצרמה •
  תילארשיה הרבחל תרבוחמ  ,תאשנתמ אל  ,החותפ  :תישונא הניחבמ םג הלועמ הצרמה •
 דומלל דובכו גונעת  .ונתיאמ תחאו דחא לכ תדבכמ  ,תניינעמ  ,בל תבוט  ,המיסקמ השיא איה זרא קרב  'פורפ •

  .הלצא

  תנבומו הקימעמ  ,המכח  ,הל ינש ןיאש תינעדי  , הטוהר  .האלפנ הצרמ איה זרא קרב  'פורפ •
 ןיבל דחמ הקיספ ןיב בוט בוליש שי ףסונב  .טפשמה סיסבבש םיכרעה לע שגד תמיש ךות רבעומ רמוחה •

  יונישל רשאב ךתעד שבגמ התאש ינפל גוהנה טפשמה תא עד תניחבב  ,ךדיאמ הצרמה לש התעד
  .הרק הרוצב ןהב ןודלו תויטילופו תוישגר תוצצפ קרפל תעדוי  ,המיהדמ הצרמ הנפד •
 !םמשל םייאמדקא םידומיל  ,ןיינע תררועמ  ,הלוגד הצרמ •
  תרדוסמ  ,תניינעמ  ,המיהדמ הרוצב תיטנגילטניא  .יתשגפש תניינעמהו המיסקמה הצרמה •
  .הטלוקפב ראשיהל ןוצר יב תיירשה  ,זרא קרב  'פורפ ךל הדות •

 הצרמה םע ןויאירמ םיעטק

 ואולמב טעמכ ןאכ אבומ ןכלו ףלאמ דואמ םלוא דחוימב ךורא היה זרא-קרב ׳פורפ םע ןויאירה

 ?ךלש הארוהה תא ןייפאמ המ

 תסחיימ ינא  .טפשמה םלועל םהלש הסינכב םיטנדוטסה תא דמלל ביהלמ דואמש תאצומו תבהוא דואמ ישיא ןפואב ינא
 םיסרוקה םה תונושארה םינשב םינתינה םילודגה םיסרוקה  .םהלש תיטפשמה םלועה תפקשה בוציעל הבר תובישח
 הפתוש תויהל יתוא ךפוה הז ךכו  ,רתויב םייטירקה םה םינושארה םיבלשה  .םתוא דמלל תבהוא ינא ןכלו םיבצעמה
 .םהלש
 ,ימדקאה םלועבו םלועב םוחתה לש תולודגה תויטרואיתה תולאשל םג גוציי תתל תדמלמש סרוק לכב תלדתשמ ינא
 םמיעש םיאשונל יטנוולר היהי רמוחהש יל בושח  .ילארשיה טפשמלו תילארשיה הרבחל רוזחי דימתש ןפואב לבא
 . דוסי יסרוק םהש םיסרוק לש םינכת לע עיפשהל לוכי טלחהב הז  .םהל םורתל ולכוי וא ודדומתי םיטנדוטסה

 

 



  ?רועישה ןוגרא

 תלדתשמ ינא רועישה ינפל  .םתוא ןיבהל יל רזועש ןפואב םירבדה תא ריבסהלו רועישה תא תונבהל תלדתשמ ינא
 םיבכרומ םיכילהתמ םיעפשומ תקסוע ינא םהבש טפשמה ימוחת  .םיכילהתה תא ןיבהל ןוכנ ךיא ימצעל ריבסהל
 ינא  .םידימלתל ריבסהל חילצא אל  ,ימצעל םתוא ריבסהל חילצא אל םא ןכלו  ,הקיטילופבו הרבחב םייטקלקאו
 תא חתפלו הנחת לכב בכעתהל ךכ רחא קרו  ,םהלש םייסיסבה ראתמה יווקל סחייתהב םירבדה תא גיצהל תפאוש
 ךרואל דיב די ארוקה/דימלתה תא ליבוהל ךירצ הביתכב םגו הארוהב םג  .רורב תויהל בייח יללכה ןוויכה  .םיסנאוינה
 תוכיאה ןיב בלשל רשפא ךכ  .האבה הנחתה יהמו ונרבע רבכ המ רמולו רוצעל תלדתשמ ינא תעל תעמ  .ךרדה
 . רמשיהל תבייחש תובכרומ  ,רמוחה לש תובכרומה ןיבל תוטשפבש

 ?רועישל תננוכתמ תא ךיא

 םיישיאה םימוכיסה םע התיכל סנכיהל תגהונ ינא  .רועיש ותואב דמלאש םירמוחה לכ תא רועיש לכ ינפל תארוק ינא
  ,תאז םע  .בתכהמ תארוק אל םעפ ףא ינאש תורמל  ,םייזכרמה תונויערה תא רועישה ינפל השיגדמ ינא םהבש ילש
 םגו שיגדהל הצור ינאש םירבדה תא םימעפל יל הריכזמש םיכרד תפמ יהשוזיאכ יתיא ויהי הלאה םירמוחהש יל בושח
 אלש הפידעמ ינא  .רועישה ךלהמב םישקבמ םה םא תפסונ האירקל םוקמ יארמ םידימלתל תתל תלגוסמ תויהל ידכ
 םינבמה תא ןיבהל ,םילכ לבקל םיאכז םגו םיצור םיטנדוטסה .שקבמש ימל רועישה ףוסב אלא תואתכמסא תתל
 .םידמלנה םיאשונה לש םייסיסבה
 ,הנש  20 ינפלמ םירועיש םג  ,םירועיש ימוכיס םנשי הלש בשחמה לע ךא הנשל הנשמ תוריינ תרמוש הנניא הנפד
  .תינכדעה הסרגה תא הסיפדמ הנפד רועיש לכ ינפל  .תנכדעמו תשדחמ ןמזה לכ איה םתואש

 ?םידימלתל סחי

 םידימלתהש יל בושח  ,ןכ ומכ  . וז השירדב דומעל תלדתשמ ינאו אשנתמ אלו דבכמ סחי לבקל םיטנדוטסל בושח
  .תקולחמב תויונש ןה םא םג םהיתועד תא עיבהל חונב ושוחי

 ?רועישב ןיינעה םודיק

 םיקסועשכ אקווד חתמ גיפהל הבוט ךרד וז םימעפל  .רומוה שוח לש הדיממ םג םינהנ םיטנדוטסהש תבשוח ינא
 לש ךוחיג ידכ דע ינוציקה וא ידרוסבאה דצב םג ריכהל תלוכיל אלא תוחידבל תנווכתמ ינניא  .םישק רתוי םיאשונב
  .םהילא םיעלקנ ונאש םיבצמה

 עקרה תניחבמ תינגורטה דאמ איה הלודגה התיכה  .םיטנדוטס תובורמ תותיכב ןושאר ראותל אובמ יסרוק תדמלמ הנפד
 ויהיש םינויד להנל רתוי השקו תופתתשהל םידימלת עינהל רתוי השק הלודג התיכב ללכ ךרדב  .םיטנדוטסה לש
 לש לודגה רפסמל שי ינש דצמ  .רועישה לש ינויגהה ףצרה לע הרימש ךות  ,םיפתתשמ לש בר רפסמל םייטנוולר
 ,ףסונב  .רועישל םורתלו עיגהל םילוכי םידימלתה םהמש טבמ תודוקנו הבשחמ ינוויכ רתויל לאיצנטופ םידימלת
 םימעפל תויהל ומצעל תושרהל לוכי הלודג התיכב הרומ : - "ילרטאית דמימ" םג התעדל שי הלודג התיכב הארוהב
 לע רומשל ידכ יכ הלודגה התיכה םע גולאידה תא תבהוא ישיא ןפואב ינא  .םיררועמ םימרוג סינכהל  ,יטמרד רתוי
 הרומ ןיב ןוימד שיש תבשוח ינא  .ףייעמ םג ךא ביהלמ הז  ,הלודג היגרנאב דמלל ךירצ םיטנדוטסה לש בלה תמושת
 ,רועישה ותוא תא בוש דמלמ הצרמהש הז ןבומב ןורטאיתב ןקחש ןיבל  ,ידוסי סרוקב דחוימב הלודג התיכב דמלמש
 אוה לדבהה  .ינשדחו ביהלמ תויהל ךירצ רועישה ןכל  .הנושאר םעפ יהוז םתניחבמ  – רועישב םיבשויה םידימלתה ךא
 לע תחקל םיכירצ אלו םישרדנ ונניאו הנתשמ טסקטה  ,םיצרמה ונלצא וליאו ומצע טסקט ותואב רבודמ ןקחשה לצאש
  .רחא והשימ לש תומד ונמצע

 



  ?םירועישב תויטילופ תודמעב העיגנ לע ךתעד המ

 תופקשהב וא  ,םיבאכב  ,שגר ימינב תעגונ םמצע םייחל םיאשונה לש הבריקהש אוה םיתיעל םייקש ישוקה
 תועמשמ םהל שיש םיאשונב קוסעי רועישהש ענמנ יתלב הזש תבשוח ינא .םיטנדוטסה לש תוקצומ תויגולואידיא
 תובושתה ןווגמ לכ לש הגצה איה הז םע דדומתהל תוסנל ךרדה  .םייחב קסוע רומאכ טפשמהש םושמ תיטילופ
 ךרדב ינא  .ןוידב םוקמ הל שי תקמונמ הדמע לכש השוחת םידימלתל תתל איה הרומה דיקפתש תבשוח ינא .תוירשפאה
 תושלוח לע עיבצהל םימיוסמ םירקמבו ,תקפסמ הדימב ןוידב גצוי אלש דצה תא רשפאה תדימב גיצהל תלדתשמ ללכ
 תויעבב קוסיעב  .תחאו דחא לכ לש תישיא הערכהל ומוקמב הלאשה ןמיס תראשה ךות םיוסמ ןועיטב ישוק וא
 יוטיב וב שיו הקיטילופמ עפשומ טפשמהש ןוכנ  .הקיטילופו טפשמ ןיבש לובגה וק תא חותמל תלדתשמ ינא תוילאוטקא
 ןיבל היגולואידיא וא םיכרע  ,וטנ הקיטילופ ןיב ןיחבהל תלוכיה אוה תיטפשמה הרשכההמ קלח ןיידע לבא  ,םיכרעל
  .םייכרע םיטביהמ טלחומ קותינל תנתינ יתלב איה םא םג  ,הנילפיצסידכ טפשמ

  ?תחלצומ ךכ לכ הרוצב הארוה םע רקחמ בלשל החילצמ תא דציכ

 הארוהב םירבד שי .םירושימה ינש ןיב הנזה ךילהת שי .ילש רקחמה יאשונ םהש םיאשונ תדמלמ ינאש יל עייסמ
 םורתל לוכי םידימלתל ריבסהל ידכב תמיוסמ היגוס ישרושל תדרל ךרוצה  .רקחמה ךרוצל םג םהילע יתבשחש
 .רזוח ןוזיה רצויש חתמ והז תיתוהמה המרב ךא םירושימה ינשב היגרנאה תעקשה ןיב חתמ שי .רקחמל תונויער
 הלוכי הארוה ךרוצל םיאשונ לע הבישח  ,ינש דצמו התיכב גיצהל יוצרש םיאשונ לע הבישחל םורתל לוכי רקחמה
    .תמיוסמ הלאש התיכב ריבסהל םיסנמש ךכב רקחמל םורתל

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  ךר םוחתב תנייטצמ-הגמ הצרמל ד המגוד

 םיטפשמ  ,ןהכ ילינ ׳פורפ :הצרמה

 הלביק ,טפשמה רקחל לארשי סרפ תלכ ,םיעדמל תימואלה הימדקאה תאישנ ,ביבא לת תטיסרבינוא רוטקרכ הנהיכ
 םיטפשמ הטלוקפב רוטקר תנייטצמכ הארוה יסרפ המכ

 113 :םימושר םידימלת רפסמ .ןושאר ראותב ׳א הנש ידימלתל םיזוח ינידב סרוק

	םיהדמ ,7 כ התוא וגריד	םידימלתה תורשע לכ טעמכ[ 6.79 )7..1 םלוס לע( הצרמה לש תיללכ הכרעה :הארוהה רקסב גורידה
 תורעהו תולאשל הצרמה תובוגת ,6.15 םיניינעמ םירועיש ,6.64 םיריהב םירועיש ,6.73 םינגרואמ םירועיש ,]	!!!שממ

 .6.82 םירועישל ץוחמ תונימז ,6.85 םידימלתל הצרמה סחי,6.81

 םמיע היצקארטניאו םידימלתל סחי ,תוריהב ,ןוגראב ןפוד אצוי ןפואב תנייטצמ הצרמהש דיעמ הארוהה רקסב הגוריד
  .םירועישל ץוחמ התונימזבו

 הצרמה םע ןויאיר

	ךות תאזו 	, םידימלתל אלמ דובכ	ןתמו תורשפ אלל תיעוצקמ תוביוחמ	םה הצרמכ התדובעב התוא	םיחנמה	םיווקה
 ינא .התסיפתב תיחרכה איה	םידימלתל הצרמה	ןיב תולובג לע הרימש 	.םידימלתל הרומה ןיב	םירורב תולובג לע הרימש
 	,םידימלתה ינפב הובג תויפיצ	ףר דימעהל תססהמ אל	ןהכ ילינ 	. םידימלתה לש הרבח אל ינא ,ידדה הזו ,דובכו תוניצר הנירקמ
 התרקויל םירושקה	םירבד רוכזאמ תענמנ ןהכ 'פורפ 	.הלא תויפיצב הדימעל תישיא המגוד םרובע תשמשמ איהש	ןוויכ
 	.החופנ הריוואב םייקתי אל רועישהש ידכ	,תיעוצקמה



 ?םירועישה תא הניכמ איה ךיא

 .ותארוה תארקל ,שדחמ רטסמס לכב סרוקל הוולנה האירקה רמוחו סרוקה רמוח לש האלמו תקדקודמ האירק •
	םתגצה	ןפואו	םירבדה רדס( ותארוה ןפוא לעו ומצע רמוחה לע הבישח תללוכה ,רועיש לכ לש תמדקומ הנכה •

 .'ןחוציפ'ו רמוחב ישוק תודוקנ רותיא 	,םידימלתל
 	.םינכדועמ רזע ירמוח תאירק	 •

 לכ לע רועישה	ןכות תא הפ לעב תעדויו ,רועישה	ןמזב	םיפדל הקוקז הניא	ןהכ 'פורפ ,תדפקומה תמדקומה הנכהה תוכזב
 המ הבשחמב תדרטומ תויהל ילבמ ,רועישה ידכ	ךות םידימלתל דאמ הבושק תויהל הל תרשפאמ וז הדבוע .ויטרפ
 	.דמלל

 ?רועישב תוריהב תמדקמ איה ךיא

 ,יטולוסבא	ןפואב הנוכנ איהש תחא הבושת	ןיא םהבש	,םימומע	םיבצמ םע תודדומתהב םינייפאתמ	םיטפשמ ידומיל
 	:איה .תואבה	םיכרדב ישוק לש הז גוס	םע תדדומתמ	ןהכ 'פורפ 	.םינוש	םינפואב	ןיד קספ לכ שרפל	ןתינו

 יללכ גשומ	םידימלתה	םילבקמ	ךכ .טפשמה םלוע לש תויטנלוויבמאה תא תונוש תויונמדזהב השיגדמו הגיצמ •
 	.רועישב הנודנש תיפיצפס היגוס םע	הלש תינטרפה תודדומתהל רבעמ 	,םירבדה יפוא לע רתוי

 אלו שודק וניא ודמל םהש ןידה קספש וניביש ידכ	,ןוילעה ש"מהיבל דע	ןיד יקספ תולגלגתה לע עקר ירופיס תרפסמ •
 	.התימאל תמא תויהל חרכומ

 בכרומ רועישב עדיהש	ךכ שארמ	ןנכותמ רדסב ,הבישחה תא תוחתפמה תונוש תולאש	םידימלתל הגיצמ •
 	.וז יבג לע וז תונעשנה תוילוחמ

 הבישחה	ךרדב	םידימלתה תא	ףתשל ידכ ,תאז .תרוקיב הז ללכבו 	,ןידה קספ יבגל תישיא הדמע עיבהל תגהונ •
 	.התיכב	םינודנה	םירקמה יבגל הלש

 ?ןגרואמ רועיש הגישמ איה ךיא

 איהש	ךכב סרוקב	םירועישה	ןיב רשקמ ףצר תרצוי ןהכ 'פורפ .וב הדימעו רועישה לש דפקומ	םינמז	ןונכת לע הדיפקמ
	םיוסמ רושיק	םע רועיש לכ תחתופ איהו ,אבה רועישב תיטנוולר היהתש הבישח תלאש	םע רועיש לכ	םייסל תלדתשמ
 	.םדוקה רועישה אשונל

 ?םהיתולאשל תובושתו םידימלתל יבויח סחי תמדקמ איה ךיא

 ידי-לע תאז השוע איה .סרוקה	ךלהמב	םהיכרצ לע תונעל תלדתשמו בר דובכב הלש	םיטנדוטסל תסחייתמ	ןהכ 'פורפ
 תויטנוולרל	םאתהב .ואל םא	ןיבו	ןוידל תיתועמשמ איה הלאשה םא	ןיב ,התיכב תלאשנה הלאש לכל יבויח סחי	ןתמ
 השוע איה .הקספהב הילא תשגל וא	םיאתמ רמוח אורקל דימלתה תא הנפמ וא רועישה ןמזב הילע הבישמ איה ,הלאשה
 יקלח ינש ןיבש הרצקה הקספהב התיכה רדחב תראשנ איה ללכ ךרדב .רשפאה לכ	םיבר	םידימלת תומש רוכזל	ץמאמ
 	.הנעמ ינממ לבקי יל םיכחמש םידימלתה ןורחאש דע רדחה תא בוזעא אל ,האמצ ינא םא םג	. :םידימלת תולאש לע הנועו רועישה

 	םיטנדוטסה ירבדמ

 לכבו ,בר זוכיר שרודש לק אל סרוקב רבודמ .דאמ ןבומו דקוממ ,הלועמ ןפואב סרוקה תא הריבעה ןהכ 'פורפ •
  .ןיבהלו בישקהל בר ןיינע יב ררוע רמוחה תא התצרה ובש ןפואה תאז

 'פורפמ יתדמלש חולה לע םינותנה לש הסירפה תרוצב תשמתשמ ינא !!בושחל דמלל תעדוי איה לכמ רתוי •
 לע קוחב תוקמעתה ךותמ םיזוח תדמלמ איה  .ליגרת תבתוכ ינא וילא סרוק לכב הרקמ לכ חתנל תנמ לע ,ןהכ



 ,הטיש וא ,םיזוח קר אל הנממ תדמול ינא .טפשמה יתב לש תוירוטסיה תויוחתפתהבו םירקמב ןכו ,ויפיעס
  .חתפתמש ,”ולשמ םייח םע דסומ” אוה טפשמה תיב יכ םג אלא

 תוכר תוירכ ןניא היתולימ .תצרחנו הפיקת ,תנבומ ,תידוסי ,תנגרואמ •
 הארשה תררועמ תוישיא .המות דע היגוס לכ ריהבהלו רקבל הדיפקמ •
  .םינוידהו הדימלה תמר תא דואמ התלעהו דחוימב תטלוב התייה הצרמה תויעוצקמ •

 	:םיטנדוטסל סחי

  .ךכ-לכ התוא םיכירעמ ןכלו הניבמו תקחוצ ,הבישקמ דימת .םיהדמ םיטנדוטסל הסחי •
 הרוצב רמוחה תא ריבעהל החילצהש - שיש רתויב ההובגה המרהמ הצרמ ןיב ילאידיאה בולישה איה •

 הרשמו תיטפמיס איה .טרפבו ללכב םידימלתה יכרצל בושקש םדא ןב ןיבל - הרורבו תקתרמ ,תרדוסמ
  .תיבויחו הנהמ םידומיל תריווא

 לכ לש םהיתומש תא תרכוז ןכ יפ לע ףאו ,םיזוחה םוחתב רבד םש ,רוטקר-ורפ ,הומכ הקיתו `פורפ תוארל •
  .האילפ ררועמו ידוחיי רבד והז - עמשנ המ לואשל תרצועו םיטנדוטסה

 הריווא הרשמו התיכב םידימלתה לכ תומש תא תרכוזש ,הצרמה לש ישיאה סחיה תא בויחל ןייצל יואר •
 םיגהונש יפכ תוימצע תוחבשת ןתמ אלל ,הכרעהו דובכ תררועמ הצרמה .הציחלמ אלו המיענ תידומיל
 ֿ◌ .םירחא

 םוכיס

	םינבומכ היגשיהו היתולוכי תא תחקול אל איהש הדבועב	ץוענ הארוהב	ןהכ ילינ 'פורפ לש התלודג דוס יכ הארנ
 הכרעהו הארשה תררועמ איה	ךכב 	.ןלולכשו הלא תולוכי תקוזחתב קסופ-יתלבו ידימת	ץמאמ העיקשמ אלא 	,םהילאמ
 	.רמוחה דומילב התיא דחי	ץמאתהל	םינכומש ,הידימלת ברקב

 

 

 

 

 

 


