
 
 
 
 
 האור ינאשו יתיווילש תוהמיא הברה רגתאמ דואמ אוהש אשונ לע רבדל הצור ינא הזה קלחב
 אוהו ינאש הרוהה ימ רידגמש והשמכ וא השלוחכ ותוא םיספות םימעפ הברהש רבתסמו ילש הביבסב
.תירוה תוכמס  
 

 תלבקמ ינאש אמאב החוטב ינאש – ינא וליפא , תורגתאמה תומישמה תחאכ תספתנ תירוה תוכמס
 ולאה םילימה ירוחאמ דמועש המשכ תינריתמ ידימ רתוי וא הכר ידימ רתוי ינאש תורעיה םעפ אל

״?ךלש תירוהה תומכסה הפיא ?ךלש לובגה הפיא ,תרבג ,ייה״ הלאשה איה  
 

.םויהל המיאתמ אל שממ איה – השקונ התייה תירוהה תוכמסה קפס אלל ,םעפ  
 ,ונלש םידליה לש תושגרל םוקמ קינעהל תוצור וא תוקינעמ ונחנא יכ תינריתמ רתוי איה םויה

.׳וכו תוטלחה תלבקל בחרמ ,תואמצעל בחרמ  
 יכ ,חוכ ונל ןיא ..יכ ונלש דליל תורתוומ ונחנאש תושיגרמ ונחנאשכ ?היעבה לבא הליחתמ הפיא
 ונכרד- ןיבמ ונלש דליה זאו דדומתהל תלוכי ונל ןיאש תושיגרמ ונחנאו ונתוא םיצווכמ חוכ יקבאמ
 היצמיטיגלה ול תנתינ םג זאו הצריש ןאל לבחה תא ךשומ אוהש ,טלוש אוהש ,טילחמ אוהש
?ןוכנ .לובג לכ רבע אוהש בושחל ונל םרוגש המ , הצור אוהש ומכ קוידב גהנתהל  
 

 -יארחאה רגובמה תאו אמא תאש הז םצע -תרמוא ינאש המל בוט יבישקתו – אמא תאש הז םצע
.תירוהה תוכמסה ךל תנתינ רבכ  
 תוכמס יהמ םילימב רידגהל הכירצ ינא םא לבא םיגשומו הלאכ םיחנומל תרבחתמ תוחפ תישיא ינא
.טלושה לש ודמעמב הרכההמ תעבונש הטילש השעמל איה תוכמסש רמוא זא תירוה  
 ונלש דליה יפלכ ונלש דיקפתהמ תעבונש דליה לש תוגהנתהב םירוהכ ונלש הטילשה השעמל איה
.םהילא הטונ אוהש הלאמ םינוש םיקיפאל דליה לש תוגהנתהה תא תונשל תלוכיה םגו  
 

.לבלבתהל ונל רוסאו תירוה תוכמס שיו תירוה תונטלתש שי . והשמ לע -שגד עגר םישל יל בושח  
 רחב אוהש הלאמ תונוש תוגהנתה יכרד דליה לע םיפוכ הבש ךרד וז תירוה תונטלתש וא הטילש
.םירבסה ילב יל תייצל ילש דליהמ תשרוד אמאכ ינא הטילשב הפ . ומצעל  
 

 ותוא ןיכהל ,ותוא ןווכל השעמל אוהש ירוהה דיקפתב ריכמ דליהש הנבההמ תעבונ תירוה תוכמס
 וילע תורבדמ ונחנאש המ לכ השעמלו ול הבשקההו דליה לש ויכרצב תורכיה םצעמ יתימאה םלועל
.תינכתב  
 ךלש דמעמהו תולאש ררועתהל תוליחתמ זא -ךרדב תצק תדבאש השיגרמ אמאכ -םדאכ ,תאשכ
!ךל ריכזהל ידכ םג הפ ינא .ךמצע ייניעב רערעתהל ליחתמ  
.ךתוא רערעי אל דחא ףאשו תירוה תוכמס ךל שי -אמא ךתויה ףקותמ  
  . אמא תויהל ךרדה המו ךיא הריבסמש הנוכנ איהש תחא ךרד ןיא רבד לש ופוסב
 תולועפה ירוחאמ םידמועש םיכרעה םהמ תרחוב תאו ךלש דליל קינעהל לדומ הזיא תרחוב תא
.ךלש םידליה לודיג ךרד יהמו ךלש תומכסההו  
 
.  
 

 תרטמ ונמצע ןיבל ונניב םיסחיה תכרעמב :יתיא המיכסמ תא םא יקדבתו אמגוד תתל עגר הצור ינא
 וא ןוכנ המ וא תעדוי תא םימעפה בור ,ונלש םידליה לע ןגהל איה סלכתב ונלש תירוהה תוכמסה
 רומשיש , וילע ןגיש הזכ םוי רדס ול רוציל ,םייחל ותוא ןווכל הלוכי תא ,ךלש דליל ןוכנ אל המ
 םדאה לע הדימלב םוי לכ ונחנא .תויהל תפאוש תאש וזה אמאה ךלצא תשבגתמ ידכ ךותו וילע
  ?המיכסמ תא ,ונחנאש אמאהו
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 רבד לכב טעמכ ול תרזוע וא ,שפוח לש בחרמ ידימ רתוי תרשפאמו ךלש דליל תרתוומ תאשכ ,לבא
?המלו םיישיאניב םיסחיבו הב היהיש תרגסמ לכב טעמכ להנתהל השקתי אוה  
 חוכ ךל ןיאו והשמ הצור אוהשכ יכ ,ומצעב לגוסמ אוהש תורמל ול תרזוע אמא – ול השקשכ יכ
 תאש .. וא הצר אוהש המ תא לבקל ול תרשפאמו תרתוומ תא ולש תוחרצה וא יכבה תא עומשל

 אוה – יתרמאש המו תוכמס יל שי ,חוכ יל שי ,אמאה ינא״ ךלש עדומה תתב תרמואו ידימ השק
.תיתוכמס אלו תטלוש תא המ .הטילחמ ינא ,שיש המ הז.שודק  
 

 ךלש דליה לצא הלועש תודגנתה לכלו שגר לכל היצמיטיגל עובשה תתל אוה העיצמ ינאש המ
 תוארל -תימצע הדובע וז .לוגרת לש ןיינע וטנ והז לבא טושפ אל הזש תעדוי ינא .הנבהב לבקלו
 ינאו דדומתהל הכירצ ינא ןכלו הצור ינאש המ לכ תא תלבקמ אל ינא םגש ןיבהלו ילומש ימ תא
.רערעתת אל איה .תוכמס יל שי .ימצעב החוטב ינא .הזל הנכומ  
 

ו המכ יפ .ךלש דליל רתוי השק המכ וא תלבקמ אל הביבסהש שיגרמש דליל דחוימב  –  ךל השקשכ

 ול היהי – ול הבושק תאש שיגרי ךלש דליהשכ .״םידחוימ םיכרצ״ לעב אוהש וא ותוא הניבמ אל
.הלועפ ךתיא ףתשל יעבט וליפאו רתוי טושפ  
 

.תיבב םיעובק םילגרה רוצינש יאדכ  ונרחבש םיכרעהו תירוה תוכמסמ קלחכ  
.םילגרה 8-5 תוחפל ךרובע יבתכ .ול םיאתמש המו תיב לכ .םלוכל םירורבש הלאכ  
.הרורב הביס הייהת לגרה לכ ירוחאמש בושחש רמוא הז ינפל קר , יתעמשש תואמגוד ןתא ינא  
 העשה דע םיסנכנ תוטימל ,םירוגס םיכסמה לכ םילכואשכ , םיילענה תא םידירומ התיבה םיעיגמשכ

 םילכוא רקובב ,דחא לכל קוביח םיאיבמ רקוב לכב , םיבוט םירבד 3 םירמוא ברע לכב ,20:00
 היהש המ לע הדות תבתוכ ינא הנישה ינפל ברע לכ ,רפס תארוק ינא תבש לכב , רקוב תחורא
 הרוצב קר םיבותכ םילגרהה – בל ימיש  ..וכו ורותב ריש רחוב דחא לכ וטואב םיעסונשכ ,םויה
.תיבויח  
 המ הזו םהילע ומיכסה םלוכש , םלוכל םירורבש תוגהנתה ידוק התיבה תוסינכמ ונחנא השעמל הככ
.תיבב הבשקה ,הלועפ ףותישל הנכהו הנבהו רדס רצויש  
 

.הביטימ תירוה תוכמס תונבל תודמול ונחנא תינכתה לכ ךרואל  
 וא אמא אקווד ואל .הבוטו תיתוכמס ,ךייניעב  תיטננימוד איהש תומד לע יבשחתש הצור עגר ינא
.הצרעהל לדומ ,הארשהל לדומ ךרובע םיווהמש יהשימ וא והשימ אלא אבא  
 והשימכ ספתנ יתוכמס םדא יכ וזכ תומד לע בושחל ךממ תשקבמו תלאוש ינא ?וזכ תומד שי םאה
 הלועפ יכרדו םיקוח לבקל ונל לק זא הז לע יבשחת םאו  תודבכמ ונחנאש ,תויונמוימו תונוכת לעב
 ךלש תירוהה תוכמסה ךותמו , אמאה ךתויה ףקותמ ןכלו  ןטלתש וא ינחוכ םדאמ רשאמ הזכ םדאמ
 תרחבש םיכרעהו לנויצרה יפ לע תלעופ תאש ,ותבוטב הצור תאש השוחת ךלש דליל קינעהל בושח
 ותואב תושגר תרעסב אצמנ אוה םא םג עגרה ותואב ודגנ אלו ותיא תאש רסמה תא ול ריבעהלו
.רבדל ךכ לכ ימ םע ןיאו עגרה  
 

:   םיראתמ םה זא אמגוד םרובע הווהמש תיתוכמס תומד םיראתמ םישנאשכ םירקחמ יפל
העיקשמו הבורק ,הביטמו תיבויח תומד*  
.המצעהו הכרדה ,םיישעמ תונורתפ תתל הלוכיש תאזכ , )?תאזכ תא םאה( העיגרמו העוגר תומד*  
.םיכרעו תונבות ,המכח ,תוינעוצקמ ,עגור תגציימש תומד*  
.דובכה לעו תולובגה לע תדמוע םגש תומד םיראתמ םה ףוסב קר*  
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?תרתוח ינא ןאל הניבמ תא  
 דליל ריבעהל הצור תא המ ,ךלש םיכרעה המ – תא םדוק יטילחתש בושח – תולובגה תבצה ינפל
 וללה םירבדה ינש לע ידבעתש עגרב .הפשה לעו הבשחמה לע רקיעב איה תיסיסבה הדובעהו ךלש
.הנתשמ תיבב הריוואה המכ יארת תא  
 

.וילע תבשוח תאש המ תא יבויחל ינשתו דלי לכ לע ךל שיש תורתוכה לכ תא יקנ -הבשחמב  

 ידיגתו והשמ וילע רבוע הארנכש הבשחמב ןיבהל לכ םדוק -״לבסנ יתלב״ אוהש דלי :אמגודל
.תצק דוע לובסל תלגוסמ תאש ךמצעל  
.ולש לע דמוע אוה ,הצור אוה המ עדוי אוה -ןשקע דלי  
.ךיא עדוי אלו והשמ דיגהל הצור אוה יכ ינפקת אוה -םילא דלי  
 תאשו הברה דוע ראשנ אלש ךמצעל ירפסת -תצק דוע הזב דומעל הלוכי אל תאש בושחל םוקמב
?העוט ינא .ימיטפוא לדומ תויהל הצור תא ירה -תלגוסמ  
 

: בושח ילכ  שיש יניימד ךל םיבושחה םהש תרחבש םיכרעה ירוחאמ דמועש והשמ תשקבמ תאשכ
  . החוטב .הרורב ייהת רמולכ .האירק ןמיס אלו הדוקנ השקבה ףוסב
?הנווכה המ  
 אוה 18:00 העשה דעש וא חלקתהל סנכנ אוה אמגודל 7 העשבש דחיב םתטלחה ךלש דליהו תאשכ

 העשה ,ילש ימאמ״ וא ״?בוט חלקתהל סנכינו 7 העשה ףכת ,ימאמ״ ול ידיגת לא זא םירועיש ןיכמ

״?םירועיש ןיכת ילוא טעמ דוע שממ 6  
 

?ידיגת ןכ המ  

״חלקתהל סנכנ התאש ונמכיס 7 -ב .ךל הריכזמ ינא ,7 העשה ףכת ,לאינד״  
 

 תנכה אל ןיידע םע .םירועיש ןיכמ התאש ונמכיסש ךל הריכזמ ינא שש העשה העיגמ ףכת ,לאינד

..והזו .״ןמזה הז זא  
 

 חבטמב תאש אלו ולומ ייהת – הז תא תרמוא תאשכש ףידעו .לוקה תא םירהל ילב .תווצל ילב
.ושגפיי םכלש םייניעהש איה תופידעה  .םידרפנ םירדח ינשב םכינשש וא .רדחב אוהו  
. ךתיא היהי תמאב אל אוהש חינהל ריבס -ךסמ לומ היהי אוה םא  
 .תונבצעתמ זאו ונתיא םהש תואדוומ אל לבא ונל בושח אוהש והשמ תורמוא ונחנא םימעפ הברה
.לאידיאה הז -ולומ תאשכ ותיא ירבדת ?תרבדמ תא  
 

 בושחל ללכב העיגמ ינאש ינפל השעמל זא ונלש עובשה לש םינושארה םיקלחה 3 תא םכסא םא
  .לובגה ונתניחבמ והמ תוטילחמו תורצויש ולא ונחנאש ןיבנש בושח תולובג לע רבדלו
 םכותמו ונדליל שירשהל ונל םיבושחש םיכרעהמ בכרומש ונלש ירוהה ןוזח ךותמ אצוי לובגה
.ורקי אלשו ורקי ןכש תוצורו תופצמ ונחנאש תולועפה  
 ינא וישכעש םוקמ ךותמ אלו ונלש םידליל תובוט םילימ ,עגור ,ןוחטיב רדשנ ונחנאש עגרב ,ףסונב
 לק רתוי הברה היהי -ירובע יתועמשמ אוהו ותוא האור ינאש םוקמ ךותמ אלא ילש דליל תפנחתמ
.תיבה ךותב הלועפ ףותישו החמש לש , המיענ הריווא רוציל  
..ןמזה הז , ירוה ןוזח תרצי אל ןיידע םא  
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