
 
 
 
 
 
.םיינשל םיקלוחמ םיכרצה ןורקיעכ .םיכרצ שי דלי לכל  
.םייגולוכיספה םיכרצה תא שיו םייגולויזיפה םיכרצה תא שי  

 
,תופייעו בערל הנווכה םייגולויזיפ םיכרצ תרמוא ינאשכ  
.יתועמשמ שיגרהל ךרוצהו ןבומו שגרומ שיגרהל ךרוצל הנווכה םייגולוכיספ םיכרצבו  
 

.הנעמ   םהל קינעהל טאל טאלו ולאה םיכרצל בל םישל איה עובשה ונלש הרטמה

 אוהש םייוכיסה בור ,״תצק דוע ותוא ךושמל״ הצור תא לבא ףייע ךלש דליהש השיגרמ תאשכ
.ףייע אוהש הטושפה הביסהמ -אוה היהי אל אוה ,תוחונ רסוח שיגרי  
 

?תגהנתמ תא ךיא ?הפייע תאש השיגרמ תא המ ,ךילע יבשחת  
?ןוכנ תופייע ונחנאשכ תודמחנ אל שממ ונחנא םימעפל  
.ונלש דליה קוידב הככ  
 

 איהש ךרדב גהנתי אוה, םירבד קורזי ,בושק היהי אל ,רתוי הכבי אוהש תויהל לוכי ףייע אוהשכ
.ולש תופייעל רמולכ -ולש ךרוצל הנעמ לבקמ אל אוהש ללגב קר הזו לוכיבכ היוצר אל  
.ףייע אוהשכ וילע האור תאשכ דליה לש הנישה תעש תא ךושמל הצילממ אל ינאש הביסה וז  
.ךרוצל הנעמ תתלמ ךפהה הז – הז לע יבשחת םא  
 

״?ולש העשה תא רבע״ םירמואש ךיא וא ,״הז תא דביא״ דליהש השגרהה תא הריכמ תא ,הזמ רתוי  
 היהו ידימ רחואמ לוכיבכ היה רבכ זאו ןושיל ןמז אל הזש ונבשח יכ ונכשמו ונכשמ .הביסה קוידב וז

.ףייע שממ שממ רבכ היה יכ ״ךפשנ״ אוהש וא ותוא םידרהל השק  
 
 

?הזכש בצמב םישוע המ  
 םידרהל םיבשוחש ינפל דוע העוגר הביבס םירצוי .לכ םדוק דליל םירזוע .תופייעהמ םימלעתמ אל
  .עוגר היהיש .הנעמ תתל לכ םדוק .ותוא
.טושפ הז ? הז תא םישוע ךיא  
 םא ותוא לואשלו ,ףאב עגונ ,םייניעה תא ףשפשמ אוה יכ ףייע אוהש האור תאש ול דיגהל רשפא
?בל תמש ,תויצפוא 2 הפ ול יתאבה .ולש רדחב וא הפסב חונל הצור אוה  
.ביחרא ףכתו תויצפוא לע ץילמא דימת ינא  
 

 לצא ,תחלקמ היהת וז דחא דלי לצא .עגריהל ול רזוע המ תעדל דומלל ,תוארל הרומא אמאכ תא
 טושפ רחא דליו אמא לע שארה תא חינהל היהי הז תרחא הדלי לצא ,קוביח היהי הז רחא דלי
.ןושיל תכלל הצרי  
.ותוא לואשל טושפ הלוכי תא רבדל עדוי ךלש דליה םא ,בגא .ול רזועש המו דלי לכ  

״?תופייעה םע דדומתהל וישכע ךל רוזעי המ ?תקדוצ ינא ,ףייע תצק התאש האור ינא״  

.תינכתב הברה ונתוא הוולת ״ךל רוזעי המ״ הלאשה  

 קוידב ודיגי םידליהו תועתפה הלגנ םימעפ הברהו ״עדוי אל״ םירמואש םידלי אצמנ םימעפ הברה
.םהל רזוע המ  
 

. הז םע היעב ןיאו ״ףייע אל ינא״ ודיגיש םידלי שי .עיצא לכ םדוק דימת ינא  
 ןמזהמ ונהת תוחפש חינהל ריבס זא יכ ולש הנישה תעש תא יכשמת הנווכב אלש אוה בושחש המ
.תונהל ךיא דומלל ידכ םג הפ תאו םכל שיש  
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.לכוא אלא עיבשמ אלש קתממ אלו ףיטח אל .לוכאל ךירצ טושפ בער דלי  
.וליפא תודרטומ וא תוסעוכ ,תוינבצע ונתיאמ תובר תובער ונחנאשכ ,םירגוב םישנאכ םג  
.תאז ההזנש בושח ןכלו ונלש םידליה םג ךכ  

 התאש האור ינא ?לוכאל הצור התא המ״ -החותפ הלאש וא תויצפוא 2 עיצהל הלוכי תא םא הפ םג

״בער  
 

 קונית ךל שי םא ןיב הזל בל ימישתש הצור ינא עובשהו םינמיסה תא תוספספמ ונחנא םימעפל
 ףייע אוה יכ היוצר אל ךרדב גהנתהל לוכי 7-ו 6 ןב דלי םג .רתוי לודג דלי ךל שי םא ןיב וא תיבב
בער וא  
.רגבתמ םגו  
 

.ילאשת טושפ בערל תופייע ןיב הלידבמ אל וא ההזמ אל תא םא  
. והשמ ול שיש ההזמ תאש .ותיא תאש שיגרי דליה , ליג לכב  

 וא ףייע התא םא תטבלתמ שממ ינא ,והשמ ךילע רבועש האור ינא״ תרמוא תאשכ קונית לצא

 קוניתהו תרחא םואתפ ךלש רובידה תפש ,םוילווה ,היצנוטה ,ךמצע תא העיגרמ םצעב תא -״בער
.תרבדו תרמאש ךרדה תוכזב טאל טאל עגריהל לוכי  
 

. םייגולוכיספה םיכרצה 2 לע רבדנש הצור ינא וישכע  
.יתועמשמ שיגרהל ךירצו ןבומו שגרומ שיגרהל ךירצ אוה המכ ןיב הנשמ אל ,דלי לכ  
  .וידעלב םייח םתוא אל םייחהש
 

  .הפ דדחל הצור ינא וישכע
וכו ףצרה לע םידלי ,זוכירו בשק יישק םע םידלי ,םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי שי  
ךפההו םהלש םיחא ומכ קוידב םתוא תואור ונחנאש רסמה תא םהל ריבענש דואמ דואמ בושח  
.םהלש םייפיצפסה םיכרצל הנעמ ןתמ ידכ ךות  
.םימחרל םוקמ הפ ןיא  

 לדומה תויהל אוה ונלש ירוהה דיקפתה״ ול הנימאמ דואמ ינאש טפשמב חתפא ינא ביחראש ינפלו

 ןתנ תניעמ ותוא יתעמש .״תויהל לדגי ונלש דליהש תופאושו תוצור ונחנאש המ לכל יתוגהנתהה
.ותיא המיכסמ ירמגל ינאו  
.ונילע םחרי והשימשכ בוט שיגרנ אל םעפ ףא ,םייחב רובענ המ הנשמ אל  

.תמיוסמ תודחוימ ילעב םידלי םתוא יבגל ל״נכ  
 לבקל ,םהש ומכ םתוא תוארל תוכירצ ונחנא , םמצעב םינימאמש םידלי לדגל תוצור ונחנא םא
  .םהלש םיכרצה םע םתיא דחי דדומתהלו םהש ומכ םתוא
.שגרומ שיגרהל ךירצ תיבב דלי לכ , ןכלו  

.הפ תוספספמ ונחנא םימעפ הברה יכ הז תא רוכזל בושח שממ שממ הז ,ותוא םיאורש  

 אוהש םג שיגרמש ,רחאה חאה יכ סחי לבקמ תוחפ אוהש ולש בלב שיגרי ״רדסב״ גהנתיש דליה
 תירשפא ךרד לכב בל תמושת רתוי שורדיו שגרומ שיגרהל תירשפא ךרד לכב הסני סחי לבקמ אל
.וכו ףצחתי וא ולש רדחה תא הקני אל רגבתמכ ,םעז יפקתה ,םימורטנט ,םיסופספ –  
 

 ךל לק אוהש דלי שי םא הנשמ אלש יניבתש יל בושח עגרכ . םיחא יסחי לע רבדנ דוע ךשמהב
 אוהש ךכמ רתויו תיבב םוקמ ול שיש שיגרהל ךירצ ךלש םידליהמ דחא לכ -תוחפ ךל לק וא רתוי
.םלועל אב היה אל אוה םא םייח םתוא ויה אל ךלש םייחהש .יתועמשמ  
 

): טושפ הז ?הככ שיגרהל דליל םימרוג ךיא  
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 וא םילכה לא תאבחנ אלו תיתועמשמו תשגרומ ישיגרת יתמ .םירבח םע הביבסב תאצמנ תאשכ
?הפוקש  
  ךל םיבישקמשכ ,ךדיל םיבשוישכ ,ךתיא םיצעייתמשכ ,ךתיא םירבדמשכ
. דליו דלי לכ לש םיילענב תאצמנ תאש ןיימדל אוה ןושאר רבד ןכלו  
:ש םוי לכב אדוולו  

 ותוא האור תאש שיגרהל ךירצ דחא לכ ריעצה ,׳ץיוודנס ,רוכב -םידליה דמעמ המ הנשמ אל **
 דלי תויהל אוה ולש דיקפתה .ולש םיחאה ראשל אמגוד שמשל ךירצ אל רוכבה דליה .אוהש יפכ

 ,ולש םוקמה תא שפחמו עצמאב אצמנש הז אוה םירקחמ יפל ׳ץיוודנסה .רגבתמ דלי אוה םא םג

 קנופמ רתוי היהי כ״דב ריעצה , ויחא ןיב תואוושה ילב אוהש ימ תויהל ולש ךרוצה תא ,ותוא יארת
  ,רתוי ימל ,םהמ דחא לכל תסחייתמ תא ךיא בל םישל בושח הפו
! ןכו – הבורק רתוי וליפא תא ימל   
:תיב קדב השוע תא םויהמ ןכלו תורקל לוכי הז  
?ותוא תבהוא אל תאש ךל רמוא וישכע רבכש דלי שי םאה ?חפוקמ רתוי שיגרמש דלי שי םאה  
.םילוורש תולישפמ ונחנא ,ןכ םא  
 

 
 

: עובשה כ רב   םשייל הצילממ ינאש תוטושפ םיכרד המכ
 

-  תוינש המכ דחאו דחא לכל השידקמ תא םידליה תא הריעמ תאש החנהב , רקוב לכ בוט רקוב  .1 
 תאצוי תא םא .ךל אבש המ .הבהא תולימ ,ףוטיל ,קוביח .ולשו ךלש קר םהש תודדוב תוקד וא
.תישיא השדקה שי דחא לכלשכ 1 קתפ וא דחא לכל קתפ םעפ ידימ ריאשהל הלוכי תא םדקומ  

.הנישה ינפל ברעה יבגל םג ל״נכ  
 

 2 -  ירצ ברעב וא רקובב יתעצהש המל ףסונב םידליה םע ךלש ןמזה ךלהמב ןיב תושודק תוקד  .2
!דלי לכל דרפנב השידקמ תאש תוקד 10 ,5-ל תוקד  
 

!וב קר תדקמתמ תא !ךלש דלילו ךל קר בל תמושת השידקמ תא תושודקה תוקדב  

״ילש דליה התאש לזמ הזיא ,הככ ךתיא תויהל יל ףיכ הזיא״ ול דיגהל םג לוכי תא  
 שגרומ שיגרמ ירמגל אוהו ימצעה יומידל ול המירמ ,ךלש דליה תא הניעטמ תא הזה ןמזב
  .יתועמשמו
:תא אמגודל הזה ןמזב  
ךל היהש םויהמ תפתשמ *  
תרוקיב תפיט ילב ול הבישקמ *  
םייניעה הבוגב וילע תלכתסמ *  
תחכונ *  
תקחוצ *  
תקשנמו תקבחמ *  
ובש םיבוטה םירבדה תא תרמואו בל המש *  
תיתועמשמ היווח תרצוי *  
הריקחב ומכ תושיגרמ אלש תולאש תלאוש *  
!ותוא האור *  
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 וניב תורחת ןיאשו ןוחטיב שיגרהל ךירצ אוה ,ותוא םיאורש ,יתועמשמ ,בוהא שיגרהל ךירצ דלי
!ימצעה יומידהו תוכיישה תשוחת תא רתויש המ ,הפדעה ןיאש ,ולש םיחאה ןיבל  
.הלאה תושוחתה תא תדדועמ ירמגל תא – ולאה תוקדב  
 וליפא וא הפסה לע הציבר ןמז ,הלטמ עצבל דחיב ךל רזוע אוהש ןמז ,תחלקמ ןמז תויהל לוכי הז
 םהש תוקדה וא וללה םייתועמשמה םיעגרה םתוא תא םכל ויהיש רקיעה .תפתושמ תינפוג תוליעפב
.םכלש קר  
 
 

 ירזעית עובשה לבא תואמצע לע הבחרהב רבדנ דוע .יתועמשמ שיגרמש דלי אוה יאמצע דלי .3
.ותוא הכירעמ תא המכ ול ידיגתו הז לע ול ידות ךכ רחאו דלי לכמ הרזע ישקבו  
  ?אמגודל המ
 ךתוא קבחל ,ףאוש תושעל וט אטאטל רוזעל ,םימ יגזמתש ידכ סוכה תא ךל איבהל ,םימ ךל גוזמל
 המיאתמ רתויש הצלוחה המ ץעייתהל ,?הניבמ תא .חוכ ךל קינעמ קוביחה םצעבו הפייע תא יכ
  ,יארתש תויצפואה יתש ןיב תשבול תאש המל
.םייתועמשמ םישיגרמ םידליה הככ  
 
. סוקופ םהילע םישל ךל העיצמ ינאש םירבדה תשולש ולא עגרכ .והז  
.עובשה ךרואל ךלש בצקב תמשיימ תאש יאדוו םייניעה לומ םתוא ךל יבתכ  
 שיגרהל תונוש םיכרדב דלי לכל םורגל ךיא יעדת תא תינכתה לכ ךרואלש ךל החיטבמ ינאו

.יתועמשמ והשו ותוא םיאורש  
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