
 
 
 
 

. תושגר לע רבדל הכישממ ינא  
 המב ריכהל תלוכיה תאו ולש ימצעה ןוחטיבה תא ,דליה לש םלועה תא רישעמ שגרל םויש ןתמ
  .עגרה ותואב הווח אוהש
 רשפאנש בושח ןכלו ליג לכבו לכה לע ונתא רבדל םילוכי םהש ושיגרי ונלש םידליהש תוצור ונחנא
 ונמצעב ונחנאש וא ונתוא ןבצעמ ,ונל םיענ אל הז עגרה ותואב םא םג תושוחת שיגרהל םהל
.תוצע תודבוא תושיגרמ  
 אוהש המ תא לטבל ונממ שקבמ והשימש ילב , תמאב םתוא הווחיו םימיענ אל תושגר שיגריש דלי
 לכוי אוה תיבהמ אציישכ םייתמאה םייחבש ךכ ,םייחהמ קלחכ םתוא לבקל עדיי  אוה זא שיגרי
 ומצע לע ךומסיו םיקומע תונואכידל סנכיהל ילב ,לופל ילבמ םיישקו םירגתא ,תובזכא םע דדומתהל
.דדומתהל עדויו לוכי אוהש  
 
?ץיברמו לוכסת שיגרמש דלי םע המ לבא ,ייקוא תרמוא תא וישכעש תויהל לוכי  

.םילהנה תאו ונניב ינוימדה ״הזוח״ה תא רוצינש בושח הפ םג זא  
  :אמגודל

״ךל וא הביבסל ץיברהל רוסא - סועכל רתומ״  

״ךמצעל ביאכת התא ,ריקב תוכהל אל-בוצע תויהל רתומ״  

״םיצפח רובשל וא קורזל אל - ןבצעתהל רתומ״  
 

 היצאוטיסה םע דדומתהל ול רוזעל לוכי המ ומצעב דומלל לוכי דליה תולאש תליאש םע דחיב ..זאו
.הווח אוה התוא  
 םדוק םתמכיס רבכ .םיקחשמה ןגב ראשיהל הצר אוה יכ שממ ןבצעתה וישכע ךלש דליה :אמגודל
 לכ לבא התיבה םיכלוהש םתמכסהו 1 ןקתמ דוע רחבי אוהש םתמכיס רבכ ,תוקד 10 דוע קחשי אוהש
.הכוב וא חרוצ אוה וטואבו וטואל ךרדה  
 ייהתש בושח עגריי דליהש ידכש תרכוז לבא תעדה תא ןפרחל הלוכיש היצאוטיס וזש תעדוי ינא
?ולומ החוטבו הפוסא ,הרורב  
: שיגרמ אוהש המ תא ול ללמתל טושפ אוה תושעל הכירצ תאש המ ןכל  

 שיו תרחואמ דואמ העשה ,ינממ תבזכאתה םג ילואו התיבה םיכלוה ונחנאש סעוכ התאש האור ינא״
 החמש יתייה ינא םג תמאה , דוע ראשיהל ונלוכיש יאוולהו ברע תחוראו תושעל תחלקמ םג

?״םיעושעשה ןגל אובנש ףסונ םוי עבקנש הצור התא .ךתוא הניבמ ירמגל ינא .דוע ראשיהל  
 

 זאו ולש הבושתל תוכחלו ״?ינבצע ,בזכואמ ,סעוכ התא״: םדוק ותוא לואשל טושפ םג הלוכי תא
.הז ביבס חיש רוציל  
 

.תוכבל קיספהל ונממ ישקבת לא ,עגריהל ונממ ישקבת לא  
  ןוטה תא ךימנישו העיסנב זכרתהל ךל תועירפמ ולש תוקעצהש ול דיגהל הלוכי תא
.ותוא לטבל אל .שיגרמ אוהש המ תא אטבל קיספהל ונממ שקבל אל לבא  
 
 

 ול דיגהלו שגרב ותיא תויהל הלוכי תא – תיבב ןיאש והשמ לוכאל וישכע הצור אוהו הדימב

 אוב ,רמגנ אוהש בל יתמש אל וליפא ינא ?עדוי התא אאאי .רמגנ הזה ןדעמה ,הסאב וזיא ,ףףףוא״
 הצור התא ,חכשא אל תוינק השעאשכו הז תא תונקל ךירצש ררקמה לעמש ףדה לע דחיב םושרנ

 תאש שיגרה אוה םג ,שגרל היצמיטיגל התייה םג וזה ךרדב ״?ררקמב שיש רחא ןדעמ םייתניב
. רסחש המל תסחייתה םגו ותיא תסאבתמ  
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  ?האנק הווח דליהש השיגרמ תא
 ףתשל ירמגל הלוכי תא ,ךייח ךלהמב האנק תשגרה תא םג( אנקל הביס ול ןיאש ול ירמאת לא
. )רדסב אל אוהש עגרל שיגרי אלש ידכ ותוא  
 המ -תולאשה ךרד החיש ותיא יחתפת זאו תקדוצ תא םאו האנק שיגרמ אוהש האור תאש ול ידיגת
. ןיטולחל יעבט שגר הז ?האנק וז המ וריבסת ?הככ שיגרהל ךל םרוג המ ?הביסה  
 רתוי ויחא סחייתמ תאש שיגרמ אוה יכ ויחאב אנקמ אוה אמגודל םא .החישה ףוסב םירבד ומכסת
 שיגרהל ול םרוג המ וירבדמ יניבת – ןוכנ אל הזש דיגהל םוקמב זא – חפוקמ אוהש שיגרמ אוהו
 אוהש דע הזל בל תמש אל תאשו םירבדה לע ךתיא רבדל חונב שיגרמ אוהש הדות ול ידיגת .ךכ
 בל ימישת וישכעמש ול ידיגת ,ךממ ךירצ אוה המ ותוא ילאשת ,וזה השגרהה לע ילצנתת ,ךל רמא
 תא המכ ול ירפס .וישכע ומכ ךל דיגיש חופיק וא האנק הווח אוהש םעפ לכבו הלאה םירבדל
 השוע תאש דליל תוארהל אוה ךלש סוקופהש ךרדל יאצו ךלש ןבה אוהש החמש תאשו ותוא תבהוא
.וירבדל ךתוסחייתהו ךתבהא תא תוארהל ידכ הלוכי תאש המ תא  
 

?ךרדה תא הניבמ תא  
 ןכש עגרכ יל בושח .םעז יפקתהו םורטנט לע רבדנ ךשמהב .לטבל אלו ךלומ הרוקש המל סחייתהל
.תושגרה דענמ לכל םוקמ ינתת  
 

.תינמז וב תושגר  2   עגרה ותואב שיגרהל לוכי אל דלי
 םע םירבח םע קחשמו חמש רבכ בוצע היהש ירחא היינש ךות םואתפ אוהש תוארל הלוכי תא ןכל
.בחר ךויח  
  . הביסה וז ךא הזמ קושב ונחנא םימעפל
 
 

 רופיס םיארוק םתאשכ ,םידיקפת יקחשמב ותיא קחשל הלוכי תא תושגרה רצוא תא רישעהל ידכ
 ,םויה ףוסב וליפאו םירישב ,ךסמב םג ,השיגרמ תומד התוא בשוח אוה המ לואשל רשפא זא
 םויה לע םירפסמ םתאש םירופיסה ךותמ םויה ךרואל םתשגרהש תושגרה לע רבדל רשפא תחלקמב
היהש  
 

?יהשלכ ךרדב ךב ״עגופ״ דליהשכ הרוק המו  

״?יל םיענ אל״ םילימה דמצב תשמתשמ תא םאה  
.םילימה דמצ לע ןיילנואה ןודעומ ךותמ ןטק רועיש ךל תפרצמ ינא ,ןכ םא  
 

:תוהמיאל ןיילנואה ןודעומ ךותמ רועיש דוע ןאכל תפרצמ ינא  
.ףתשמ אל דליהו הדימב ךל רוזעל לוכיש רבדל ילבמ דליה לש שגרה יוטיבל םיכרד 4   
 
 

 הפש לע תדבועו השיגרמ תאש תושגרב תפתשמ ,תלהבנ אל ,שגר תללמתמ תא עובשה ,םייתניב
.שיגרמ ךלש דליהש המל היצמיטיגל ךותמ  
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