
 
 
 
 רמשל ידכ םשיילו םינפהל ךירצ יתעדלש םיבושח תונורקע השולש לע רבדנש הצור ינא ,הזה קלחב
 : םהו ונמקהש תיבל אירבה סיסבה איהש תויגוזה תא
 

 .ףותיש - בושחהו ןושארה ןורקיעהמ ליחתנ
 םתפתיש .טעמכ ןותנ עגר לכב ינשה לע דחא רבוע המ םתעדיש הנימאמ ינא םירוהל םתכפהש ינפל
 ןיא .הרבח וא החפשמ ןב םע יתוטש יכה חוכיווב וליפאו הדובעב םכל הרקש המב ינשה תא דחא
  .םויה םג היינשה תא דחא ופתשת אלש הביס ןיא .םויה םג וניינעתת אלש הביס
 .שודק םוקמ  ףותישל ונת
 תלטלטמה םירה תבכרב ,תרבוע תאש םירגתאב ,השיגרמ תאש המב ,ךילע רבועש המב ותוא יפתשת
 וא םויה ךל היה ךיא ךתוא לאשי אוהש יכחת לא ,ןטבב ירמשת לא .הילע תרהוד םימעפל תאש
 אל ינא וא ךלש ןואכידל וליפא וא תרתוימ תוצרפתהל ררגיי הז ..ףוסב יכ  השיגרמ תא ךיא
 .ולש םג - דיגהל תשייבתמ
 
 .תא ילאשת זא לאוש אל אוה םא ?םויה ךילע רבע ךיא ךתוא לאשי אוהש הצור תא
 .ךילא סחייתי אוהש הפצמ תאש ומכ קוידב וילא יסחייתת – תרמוא דימת ינא

 ומיש - קותשלו והשלכ ךסמב שולגל םוקמב ,היזיוולטב ״פזפזל״ םוקמב ,ךמצע ךותב סנכתהל םוקמב
 .וילע רבוע המ שחנל הלוכי אל תאש ומכ ךילע רבוע המ שחנל לוכי אל אוה .ורבדתו טקש לע לכה
 םכל ורזעי ,חינהל ריבס ,םהו םהילא בל םתמש אלש םיטרפ החישב םירבד ולגת םימעפה בורב
 .םכלש תויגוזה תא קזחל
 
 ול היה  ךיא .היהש המב םיפתשמ טושפו ןמז הברה םיכחמ אל ונחנא התיבה רזוח יעורש עגרב
 ךיאו ומולש המ תעדל יל בושח לבא תונרעיהה אישב ונחנא דימת אל ,ןוכנ .היה יל ךיאו הדובעב
 .ןופלטב תועדוהב קר אל שיגרמ אוה
 
 וא תישפנ ,תיזיפ( הכימת וא הרזעל הקוקז תא המב ,ךלש םיכרצבו תונוצרב םג ותוא יפתש
 המב ילאשת .דבל ילוא וא דחיב תושעל ול אב המב ,ולש תוינכתבו תומולחב ,וב יניינעתת .)תישגר
 יפכ םתוא רוציל דחיב וכישמתש בושחו םייחל םירנטרפ םתאש ירכזת .הרזע וא הכימתל קוקז אוה
 !םתמלחו םתיצר דימתש
 
 םויה ךלהמב םתשגרהש המב ,םכילע רבעש המב היינשה תא דחא םיפתשמ םתאש הלאה םיעגרה
  !רשואה לש םינינפ הלא  - רוציל וא תושעל םיצור םתייה המו
 .בוט שיגרהל ךל םרוגש המ ןה רשוא לש םינינפ
 !םכלש תויגוזה לע םירמוש םתא םהבש םיעגרהמ קלח ולאו
 

  תוכייש אוה ינשה ןורקיעה
  .םעפ לש תובאה אל םה םויה לש תובאה
 אמיאה םג םויה ,תיבהו םידליה לודיגל תיארחא התייה אמיאהו הסנרפל גאוד היה אבאה םעפ םא
 .ונתשה םיללכה ןכלו החפשמה תסנרפל הפתוש
  .םידליה ךוניחבו לודיגב רתוי םיברועמו םיליעפ תובאה םויה
 יבויחה דצה תא יארת הזמ סאבתהל םוקמב לבא .םתוא ליעפהל תוכירצ ונחנא םימעפל ,ןוכנ

ֿ .ךילע לקמ םייחל ךלש ףתושה .״ךילע לפונ״ לכה אל - רבדבש
 
 ךכ .ליעפ אבא תוחפו הליעפ אמיא אוה תוריעצ תודלי ונייהשכ ונלש תיבב וניאר ונחנאש המ ,בורל
  .רקיה ךגוז -ןב םג
 ,תיבב ונתיאמ ופיצש המ הז יכ תינמז וב םירבד המכ תושעל ונדמל ןטק ליגמ םישנה ונחנא
  .תויגוזב ,הרבחב ,הדובעב
 ךיאו ונידי ךרד רובעל ךירצ לכהש ,הטילשב דימת תויהל הייטנ ונל שיש הנימאמ ינא הז ללגב
 .תוצור ונחנאש
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 ,ותוא ינקתת לא ,ול יריעת לא ,תבהוא תאש ךיא קוידב אל ,ולש וכרדב תיבה תא ףטש אוה םא
 ותוא יפתשתו תבהוא ךכ לכ תאש הטילשה תא תצק יררחשת .ךילע לקי הז .וירחא ירבעת לא
 .ותיא יקלחתת .תיבה תולועפב
 
 תמשונ ינא ,תבהוא ינאש הממ דואמ קוחר ונלש הטימה תא רדסמ יעור םימעפלש הדוותמו הדומ
 . תיבה רודיסב ליעפ קלח חקול אוהש הדות – הדות תרמואו תוקומע

 
 .וב ירזעת .תורוהב ליעפו בושח קלח תויהל ךגוז ןבל ירשפאתש אוה רבד דוע
 הטמל בוביס ותיא תושעל לוכי אוה םג .ותוא חלקל לוכי אוה םג ,דליה תא םידרהל לוכי אוה םג
 המ תא תושעל לוכי אוה םג .הכילה תושעל תאציש ןמזב וא החנ וא תיבה תא תרדסמ תאש ןמזב
 המ הז .סאבתמש ץוצרפ ישעת לא -םהלש ןמזב היזיוולט םיאור םהו דליה םע אוה םא .השוע תאש
 .ךל םיאתמ אל םא םג – עגרכ ול םיאתמש המ הז וא ,עדוי אוהש
 
 .דחא אבא םג לבא ,תחא קר שי אמיאש ךל הריכזמ ינא
 .ותוא יברעת .תורוהב קלח תויהל ול םג ירשפאת ,האירב תויגוז וב תמייקתמש תיב הצור תא םא
 לא .תיבב סובה ייהת לא .תושעל המ ול יעבקת לא ינש דצמ לבא ונממ ישקבת ,ותוא יפתשת

 .״לובג״ה הצחנ אל ןיידע םא יריעת
 …עוקשל הל ומרגת לא ,הניפסה התוא לע םכינש

 
 םייתימא םיפתוש תויהל ונכפה ,הטילש יתררחש -ארקנש המו תורוהב יעור תא יתפתישש עגרב
 הזה ןמזב ראשיהל לוכי אוה ,חצ ריווא םושנל וא תורבח םע תאצל הצור ינא םא םויה הז תוכזבו
  .רוזחאשכ הארי תיבה ךיאל תגאוד אל ינא ..ו הבהאבו ףיכב תאז השוע אוהו תיבב
 .ילע אוה םגו תומוצע םייניעב וילע תכמוס ינא
 
 .ולש תיבה הז ךלש תיבה
 .ולש םידליה םה ךלש םידליה
 
 היינשל דחא ריעהל עבט ונל שי .ךל אוהו ול ריעהל תוחפש המכ לע ינמאתתש אוה  בושח יכה
 .הברהו

 םוקמב ול ידיגת ?וילע םייאמ התא המל״ ,"תוינק תמישרב היה אל אוה ?הזה ןדעמה תא תינק המל"

 ״?הככ ביגמ התא המל״ , ״....ש
 ינא .היינשה תא דחא רקבל קיספהל וסנת .הז תא ונשת .ךפהה וא רתוי ריעמ אוהש תויהל לוכי
 ףוגהש ושיגרת םואתפ םתא ..עובש וא םימי המכל קר וליפא ,הז םע וקיספתש עגרבש ךל החיטבמ
 םתוכזבש םירבדב .םכמ דחא לכב שיש םיבוטה םירבדב וזכרתת םואתפ ..ריווא אלמב אלמתה םכלש
 .היינשב דחא םתבהאתה
 השיגרמ תאש םעפ לכב ,רחמו ול הריעמ תא המכו ול הריעמ תא םא בל םישל םויה רבכ יסנת
 .ירצעת -הפהמ הרעיה ךל תאצוי היינש דועש
 !ךמצע לע הז תא תחקלש וישכע יל יבתכ
 ..תחלצה םא יל ירפסת..ו

 
 ..תוכיישה ןורקיע תא תמכסמ ינא
 וב תחטובו תכמוס תאש השוחת ול ינת .תורוההמ קלח שיגרהל ול ינת .תיבהמ קלח שיגרהל ול ינת
 .םירבד הברה לוכי אוהו יארחאו םיהדמ אבא אוה יכ
 תבהוא תא םאו  רחמ וא םויה רבכ יליחתת -היינשה תא דחא רקבל וקיספת ,ךייש שיגרהל ול ינת
 ונממ ררחשל הלוכי תאש 1 רבד ירחבת -הלחתה רותב .הפיט התוא יררחשת ךיידיב הטילשהש
 .הלחתה וז – 1 רבד קר .הטילש
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  תויגוזה חופיט אוה  ישילשה ןורקיעה
 .ןמטוג ןו׳ג גולוכיספה לש תועש 5-ה לדומ לע ןכל רפסל הצור ינא  ?תויגוזה תא םיחפטמ ךיא

 תיעדמ החסונ שפיח אוהו ,תוגוז 3000-מ רתוי – םיריעצ תוגוז הנש 35-כ ךשמב רקח ןמטוג ןו׳ג
  .םנולשכ וא םיאושינה תחלצה דוסל
 94%-ב אבנל עדוי היה אוה גוז ינב ןיב היצקארטניא שי ןהבש תוקד 5 לש ואדיו האר אוהש קיפסמ
.ולש תיעדמה קוידה תמר תפרוטמ !!!אל וא ושרגתי םה םא  
 

?השע םצעב אוה המ  
 חאה ומכ שממ ,תומלצמו םינופורקימ םש אוה רדח לכבו םירדח רפסמ םע  הלודג הליו חקל אוה
.תוחלקמבו םיתורישב תומלצמו םינופורקימ םש אל אוהש קר לודגה  
 םלצי אוהש םימיכסמ םה הרומתבו לולכ לכה לש שפוסב שפונב חראתהל תוגוזה תא ןימזה אוה

 םהירחא בקעו םהלש םייחה ילגרה לע םיטרופמ םינולאש םהל איבה םג אוה ,ש״פוסב םתוא טילקיו
.הנש 15 העוט אל ינא םא ,המידק םינש המכ  
!שרגתי ימו דחיב ראשנ ימ -ולש רקחמב דחא רבד קדב אוה  
 לוכי המ קדב אוה דחיב ראשנ ימו שרגתה ימ תואצותה תא ול ויהשכ ,הרוחא הרזח רזח אוהשכו
.תואצותה תא אבנל היה  

 

 5-ל תוקלחתמש תוקד 300 השעמל ןהש תועש 5-ה לדומ והז השעמל ?תחלצומ תויגוז אבנמ הֿמ
.םיללכ  
 

, רקובב םימי  5 2  ךשמב תוקד   -1   ללכ
  .היהיש םויב ףתשל .םויה תושעל ךלוה אוה המ רפסי דחא לכ ןהבש ,ארקנש המ ןגאלבה לכב 

 ןגל עסינ םיירהצ ירחאו לכה קיפסהל הווקמ ינא ,דרשמב םויה הדובע לש םי יל שי״ -אמגודל

״?התיבה םויה עיגמ התא יתמ ,**** םע םיקחשמ  
 

 עסנ טושפ אוהו השיגפל וטואה םע יתוא תחקל ךירצ אוהש יעורל ריכזהל יתחכשש דחא רקוב היה
.התיבה , ןגל תונבה םע ךלה אוהש ירחא רוזחל םוקמב הדובעל  
 

10  !תוקד 5  =  הדובע ימי  2  * תוקד
  .ליחתמ םויהש ינפל ןופלטב וא ברעב ינפל םוי זא םירקבב םישגפנ אל םתא םא
 

 
20  .ברע לכב החישל תוקד   -2   ללכ

  .קר אל לבא םידליה לע ורבדת -תחתור הצלמה
 םייניע רוקינל ועיגת םומיסקמ .הככ אלו הככ אל תא ודיגת לא ,ומייאת לא ,וכנחת לא וזה החישב
 .עובשב םעפ תוחפל זא ברע לכ םיארתמ אל םתא םא  .ךפההו םימעפל יעורל תרקנמ ינאש ומכ
 וליחתת .ונמאתת זא ברע לכ םיארתמ ןכ םתאו הלחתה רותב השק הז םא  .0% לע 10% ףידע דימת
.ולעת זאו עובשב םיימעפ , םעפב  
 

 ,ושיגרת םתא ,ישיגרת תא לבא הלחתהב רזומ היהי , ףתשל ךכ לכ םיליגר אלש תוגוזל ,ןויסינמ
.רבדל המ לע אלמ אלמ שי רהמ שממ ךיא  ,ודימתת םא  
 אב המ , ,ןכתא ןבצע ימ ,ףיכ היה המ ,םייתועמשמ םתייה המב ,ןכתיא ץעייתה ימ ,הדובעב היה המ
 אלש םיאשונל ,תודליל ועיגת ,הרזע ,תומלידב ףותיש ,ףתושמה ןוזחה המ ,םכלש תורטמה המ ,םכל
.םייחב םהילע םתרבד  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
קד 100 =הדובע ימי 5 * תוקד 20  
 איה ךסמב הייפצ– םירשואמ רתוי םה ךסמ ןמז תוחפב םיפוצ םישנאש לככש םיארמ םירקחמ ,בגא
 ילב זא .ונלש יונפה ןמזה בור תא ונל תחקול איה בורלו תיביטקא אלו תיביסאפ הלועפ השעמל
 םי/דליה םע תאש עגרהמ זא הלוכי תא םאו ללכב ךסמ ילב םויב העש תוחפל לש לגרה ירצ רשק
.ןושיל םיכלוה םה וא אוהש דע  

 
5  תוקד ךרדה תא ואצמת םויב וא גוזה ןבל תוארהל 3-  ךשמב םוי לכ  ללכ

  .הצרעהו הכרעה ךופה
!! ןהל ןגרפל תוכירצ ונחנא םג זא ????ונל ונגרפי ןה ש תוצור ונחנא ןוכנ  

 ואצמת ..״םיענ חיר הזיא/ךיתח הזיא״ ״... םע תרבידש ךיא יתבהא דואמ ״, ״תשבלתה הפי הזיא״

 ינא״ תרמא הנורחאה םעפב יתמ תעדוי אל ינא .בוט שיגרהל םורגתו בלהמ אובתש ךרדה תא

.העדוה יחלשת וא ןופלט וילא ימירתו וישכע ירצעת זא ןורחאה ןמזב תרמא אל םא ..״ךתוא תבהוא  
 

): תבשב םגו ישישב םג בל ימיש 35  תוקד = 7  5  םימי * תוקד
 
 

.תוקד  5 4-  םוי לכ תינפוג הביח תעבה   ללכ
.תיבהמ םיאצויש ינפל הקישנ לע תרתוומ אל ינא ,ףטלל ,קבחל ,קשנל  -הניבמ חטב תא הז תא  
תוקד 35 =7* תוקד 5 םוי לכ   
 

 
ישימחה ללכהו  .םייתעש לש יעובש טייד אוה  

.טושפ אל הזש תעדוי ינא הז  
םכינש קר אלא םירבח םע יוליב וא שגפמל אל איה הנווכה  
 
.תבשב וא רקובב ישישב אוה םהלש טיידהש הוולמ ינאש תוהמיא שי  

.ןמויב ומשרתו ןושארה טיידה תא רבכ ועבקת , ״םורזל״ וכחת לא  
!!!םיאושינה תא ץיפקמ הז  
 ףידע הז 0-מ ףידע הז  ,בוש ,שדוחב םעפ וא םייעובשב םעפמ וליחתת זא רגתאמ דואמ הז םא
.תונשמ ןתאש רבד לכל  הזה ילכה תא וחקו םולכמ  
 קראפב תבשל ,םיה ףוח לע תכלל ,הדעסמב תבשל .םכל אבש המ לכ הזה ןמזב תושעל םילוכי םתא
 ,הפק תיבב חנקלו פאדנטס עפומל תכלל ,טרס תוארל ,תיבל תחתמ הכילה תושעל ,קינקיפ תושעלו
.םכל אבש המ  
 

.םיבהוא םתא המ םיעדוי םתא .תוריציה תא וליעפת ,תיבב טייד וכרעת זא יקונית םכל שי םא  
עובשב תוקד 120  

 
.םיבר ךיא איה הלאשה םיבירהו םיחוכיווה תומכ ןיב רשק ןיאש א אוה הליגש רבד דוע  
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 הז ףוסב  -ולגרתת וא ילגרתת ותואו םייקתמ אל ןיידעש דחא רבד ורחבת ,ירחבת -ילש הציע
 ינשה דצהש ומכ קוידב גהנתהל אוה ומזה לכ תרמוא ינאש המ הז ללגבו ךומכ להנתי לעבהו ףוקיש
.גהנתי  
 םירבדמ םידליהשכ םגו ןופלטב םויה  בור אוהש ילש גוזה ןב לע ןבצעתהל הלוכי אל  ינא -אמגודל
 ינא םא יב ןיינעתמ אל אוהש וול דיגהל הלוכי אל ינא .ןופלטב ןמזה בור ימצעב םג ינא םא ותיא
.תניינעתמ אל  
 

 אוהו ילש תוינכתב וא הוולמ ינאש תוהמיא םע הברה וילע רבדל יל אצויש רבד דוע ףיסוא ינא
 אוהו בוט יכה ךתוא ריכמו ךתוא ןיבמ גוז ןבש זא ןמז ןומה רבכ תויגוזב דחיב םתא םאש יפצת לאש
.הכירצ תא המ קוידב עדוי  
 

 רסח אל ,רבד םוש״ תינעו  הנתמ הצור תא המ תדלומויב ךתוא לאש אוה םאש יפצת לא ,אמגודל

 המ הז יכ ?המל תעדוי תאו -םולכ הנקי אל אוהש םייוכיסה בור -והמ הנקי אוהש -״םולכ יל
  .תרמאש
 

 ,ןכ -חרפ איבה אל וליפא וא רבד םוש השע אל אוהש םינש ךשמב ול יריכזת לאו ינבצעתת לא
..תוכירצ ונחנא המ .תוצור ונחנא המ ,םבורל תוחפל םהל דיגהל תוכירצ ונחנא  
 
 

  :ןכש יתטלחהו הז תא הפ ןייצל םא יתטבלתה
 םייקתמ והשמ םא ינחבת . ושרגתהש תוגוזה לצא תוינייפוא תויוגהנתה 4 שיש וליג רקחמב
  :םכלצא
 

״ םוטא טושפ התא -  תרמוא תאז תיפיצפס תוגהנתה לע רבדל םוקמב גוזה ינב תוישיא לע תרוקיב .1

 התא חירסמ הזיא״ :אמגוד דוע ןתא ינא וא ״יב תכמת אלש יל עירפה״ – דיגהל םוקמב ,״תישגר

.ךל תארוק תחלקמהש יל הארנ לומתא תחלקתה אל םוקמב ״חלקתת ךל  
 

-  תועבהב רקיעב רמוא הזש העבהה תא שיש רמוא אוה .םייניע לוגלג ,םיתוויע ,םינפה לש זוב . 2
 לוכי וישכע . ןייפאמ הזו םקעתמ הפה לש לאמש דצהשכ -המוג תיינהנו םקעתמ תצק הפהש וזה
 םיאורו םישוע םהש המל בל םימש אל םישנאש רקחמב וליג םה ,תויוטש הזיא תורמוא ןתאש תויהל
.םתוא םימלצמשכ קר הז תא  
 

״. יפוי ,יפוי ״ ״ ....הז תא דיגת םעפה דוע ,ךתוא יתעמש ..ונ ״ -  ומכ ,תויניצ וא גוזה ןב  3.  לש הננגמ
 

-  דחאשכו תונוש תועיד ונל שי ,םינוש ונחנא ירה תועד יקוליח שי ?הנווכה המ תישגר תוקתנתה . 4
 םישוריגל םייוכיסה זא קתנתמ טושפו ןכומ אל ינשהו החלוס הצור אוהש בצמל עיגה רבכ םידדצה
.םילדג  
 
 

 לע רומשל ךל בושח המכ דע לבא  ,"חוכ ןיא" וא ״ןמז ןיא״ הבשחמה וישכע ךב הלועש תויהל לוכי
 םיכירצ םתא הז ליבשב ?םכיניב הבהאה לע רומשל ךל בושח המכ דע ?הקזחו הביצי תויגוז
 עובקלו תויגוזה תא תויחהל ידכ הפיט ץמאתהלו םכלש ןמזה תא עיקשהל ,םכמצעמ עיקשהל
 .םייגוז םילגרה ,םייגוז םילאוטיר
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 לע רתוול רמוא הז םא םג ,אפורל םתוא תחקל ידכ לכה השוע תייה םילוח ויה הדליה וא דליה םא
 ןיא יכ ?םיפייע םתא יכ ?ןמז םכל ןיא תויגוז ןמזל המל זא .בושח עוריא לע וא םלש הדובע םוי
  ?חוכ

 יכ ״יתכלהש ףיכ הזיא״ תרמא ףוסבו והשלכ עוריאל ןגראתהלו תאצל חוכ ךל היה אל םימעפ המכ
 ?תינהנ ךכ לכ
 םיצור אל ירה םתא .הזה רקי ךכ לכה רבדה לע ורתוות לא ,םיפייע םתא םא םג .ךכ קוידב הז
 הסומעה הרגשל ומרגת לא .תרושקת רבכ ןיא יכ דיתעב היינשהמ דחא םידרפנ םכמצע תא אוצמל
 .היינשהמ דחא םיקחורמו םילכסותמ םירוהל םכתא ךופהל

 
 בישקהל תוצרל םכל םורגת ,םירתוימ םיחוכיו ענמת םכיניב תרושקתה תא קזחת תויגוזב העקשהה
 םישיגרמ םתאו הדימב ,תורוהב םירעפ םצמצל ולכות ,היינשה לש דחא העידה תא לבקלו רתוי
 לש השגרה היהת םא לבא רגתאמ דואמ היהי ולש דצל ףחוד דחא לכש םישיגרמ םתא םא .שיש
 .הככ להנתהל ףיכ רתוי הברהש ישיגרתו יארת תא הפ יתעצהש ומכ דחיב
 
 !ורבדתשו הקושתהו הקיטנמורה תא ויחת ,דחיבה לע ורמשתש - איה הרטמה
 ?הזמ ףיכ רתוי המ

 

 .ןמטוג ןו׳ג לש לדומה יפל תויגוז חופיטו תוכייש ,ףותיש :תונורקעה תשולש ויה הלא זא
 םוי לכשו םצעתת ןמזה לכ םכלש תויגוזהש ידכ רפשל המו רמשל הכירצ תא םהמ המ יקדבת
 הבהאה ןמזה לכש ,ףונלש םידליה יפלכ תושיגרמ ונחנאש ומכ רתויו רתוי םיבהוא םתאש ושיגרת
 .הלדגו הלדג קר
. 
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