
    

  

    
       

   
    

                                

    
    
   

   
    

    

    
      
        
        

    
    

+23. To TO 

 .21.7.70 םוימ תימלוע תוריכזמו זכרמ תבישי לכיטרפ :

oל; הילע ינלערג לש תובשלתהו הילע תוינידמ :אטשונב  

 .םינובה דוחא

 :ןמצלז השמ .. 7%

 תמדוק זכרמ תביסיב םהישטרשס סינוידב הרוקמ זכרמ תביטיל םויה ונאבהש העצהה

 ,הירבחלו העונתל ףסונ רגתא תתל ילבמ תומלסה קר היהת תיכוניח העונתש ןכתי אל ,הפ

 novo םיניערג לע ליטהל םירטעאמ סניא ץראב םזוכירו םתילע תרוצ,טיניערגה תילע בצק

 :םידדצ ינס לש היצץנופ איה לעפמב ןיערג תטילק ,הילע ונעי םרטב ורבסי טה ןכש הלודג

 לולע היתויעב טע דדומתהל ךרטציו הלודג המיסשמ לבקיט ןטק ףוג .טלקנה דצהו טלוקה דצה

 .לסכיהל

 למיטגמ לא תונעומה תועיבתו תומישמ ןנסי,ןכיהו הפיא לש םיבצמה לכל רבעמ,םויה
 ןינעל הבוסת תתל םילוכי ונחנא הב העש שי םאט הנקסמל ונעגה ,ל"וחמ תיצולחה העונתה

 בוט דומעיט PITA יתעונת ףוג זוכירבש רתויב חוטב יוכיסו,יתעונת-יכוניח :וידדצ ינש לע

 ןיערג ףא ןיא,לודגה ירעצל .תאז הסננס העצה העונתה תודטומ ינפב איבחל ונתבוחמ,רתוי

 תובטיתה לט המישמ וילע ליטהל היהי רשפאש הזכ רפסמב זכרתהל לוכיט איהס ץרא לכמ *תעונת

 וז םא ןיב ;םייק בוטיל חכ תפסות לש המיטמב דומעל לוכי טינובה דוחא לט ןיערג לכ .הסדח
 רטקה תא ודביאש םיבוטי וא,תילארשיה העונתב םתישארש םיבוטיל המלטה,םינובה יבוטיל המלסה
 .םתרבח תבחרהל ואיבה םינובה תומלשהו ץראב העונתה םע

 אטונב ןויד םייקתה .םיניערג תדעו תעד לע איה ןוידל טויה העיגמס וז העצה
 תכמסומ הנלא תוריכזמהו רחאמ העבצהל הדמע אל העצהה טלוא תימלועה תוריכזמה תבישיב

 העצהה תא ומכסי םירבח 3-שט זא םכוס .הלועפ לש הבוחו תוירחא תיוותה לש הלאסב טילחהל

 תדעוב ומייקתהש םינויד רואל םירבחה תשולש תעד לע אוה בתכנט רמוהה .,ןוידל עיגתש

 .תימלועה תוריכזמב ועבוהט יפכ םירבחה תועדב בסחתהבו ם"ניערג

 טיט םירוזאמ,דחא לעפמל םינובה דוחא ימיסגמ לש "ניצר חכ זכרל רשפא הב העס יחוז
 .לטותש המיטמ לכב תיטעמ תופתוסו תיתרבח תודכלתה רתוי וא תוהחפ החיטבמה הברק םהירבח ןיב
 דימת אלו תונוט תויצרא תועונת שי .םייתעונת טישגרהו תופס תניחבמ לבב לדגמ םיקהל רוסא

 תוירחא רוצית תפתושטמ תודחא רסאכ היהי ל"וח ימיטגמ ןיב תמא דוחא .ףתוטמ הנכמ רוציל רספא

 ונחנאט ךרד *הוזס ןימאמ ינאו הטעמב אלא"הרדגהב אל דחואמ ימלוע והטמל עיגנ ךכ ,תפתוטמ

 | .הב תכלל םיבייח

 םיבילח ונחנאט הדימ התואב :ךכ םכטל םיבייה ונע בסוח ינא םיניערג תדעוב רבחכ 3%

“aליטהל טיבייח ונחנא ךכ,םימייק םייתעונת םילעפמ לט םתוביציו םדיתע,םתוגל תוירחאב תאטל  

 רתוי וא 2-מ בכרומה לודג יתעונת ףוג זכרל .ףסונה רבדה תארקל תכלל העונתה תוריכזמ לע =

  תיתרבהח תודכלתהל תלכי לעב רמולכ,ינויגה ,יתעונת-ינויגה תויהל ךירצ ףורצהו םיניערג

 ינפב דומענ דציכ עדוי ינניא םויה תאז השענ אל םא ,תירפסמ הניחבמ ריבס,יתעונתו

 םינתונ תירעסמ הניחבמש םיניערג םיזכרתמ םויה .הז רבד טיטגהל תונטינו תורזוה תועיבת

 שי הלא םירוזא ינסב .(תידרפס ירבוד רוזאו תילגנא ירבוד רוזא)רבדל יוכיט טלס בוסחל
 .טםיפסונ םיטנא ןינעה ביבס קיבדהל םג חילצנש ןפתי הזכ רבדב אצנ שא ,לועפל תורספא

  
 UR םג הלוע התיה וז העצה:הקירפא םורדמ חלסטנט בתכמה חטונל הרעה כייח ינא,ףוסבל

 אל .וז הרעהמ עגפנ ינא .לאערזיל ךלוה אוהש םוטמ אלו,ךןורב ןיעמל ךלוה היה ןיערגה

 ,ןומא אלל הלועפל םוקמ לכ ןיא .ןומא יא תעבה תרוצב איה קבעמל הבוטה ךרדה דימת

 טילחהל בטומ .עיפומ אוהש יפכ ןינעה לע ןודל ךירצ רינה ירוחאמ תוכשחמ יטופלח אלל

 בטומ טלכל ףתוטמ ןינע אל הז םא .העוציבב עייסי אל טיאט הטלחה טילחהל םינווכתמ םא אל

 ונהנא םא ,הע היהנ טיקידצ ,תוירטפאה םיכרד ה לכס דפרוטיס רבד טילחהל רשאמ טילחהל אל

 !אל רמאנ -ואל םא ,עצבל םיבייח םיטילחמט המט טילחנ םירס*

 :רוצח לאומש

ינא,תיטאר
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 ל"והב העונתה לש הבצמל דאמ תיניצר הגאד vino האב (םייתנט ינעל רבכ)התלעוהט העצהה

 וניעטט ןכתי ,םימיה תשט תמחלמב הפ היהש ?no העונתה תבוגתל הלודג הבזכא ךותמ רקיעבו

 .ואיבהש הממ תונוש תובוגתל ואיבי ץראה תוערואמס וניפצשכ

 מירבח לס םג.םיהז םה םירפסמה .ונתשה אל ל"והב העונתב טירבדה תונורחאה םינשה 15-10 ךטמב

 ונלא התוא בבוסה לכל תימיטניא,הנטק תרגטמ יהוזש איה השגרההו הנתשה דאמ טעמ ,םילוע לש םגו
 ודמל אל ל"וחב טירבחו התנתשה ל"וחב העונתה לש התביבס םג.םירבד ונתשה ץראב קר אל .הל עגונ

 המ :לואשל לדכ םויה םיסנכתמ ונא ןיאש לבחו ,יכוניח רבשמ רצי תז לכ ,תויעבה םע דדומתהל

 ךסמ דחא יעצמא קר איה התלעוהש העצהה .םירבדה ינפ תא תונשל לדכ תיכוניחה ךרדב תוסעל סי

 .תוטעל שיש םירבדה לכ

 דע הילעה תרוצ ,רוזעל לוכיש והסמ תוסעל ןויסנ והז.אלפ תפורת הניא הפ האבוהש העצהה

maלונלט תבייחמ הישע לכ ,רגתאכ התוארל וא הב תואגתהל רשפאש תיניצר הלשע לכ העונתהמ הענמ  

 הלעי,טירבח 40 הנומ אוה סא טג,ןיערגט םוקמבס העצה התלע,ןכל .םיניערג דוחאו הילעה תרוצ לש

 לעו,םינש 4-3 ךטמב ולעיש םינוש םיניערג דוחא לט ןויער זכרמהמ םוזינו דדוענ םינס 7 ךסמב

Goaדוחא לש ךוופל הכילה אלל ,הסטדחיתובסלתה וא רזג ומכ תומישמ לבקל לכויסש חכ זפהנ  

 תימינפה הרכהה ץרא לכב ירה,םינש רפסמ ינפל הדחאתה העונתהש תורמל,ףסונ רבד.חילצנ אל םינלערג

 עייסל לוכי ימואלניב ןיערגו תוילקול תסגרה סי .תימלוע העונתכ לאו ץרא התוא לש העונתכ תראטנ

 .תחא העונת סויקב
Damלועפל העונתה תוריכזמ ךרטצת ,בויחב טלחוי םאו,יללכ ןפואב העצהב ןודל ךירצ  

 לש תיכוניח-תינורקעה הלאשטב ןוידב זכרתנש עיצמ יתייה ,םיחילטהו העונתה ברקב תיכוניח הניחבמ

 לש ודיקפת והז םא קפוסמ ינא יכ רחא וא הז ןיערג לע יפיצפס ןוידל סנכנ אלו טירבדה ןוויכ

 .זכרמה

 (ר"וי):ןרוג והילא

 ילבמ העונתל בוט המ לע תיאליטרע רבדנסא אטחנ ,לאומש לש ותעד לע קולחל יל הסרוי

 טארמ העודי יתלב הפוקתל תוחדיהל יושע וז הנובנ העצה סומימ .םייטרקנוק טירבדל סחייתנש

 טקפסאל םמצע גייסל אל םירבחל עיצמ ינא ,תומס ריכזי אלו ןינעה םצעל ןווכ* אל ןוידה םא

 ,הז ןוידב הרורב הרוצב אובל םיכירצ םירבדה ,תויטרקנוק תועצהב תעגל אלא ינורקע

 :לנולצע יכרהמ

, 

 ,םיניערג לש םלמייק םינותנ יבגל םייטרקנוק םיטרפ סקבמ

 :ןמצלז הקמ

 .1975/74-ב הילע רמג ;1971 ץיקב םירבח 20 לט שנשאר הצובק .םירבח 60 דע - הילגנאמ ןיערג

 5 + םלרבח 39 הנומ ,ץראב ובורב היהי םינס 3 ךותו 1971-ב תולעל דמוע - | "דוה" ןיערג
 6 .םיפסונ

 חרסכה תונשטמ םירבח 30-כ - וקיסבכמ

 % ףתוס ויהי םה.(תילגנא ירבוד רוזאמו הקירמא םורד רוזאמ)טיטנדוטסה תיבב םירבח תצובק

 .םנינעב בלתסשרש הטלחה לכל ילאיצנטופ

 .תירבה תוצראב ןיערג שי ןכ,ליזרבמ תזכורמ הילע תצסשה

 :ןמדירפ יניא

 םילטשהל "דוה" ןיערג תטלחה תא לבקל טלחוה הנורחאל המייקתהש הקירפא םורד ץועי תדעוב

 ןויכ לע םיססובמ ויה שטינוידה .טייתנש ךשמב ודיתע לע ןד ןיערגה .לאערזי,יתעונת לעפמ

 הריבעה רפסמ טיסדוח ינפל ,יתעונת לעפמ עילטהל ץראב העונתה לטו םיחילטה לש םיוסמ-דחוימ

 תילע ינפל הנט יצח האב טדח לעפמ לע העצהה.יתעונת לעפמ םילטהל הצלמה תימלועה תוריכזמה

 .ףסונ עוזעז לבקל לכוי ובס בצמב וניא ןיערגה הז בלסבו ןיערגה

 לעפמ לכבט רמוא יניא ,ןוכיס טי ימואלניב לעפמ ןינעבש ואר DA ץועיה תדעו ירבח

 ללגב יתעונת לעפמ םילשהל טילחהט ןיערגל רקיעב ןכוסמ הז רבד ךא,תחטבומ החלצהה רחא

 תא ץזחל םג רשפא .טדח והטמב הלחתה השוריפ ןיא תויצולח .הקירפא םורדב העונתל וסחי
 םה ןיאו תידיימ הטלחה טרוד הקירפא םורדב ןיערגה יכ וז הדוקנב דימ טילחהל סי .םייקה

 .תרחא הטלחה לבקל םינכומ אל םג םה,הז בלשב ,םירבדה תא רתוי בוהסל םינכומ

 םינש רבכ.סיחילשה לש טיוסמ ךוניח טרודה ךורא ךילהת לט ןינע הז יתעונת לעפמ תמקה

 ךכ תארקל ךנחל טי השדח תובסיתה ליחתי ןיערגהש םיצור םאו,יתעונת לעפמ תמלטה לע םידבוע

 :וכרד תישארמ

 



 :ןרדג והילא

 םינורחאה םינונכיתה ,הנורחאל הסנכתה הילגנא ץועי תדעו car ןייצל יתטקבתנ

 ה"לצכ יפמ םירבד עומסל הכזנט ןכתי.רזגל ותכילה לע ועיבצה ילגנאה ןיערגה יבגל

 לתש תא תורשפכ האור הילגנא ץועי תדעו תטלחה ,םינובהל רזג תודימצ ריהבהל לכויט

 הביטיב הדגוה שא עדוי יניא .םימייק םייתעונת םילעפמ תמלטה de nom הדוקנ :םיכרדה

 .תופידעה

 :טולפ רימא

 לכ תא ךכל םותרל לכונ טאו הזל תוחוכ ונל טיס טגרנ םא בר ךרע לעב אוה טדח לעפמ

 ןזוא אצמנ אלט בטוח ינא םייתעונת םיקטמל םויה עיגת וז העצה םא ךא .םייתעונתה םילעעמה

 .הזכ לעפמל תכלל חכ ונל ןיא .תרוקיב לכל תחתמ איה,תיטעמ.הבוט העצהה,תינורקע .אשונל תבשטק

 .םימייק םילעטמ קזחלו םייתעונתה םילעעמהו תוריכזמה ןיב רטקב זכרתהל טי

 :(יגופ)גלפ הדוהי

 תארקל תכלל םינכומ טלוכ תינורקע יכ ינורקעה tan לע קר רבדל רספא יאש "ל הארנ

 טא יל רורב אל םויה דעו אטונב תיתרבסה הלועפ טוט ונמייק אל העונתב,הסעמל .םיסדח םירגתא

 .םיישדוח ינפל ?משר אסונכ הלעוהו שטדח אוה הז רבד ,תויוזחאיהב ןינועמ דוחאה

 לעפמל ךליס ןיערגה תא ענכטל יתסקבתנ הרצק הפוקתל הקירפא שורדל יתאצישכ טייתנש ינפל

 לש בצמל עיגה הלט ןיערג לכש העונתב רבודמסכ יתדבוע בצממ סלעתהל טילוכי אל ונחנא ,יתעונת

 ןיערגה ,םיחילש 4 םאט הדבועב ריכהל ךירצ "דוה" ןינעב .ןיערגה העד תא ולבק ףוסבלו דגטמ

 .הז לכ תא לטבלו יארחא יתלב תויהל לוכי אל זכרמה,יתעונת לעפמ תמלטהל היה יכוניחה ןווכהו

 תויתובטלתהה תועונתב ץראב ןויסנה.ידמ רחואמ הז תישעמ יכ קץרפהמ דרוי הז רבדס בסוח ינא

 םלעתהל ןיאו םהלט דחוימה הנבמה ללגב וחילצה ונט םילעפמה בור .ימואלניב ןיערג קידצה אל

 היהי דיתעב םיניערג לש ןוויכה םא םג יתעונה לעפמ תמלסה לס ןויער ףיקתהל דאמ ןכוסמ ,םהמ

 תא לטבל ןיא ךא שטדח ןויער דיתעב ילוא טיגדהל שי .בוט בצמב טויה םלכ אל העונת ילעפמ ,רחא

 .המלטהה ןויער

 :םיצובקהו mapa Time שינפ ריכזמ(ה"לעכ)ץכ םהרבא

 ילדי לע ורחבנש םיגיצנ שה הלאש יל רמאנ .יחכונה טורופה בכרה קוידב יל רורב אל

 ךא תוהמה יבגל טילחהל המ עדוי ינניא .דמולהו דבועה רעונב ומכ םילעפמ סנכ אלו הדיעו

 ם*רבחה תעידימ טלענ אל :רזגל רטקב תונרקסה תא קפסל ידכ ,יללמכ סנכ לאכ הטכילא סחייתא

 הלפנס הטלהההו ןינעה הלעוה דוחאה תוריכזמ תוביסי 3-בו םינוידב ןותנ היה אסונהש

 תוריכזמב הטלחה הלבקתנ .רזגל תכלל ילגנאה ןיעבגה לט ולדוגו ותמכסהב היולת טעמב אל התיה

 רזג :תיסעמ .טדח דעיל ודעי בסוי רזגב בטויט (ילארטיה יסילסה ןיערגה)יחכונה ןיערגהט

 .טיא ראסנ אל סימדוק טיניערג ינטמ ;טצלעי טדוח חקת יחכונה ןיערגה תרבעה .היבשוימ הנפתמ

Daיבגל,רמולכ.טהילע טלחוה אל דועט טיסדח םידעיל בסות דמולהו דבועה רעונה ל; הדותעה דעי  

 !רזג אל - ילגנאה ןיערגה

 וא וצ העונתל תיפיצפס תניא ל"וחבו ץראב רעוצלתעונת לש היעבהט רמול רטשפא תיללכ

 יד םיהדזמ העונת יכינחו רעונה תונוצר.םינובהלו םיפוצל,דבועה רעונל הנוכנ איהו תרחא

 .דעבה תומיטמב םיהדזמ טעמו תוטעל םיצור ויה אלט המב - יטנאב הברה

 םלוהמה דבועה רעונה ירגובל ץראב דבועה רעונה תוסחייתהט חינמ ינא,יטנא לע רבדמ ינאטכ

 תא םינווכמו םהיקטמב םיבשוישט םינובה ירגובל םינובה רעונ לש וזל ההז םילעפמה תצעומ תא

 םינולדב .םיבתכמב אוה דיהיה רשקה .ומצע רעונה ידה תא םיעמוט ןיאש לבה יד .םירבדה

 םיאור ומצע רעונל םיעיגמשכו החותפ רתוי הטיגה טיימוקמ םיניערגל רטקב ץראב םימייקתמה

 תויוריכזמב היולת דוחאה תוריכזמו .טלועב טיפינסב היולת יד תוריכזמה .,םייוניס סיס

 טי*רבחה לכ אל םא ,םיבלט תרבועו ךונחל הרוטק רבד לט ופוסב איה תולתה .רעונה תועונת

 לכונחה אטונה םע טימלט ,תוטלחהה תא לבקמה,העונתה זכרמ דעו ךינחהמ,םייניב יבלט םיווהמה

 תינכותל העצה זכרמה ינפב האיבמ דוחאה תוריכזמס ןייצל בוטח ןכל .ךרדב תולבח הנייהת

 .רורב ןפואב הנידמה ידי לע וטבוגו ונמוטס ןוחטב תולובגל הסירדה חכונ תיתובטיתה

 רבודמ .םינט 5 ךות בוטי תודוקנ 4 לע ונבייחתה תיבויח המכסה ןתי דוחאה זכרמו הדימב

 תודוקנל ךלנ אל ,הברעבט הרוטקב הדוקנו החספ ןיעל בורק הדוקנ ןלוגב תודוקנ יתס לע

 יבגל תילמרופה הערכהה,טיפסונסיבוסטי ינסל וגאדי אבה טמוחבט ןכתי,ם?שטוגל אלא תודדומב

 \ ,טדוח ךות לופית תושדחה תודוקנה

 תודוקנ םיחינזמ השדח תובשיתה ידי לע טאה הגהבו הקדב דוחאה לש טדא תכ תדעו

 .הלדח תובטיתה טגו טיקקזנל תומלסה :טירמוא-אלא תאז טירמוא ןיא הקידב רחאל ,תומייק
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 ץובק ה*הי אלו,טדא-חכב רוסחמ לט הניא םויה םימייקה םיצובקב היעבה,ונתכרעה "לפ לע

 ם*רבח לאכ אלו טדא חכ לאפכ םיניערגל תוסחיתה לש איה היעבה.השדח תרגטמ םקות טא קזניט

 תומיטמ תבצה ידי לע רהוי ט"לודג טויה םלסדה םירבה תוטלקיהל םייוכיסה ,ץובקב םיד"תע

 .טימייק םיאת תמלשה ידי לע רטאמ תושדח

 הנומא רסוח ל?,ןוהטב dom Yo nora יתטגרה םימי טדוח "נפל דוחאה תוריכזמתהישיב םג

 רמוא הז ןיא ךא,ןכתי,תוטעל טילוכי ונייחלט המ םיטוע אל ונחנאט תונעט ועמטנ .*מצע חכב

 ,טלסשאח םלרבד רוציל חילצנ תוספ יוניס ידי לעו םירחא טינוויכבס ןכתי,רבד הסענ אלט
 םלניערגלו תוצובקל עיגהל שתה טייוניש לוקטל טי,םייאמצע םילעפמ תוסעל תלגוסמ םלנובה תעונת

 ל"וחבו ץראב םירוק טימוד םירבדו הנוכנ איה יתכרעה םא .היצמרופניאה תא םהמ בואסלו סמצע

 וא ןיערג לס תיטנטרטניא תקולחמל סנכהל הצור ינלא .תיבויח איה סינובה תוריכזמ תמגמ ירה

 םדוק *םכ תאז תוטעל שי,םיסנאב םימעפל הלוע הזו,וק תונסל טרוד יתעונת ךלחמ DR ךא,קסמ לט

 אל םיניערג דעי לע תקולחמ ,םידעי תונשלו וילע סילחהל,יכוניחה וקה תא עובקל ךירצ

 .וקוזיחל,ךפיהל אלא ןיערגה תוררופתהל םלועמ האיבה

 ט* הז גוסמ ךלהמ,םיימואל טיכרצל תונעיהלו תובוטת תתל םויה הצור דוחאה - לכה ךסב

 וא הז קטמ וא רחא וא הז ןיערג תבוטל אוה םא תוארל ילבמ ופוגל ותוא לוקקל הקדצה טלחהב
 .רחא

 (לאערזי ץובק ריכזמ):טסלט ןועדג

 ,ךכ םע .תלרטונמ דימת תויהל לכות אל תוסחייתההו םיבוטי יגיצנמ בכרומ הז סורופ

 יתעונת יכוניחה דצה :ןאכ תאבומה העצהל םירוסטימ ינט .,הזככ וילא סחילתאו יהעונת ףוג והז

 6 םניא תועדה יקולח,ןויערה םצע יבגל ,ךדיאמ ןיערה שומימל םימייקה םילכה תנלהבו,דחמ
 תערכמה הבוטתה א*ה תחא אמסיסש הטגרהל טפתיהלמ ריחמ לכב ענמהל סי ךא,םייתוהמ וא טליניצר

 .תידעלב םורתי אל ךא,תובר םורתל לוכי הטדח תובשיתה לש אשונ .העסשה ךרוצל הנועה

 תובסטלתה לט ןינע טג תויתעונתה תומיסמה ראס לכ ןיב לולכל שיש הטלחהב תאצל ךירצ זכרמה

 לע םירבדמטכ ,םירבדמ ונחנא ימ טע תוארל ךירצ הפ,םילכה תא ןוחבל טי,הז םע דחל .הטסדח

 הדירמ איה "דוה" ןיערג תטלחה טצעט הארנ יל,דסמיממב דרמבסט ךרוצה לע תונעל ם*צור שדח בוסל

 םירבד רפסמ סי הקלרפא םורדב טירבחה יבגל .ולבקס תוצלמהל דוגנב וטילחה סה ןכס דסמלמב

 :םיבוסח
 !תונקתפרהל סנכהל אלו חילצהל םיצור סה ;סתעונתל המוצע תיתעונת עתוירחא םהל טי,תישאר -

 םהמ לודג זוחא ;סרובע רגתאו יוניש הווהמ ץראב ץובקב םשייחל הקירפא םורדב םייחמ רבעמה םצע

 ;םתוקסעתה *חטסב םלרבד טממל טיצור סה תויצולחה תומישמה "ולימ ךותו םייטפוח תועוצקמ "ילעב

 הצובק יבגל יותיעה ;םייְק יתעונת לעפמב תובסיתהל הכילחל םתוא ןוויכט קזח ךונה ולבק םה

 בוסחל רתוי תלוכי םהל ןיאו תויוטבלתה לט םייתנט רחאל הילע ברע םידמוע םה .םילק אל וז

 המלטמל ץוכיר ןלא,הזכ לודג דוע הירחאו םירבח 15 הנומ הנוטאר הילע תצובק ,סדחמ טבלתהלו

 , ,טעמ תונשל לכונ ןאכסגו תחא

 ,טדח בוטי תמקה םג תויכוניחה תורטמהשןותב לולכלו טיגדהל טי :ךכ תויהל ךירצ סוכיסה

 ם*למייק םיני*ערג ענכטלו בייחל ןיא םייקה בצמה דומיל ךותמט תרמואה הקסיפ ףרצל טי הזלו

 & .םדעי תא תונסל,םייתעונת םידעל םילשהל םלפאושה

e 

 2237989 יכדרמ

 םירדגומ םניא סלרבחה תונוצר .תחא תורטפא הירבח ינפב ביצהל הכירצ העונתה ןיא

 -םורדב העונתה יבגל .טרובע ץיעסמ רגתא םיוהמ ץובקב סייחה םצעט סיו ם*רגתאל םיכסמנש סל

 רצונ דוה ןיערג."דוה" רחאהו לאימרכל דעוימה "לעס" דחא םיניערג VIP co קי :הקירפא

 לש בצמב ויה עהו העונתה תא םצעב הוהמ ןיערגה .ץובקל הילעב םייתנס לס הקספה רחאל

 היהי.טדח בוסל לש רגתא טפחמ ןיערגהט םויה בשוח אל שיא .םדעי והמ ועדי אלסכ השלוח

 תא לבקל הכירצ העונתה .םהלט ןוויכה תא תונשל תוסנל הנוטאר הגרדממ יכוניח חגשמ הז

 .תבכרה תא ונרחא "דוה" יבגל ךא,ימואלניב ןיערגל םיניערג תדעו תעצה

 :(םינובה לש םיטנדוטסה תיב גיצנ)רלדנס שהובא

 ךטמב רשאו םיטנדוטסה תיבב ההושה וקיסכממ םירבח תצובקל וירבדב סחייהמ םהרבא)

 (דעי קסמ טופיחל תורטפא הקדב םיסדוח רפסמ

 תוריהב רסוח ללגב רקיעב תואיגש לע רוזחל םלסנמ.ןאכ ךלוה המ יל רורב אל דאמ

 םיסגמו םיאב התעו קסמ שופיתב םיסדוח 5-4 לש הדובע ונעקטה .ותונשל ם"צור םואתפס וקב

 הלאס העט,םיצולח תויהל םיצולח םניאש הלאמ טורדל הסק דאמ .רחא ןוויכל ונתוא ענכטל

 ללוכ,תונויערל םיחותפ תויהל םיכירצ ונחנא .הנעמ ןיידע םרובע ןיא ךכב םינינועמה

.םלרחא םירבדב םג טלנינעתמה םירבח טי ךא.תאז םיסטרודט םיטנא טי "כ טדח ץובק



 רבד לט ודוסיב יכ םהלש קטמה יסרטניא לע קר םילכתסמה טירבח םע ההדזמ ינאט לבח

 אוה השדח תובטיתה םוי; | שצע לע סילחי אל הז זכרמ OR .םיסרטניאל ףועכ תויחל הצור יניא

 .לוספ

 סויה DD הסענ המ עדוי יניאו םייתנט ינפלוקיסכמ תא יתבזע םנמא.ךוניחה תרוצ תא ןנערל טי

 .םש השענ המ םיעדוי ןאכמ ?DNS JR VTV יניא.יוניסט ךירצמ הזו תונסוימ ךוניח תוינכות ךא

 לעו םירבח לש םיכרצ לע הנוע הז ox טדח ץובקל תכלל סיניערג ענכטל תוכז טי תוריכזמל

 םלטנא התעמ 1297 amo ליחתהל רספא יא עודמ.םיכינח 200-100 ץראב שי םויה ,םהיתויעב

amyהניא תיאלקה תויצולח.הנוט אוה הילעה גוס 22 לק ןורתפ וניט טדה ץובק.ךכ תארקל וכנחי  

 לע ל"וחב הטענה לע רתוי הרורב הנומת סי,ץראב םיאצמנה םיכינחכ,ונל,םויה ןורתפ הווהמ

 .וז הרבסה תבוחב קלח תויהל ךירצ ונלו ךוניחה תוינכות

 :ץלוג בללל

 .םיבוטיהו םילעפמה יגיצנ תולוק תא אלא םיכינחה לוק תא ןאכ םיעמוס ןיאט אוה ןוכנ

9Kוקל דגנתמ יניא ,המלטה לט אוה וקהש םהל םירמוא ונחנא טיכינחה לוק תא םיעמוססכ שג  

 םיבטויה טיסנאב אלו םיכינחב אוה ןויערה רוקמ הטעמל.רחא ןויער ףיסומ ינא הזל ךא המלשהה

 תובטלתהל האיצי לס תורטפא קודבל וסקב הקירעא םסורדב טגו הילגנאב העונתב עצוה רבדה .הפ

 תיטעמ הניחבמ בצמה לש הקידב .ותוא ףוחדל רוזעל סי םויה ןויערב ליחתהל ךירצ אל סויה .הסדח

 ןיערגה תא ףרצל וילאו םיטנדוטסה תיב לש ןיערגה תא ףרצל רטפא וילא ילגנא ןיערג טיט הארמ

 טלחוי םא .ןויערה תא סויה טממל הטעמל רטפא יא הקירפא סורדמ ןיערגה ילב.הקירפא טורדמ

 הטדח הדוקנ תמקה לע טילחנ םאש ענכושמ ינא.והשמ ןובטח לע אובי הזס רורב ןויערה תא טממל

 םיקטמל וכלי םיטנא טתוא םאט טויה יל חיטע אל שיא .הטלחהל ףרטצי "דוה" ןיערגמ לודג קלח

 & ,םירבד רפטמ ןובשח לע ןויערה תא טממל רשפא .השדח תובשטיתב רשאמ רתוי חילצת םתטילק טירחא

 .ןיערגה תא ענכסיט חילש חולטל רטפא ךרוצה תדימב ,עובקל הז יפלו דספהה והמו חורה והמ לוקטל

 :(םיטנדוטסה תיב תגיצנ):קלופ זניא

 ןיערג שי םינובה לס םיטנדוטסה תיבב .התוא שממל םינכומ אל טא הטלחהל טעט ןיא

 ונחנא .הלועעה ףותיש תאו המזיה תא תחקל טילוכי ונחנא אקודט םיבטוח ונאו ימואלניב

 ,תלרבה תוצראב םירבחה טעו ילגנאה ןיערגה םע תובתכתה ונל טיו,שחרתמה לע בוט רתוי םיעדוי

 .הקירפא םורדל והסימ חולסל תוטס תאז.ןויערה דעב לועפל םינכומ ונחנ\.תעבוק תוידסמימה אל

 הלועפ ףותיט לש ןינע הז םיניערג דוחא.הלועפ ףתסל םילוכי ונחנא.ענכשל רספאט ןינע אל הז

 ליעפי ץובקהש ילבמ טילחהל םהילע ךכ תארקל תכלל םיצור םניאסק טירבח סי טא.עונכט לש אלו

 ןינועמ טהמ רכינ קלחס תענפווקמ ינא.לאערזי םטל ולגרתה הקירטא םורדבס תויהל לוכי .ץחל

 םליוכיס טיו,הלעמלמ תוגיהנמה אלו לעפנ ונחנאס יאדכ רתוי,דעב הפ טילחנ םא .הסדח הדוקנב

 טינינועמ דאמ ב"םראו הילגנאב,ענכסל אלו רבדל הסננ ונחנא ,ץראב םירבח הברה סי יכ םיבוט

 .דסיממהמ אובי אל הז ךא םתיא רבדנ םלשטנא"המכ ואובי,בותכל רטפא הקירפא םורדל םגו

 ןיקרגט טילחהל הלוכי אל םינובה ,תורחאה תנעובקה לכ לע רתול ןיא הטלהה םילבקמ טא,הזמ ץוח

 ויהיט תורטפא לסופ אל הז ךא וז הדוקנב טילחהל םירבחה לע,םייוסמ ןיערג םע ךלי םיוסמ

 טילחהל םיכירצ העצהה תא טממל טיצור םא .םלמייק םייתעונת םילעפמל תכלל וצריס םיניערג

 & e .תויטנסרטניאה לכ תא חוכטלו ושכע

 םלוסמ בצמ םע תאז רטוקו ינכפהמ יד ןויער לע ןודל אב העונתה זכרמ :תועט הפ תיטענ

 ול םיסחילמ ןיאט הז ירוחאמ בוטחו לודג והטמ שי ךא,תויטעמ לע טירבדמ ,םיוסמ ןיערגו

 .תקפטמה תוביטחה תא

 עולכ ןיא.הכ דע הז ןויער ונקנח ונחנא.טדח וניא הסדח תובשיתה לט ןויער

 ןיערג בירקהל הז המ עדוי יניא.ןיערג בירקהל טי וקה יוניש טטל ךא,םויכ תינורקע הטלחהב

 טרגיס םוצעה ץזנל ףסונ םינש 5 לש הדובע בירקהל הז ל"וחב העונתב ךא תילארטיה העונתב

 לע תאז תוטעל ןיא ךא,דעב ינא דעיה תא תונטל הצרי ותרכהמ דוה ןיערג סא .אבהדרדל

 ךא,םמצע סיניערגה םע הלועפ ףותיס ידי לע םתעד ונטיו יטולה,ידיצמ .םיצחל תלעפה ידי

 .הובגמ היפכ ידי לע אל

“axילארטי ןיערג םע בולס לש תורשפא קודבל טיו הטדח תובטיתה לט תוינידמ דעב . 

 :ןיקיידוי ינל

 .ונתטלחה לוקטל aves טהינפב דימעהל ךירצ לבקמ ינא טתוא המלט ירבדל ףסונ

 ןויער דימעהל הזל ףסונו וב טינינועמש העונהב הביטחו ןיערג'לכ ינפל הטלחה דימעהל

.יביטנרטלא רגתאכ ל"מואלניב בוסי לש



 :(ידיפס)קביפט ואיל

 העונתהט וזכ תורשטפא טי תויורשפאה ראש לכל ףסונ ושכעט "דוה"ל םירמואסא

 ;:וכלי - בויחב וטילחי םא .הזב ער לכ האור יניא,הב םכתופהתתטה הצורו הילע הצללממ

 בוסח אוה לולסמה ,טתוא גורהל וא םתוא רובשל םינווכתמ ונניא .וכל* אל - ואל םא

 .הז תארקל תכלל טיניעתכה לכ תאו טלועה לכ תא בייחל ךלנ אלו

 :ןרוג והילא

 האציל ןויערב ודדיצ טלכו שירבחה ןיב םיפירח תועד יקולה ויה אלט יל הארנ

 עבקס ןיערגב תעגלמ וענמנט ויה .טיא "די לע ןיטולמל ללשנ אל וקה van יתובשלתה לעפמל

 הוקמ ינא,ןהמ תחא ביבסו ןאכ וחסונט הטלחהל תועצה יתט אורקל ןמצלז הטממ טקבא ,ודעי

 .דכלתהל לכונס

 :הטלחהל תועעה יתש אירקמ :ןמצלז השמ

 תויצראה תוגהנהל ריבעהל הימלועה תוריכזמה לע ל"טמ "קינובה דוחא" זכרמ :הנוטשאר העצה
 "םינובה דוחא" לש שדח בו-י תמקהב im יתעונתו יכוניח רגתאל טיניערגה תדעו תעצוה תא

 .תיצולחה תובקיתההו הנידמה יכרצל תונעיה ךות

 לש שדח בושי םיקחל הטלחהו עוציבל לועפל תימלועה תוריכזמה לע ליטמ זכרמה
 םימייקה םיניערגה ןיבמ שייתעונת טיניערג השולק-םינו" ףורצ ידי לע "טינובה דוזוא"
 .דועו םיטנדוטסה תיבב העונתה ירבח ןיבמ טיעסונ טירבח ףורצ ךותו,הילעה ףס לע שלדמועהו

 לדי לע,םיניערגהו תויצראה תוגהנהה םע שואיתב ועבקיי עוציבה יטרפו טינוידה
 .טיניערגה תדעוו תוריכזמה

 יתעונת בוטי תמקהל םיניערג תדעו תעצה גו הכרבב טדץמ "םינובה דוחא" זכרמ :הינט העצה
 .תיצולחה תובשיתהה תועיבתו ,הנידמה יכרעל תונעיה ךות,"טינובה דוהא" לש שחח

 םייתעונת טיניערג 2-3 ףורצל תורקפטה תא ץודבל תימלועה תוריכזמה לע ליטמ זכרמה
 ,טיניערג תדעוב ןויד רחאל,ףסונ רויאל תיעמה העצהה תא איבהלו הטלחהה עוצבל

 :רוצח לאומש

 ותוא תוטעל םעט ןיא,יצחו הנש ינפל הנורחא זכרמ תביסיב הז סלואב הלבקתה הינש העצה

 .הנוסארה העצהל סחייתהלו התוא דירוהל טי ןכל ליגרת

. 

 .תלבקתמ לאומה תעצה

 :גלפ הדוהל

 . :תרחא תחסונמה העצה איבהל הצור

 .השדח תוב:יתהל תכלל העונתה תנווכ לע ודי ךמוט זכרמה
 .תיפוטה הטלחהה תא ןיערגה ידיב ריאשמ זכרמה

 תוכז םהל תתל רטפא .ןינעה ירוחאמט בלסב אוה הקירעא טורדב ןיערגהט בטוח "נא

 ,הקירפא םורדל תוחלסמ תחילש דגנ ינא ךא,ימואלניב ןיערגל ףרטצהל

 :רוצה לאומט

 םילנלערג דוחא - ונאבהט ןויערה םצע תא תאטבמ הניאו,תקפסמ יתלב אלה יגופ תעצה

 לבקל תורטפא לכ ןיאו הקירפא סורדל קר תסחייתמ איה ,הילעה בצקו תוינידמ יוניטו

 לבקל םילוכי ונניא תיארחא העונת רותב ונחנא .ודיתע לע טילחמ ןיערגס תלנורקע הניחבמ

 ןיב הלועפ ףותיסב תוסעיחל ךירצ הז.ודעי לע טילחי ןיערגט ןורקעכ אלו הדבועכ אל

 ןיערגהט תרמוא ךלש העצהה .ןיערגהו םינובה לש םיניערג תדעוו דוחאהלש טדא חכ תדעו

 אוהס לבא ךלי ןאל רמול המ טי ןיערגל.תיארחא יתלב הטלחה היהת תא,.,תכלל ןאל טילחי

 לט ותעצה לבא.ילגנאה ןיערגה + "דוה" ןיערג לט הכילה דגנ תיטיא ינא ??דבל טילחי

 ,ותוא וחירכי אל,םיכס" אל אוה ₪א ןיערגה תא ענכטל תורשפא תנתונו ןינעה תא הסכמ הטמ

 המ לע העיבצמ העונתה תרדגה .יבויח ןווכב לועפל תורטפאה תא העונתל תתל רשפא לבא

  .יבויח ןווכב לועפל חתפ הריאסמו הצור העונתהש



  

 :"דיפס

 העונתל רתומ שאט רמוא אוה וכ ןורחאה וטפטמ אלול יבּופ  ירבד תא יתלבק טעמכ
 םיכלוה OR ,תאז תוטעל לאערזי ץובקל הדימ התואב רתומ הקירפא סורדל טיטנא חולסל
 םינלוה ימ טטב - זכרמה עיצחי וק ענכסל תוסנל םירחא סיניערג וא ם"נובה דוחאמ םיטנא
 .טילחמה אוה ןיערגה רבד לט ופוסב ?ענכטל תכלל לאערזי יטנאל סי תוכז וזיא?לאערזי יטנא
 !םתטלחה תארקל וכליסט,ןינע רחאל םהו,וטילחה סה םא?ְךלט דחפה לכ המ

 :(יגופ)גלפ הדוהי

 .םויח טילחהל דמוע התא המ דגנ וכניחו טיחילט ונחלש סינש 3 יכ תוחילט דגנ "נא
 ??ענבטל וטכע ליתתהל ךא, לכיסרפ חולשל רטפא,טדח ןווכל הכלוה העונתט םהל רפטל רטפא
 ינא ךכלו תויוחילטו טיחילט ךרד אלא טויה הפ ונלט הטלתהה תא עצבל תרהא ךרד האור יניא
 .דגנתמ

 :ןרוג והילא

 ."דוה" ןינעב תוסימג תנתונ השמ תעצהב המולג תורטפאה .הפירח יגוע לש ותעצה

 סנכהל ךירצ זכרמהש בטוח ינניא ,ותיא םימלש םניאש לעפמל ףרטצהל ןיערגה לע תופכל ןיא

 ,טיחילט תחילט דגנ ינא .אטונה תקידבל ואיביט תוינוגראה סיכרדה ויהי המ טיטרפ "טרפל

 תנכסמ הניאו תקפטמ וז הטלחה .רטק רוציל םיניערג תדעולו תוריכזמל תוכמס תתל רטפא ךא

 הטלחה דגנכ הטלהה דימעהל אל עיצמ יתייה .הקירפא שורד ץועי תדעו ירבח וא לאערזי תונוצר

 הטלחה העבצהל דימעהל אל ךא הטלחהל הקסיע ףיסוהל רטפא ,תחא הטלחהב זכרתהל ןתינ הא אלא
 .תיביטנרטלא

 :קטלט ןועדג

 :הטלההל הקסיפ ףיסוהל ע"צמ ,תלפרועמ הטמ תעצה .הרורב הבוסת הצור ןיערגה

 םילעפמ תמלטחל םיפאוטה םימייק םיניערג בייחל רצק חווטב ןיא םייקה בצמה דומיל ךותמ

 ,םדעי תונסל םייתעונת

 :רוצח לאומש

 ,תוחותפ תויורספא הריאסמו תללוכ איה ותעצהש אוה תועצהה ראטל הסמ תעצה ןיב לדבהה

 ."דוה" ןיערג ןינע תא סארמ האיצומ יגופו ן%עדג לס הרטפה .אל- אלו ענכטלו ךנחל רספא

Jos ot imo 

 ?ןיערגה תא ענכטל תורשפא עובשל ךא חירכהל תינוגרא תוכמס סוס ןיא

 ןועדג לי הקסיפה תפסוה < ןמצלז השמ לל הנולארה ותעצה:העבצהל הדמעוה

 ןועדג לק הקסיפה תלבק אלל הנוטארה העצהה

 ןועדג ל; ותקטיפ תפסוה אלל הטמ לט ,ונוטארה העצהה הלבקתה 8 תמועל 17 לק בורב
 :תרמואה

 תויצראה תוגהנהל ריבעהל תימלועה תוריכזמה לע ליטמ "טינובה דוחא" זכרמ
 ,"םינובה דוחא" לש שדח בוקי תמקהב שדח יתעונתו יכוניח רגתאל םיניקרגה תדעו תעצה תא

 .תיצולחה הוב:יתההו הנידמה יכרצל תונעיה ךות

 לש שדח בוטי םטיקוול הטלחהה עוצלב לועפל ןוימלועה תוריכזמה לע ליטמ זכרמה

 טםימייקה טיניערגה ןיבמ שייוועונת היניערג השולכ-טינ ףורצ ידי לע "םינוב ה דוחא"
 םיטנדוטסה תיבב העונתה ירבה ןיבמ םיפסונ םירבה ףורע ךותו,הילעה ףס לע םידמועהו
 .דועו

 לע ,טיניערגהו תויעראה תוגהנהה שע טואיתב ועבקיי עועבה יטרעו םינוידה
 .םיניערגה תדעוו תוריכזמה ידי
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