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 תוריכמ םיאיבמ תמאבש קובסייפב םינייפמק רוציל ךיא

 ךלש העצהב היולת ןייפמקה תחלצה .1

 .קובסייפב ןמוממ ןייפמקל רושקש המ לכב ךלוה המ ןיבנ ואוב

 J םיניינעמ םירבד תוארל םתוא ןיינעמ .תומוסרפ תוארל םיפצמ אלו םהלש ״דיפ״ב םישלוג םישנא

 .׳וכו בלכב עקתנו קוחצמ לגלגתמש קונית הז םא ,׳ואימ׳ השועו הדישמ ץפוקש לותח הז םא

 עגונ וא היעב ונל רתופ תמאב הזשכ קר רוצענ ונחנא ,תמוסרפב םילקתנ )םתא םגו ינא םג( םישנא םא ,הדימה התואב
 .וישכע ונל הבושח וא השיגר הדוקנב

  :ןאכ םילפונ קובסייפב םימסרפמה בור לבא וילאמ ןבומ עמשי ילוא הז ...ןכלו
 :תורחא םילימב הז לע רוזחא ינא .העדומב הפוצה לש היעב רותפל ךירצ העדומב םכלש רסמה
 ךירצ רסמה .רישי ןפואב אל תוחפל ,םכלש תורישה וא רצומה תויהל ךירצ אל אוה ,םתא תויהל ךירצ אל םכלש רסמה
 .םסרפמה לש אלו ,ולש טבמה תדוקנמ וישכע הב הפוצש שלוגב תעגל ךירצ רסמה .הלש ןורתפה+היעבה תויהל

 ,ולומ דומעל לכוי אל םכלש ילאיצנטופה חוקלהש ךרע תתל םג םיצור םתא ,ןורתפה תא קר תתל םיצור אל םתא ,ףסונב
 ךיא״ אלא ״יל הלעי הז המכ״ לש הבשחמה ילגלג תא ליעפהל וליפא םיכירצ אל םה – רסמב םיפוצ םהש עגר ותואבש
 .״ילש היעבה תא רותפיש הזה ןורתפה תא לבקמ ינא יתמו

 ךיא בשוח יתייה ,יללכ ןפואב תיארנ איה ךיא וא ,ילש העדומה לש בוציעהמ ששוח וא קסעתמ יתייה אל ,ןושאר בלשב
 .הארמ לש תויצולוזרל דרוי ינא כ״חא קר .שארה תא ארוקל ףיעיש עדימ םע תתל לוכי ינאש קייודמ יכה רסמה תא תונבל
 !םכלש תוחוקלה רובע רתויב הבוטה העצהה תריציב וזכרתת

 

 הינפב דומעל ןתינ אלש העצה רצייל ךיא עדוי אל התא םא תושעל המ

 ךלש חוקלה תא קמועל ריכהל בייח התא .2

 ,םלוכ״ ונעי םקלח .תקייודמה הבושתה תא ועדי אל םבור ,םהמ הנוק יכהש חוקלה ימ ותוא לאשנו קסע קסע רובענ םא
 .קמועל ,םהלש דעיה להק ימ קייודמב רידגהל םיעדוי םיקסע דואמ טעמ .םינוקה ליג תא ילוא ונעי םקלחו ,״לכהמ לכה
 .ןמוממ םודיקל עיגמ הזשכ רקיעב !בהז הווש הזה עדימהו

 לגעל רוסא ,ףפחל רוסא ,לצעתהל רוסא הובג ןווכמ התא םא .הובג ןווכמ הארנכ התא ,הזה ךירדמה תא ארוק התא םא
 ךות םימירמש ןייפמקמ ביציו יבקע ףטוש ןפואב ועיגי אל תוריכמהו םידילהו ,םוקמ םושמ ךילע תחנת אל החלצהה .תוניפ
 .)םאתהב להנתהל ךירצ תיבקע החימצ לע הנובש קסע לבא ,ללכה ןמ אצוי שי( תוקד המכ

 .ילאיצנטופה חוקלה ליפורפ תיינב ,הזה בלשה אוה םיבכעתמ יכה ונחנא וילע קלחה תונכוסב ונלצאש רמול רשפא
 עגונ אל הז םא םג ,ולש תונוצרהו תוקושתה המ ,ולש םיפחדה המ םיניבמ ,חוקלה לש יגולוכיספה קמועל םידרוי ונחנא
 .םימדקמ ונחנאש תורישב וא רצומב רישי ןפואב

 קמועל קוש רקח תועצבמה רקחמ תורבח לש םיתוריש רוכשל ילוא הווש ,ךלש ילאידיאה חוקלה ימ חוטב אל התא םא
 ןכו השיכר ילגרה ,תורדסו םיטרס ,תוליעפ ,ןיינע ימוחת ,םיביבחת םיקפסמ אלא ,םוקימו ליג רשאמ הטאד רתוי םינתונו

 .האלה

 

  



 

 

 

 ןמזה לכ ,החלצה האיבמה תחכומו תדחוימ אחסונ

 הקיטמתמ רקיעב הז םודיק .3

 ליבשב רתויב תיסיסב תלוכי השורד ,ןוינכטהמ הקיטמתמל רוספורפ תויהל ךירצ אל לבא ,םירפסמה תא ריכהל בייח התא
  .יחוור התא הפיאו םא ןיבהל

 איבהל ךל הלעש תולעה רשאמ םודיקב תאבהש חוקל לכמ ףסכ סינכמ התא םאה :בושחה עדימב ןומט טושפה קירטה
 .)EPC( הקלקה-לכמ-חוורה ךותמ )CPC( הקלקה-רפ-תולעה תא רסחת :טושפ כ״כ הז .ותוא

 ?=EPC-CPC :הרורב רתוי הרוצב הז תא םושרנ םאו

 .הקלקה לכמ םכל שיש חוורה ?EPC הז המ
  .םוסרפב ח״ש 3,000 שדוחה םתעקשהש חיננ
 .תוקלקה 100 ןיינעה ךרוצל םכל ויה
 .CPC=30 קילקל תולע ,רמולכ
 .םידיל 10 םתלביק תוקלקה 100 – ה ךותמ
 .תחא הקסע םתרגס םידילה 10 ךותמ
 .ח״ש 4,000 םכל הסינכה תחא הקסע
 .קילקל ח״ש 40 לש הסנכה ,רמולכ
 .ןייפמקה תמרב םייחוור םתא
 .יחוור ומצע ינפב ןייפמקה
 .קסעב תיללכ תויחוור ןוחבל ליבשב חוקלה תולעו קסעה לש תויולעה ראש תא ןיזהל ךירצ ןאכ ןבומכ
 םכל רצייל עדוי ןייפמקהש רמוא הז – תילילש אלו תיבויח האצות םכל איבמ EPC-CPC ש וזה הדוקנל םתעגה םא לבא
 עיקשהלו ראשה תא תובכל ,רתויב תיבויחה האצותה תא םכל איבה להק הזיאו העדומ וזיא ןיבהל וכרטצת וישכעו ,ףסכ
 וזיאו תרתוכ וזיא ,בוט רתוי דבוע המ ןוחבל ליבשב תועדומ ןווגמ םע ריוואל םתילע תמאבש החנה ךות( דבועש המב
 .)הנומת

 

 :הז תא ושעת ,והשמ םישוע םתאש ינפל

 םכלש תורטמה תא םאותה יקוויש ךפשמ ורציית .4

 םתועצמאבש קוויש יכפשמ ורצייש םישנא ינימ לכ לע םתעמש ןורחאה ןמזב םאו .קוויש יכפשמ לש םיגוס הברה ךכ לכ שי
 חוקלהשכ ,תכשמתמ קוויש תלועפ ףוסב הז יקוויש ךפשמ .תואמר אוה יקוויש ךפשמ לכש ומשרתת לא – םישנא ומיר
 ,םייבקע םייקוויש םירסמ לבקמ אוה ךרדבשכ ,D הדוקנב השיכרל ותוא םיכילומ םתאו A הדוקנב תחונ םכלש ילאיצנטופה
 .תיביסרגא תיתריכמ רשאמ רתוי תיכרעו תירבח המרב םכלש קסעלו םכילא ברקתהל ול םימרוגה

 ,ןפוא לכב .בוט םכל ודבעי םילדומה בור ,קוויש יכפשמ לש םיגוס הברה ךכ לכ שי ,הזה ףיעסה לש ןושארה טפשמל רוזחנ
 ףוסבו םיכומנ םיביצקתל םימיאתמה םילדומו ,קתע יביצקתל םימאותה םילדומ םנשי ,ביצקת לכל םימאות םילדומה לכ אל
  .דעיה יפל םאתומ לכה

  :הככ דבוע ולש לדומב שמתשהל םיגהונ ונחנאש םיכפשמה דחא
 ץוחלל ףוסבלו אורקל ותוא תכשומו הרגמ ,ילאיצנטופה חוקלל העיפומ קובסייפ תעדומ -
 המשרהל הרומתב הנתמב רפס / ךירדמ םיגיצמ ונחנא וב ףדל שלוגה תא הריבעמ הציחלה -
 תשיגפ םיעיצמ ונחנא הזכש רוויד לכבו )םיירטסיה החיתפ יזוחא ונל שי( ברקמו דדועמ רווידל הליבומ המשרהה -
  .תילמס תולע / תולע אלל היגטרטסא
 יניצר קיפסמש ימ .ונתיא וא דבל ךישממ אוה םא טילחמ חוקלהו תינכת םירציימ ,תונורסחה ,תויעבה לע םילוע השיגפב -
 .ונתיא ךלי ,המידק לכתסמו

 

 



 

 

 

  .טרס / הפק לש תולעב תוריש עיצהל – ״םיימניח״ םוקמבו ,תונונגס ןווגמב הזה לדומה תא קלחל ןתינ
 אוהש ךכ ךות םישוע ונחנאש המ תא ול )ףוחדל אלו( ףושחל ,ותוא ברקל איה הרטמה ,חוקלה לע דובעל אל איה הרטמה
 תחישב לביק חוקלהש אצוי םעפ אלו ,היגטרטסאה תחישב אלמ ךרע םינתונ ונחנא .שפחמ אוהש המו היעבה תא גיצמ
 ,םיריכמ םג ונחנאש ךרדה וזו ,ונלש חוקלל ךפוה היה אל םלועל הארנכ הזכ דחא ...לבא .דבל ץר אוה ותיא עדימ םניחה
 .םינש יבג לע םינש ונתיא ךישממש רתויב בוטה חוקלל םיעיגמ ףוסבלו םיציפמ םג

 תושיגפ 50 גישהל ליבשב ,רמולכ .5% ל הרמהה זוחא תא בשחנ אמגודה ךרוצלו ,םיבושיח ךות ןויערה תא ןחבנ ואוב
 ןייפמקהשכ ןמזה םע טאל טאל .ומשריי )50( םהמ 5% ש ךכ םישנא 1,000 ל תוחפל עיגהל םיכירצ ונחנא היגטרטסא
 אלו תילמס תולעב היגטרטסא תשיגפל הרומתב וליפא הרמה 10% ל םג עיגהל רשפאש םיאור ונחנא םמחתמו רפתשמ
 .תימניח

 הקיטמתמה תא םיחקול םא וישכע .הקסע םירגוס םכותמ 5% זאו ,תומשרה 100 ל םיכפוה םישנא 1,000 ..ש אצוי ךכ
 תחישל ונלש העצהב ופציש שדוחב םישנא 10,000 ל עיפוהל ךרטצנ תואקסע 50 רוגסל ליבשבש םיניבמ ונחנא
 :היהי היגטרטסא תושיגפ 50 רוצייל תולע כ״הסש םיניבמ ונחנא השיגפ לש דיל רצייל ח״ש 15 ונל הלע םא .היגטרטסא

 .תוריכמ  x רצייל ליבשב םיכירצ ונחנא ביצקת המכ תעדל רשפא זאו )!(ח״ש 150,000 = 10,000 לופכ 15
 .תויפוס תואקסע 5-10 ןכותמו )תילמס תולעב( היגטרטסא תושיגפ 50-100 רציימש לדומ ןאכ ונשחמה ,בוש

 דומעל ליבשב )תומאתה( היצזימיטפוא רובעל בייח הזכ ןייפמק .ןטק קסעל םיאתמ אלו קתע ביצקתב הפ רבודמש ןבומכ
 תושעל תחא ךרד .חש ףלא 10 אל םגו ,שדוחב חש ףלא 150 םהל ןיאש םיקסע ,רתוי םינטק םיקסע לש םיביצקתב
 תעצה עיצמש ףדל תורישי שלוגה תא חולשלו ,םניחב ןורפס / ךירדמ עיצמש ףדה לע ךרדב רתוול – וזכש היצזימיטפוא
  .היגטרטסא תושיגפ רתוי ונל איבמ המ ןוחבל זאו ,םניחב היגטרטסא תשיגפ ומכ היינפב דומעל השקש ךרע

 לש הקידב רצייל – חש 5,000 מ םיכומנ םימוכס הלחתהב עיקשמ אוה םא םג ,קסעה לעבמ שרודש דחא לדומל אמגוד וז
 .םוסרפהמ םומיסקמה תא גישהלו ולש תיביצקתה תרגסמב קיידל ליבשב אל המו דבוע המ ןוחבלו תויגטרטסא ןווגמ
 .גרברקוצ קראמ לש הפל תורישי ונלש םיידיהמ לזונ ףסכהש שיגרהלו ,דוביאל תכלל לק תרחא

 

 יתבוטל אל םירפסמה ,בוט דבוע אל ןייפמקה םא םישוע המ

 רותפכ תציחלב םלוכל דובעיש דחא יקוויש ךפשמ ןיא .5

 ךפשמל תידוסה ׳הטישה׳ תא וליגש םירפסמ ׳םיאורוג׳ הברה .טנרטניאב תופחרמש הלאה תועצהל לופיל דואמ לק
 ונלש תוחוקללו ונל תורציימש קובסייפבו לגוגב ונלש תוטיש לע טעמ אל םימסרפמ םג ונחנא .תולקב דבועש יקווישה
 ,אל ?םלש יקוויש ךפשמ ךא ...םינייפמק יאלפ ןפואב תורפשמש תויתדוקנ ןמוממ םודיק תוקינכטב םש רבודמ ךא ,םיחוור
 וב שיש םוסרפ אוה בוט םוסרפ .ןוחבל ןוחבל ןוחבל ןבומכו הפוקתל ,דעיה להקל ,םירחתמל ,קסעל המאתה שרוד הז
 הז תא ולפקת – םכל ךלוה םא תוארלו ׳דחא עובש׳ תוסנל ליבשב ןאכ םתא םא .תכשוממ הפוקת ךשמב הניחבל תונלבס
 .ריבסהל םהל השקש הכיעד זאו עובשב תירטסיה החלצה םישועו םלזמ לזמתמש הלאכ שי .ףסכה לע לבח ,וישכע
 .קסעל אירב בצקב החימצ ,תוביצי ,תויבקע רצייל ליבשב ןאכ ונחנא ,בוש

 .םולכ הווש אל ןמוממ םודיק םיטסט ילב – ורכזת

 םיאתמה ךפשמהו ,רסמה ,להקה תא ואצמתש דע ךכו ...ובכת ,וליעפת ,וקחמת ,ונווכת ,ולשכת ,וסנת ,תועדומ ורציית םא
 רשפא הזב םגש ןבומכ ,בגא .קסעב העקשה לכב ומכ ךורא חווטל בוט ביצקתב רזאהל ךירצ ךכ ךרוצל .וחילצת םתא –
 אל םתא םא ...םכלש רצומבו תורישב ,םכלש העצהב יולת םג הז .החלצהל תחא אחסונ ןיא ,רבד לש ופוסב לשכהל
 ויהת הארנכ םתא ,םירישעל םכתא ךופהיש ךפשמ שיש בשוח אל ינא ...הלועמ תוריש קפסל םיעדוי אלו הבוט תוכיאב
 םירפשמ םתא ךיא וארת ?רצומ ?קסע ?תוריש םכל שי .ירשפא הז ,רפתשהל ךיא דימת ושפח ,ןכל ...יתודרשה לגעמב
 חוקל וב ךפשמ ונבת .עצב באת תויהל אל – בושח יכהו תוליבח לש בוליש ,יחוור רוחמת ,חוקלל בוט הנעמ תועצמאב ותוא
 .ןמז המכל תחא )םילספא( םיפסונ םיתוריש תשיכר ךות הגרדהב םכל םלשל לוכי

 

 

 



 

 

 

 רתויש המכ רוכמל ךיא

 גניטייריפוק :החלצהל חתפמה .6

 םיארוק םה הב תחא הדוקנמ טנרטניאב םישנא עינהל הדיחיה ךרדה .תוריכמ רצייל ךירצ קסעו ,קסע םתאש חינהל ריבס
 ,םכלש העצהה תא תוביכרמש םילימה .םילימ דועו םילימ םילימ .םילימ הז – ףסכ םימלשמ םה הב תיפוסה הדוקנל ,העדומ
 הביתכב )ןויסינמ( לדבהה .םכלש ןייפמקה תחלצהל ךרדב רתויב יתועמשמה רוטקפה הז – הבותכ העדומהש הנבמה
  .ןיטולחל הנוש האצותה .םוצע – םייעוצקמ םירטייריפוק לש הביתכ תמועל םינייפמק לש תינבבוח

 תליחתב חלשנש ואדיו ןוטרסל טירסת בותכל טילחה אוה ,יפוקה תא ומצעב תונבל שקעתהש חוקל ונל היה ,דחא הרקמב
 הציע רחאל .)!!!(תוימניח דחא לע דחא תושיגפ תריציל 1.15% לש ללמוא הרמה זוחאל ותוא ליבוה הז .ולש יקווישה ךפשמה
 הרמהה זוחאש קר אל .ואדיו ךרוע ותואו להקה ותוא םע )!( 7% ל ץפק הרמהה זוחא ,יעוצקמ רטייריפוק רוכשל ונלש
 ועיגהש תוחוקלהש ללגב אלא ,הלדג םידילה תומכ יכ יסחי ןפואב אלו ,וצפק תושיגפהמ ועיגהש תוריכמה םג ,רפתשה
 .הריכמל םיטהולו רתויב םיקקוזמ ויה תושיגפל

 

 םירחתמב יוור קושב םסרפלו דורשל ךיא

 בל תמושת ךושמל ליבשב ץחמ טפשמ ףיסותו םימיהדמ םירבדל בייחתת .7

 תשרל םויה םיעיגמ םישנא .סואמו סועל ,הסונ רבכ לכהו ,לכהמ לכה שיש השוחת ,׳ןיסולכוא ץוציפ׳ לש גוסב טנרטניאה
 תואמל םויב בשחנ םדא ןב .תישונאה הירוטסיהב הזכ רבד היה אל .שיש ןדשח יכהו רתויב יטפקסה ,רתויב יניצה רודה םהו

 .םינימאמ אל רבכ םה .הפשא חפ לע ומכ תוחטבה לע םילכתסמ םהו ,קוויש תומוסרפו תועדוה יפלאל אל םא

 והשמ תושעל ךירצ .ךלש הלודגה החטבהב ןימאהל םהל םורגל בייח התא ,ךלש העדומב ןיחבהל םישנאל םורגל ליבשב
 תא ונגשה אל םא״ ?לשמל .ךלש השינב הברה םיאור אל וא ,ינפל ואר אל םהש והשמ םהל עיצהל לוכי התא .ןפוד אצוי

 ,בוט תורישו םישעמב הבוגמ תויהל ךירצ הזש ןבומכ .״!תולע אלל םיפסונ םישדוח 3 ל ונתוא לבק ,םישדוח 3 ךות תורטמה
 תרחא ...הזכ בצמב םייחוור ויהת ןיידע םאה ןוחבלו ,החטבהב דומעל וכרטצת וב ריבס זוחא לש הגיפסל ןכומ תויהלו

 המ תעדלו ןוחבל ךירצ ולש קסעב דחא לכ ,בלה תמושת תא תכשומש תפרוטמ העצהל תחא אמגוד קר וז .הפורטסטק
 .ולש תפרוטמה העצהה

 םייק אל ,עציה טעמכ וב ןיאו בר שוקיב וב שיש קוש שיש ןימאהל השקתמ ינאו ,יוור קושב םוסרפ םע םויה דדומתהל ךרדה וז
  .םשל וצורי )הגרדהב( םלוכ – םיגדב האלמ הכירב םילגמ םיגיידהש עגרב .הזכ רבד רבכ םויה

 תושינ תואמ דועל אלימב ףשחנש דעי להקב אלא ,ךלש )השינב( הכירבב קר דקמתמ אל קובסייפב םוסרפהש ,ךכל רבעמ
 .ךרע תאלמ העצה .העצהב – בושח יכהו יפוקב ,תוארנב ןפוד אצוי היהת .םיתורישו םירצומ ול תועיצמש םויה ךלהמב

 

 

 

  



 

 

 

 העדומה לע קילקהל םהל םורגת

 החלצההמ 80% איה קובסייפה ןייפמקב הנומתה .8

 ונחנא םירקמהמ 80% ב ,בורל .הנומת םע סוטטס וא ,הנומת אלל ךתוא ךשמ רבח לש סוטטס הנורחאה םעפב יתמ בושחת
 ללגב הז ,הקלקה תכשומ םתס אל הנומתה .)ןבומכ יתוכיא ,ואדיו ןבומכו( הנומת םע טסופ אורקל רוצעל וא קילקהל ךשמנ
 .םירצק םירסמ ןבומכו הכותב בלשל רשפאש תורתוכהו םיעבצה ,תספות איהש ךסמה לדוג

 היצביטומה תא ול ןתיש ,ארוקה לצא יוריג ריאשהל בושח .העצהה לכ תא עיצהל וא רופיסה לכ תא רפסל הכירצ אל הנומתה
 / התיחנ ףדב ךשמה שיש ארוקה תא תורגל אלא ,רופיסה לכ תא רפסל ךירצ אל ומצע טסופב םגו .טסופה לכ תא אורקל
 ,יחרכהו ינויח עדימ היהי םש םג םידיל ספוט / התיחנה ףדב זאו .רתסנה תא ול הלגת רותפכה לע הציחלש – םידיל ספוטב
 לש המלשה לבקל ליבשב םיטרפ תראשה / החיש תעיבקל םעט דוע ריאשמ אלא ,רופיסהמ 100% קפסמ אל אוה םג לבא
 .תוריכמה להנמ וא קסעה לעב םע החישב רופיסה

 15 ןב יקוויש רסמ עומשלו תבשל זוכיר היה םדא ינבל הנש 30 ינפל םא ,וניבת .םילקל שלוגה לש םייחה תא השוע הנומתה
 לכ תא ןיבמ אוהש בושחל ליבשב תוינש 5 ךירצ אוהו דיפב ףדפדמ םדא ןב !תוינש 5-10 ידכל דע םצמטצהו ךלה הז ,׳קד
 ול םורגלו אלמה ןורתפה תא ול תתל אל ,ותוא תורגל ליבשב תויטירק הלאה תוינש 5-10 ה .ול םיעיצמ ונחנאש המ
 .דוע עומשל קקותשהל

 וז יכ רוקחלו ךישמהל םכתא הרגמו ןורתפ לכמ המיעט םג םכל ןתונ ינא ,תונורתפה לכ תא ןאכ םכל ןתונ אל ינאש עדוי ינא
 .עוציבב וחילצת אל םתא – בתוכ ינאש המ לכ לע שארב ונהנהתו ובשת םא .עצבלו דומלל רתויב הבוטה ךרדה

 

 הז תא לכ םדוק וקדבת – יחוור אל םכלש ןייפמקה םא

 ךלש יקווישה ךפשמה םע יבקע היהת .9

 לביקש ירחא הילע קילקהו קובסייפב ךלש העדומב הפצ( A הדוקנמ ליחתהש םדא ןבו הדימב םוטנמומה תא תגרה
 רופיסה תא תרמג .םירתוס םירבדו הנוש העצה ,ירמגל רחא ןכות ללכב הלגמ זאו B הדוקנל עיגה ,)ךרע תעצהו םירסמ
 .וירחא םלוכ תא םגו םדא ןבה תא תדביא ,ןאכ ךפשמה לש

 ךפשמה תא ליחתיש )תמאה תא ךל רמול גהונש( החפשמ ןב וא ,רבחל חלש .תויבקע הז קודבל ךירצש ןושארה רבדה
  .םישנא לש הובג רפסמ םע תאז השעת .ךילהתה ףוס דעו A הדוקנמ

 !םילבלבמו םירתוס םירסמ תתל רשאמ התיחנה ףדב םגו העדומב םג תרתוכה התוא לע רוזחל ףידע
 

 השגרה שיגרהל ול םורגתש הטלחה וליפאו ןומא רסוחל ולצא םורגי הז ,ךלש שלוגה לצא יביטינגוק סננוסיד רציית לא
 ,תויצקילפא הברה לע םיצחול ,םיכסמ ןומה םירבוע ונחנא ,לבלבתהל םויה לק .ךלש וגולה תא שוגפיש םעפ לכב תילילש
 קרפל רושקש ךשמה טרס ומכ תויהל בייח ךלש ךפשמה .לובלבל דוע ףיסות לא ...תרחאל תחא פאסטוו תחישמ םירבוע
 ןבומכ ,רווידב םגו התיחנה ףדב םג ,העדומב םג קוידב םיטפשמה םתוא לע רוזחל ושייבתת לא ,רזוחו רמוא ינא !םדוקה
 .ךרעה תעצהלו יללכה רסמל רושקש ךרע לעב ןכות דועל ףסונב

 

 

 

 

 



 

 

 

 ?השיכר עצבל םכלש שלוגה תא ענכשל לוכי המ

 .ןיבהל טושפ הזכ הז .תואצות םיצור םה  .10

 תועצמאב אווש גצמ רציית וא הנשת לא ,המרת לאו .ךלש תולוכיל החכוה תגצה י״ע ,םימלשמ תוחוקלל םייטפקס רימת
 תוארל ,הטאד םויה םישפחמ םישנא .)!הז תא השעת לא ,םילוע ויה אל םא םגו( תולקב הז לע םילוע םויה םישנא ,פושוטופ
 .תיתרבח החכוה

  !ואדיוב ירחאו ינפל גיצת ?הטאיד .תואצות ,םיצורמ תוחוקל ...םינוטרס ,תונומת – תוחכוה ךלש ףדב גיצת
 תומכ גיצת ?םייעבט םירצומ תריכמל תונח  !םיימוי לש הפוקתל אלו ןמז ךרואל ןייפמק לש תוחלצה גיצת ?ילטיגיד קוויש
 .האלה ןכו !הכורא הפוקת ינפ לע תוחוקל לש תורזוח תוריכמ

 .תיתרבח החכוה םויה םישפחמ םישנא ...רחא ילכ לכ וא לגוג ,קובסייפ הנשמ אל רבכ הזו

 החכוה םהמ רציילו WOW תוריש םהל תתל ,תוחוקל ךושמל ליבשב הלחתהב לודג דואמ ךרע רצייל ךרטצת ?ךל ןיא םא
 .ךלש תולוכיל

 

 החלצה רציימ יבויח טסדניימ

 .דחוימ אל התא ,םינפת  .11

 תוטישה לכ ילש קסעב דובעי הזש חוטב התא״ יתוא םילאוש ןכלו ,ןפוד יאצוי םהש ךכב םיאגתמ םימעפל םיקסע ילעב
 תועצמאב הז תוריכמ גישהל ךרדה .תוריכמ :דחא רבד םיצור םיקסעה לכ .ידוחיי קסע תמאב ןיא ,םינפנ ואוב ...ןכבו ״?הלאה
 .םיהז םיקסעה לכ – הזה יללכה טבמב ןכלו ,קוויש

 םהל םורגי המ ,םילאיצנטופה תוחוקלה לש היגולוכיספה תא דומלל ליבשב השק ודבעי דימת םיבוט םיאמוסרפו םיקוושמ
 תונשלו ךלש תומוסרפב לגלגה תא איצמהל ךירצ אל התאש ךכ ,ישונאה עבטל םאתהב וגהנתי דימת םדא ינב .הריכמ עצבל
 םישנאל םורגיש ךלש קסעבו ךלש השינב רגירטה המ ןיבהל ךירצ קר התא .רציימ התאש טסופ וא ןייפמק לכב םלוע ירדס
  .תוריכמו םידיל ךל רצייתש תיטמוטוא הנוכמ רצייל תורשפא ךל שי ,הז תא עדוי התאש עגרב .ךממ תונקלו תונפל

 הב עצבלו םדא ינבל עיגהל המרופטלפ דוע קר וז ,םיילאיצנטופה תוחוקלל היינפה תרוצב ידוחיי אל אוה קובסייפב קוויש
  .ךממ ונקי םישנא ...זא ,תפרוטמ איה ךלש העצההו ,יבקע ךלש ךפשמהו ,םירפסמל רבוחמ התא םא .םוסרפ לש תוקינכט
 .הרטמל ועוני םירבדהו ...יקווישה ךשמה תאו קסעה תא רפשל ,בוט דבוע אלש המ ןקתל ,תולועפה לע רוזחל ךירצ

 תורבחש תואצות ידיימה חווטב תוארל םיצור םהש יל םירמוא םיקסע הברה .תויבקעו תונלבס שרוד רבד לכ ,ךכל רבעמ
 ןיא ,ןוזח ול ןיא – וזכ הרוצב רהממש ימ כ״דב לבא ,ירשפא לכה .רתויב ךחוגמ הזו ,ךוראה חווטב ןהילא תועיגמ אל תולודג
 ונחנא ,קלחו דח רמוא ינאו ,הריהמ תורשעתה לש תובשחמ שי ...קסעה םע חומצל הבשחמ תמאב ול ןיאו םייתימא םידעי ול
 .הז ליבשב ןאכ אל

 

 םדא ינבל ךפוה קיפארט ךיא ?תוחוקל רציימש הזכל קובסייפב ךלש קווישה תא ךופהל רשפא ךיא תוארל הצור
 .)ח״ש 3,000 לש ילמינימ ישדוח םוסרפ ביצקת לעב תויהל ךילעש ןובשחב חק( ןאכ הציחלב רשק ונתיא רוצ ?םימלשמ

 

 

 

 

 


