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 ג״סש הז המו תוירשפא תודדומתה יכרד ,העפותה ךשמהל תוביסה ,היבופומוה לע

 

 ץרווש ןורי ר״ד :תאמ

 

 םידימלת הנממ םילבוס דחוימב .רפסה תיבב םיבר םידימלת לש םוימויה ייחמ דרפנ יתלב קלח ונרעצל איה תונוירב

 םידימלתה איה הברה יכה תועגפנש תוצובקה תחא ,וללה ״םירחא״ה ןיב .״םירחא״כ תימדקאה הפשב םירדגומש

 וא ינוליח אוה םא רשק אלל( ץראב רפס תיב לכב םויכ ,דחוימב תטלוב םיב״טהל דגנכ תונוירבה ךותבו ,םיב״טהלה

  .תיבופומוהה תונוירבה )יתד

 ןיאשכ וליפא ,ידוסיה רפסה תיב תפוקתמ דוע ,םינב רקיעב הנממ םילבוסש תומילא לש הרוצ וז השעמל וז ,ןבומכ

 רמול – הלפשהה אוה רורב ןכש דצה .תילאוסקסומוה תינימ תוליעפל היבופומוה ןיב רשקהה יבגל הנבה לכ ןיידע

 לש תולבוקמה תומכסומה יפל( ״רבג״ אל אוהש הדבועה תא ,םיברב ףידעו ,חיכנהל ,ועמשמ ,״ומוה״ אוהש והשימל

  .)יכוניח דסומ ותואב תוירבג

 תחכונ רתויו רתויל היבופומוהה תכפוה ןוכיתל הביטחהמו הביטחל ידוסיהמ רבעמב דחוימבו תותיכב םילועש לככ

-ואל ,והשימ ןמסל הלוכי ״ומוה״ הלימה ,עגר לכב .התיכב וליפאו םיקחשמב ,תוקספהב ,םירענה לש םוימויה ייחב

 ךמות חיש רדעיהב .״ירבג אל״ והשמ השע ,ינמז ןפואב ,עגרכ אוהש רענ לכ אלא ,לאוסקסומוה אקווד

 חיכוהל תלוכי רסח תויהל וליפא וא ,ומוהכ דושח תויהל ,ומוה תויהלש םדקומ ליגמ םידמול םינב ,תוילאוסקסומוהב

 דשחנש ימ לכ .תירפס תיבה תוברתב הלבק וא םוקמ ול ןיאו השלוח לע דיעמש בצמ אוה – תוילאוסקסורטה

  .ךכל רבעמ ףאו ,הלפשה לש הנכסב דימ אצמנ – ירבג אלכ הארנ וא ,לאוסקסומוהכ

 לכה ךסב רבודמ יכ ונעטיו ורזחיש ,תולהנמו םילהנמ ףאו תורומו םירומ וליפא ,ךוניחה תכרעמב םיבר םנשי ,לבא

 וזש ךכמ תומלעתמ הלא תורימא .תרחא הללקב שומיש הייהת - התוא ״לטבל״ חילצנ םא וליפאו ,הצופנ הללקב

 רקיע .רפסה תיבב תידימת הלפשה תשוחתבו ,םויאב ,הנכסב תאצמנ המלש תיתרבח הצובק הלשב תינעגופ הללק

 ,םיב״טהלה לבא ,״ףיכ״ה ליבשב – ״ומוה״ הלימב םישמתשמ ״ה׳רבחה״ ילוא ,רבד לש ופוסבש אוה ךכל החכוהה

 הצובקה ברקב .רפסה תיבב םג ןבומכו ירוביצ םוקמ לכב ,ונלש הרבחב תומילא הברה יכהמ תלבוסש הצובקה םה

  .םיחילצמ םג םקלח ונרעצלו דבאתהל םיסנמש רעונ ינב הברה יכה םג םיאצמנ תיב״טהלה
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 םימלשמ ןיידע ךא ,רפסה תיבב םג ,הרשעה ליגב ןוראהמ תאצל םיזיעמ םירענ רתויו רתוי ,תונורחאה םינשב םנמא

  .דבכ ריחמ ךכ לע

  ?תחוור ךכ לכ ןיידע היבופומוההש ךכל םצעב תוביסה ןהמ

 תונוירבב םיברועמל םיכפוה ,הצובק התואל םיכייש אלכ םמצע תא ןמסל ידכ ,דגנ תבוגתכ ,םיבר םידימלת .א

  .תוירבג לש תויתרוסמ תויגולואידיא רמשל ןויסינ ךותמ תיבופומוה

 ראותב והשימ תונגל ,הסג החידב לש גוס ומכ ,״קיחצמ״ ןיידע הזש ,״תוחדבתהה״ לש דצה תא םג שי ,ףסונב .ב

 וזעי םידימלתהש הליבקמ תיתרבח הצובק לע בושחל םויה השק ,השעמלש תורמל .ולש תוירבגה תא ונממ ללושש

 אלכ דימ ובשחי תרחא הצובק לכ יפלכ םיינעגופ םייוטיב ירה .תילאוסקסומוהה הצובקב ומכ ,בושו בוש הב עוגפל

   .תונעזגכ טושפ וא ״טקרוק ילקיטילופ״

 תינימה תוגהנתהכ תיביטמרונה תוילאוסקסורטהה תא וא ,תינימה תונרמשה תא קיזחהל ןויסינה אוה רחא דצ .ג

 םירומהו םירגובה םינתונ ,ךכב .תיבופומוהה תומילאה ךשמהל )יומסה( רושיאה ךרד ,הרואכל ,תימיטיגלה

  .הפידעהו היוצרה תוליעפה איה תוילאוסקסורטהה יכ וניבי )םינבה רקיעב( םלוכש ךכ לע חקפלו ךישמהל ,םידימלתל

 םידדועמש םביבס םילגעמ םנשיו תיבופומוהה תונוירבה תא תרציימש תיזכרמה הצובקה תא שי התיכ לכב ,ןבומכ

 תויהל תוכירצ ןודנב תויוברעתהה .ורזעי אל יפיצפס דימלת דגנכ תויצקנס תלעפה ,םג ןכל ,וללה תורימאה תא

 ןניאו תויללכ ןה תונוירב יבגל רפסה תיבב תורימאה בור ,םויכ .רפסה תיב לש הדנ׳גאהמ קלחו ,תורורב ,תויללכ

   .רישי ןפואב םיב״טהל לע ןגהל ךרוצה לע שרופמב תוסחייתמ

 עדוי רבכ רקחמהש הממ םלעתמ אוה ,תויבופומוה תוללקב שומישה ךשמה תא ״רשפאמ״ רפסה תיבש הרקמ לכב

 שי תימיטיגל הללקל התכיפהו ,ומוה הלימב שומישל .תיבופומוה העיגפמ םילחהל השק דואמ יכ אוהו רורב ןפואב

 םתורגב םע םיררבתמ וז הצובק ברקב .ןוראב םיאצמנש הלא דחוימב ,הנממ םיעגפנש םירענ לע תערכמ העפשה

 ,תונדבואל תויטנ ,רפסה תיבל תוכייש תשוחת רסוח ,ןואכיד לש םימוטפמיס ,תונכוסמ תויוגהנתה ץומיא :ןוגכ תויעב

 םג ךא םיב״טהל לצא רתוי הברה רבגומ ןפואב ולגתה הלא לכ .םייטמוארט-טסופ םיחתמ לש ןווגמ - םתורגבבו

 .רידת ןפואב תיבופומוה תומילאמ ולבס רשא םילאוסקסורטה ברקב
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 תונורתפ תצק

 רובעל רפסה תיב לש ךרוצה לע שממ תורבדמ היבופומוהל תוינרדומ תושיג – ?לעופב תושעל רפסה תיב לוכי המ

 ,המצעה תוינכות ,תוימינפו תוינוציח תויוברעתה ,םירוהה לש הכימת סויגב השענ רבדה ,המלחהו יופר לש ךילהת

 תונעזג לש הבחר העפות לכל סחייתמ רפסה תיב היהש יפכ אשונל סחייתהל ,רקיעבו תינימו תירדגמ תושיגרל דודיע

  .םידימלת דצמ

 ,םלוכ ילוא ,םיבר תורומו םירומ .תיבופומוה תונוירבל דע היה אלש הרומ ןיא טעמכ -  ?תושעל םירומ םילוכי המ

 םידימלת ובשחש המ ללגב וא ,ולש תינימה היצטניירואה ללגב דימלת עגפנ םהב םירקמ ןומהב םיחכונ ויה ,ואר

 לעו ,חולה לע ,רפסה תיב תוריק לע תוברה יטיפרגה תובותכ תא םיאור םג םירומ .ולש תינימה היצטניירואה אוהש

 התוא תלעפומ תוחפל םתציחמ יפלכ םגש הביסהמ ,םירבג םירומ דחוימב ,םיברעתמ אל םירומ .ןודנב תונחלושה

  .םהינפב אלשו םהינפב ,תיבופומוה תונוירב

 אל הרומה םא .וזה תוינידמהמ קלח תויהל בייח הרומ לכ זא ,תיבופומוה-יטנא תוינידמ ץמאמ רפס תיבה םא ,ןכל

 תיב תוינידמ דגנ אצויש דחא הרומ .המוד היעב םע דדומתה וא ,עדוי ןכ ותעדלש ימל תונפל וילע ,תושעל המ עדוי

  .ליבומ רפסה תיבש םלש ךלהמ לקלקל לוכי ,רפסה

 :םידדצ המכ שי תיבפומוה-יטנא תוינידמל

 םיב״טהל .רפסה תיב לש תיב״טהלה הליהקה ירבח לכ לע הנגהבו הכימתב תוריהב השורד – הפיכא - ןושארה

 תורצחב ,תונורדסמב עמשיהל ךישמת תיבופומוה תונוירבש ךכמ דחפל אלו רפסה תיבמ ימיטיגל קלח שוחל םיכירצ

  .תותיכבו

 םיכירצ םיב״טהל םידימלת יכ ?בושח הז עודמ .הליהקה תווצמ רפסה תיבב תורומו םירומ ויהיש בושח - ינשה

   .םתיא חחושל יוקיחל םילדומ

  .אשונב םייטנוולר םיטירפ תויהל םיכירצ רפסה תיב תירפסב - ישילשה

 םיחוטב םיבחרמ תמקהב איה הנווכה .םיאג-םיטייטס תופתוש – ג״סשה אוה – םלוכמ בושחה ילואו ,יעיברה

 גולאידה רפתשי םיג״סשב םיפתוש ויהי םידימלת רתויש לככ .תינימ היצטניירוא לש אשונב ןודל םידדצה ינש ליבשב

 לע שגד שי יכו תיתרוקיב היגוגדפ לש ךלהמ שי רפסה תיבב יכ רסמ ריבעמ ג״סש לש ומויק .רפסה תיבב אשונב

 תונכוסכ שמשלו טלבומ תויהל אלא ,דדובמ דסומ הלילחו סח תויהל ךירצ אל ג״סש .׳וכו איה/אוה רשאב םדא תויוכז

 ,וב םירבח ויהי יכוניחה דסומה לש ת/להנמה םא ,ג״סשל ליעוהל לוכי ,לכמ רתוי .רפסה תיב ךותב יתרבח יונישל
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 םירחא םירומל םירמוח עיצהל ולכוי םיג״סשה תא םיליבומש םירומ .םעפ ידימ תוחפל ולש תושיגפה תרגסמב ועיפויו

   .תויתוהמ תויודדומתהל םילכ וא תובושת םהל תורסחש

 תויוגהנתהבו םימסב שומישב ,תודבאתהה תונויסינב תיתועמשמ הדירי הררבתה הלאכ תויופתוש ומקוהש רפס יתבב

 אל הזכש ג״סש !!!תירפס תיבה תומילאב 60% לש תיללכ הדירי המשרנ םקלחבו ,םיב״טהל ברקב תנכוסמ תוינימ

  .רפסה תיב דצמ תוינידמה יונישו הרורב הכימת אלל םייקתהל לוכי

 )ירדגמ ןויוושל תיללכ תוינידמ דצל( ג״סשש אלא ,יב״טהל רעונ רובע םיחוטב םירוזא קר םניא םיג״סש ,םאישב

 אל םירחא יכ תעדלו תונורדסמב םיחוטב דועצל ולכוי תודימלתו םידימלת וב שדח בצמ – םולח םישגהל םג לוכי

 רפסה תיבש רמול היהי רשפא ,הרקי הזשכ .םבג ירוחאמ ושחלתי אל ףאו ,ינעגופ והשמ ורמאי אל ,םתוא וטפשי

  .חונב שוחי אוה וילא עיגי דימלתשכ ,הזכ םוקמב .תועדומ הנשמ וא ,תועדומ רצוי

 תילולימ תיבופומוה תונוירבמ םיישפוח תויהל םילוכי םהש ועדי םידימלת ובש חוטב םוקמ היהי רפס תיב וב בצמב

  .ויפלכ רוכינ אלו רפסה תיבל תיתמא תוכייש שוחל ולחי םה ,תיזיפו

 ןורחאה ירוביצה דסומה אוה רפסה תיב ,תיתרבח הניחבמ יכ רוכזלו ,הזכ יונישמ דחפל םיכירצ אל רפס יתב םויסל

 וליפא ,ןיטולחל הרוסא תינימ הייטנ סיסב לע הילפא ,תרגובה הרבחב .תימיטיגל הנניא ןיידע תוילאוסקסומוהה ובש

 םידיקפתה לכו םייטילופ םידיקפת ,םינושה ןוחטיבה תוחוכב תוריש :ןוגכ קהבומ ןפואב םיירבג םהש תוליעפ ימוחתב

  .םיילוהינה

  .המוד ךלהמ ףוס לכ ףוס וצמאי ,רפס יתב םגש ,ןמזה עיגה יכ הארנ

 :ל ליימב תונפל םינמזומ ףסונ עדימב םיניינועמ רשא ׳וכו ךוניח ישנא ,תורומו םירומ
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