
 "שקובמו םסרופמל עדונ יתלבמ"

 – םוסרפו רשועל תורתסנ םיכרד וליג רשא הרושהמ "םיצעוי" ינש לש םרופיס
 םירחאל תאז םילגמ םויהו

 קלח תחקל ףא ילוא ,רבעב ימש תא תעמשש דאמ ריבס ,ןטק קסע לעב ךנה םא  .ףודרה רימא ימש
 .ילש הכרדהה תויוליעפמ תחאב

 ינאש תעמש ילוא  .)ןוכנ הז( םירלוד ינוילימ תורשע םויה לגלגמש קסע יתמקה רבעבש תעמש ילוא
 לכ ךופהל תוטיש יל שיש תעמש ילוא  .)ןוכנ הז םג( דאמ רצק ןמז ךות תולודג תוחלצהל םיקסע איבמ
 .)בוש ןוכנ( חילצמל קסע לעב

 תא ונחתיפ דחי ךיאו ,וילע דוע רפסא דימ  .ןרטש ןרע ,םייקסעה יפתושמ דחא לע תעמש םגש ריבס
 .הבחר הרכה תגשהלו ,ףסכ הברהל יעוצקמ עדי תכיפהל רתויב םיעיתפמה םינונגנמה דחא

 אבה רופיסה תא אצמת ,ךרובע םיבושח םירבד םה םוסרפו הרכה תלבקו הלודג תילכלכ החלצה םא
 רתויב הבושח תינפת תדוקנ )ןרע לשו ילש( ונלש רופיסב הלגתש ןכתייו – רתויב ליעומ םגו ןיינעמ םג
 .ךלש קסעה רובעו ךרובע

 בצקב תוסנכה רציימה קסע ונתאמ דחא לכל ,םויה םירחאל םילגמ ונא רשאו ונחתיפ רשא תוטישב
 ונילא םינופ וניתוחוקל  .וניתוריש תא "רוכמל"-ב ךרוצ םומינימ םע ,הנשב םילקש ןוילימ לעמ לש
 ונא עובק ןפואבו ,םעפ-יאמ בוט ילכלכה ונבצמ ,ונינפל ךלוה ונמש ,תויוחקמתה אלל ,שוכרל םישקבמו

 םימעפ  .םירחא םיחילצמ םיקסע םע הלועפ ףתשלו ,תרושקתב עיפוהל ,להק ינפב תוצרהל םינמזומ
 .הלוע ונלש םשה ןהב ןולסה תוחישב "ורוג" ונל םיארוק תובר

 ...ץיקהב םולח רדגב היה הז לכ  :םייתנש ינפל

 :החלצהה ץורמב ילש ישיאה רופיסה ליחתה ךכ

 – יעוצקמ יתייה אלש אל הז  .םינטקה םיקסעה םלועב "דחא ףא" ןיטולחל יתייה ,דבלב םייתנש ינפל
 דאמ חילצמ קסע יתמקהש רחאל  .רחא דחא לכמ רתוי יעוצקמ ינאש רמול תואדווב יתלוכי  .ךפיהל
 ,תוחוקל תאבה ,קסע תיינב לע יתימא עדיו ,םיקסעה םלועב בר ןויסנ יל היה רבכ ,םינש 10-כ ינפל
 .לוהינו תוריכמ

 .חומצלו ץועייו הרזע ינממ לבקל וצרש קסע ילעב – תוחוקל יתגשה םגו

 ויהו ,תיקסע וחמצ ,תוריכמ ולידגה ,ומדקתהו וחתפתה ןכא םה – יתוחוקל לצא תואצות יתיאר םגו
 .םייעוצקמה יתורשמ דאמ םיצורמ

 .התייה אל – תישיא החלצה ךא

 תוחוקל לומ תועש לש )תואמ ילוא( תורשע הלבמ יתייה ,חוקל עיגהש דע  .קבאמ היה שדח חוקל לכ
  .טעמב קר תוסנכההו ,ולדגו ולדגו ולדג יתואצוה  .האלה םיכישממו ,םיניינעתמ ,םילכתסמש ,םירחא
 רגוס יתייה הזכ בצמב ,רימא"  :רמאו קסעה בצמ לע לכתסה ילש ןובשחה האור ,תחא ןמז תדוקנב
 ."קסעה תא

 .רוזעל חילצמ אל ומצעל ךא ,םירחאל רזוע  :ףחי ךלהש רלדנסה ומכ שממ יתשגרה

 יתלחתה ,םייוסמ בלשב  ."תיקסע החלצה" ךכל אורקל היה רשפא יא לבא ,םחלל "יתעווג" אל םנמא
 החלצהה ירחא ףודרלו חוקלו חוקל לכ ירחא ףודרל – חלצומ אל תמאב ןוויכה ילואש בושחל וליפא
 ?ןוכנ אל ןיטולחל השוע ינא והשמ ילוא – ימצע לש בנזה ביבס םילגעמב



 עיתפמ יונישל הליבומ "םיידי תמרה"

 ,םיקסעה םלועב םילודגה תודוסה דחא יל הלגתהו – עיתפמ ,לודג יוניש ללוחתה ,םייתנש ינפל ,זאו
 .קסע לעב לכל דמלמ ינא התוא דוסי ןבא תויהל ךפה םימילש דוס

 בצמה לומ לא "םידי תמרה" ךותמו ,דאמ הכומנ תוליעיב ,תוחוקל ענכשל םישאונה תונויסנה בורמ
 ךרד ,דבע אל םויה דע יתוא איבהש המ םא – תרחא לעופ ינאש יתטלחה דחא ישילש םוי ברע ,רצונש
 .קיזת אל תוחפל תרחא

 היה ןויגהה  .םניחב ירמגל ,שרוד לכל ילש עדיה תא ןתא  :יופש אל הרואכל ,אבה ןויערה יל הלע ,ןכלו
 םתא תושעל המ  ?םניחב עדי בהוא אל ימ יכ – םישנא הברה ילא ךושמל לכוא הככ תוחפלש ,)זא(
 קוקז היה ילש וגאה הארנכ – קיפסמ היה הז ,ןיינע יב םילגמש דוע לכ – יתבשח אל ךכ לע ,ךשמהב
 .הפוקת התואב דואמ ךכל

 רשקב יתקדצ  .ראתל ןיא טושפ ,תאז היופש-אל הרואכל הטלחהמ האצותכ הרקש המ תא ךא
 דועל יתעגה ןכאו ,עדי ינממ לבקל ילש הצופתל ומשרנ קסע ילעב דועו דוע עתפל – םישנאה תויומכל
 .םישנא דועו

 םה ךכ ,עדי רתוי יתתנש לככ – םניחב עדי ינממ לבקל ואבש ולאש ,היה תמאב עיתפמה רבדה ךא
 – יח רודישב תואצרהב ,םיבותכ תוח"ודב ,ליימיאב – םירמוח דוע יתרבעהש לככ  .דועו דועו דוע וצר
 !דוע ,דוע ,דוע – וצר םה ךכ – דוע יתתנש לככ

 !היעב לכ אלל ומליש ,ףסונה עדיה רובע ףסכ יתשקיבשכ  :לכמ םיהדמהו

 לש עוראה םואתפ – הרושהמ רבד יניעב וארנ רבכ בר למעב רבעב יתפסאש תוחוקלה לכ ,עתפל
 תביתכ תעב ,םויה שממ  .ןיטולחל השדח הפוקת הליחתהו ,ליגר ךכ לכ תויהל ךפה חוקל תלבק
 תונויסנב ןופלטב הקד יתיליבש ילב ,םימלשמ ,םישדח תוחוקל 8 תוחפל ילש קסעל וסנכנ ,ולא תורוש
 .םהשלכ עונכש

 ןרטש ןרע םע השיגפה

 רבכ ונרכהש תורמלו ,ןרטש ןרע היה ומש  .שדח חוקל ילא הנפ ,דחא םוי  .השעמה רופיסל הרזח
 תוחוקל יתלביק דוע זא( ילש יטרפ חוקל תויהל ינממ שקיבו הנפ הנושארל ןרע םעפה ,ןכ ינפל
 .)םייטרפ

 .ךרדל ונאציו ,יתמכסה ,בוט

 ילש קסעהו ,ףסכ טעמ אלב עדי לש הריכמ ,תוחוקל תאבה לש תונווגמ תוטיש יתרכה רבכ הז בלשב
 .הפי בצקב חמצ

 דמול קר אלש קסע לעב יתיליג ,םיבר תוחוקלל דוגינב – עיתפמו הנוש היה ןרע םע שגפמה ךא
 םירבדו ,םושיי לש וזכ המרב יתיאר אל רבעבש תוטישו תונויער ,ומצעמ םישודיח איבמ אלא ,םשיימו

 .קסעב יתמשיי אל ימצע ינאש

 תלבסנ יתלב תולקו ,ןכל םדוק וניימד אלש תוסנכה םע ,קניז וניקסעמ דחא לכ לש קווישה םואתפ
 .תוחוקל תגשהב טעמכ

 .רתויב הרפמו ינוויכ-וד תויהל ךפה םג וניניב רשקהו

 .םניחב תוחוקל תאבהו ,תיקווישה תננסמה ןורקע תודוא יתדמיל ןרע תא ...

 םיקחורמ תוחוקל ביבס שיבכע תשר תריציו ,ןמז ספאב םירתא תמקה לע דמיל ןרע יתואו ...



 דועו דוע םיריחמ םילעמ ךיאו ןוכנ רוחמת לע יתדמיל ןרע תא ...

 המצעהו תוישיא תיינבו תיביטקפא תרושקת לע דמיל ןרע יתואו ...

 םיחוור תלדגה ךרוצל עדי לש הזיראו םירצומ תאצמה לע יתדמיל ןרע תא ...

 הדובעה תא ךליבשב תושועש ,קסעל תוכמות תוכרעמ תינב לע דמיל ןרע יתואו ...

 ,להק לומ הריכמ ,תיתרושקת הפישח ,חוקל לכמ ףסונ ףסכ לש הריצי  :הכישממו הכישממ המישרהו
 ,תוטיש ונחתיפש לככו – דועו דועו ,תיתריכמ הביתכ ,םיגולבו הצופת תומישרב םכח שומיש
 .תואצות תגשהל ונמצעב ןהב ונשמתשה

 תוטיש לש ףסוא – תראופמ הריצי ונידי תחת וניליג ,ונדמלש המ לכ תא ונינפל םושרל ונבשישכו
 .ףסכ תספדהל הנוכמל ותוא ונכפהו ,יעוצקמ עדי ונחקל ןתלעפהבש תוידוס

 ?קסע ילעב עקות המ – תיתימאה תילגתה

 ,םיקסעל ץועייב קסע היה ,רומאכ ,יל  .םיבר קסע ילעב םע שגפנ ןכלו ,ןומיאה םוחתב קסע היה ןרעל
 .םיבר קסע ילעב םע יתשגפנ ינא םג ןכלו

 םהמש םימוחתה ולא יכ( דבלב םינמאמו םיצעויל תומיאתמ ונלש תוטישהש ונבשח ,ןמזמ אל דעו
 .)ונאב

 וניליג  .עגרה ותוא דע ונלש תונבותה לכמ הברהב הלודג ,תיתימאה תילגתה תא וניליג הנורחאל ךא
 .ףסכ הברהו  .אוהש םוחת לכב – ףסכל הכיפהל ןתינ עדיש

 .הברהב םילק וייח ,ומוחתב "הטירוטוא" לש סוטטס ומצעל גישמש ימש וניליג

 .קסע לכב תודבוע "הטירוטוא" סוטטס תגשהל ונלש תוטישהש וניליגו

 הנומתל סנכנ ,קסעה לעב ,התא ןאכו

 ונינש לש לודגה קופיסה  .בחרה להקל ונדמלש המ לכ תא תולגל  :הטלחהל ונעגה 2010 תליחתב
 .יוניש םישוע םירחא תוארל אוה

 תא ונממ וניצימו תובר ותוא ונדביע ,ונרבצש עדיה לכ תא ףד לע ונמשו ,ינאו ןרע ,ונבשי ןכלו
 .לודג ףסכל עדי תכיפהל םיחצנמה תונורקעה

 לש ףסכנ סוטטס ותואל עיגהל ךיא ,קסעה לעב ,ךל םג תוארהל אוה םויה הז בתכמב יתרטמו
 .ךלש םוחתב "הטירוטוא"

 לומ םיווש ןיב הווש התא ובו ,לודג ץמאמ אוה חוקל לכ וב ,"עוקת" קסע לש בצמ ךופהל ךיא
 רשא ,ךלש תויעוצקמה תוגלוקה לש ןכו ,ךיתוחוקל לש תיעבטה הריחבה התא וב סוטטסל ,םירחתמה
 .הכאלמה תא ךממ דומלל םיאב

 המ  :ןיבהל שי תישאר ,ןיטולחל רחא םוקמל קסעה תא איבהלו ,הז סוטטס גישהל דציכ ןיבנש ינפל
 שבול ינא ןאכו( המידק דועצל תמאב יוכיס ןיא ,ךתוא רצוע המ לש הנבה ילב  ?םויה קסעה תא עקות
 .)תוקד המכל ,םינמאמו םיצעויכ ונלש םיעבוכה תא

 לעבכ ךלש החלצהל חתפמה תא תוליכמ תואדווב ןה – קסעה "תועיקת"-ל תוביסה 7 תא ןויעב ארק
 :ךמוחתב "הטירוטוא" סוטטס תגשה איה ךתפיאש םא ,דיתעב קסע

 חוקל איבהל חקולש ןמזה  :קסעה "תועיקת"-ל 1 הביס



 ,חוקלה תא איבהל ןמז ידמ רתוי ךל חקולש עגרב  .חוקל תאבהב שידקהל רתומ ןמז המכ לובג שי
 .יחוור היהי אל םלועל חוקלה

 תוחיש דחא לכ םע  ."דחא דחא" תוחוקל תאבה לע ןמז זבזבל – קסע ילעב לצא הפגמ שממ וז
 החסונ יהוז  .םילודישו םינונחתו תונויסנ דועו ,המידק תופיחדו םיעונכש דועו ,תושיגפ זאו ,ןופלט
 .וינפב "םיספרתמ" ונחנאש לגרתמ חוקלה הליחתכלמ יכ ,"םיקינדונ" תוחוקלל

 .חוקלו חוקל לכ תגשהב בר הכ ןמז עיקשנ םא ,אל םלועל  ?ונרובע יחוור היהי הז חוקל ךיא

 אלו שפחמ חוקלה החמומה תא יכ  .וניליגש תוטישב ,"הטירוטוא"-ל ,עודי החמומל ךופהלב יפויה ןאכו
 .וב םיצור ויתוחוקל ,דחא ףאל ןנחתמ אל אוה – ול לק ךכ-לכ ,החמומש ימ  .ךופה

 ידמ םיכומנ םיריחמ  :קסעה "תועיקת"-ל 2 הביס

 .דאמ תיתייעב איה תוחוקלה תסינכ בצק םע דדומתהל קסע ילעב םיטקונ הב ךרדה

  :הצופנה הבושתה  ?ריחמ הזיאבו ךיא לבא  .בצקה תא לידגהל הבוח – הנוכנ הבישח – דחא דצמ
 .ריחמ תדרוה ידי-לע

 אצמנש קושב דחוימבו  .קסע לכל רתויב ינסרהה דעצה איה םיריחמ תדרוה  !תילרוג תועט וזיא
 .ריחמ לע תומחלמל םיסנכנשכ המצע תא ליפהל הלוכי המלש הישעת ,ןותימב

 יוניש תושעל וא ,רוגסל ףידע ,עצוממהמ הובג ריחמ קידצמ רשא ךרע קיפסמ ןיא ךלש קסעב םא
 .ריהמ

 רזוח וניא םלועל  .הלוע דימת ונלש ריחמה ,םיחמומכ  .בצמה תא הליצמ "החמומה" תדמע ןאכ םג
 תוחוקלש ןוויכמ ,ונתוא ןיינעמ אל הז יכ  .םירחתמה םישוע המו קושה בצמ המ בושח אלו ,הרוחא
 .ךפהל אלו ונירחא םיפדור

 דימת היהת תומכהו ,רתוי םיבוט תוחוקל גישי ךכ ,םיריחמ הלעיש לככש ,איה החמומה לש תואיצמה
 .ךכמ בוט ןיא  .תקפסממ רתוי

 םומעש  :קסעה "תועיקת"-ל 3 הביס

 ?"סאמנ" ףוסבש ןוכנ

 סאמנ  .רחא גוסמ תועיקתל איבמ תוחוקל רחא קסופ יתלב ףדרמו ידמ םיכומנ םיריחמ לש האצות
 .רחא וא הז בלשב ונל םיקיצמ םלוכו ,םימוד תוחוקלה לכ  .חוקל דוע םע דובעל םמעשמ  .ונל

 םמעשמש שיגרמ קסע לעבש עגרב  .הברהב רומח והשמל ץורית אוה קסעהמ םומעשש איה תמאה
 .המלשה לש בצמב רבכ אוה ,בצמב םחלהלו טועבל םוקמבו "םיידי םירה" רבכ םצעב אוה ,ול

 .קסע ףאמ קופיסל אל םגו ,רשועל איבת אל וז המלשה

 ךיא יתדמל  .ילש עדיה תא קוושל דציכ יתדמל  .תכרעמה תא יתרעינ  ?םומעשהמ יתאצי תישיא ךיא
 ידכ ךות ,םויה ונל תועודיה תוטישב  .הזמ רתוי הברה הרזח םהמ לבקלו ,יתוחוקלל רתוי הברה תתל
 ךלש עוצקמב בהאתמו ,תינש ותוא אצומ התא ,ךלש םוחתב ורוגו "הטירוטוא" ,החמומל הכיפה
 .תינש ךיתוחוקלבו

 קסעה ,םירחא לש ליבומו החמומכו – חוקלה לצא םיאור ונאש תואצותה אוה קסעב יתימאה קופיסה
 ."םמעשמ" אל םלועל ךלש

 םירשקב רסוח  :קסעה "תועיקת"-ל 4 הביס



 .םירגוסמו םייטרפ דואמ םישנא ינאו ןרע

 .לוכיבכ – "םירשוקמ" אל דואמ םישנא ינאו ןרע

 .ךירצ םא רצייל םיעדוי ונאש םירשקה תמר תא ןיבמ אל ,ונתוא האורש ימ

 ,םיפתוש ךרד – םירחא םע םירשק י"ע אלא דבל תישענ הניא דימת קסעב רתויב הריהמה החימצה
 .םינוכנה םיגוחב גניקרווטנ ךרד ,חתפמ ישנאל רוביח ךרד ,הלועפ יפותיש ךרד

 .בצ ידעצב דעצי דעל ,םימיאתמ םירשק ול ןיאש ימו

 םה  .םהירחא ונפדר אל :לודגה יפויה הנה ךא  .םירחא םע רוביח לש האצות איה ונלש החימצה םג
 םירחאל הביס ונרצי ,ונלש תוידוחייה תוטישב ,םידחוימ םירשק םוש אללש םושמ  ?ךיאו  .ונילא ועיגה
 .ונילא תונפל

 .םהמ ףא לודג החמומכ םיאור ךלש תויקסעה תוגלוקהש הזכ – החמומה תויהל ףואשל הביסה יהוזו

 םינוכנ אל תוחוקל  :קסעה "תועיקת"-ל 5 הביס

 ."ונז תא ןז אצמ ,ונימ תא ןימ אצמ"  ?תושעל המ

 םיבוטה תוחוקלה  .רתויב םיבוטה עוצקמה ילעב תא םישפחמש ולא םה רתויב םיבוטה תוחוקלה
 ,החמומל םיקוקז םהש םיעדוי רתויב םיבוטה תוחוקלה  .םלשל ךירצ תוכיא ליבשבש םיעדוי רתויב
 .םהל קוקז וניא החמומהו

 אל ינא ,טבה  .ךלש היגרנאה תא ובאשי םה ,םינוכנ אל תוחוקל סינכהל תמכסהש עגרב ,תאז תמועל
 םא  .בוט דבוע אל לכה ,ןוכנ וניא רוביחה םאש עדוי ןכ ינא לבא – םעבטמ םיער םישנא שיש בשוח
 אל וניכרדש הארנכ ,הפצרל םיריחמ תדרוה דעב אוה ילש חוקלהו ,תונעוצקמו תוכיא דעב ינא
 .הנבלטצת

 .ךפהל אלו קסעה ליבשב דבוע התא תרחא – ךלש קסעב םג תויהל ךירצ ךכו

 תא הרהמב הצוחה ןנסמה ,"הטירוטואה" סוטטס תריצי  :םסק ומכ םויה דבועש ונאצמש ןורתפה
 .ונל בוט ךכ  .םייוצר-אלה תוחוקלה

 םיכומנ םיחוור  :קסעה "תועיקת"-ל 6 הביס

 .םינוכנ תוחוקלהש רמאנ

 .בוט םימלשמ םהש רמאנ

 .הדובע שיו םינופ םהש רמאנ

 םיכישממו "תחתה תא םיערוק" קסעה ילעב בור לבא ,יוטיבה לע החילס  ?לודגה ףסכה הפיא זא
 .ךומנ חוור ךא – שי תוסנכה ,שי תוחוקל  .קיר לע דובעלו םימ ןוחטל

 ךירצ אל ,םייק רבכ ךלש יעוצקמה עדיה – "הטירוטוא"-ל ךופהלב תיתימאה הירכוסה ילוא ןאכ
 תא ואצמישכו  .ותוא גישהל םיהמכ םירחא ,ההובג המרב עדיהשכו  .ותוא רציילב רבד עיקשהל
 .אוהש םוכס לכ ול ומלשי ,החמומה

 םג םירחאש רתוי הבוט החכוה ןיאו  .עדי רובע םיהובג םימוכס תמליש התא םג יכ – תאז עדוי התא
 .ומלשי



 לכ תא םימלשמ ולש הז – םירחאה יניעב החמומה ותוא תויהל ,תונווכמ םיכרדב  :תונמדזהה ןאכו
 רתוי הברה – םירידא םיחוור ,ןכלו – דואמ תוכומנ תויולע םע ףסכ והז םעפהו  .םירחאל אלו ,ףסכה
 .ךלש "ליגרה" קסעב תובר םימעפ רצייל ןתינש הממ

 לעופ הז קסע םא דחוימב ,ךלש קסעה ןובשח לע םיאב םניאש ,םיפסונ םיחוור ולא ,קסע לכב ,דימתו
 .אוהש ומכ בטיה

 ךלש יקסעה עקרה  :קסעה "תועיקת"-ל 7 הביס

 .יזכרמ דחא רבדב תוקול תויעוצקמה הרשכהה תוכרעמ

 תילמרופ אל הרשכה םג ךכו ,הללכמ םג ךכ  .בוט עוצקמ לעב תויהל ךתוא רישכת הבוט הטיסרבינוא
 .בוט עוצקמ לעבל ךופהל םילועמ תומוקמ ןומה שיו  .הבוט

 תיעוצקמ המר םע קסע-לעבל תכפה ,העמטהו דמלנה לוגרת ידי-לעו ,קוחר ךתוא חקיי םג ןורשכ
 .עצוממה לעמ הברה

 ?וזה הנומתב רסח המ ךא

  .איהשלכ תיקסע המר לעב חרכהב וניא ,תיעוצקמ המר םע "קסע לעב"-ש בל ומישי הנחבהה יריהמ
 תרשכוה אל םא ,לוהינה ,תוריכמה ,קווישה ,םיקסעה םלועב ןיבתש תמייק םלועב הביס וזיאו

 ???ךכב

 םע  .תיעוצקמ קר אלו ,תיקסע הרשכה וזיא ןתייש )ילמרופ אל וא ילמרופ( ןושארה דסומל הכחמ ינא
 ."קוסיע ילעב" – הרשכה אלל קסע ילעבל אורקל יתלחתה ,םינשה

 לכה תולגל תוסנל םג ךתוכז ,תיקסע הרשכה לבקל אל םג ךתוכז – דחא ףא לע "תדרל" ןאכ אב ינניא
 .דבל

 דאמ קוחר ךתוא תחקול תיקסע הרשכה טעמש )תואצותהמ טעמ םיגדא דימו( חיכומ וננויסנ ךא
 ךתכיפה  :יזכרמ דחא רבדב תודקוממ אלא ,יללכ עדימ רתוי תונתונ ונחתיפש תוטישהו  .תמאב
  .םייעוצקמה ךיתימעו ךיתוחוקל לש תיעבטה הריחבל ,ךלש הישעתב 1 רפסמ החמומל ,הטירוטואל
 !רתויב םיבוטה ךיתונוימדל רבעמ תלמגתמו הנהמ ,הלק 1 רפסמכ ךרדה

 ונישעש יפכ החמומ סוטטס גישמש ימל םיירשפאה םיגשיההמ קלחב ךתוא ףתשל ינוצרב הז בלשב
 :ונא

 ונלש תואיצמל אבה ךורב

 רישע םלוע םילגמ ,החמומו "הטירוטוא" סוטטסל בתנל דציכ םיעדוי םאש וניליג ,תונורחאה םינשב
 .ןיימדל היה ןתינש יפכמ הובג רכשבו ,ריהמ בצקב תוסנכה רצייל ןפוד תאצוי תלוכי םע ,תויונמדזהב

 :וניליג ולא םינש ךרואל

 םילודג םילהקל עיגהל דציכ •

 עיצהל ונל שיש המב םיניינעתמ תמאב רשא ולא – םינוכנה םילהקל עיגהל דציכ •

 רחא דחא לכמ םינוש ונאש הנבהו – תוחוקל לצא ןיינע רוציל דציכ •

 ורובע הנוכנה תינכותה תא ול רוכמלו – שפחמ חוקלה המ קוידב תוהזל דציכ •



 םיבר םיפסכ ךופשל ילבו רמהל ילב – דוסיהמ ונלש עדיה תריכמ לש קסע תונבל דציכ •
 םירתוימו

 קושה יריחממ הברהב םיהובג םיריחמ תובגל דציכ •

 ספאמ ריחמה תא טאל טאל תולעהל ילב ,הלחתההמ ולא םיריחמ תובגל דציכ •

 בושו בושו בוש ותוא רוכמלו ונלש עדיה תא "זוראל" דציכ •

 תולדגו תוכלוה תוסנכה םע ,ישפוח ןמז רתויו רתוי ונל ריאשיש ךכ קסעה תא תונבל דציכ •

 !דועו •

 עדי םגרתל תמאב רשפא ותועצמאב רשא עדי – ותוכיאב רידנ עדי ףוסאל ונחלצה ,תונורחאה םינשב
 .לודג ףסכל – יעוצקמ

 ?לודג המכ

 הנשב םילקש ןוילימ לעמ לש בצקב םויה רכומ ונתאמ דחא לכ •

 יתצובק ןפואב םגו ,דחא לע דחא רוכמל רשפא ןכרד הריכמ תולוכי ונחתיפ •

 הכרדה תוינכות לש ח"ש 200,000 תריכמ לש המר דע ועיגה יתצובק ןפואב ונלש תוריכמה •
 !תיתריכמ האצרה לש םייתעש ךות

 העשל ח"ש 1,500-ל )הכ דע( ועיגה 1X1 ץועיי לש ,ונלש העשה יריחמ •

 םילדג קר םירפסמה ,רבועש שדוח לכו •

 :ךכל רבעמו

 לע םייונמ שיא יפלא תורשע – ונלש ןומיאהו ץועייה ימוחתב םיליבומ תויהל ונכפה •
 תוארל ןתינ וב ,ןרטש ןרע לש םיליימה לוהינ תכרעממ ינכדע םוליצ הנה ...ונלש תובותכתה
 בל םיש  .תימוימוי שממ השיג ןרעל שי םהילאו ,ןרע לש םינכתה לע םייונמה תויומכ תא
 יפלאו תואמל בל םיש ,)המישרב םיקלח ונצציק ,ךרואה בורמ( תומישרה לש ברה חוליפל
 כ"הס םייונמה 17,180-ל בל םישו ,ןרע לש ןומיאה תוחישל שדוח לכ םימשרנ רשא םישנאה
 :םוי לכ לדגה רפסמ –



 

 לש םוליצ הנה  !רהמו ,םיביגמ םג םה – רמול ונל שיש המ תא םיארוק קר אל וניתוחוקלו •
 רצות איה וזה המישרה לכ ךיא בל םיש – רימא ,ילש האצרהה תויוליעפמ תחאל תומשרה
 :תיקוויש תוליעפ לש םוימ תוחפ לש
 



  
 
 תונמדזה םג הב רשא  ,ןכותב תואלמ תואצרה לש הרדסל ?ולא םישנא ומשרנ תוליעפ וזיאלו
 .תוסנכהו תושיכר איה האצותה ןבומכו – םירצומו םיתורש דוע שוכרל

 תיתועמשמ ףנוממ ונלש ןמזה ,םייטרפ תוחוקל םע הדובע תמועל  .לפכושמ ונלש ןמזה םויהו •
 הדובעל רבעמו  .ונילא השיג םילבקמ םיבר תוחוקל תינמז וב ךכו – תוצובק םע הדובעב
 ,םיינורטקלא םירפס ,תוטלקומ תוכרע ךרד םג "ונמצע תא םילפכשמ" ונא םויה – תוצובקב
 !םיחכונ ונניאשכ םג – ונתאמ דומלל לוכי דחא לכ ךכו – דועו ואדיו ימוליצ
 
 יומיד" – תטלקומ השדח הכרע הריכמל איצוה םירופס םישדוח ינפל ןרע ,המגודה ךרוצל
 ןובשחמ םוליצ הנה  !קיפהש םיקתועה 100 לכ תא רכמ ,דבלב דחא םוי ךותו – "חצנמ ימצע
 :ןרע לש ינורטקלאה רחסמה

 



 

 רתויב בושחהו

 אלא ,החמשב םימלשמ קר אל רשא ולאכ – םינוכנה תוחוקלה םע הדובע לש קופיסה תא ראתל ןיא
 .םהייחב רוציל םהל ונרזעש ,השעמל – םהייחל ונאבהש לודגה יונישה לע םוי לכ ונל םידומ םג

 לש האצות ולוכש יוניש – והומכ תויהל םיפאושה ,םירחא לצא רוציל לוכי עוצקמ לעב לכש יונישה והז
 .תלוזל םירבוע רשא ,ךלש הארשההו עדיה

 התאו ,ךיתורשל קוקז תמאבש םדא ךינפל דמוע הנהש תעדל – ענכשל תלוכיה לש לודגה קופיסהו
 רצונש ברה לוכסתל דוגינב – ול רוזעל לכותש ידכ ,ךילא ותוא ליבוהל תנמ לע תושעל המ קוידב עדוי

 .תונוכנ אל הריכמ תוחישמ

 ?המידק הצירפו יתימא יונישל ןכומ ינא םאה

 ,תרחא המרל ימצע תא חותפל ןכומ ינא םאה  ?יונישל ןכומ ינא םאה  :ךמצע תא לאשו רוצע ןאכו
 ?ימוחתב החמומו הטירוטוא ,ילש הישעתב ליבומ ךופהלו

 תנדסב ונתא ךמוקמ – הז ףסכנ םוקמל ונתוא ליבוהש המ תא תולגלו חותפ תויהל ןכומ ךנה םא
 ."הטירוטוא"

 ליעפמו ,החלצהל ןומיאב קסוע "מ"עב החלצהל ןומיא ללכהמ אצוי" ל"כנמ ,ןרטש ןרע
 .לארשיב םיליבומה ישיאה ןומיאה ינוגראמ דחא תא

 



 

 ,םינטק םיקסע ילעבל תיקוויש הכרדהב קסוע "יקסע יוויל ףודרה" ל"כנמ ,ףודרה רימא
 .הז םוחתב לארשיב ךרדה תוצרופ תיקסעה הכרדהה תוינכותמ תחא תא ליעפמו

 .םילמגתמו םיגשגשמ םיקסע ונינשל

 תנדס המק ךכ – תאז ונישע דציכ םירחא דמלל תנמ לע דחי ונרבח ,התעו
 תודוסה לכ תא םיפשוח ונא הבו ,7.4.2010-6 םיכיראתב תמייקתמה ,"הטירוטוא"

 :ללוכ ,םיתימעו תוחוקל לש תיעבטה הריחבהו עודי החמומל הכיפה לע ונלש

 "עדיה תריכמ" םלועל םיסנכנ דציכ •

 םירכומו םיקוושמ דציכ •

 קושב עצוממהמ הברהב םיהובג םיריחמ םיגישמ דציכ •

 חוקלל קייודמ ןפואב רסמה תא םיריבעמ דציכ •

 ףסכו ןמז לופכש לש תוטישב םידבועו ןמזה תא םיפנממ דציכ •

 קושב םוחת לכב םיצעוי לש הפצהה לע םירבגתמ דציכ •

 !דועו •

 יממ םילימ המכ הנה  .ונלש הכרדהה בקע הלודג החלצה םיווחה םיבר תוחוקל ונתאמ דחא לכל
 :הסנתה רבכש

 *** תויודע ***

 ןכיהו יתמ

 תמייקתמ הנדסה  .ףצרב םיאלמ םימי ינש – 6-7.4.2010 םיכיראתב תמייקתמ "הטירוטוא" תנדס
 .א"תב הקירמא ינויצ תיבב

 םהמ ,ונלש רתויב םימדקתמה םייקווישה םירמוחה לכ תקולח ללוכ ,לכה םילגמ ונא הנדסב  :בל םיש
 .שמתשהלו קיתעהל טושפ לכות

 תוחכונה תא ליבגהל ונטלחה ,ישיא ןפואב הלעתש הלאש לכ לע תונעל קיפסמ ןמז תתל תנמ לע ךא
 .שיא 42-מ רתוי אלל

 תא הנדסל סינכנש תנמ לע ,תודמעומ ספוט אלמל שקבתמ ףרטצהל ןיינועמש ימ לכ  :ףסונבו
 םיעודי םיחמומ לש אבה רודה תא חתפל ונתרטמ  ."םיניינעתמ" קר אלו ,םינוכנה םיפתתשמה
 .םלועל תובר ומרתיו תובר ונממ וחיוורי ,ותוא ומשיי ,דמלנה רמוחה תא וחקי רשא ,לארשיב

 *** )המשרה רותפכ( תודמעומה ספוטל ןאכ ץחל ,תופרטצהל ***

 ?"הטירוטוא" תנדסב לבקת דוע המ

 :תונתמו םיסונוב לש הלודג הליבח ונכה ,הנדסל םשרייש ימ לכל

 ח"ש 750 יוושב ,"קווישה תודוסי" סרוקה  :1 רפסמ סונוב



 תליחתב םייקתה רשא ,תוחוקל לש הרוגס הצובקל ףודרה רימא ריבעה רשא ,םיקלח 3 ןב סרוק והז
 הנבה  .הידמו קוש ,רסמ  :קווישה תודוסי תשולש לע הפיקמ הריקס ןתונ רימא סרוקב  .הנשה
 .קסעב חילצמ יקוויש ךרעמ הנובש וז איה ולא תודוסי לש הקימעמ

 ח"ש 750 הבוגב החנה ,"הריכמהו קווישה תודוס" תכרע לע 50% הבוגב החנה  :2 רפסמ סונוב

 לילמת תרבוחו הדובע תרבוח ,עמש לש םיקסיד 16 תב הכרע איה "הריכמהו קווישה תודוס" תכרע
 תודוסי תא קסע ילעב דמלמ רימא ןהב ,ףודרה רימא תאמ הכרדה לש תומלש תועש 16 – סרוקה
 .הריכמהו קווישה

 ח"ש 295 הבוגב החנה ,"חצנמ ימצע יומיד" תכרע לע 50% הבוגב החנה  :3 רפסמ סונוב

 הדובע תרבוח ,ףסונ סונוב קסידו ,עמש לש םיקסיד 3 תב הכרע איה "חצנמ ימצע יומיד" תכרע
 תא תונשל ןתינ דציכ דמלמ ןרע הב ,ןרטש ןרע תאמ האלמ הכרדה הבו – סרוקה לילמת תרבוחו

 .גישהל הצרת ןתוא תואצותל קוידב ומיאתהלו ,דחא לכ לש ימצעה יומידה

 *** הנומת ***

 ח"ש 50 יוושב – "רשואו עפש ייחל דוסה" ןרטש ןרע לש ינורטקלאה ורפס  :4 רפסמ סונוב

 םירישעה םישנאה םישמתשמ םהב תודוסה תא ןרטש ןרע ףשוח ,"רשואו עפש ייחל דוסה" ורפסב
 .רשואו עפש ייח םמצעל רוציל םלועב

 םיליגרת ,םהמ ענמהל ךיאו םילודגה םילושכמה יוהיז ,סיסב תונורקע ,רשואל תויגטרטסא ללוכ רפסה
 .הלודג החלצהב תאז ושעש םישנא לש יתימאה םלועהמ תואמגודו ,םיידוחיי

 

 ןונכתה תונורקע תודוא ,"החלצהל הנוכנ הבישח" ןרטש ןרע לש ותכרדה  :5 רפסמ סונוב
 ח"ש 750 יוושב ,החלצהל

 – המידק הנש לש היארב ןונכת תודוא ,ןרטש ןרע לש תוחוקל לש הרוגס הצובקל הרבעוהש הכרדה
 .םילודג םיגשיה תארקל קוחר בשוחש ימ לכל ךורע ןיאל הבושח הכרדה

 298 יוושב ,ףודרה רימא לש "ךרד ץרופ קוויש" ןודעומב םניחב םיאלמ םיישדוח  :6 רפסמ סונוב
 ח"ש

 תונויאר" טלקומה ישדוחה קסידה תאו ,"ךרד ץרופ קוויש" ןותיעה תא שדוח לכ לבקת ,ןודעומ רבחכ
 החלצהה ינכתל רבוחמ דימת ךתוא ריאשמו ,ראודב ךילא תורישי חלשנ רשא רמוח – "םינחילצמ םע
 הכומנ ךכב הצרתש תוריבסה( ןודעומב תורבחה תא לטבל ןתינ םיישדוח רחאל  :בל םיש  .תיקסעה
 .שדוחב דבלב ח"ש 149 לש העקשהב ךישמהל וא ,)דאמ

 ח"ש 140 יוושב ,"רסמ בר" תכרעמב םניח שדוח  :7 רפסמ סונוב



 ימל תיחרכה תכרעמ – ונלש טנרטניאה תצופת לוהינל םישמתשמ ונא הב תכרעמה איה "רסמ בר"
 לכות "הטירוטוא" תנדס רחאל םלש שדוח ךשמל  .הכרדה וא ןומיא ,ץועיי לש יניצר קסע חתפמש
 .םולשת לכ אלל ,העיצמ איהש תויורשפאה לכ לע ,תכרעמב תוסנתהל

 !!! ח"ש ****  :םיסונובה לכ ךס

 *** המשרה רותפכ ***

 ונלש תוירחאה תדועת

 יהוז – לארשיב םיבר םייעוצקמ קסע ילעב לש םהייח תא הנשת "הטירוטוא" תנדסש קפס ונל ןיא
 .אוהש קסע לכל תוסנכה לש ןיטולחל שדח דמימ תסנכהל רושקש לכב תיתימא ךרד תצירפ

 ךלש חוקלל רשפאמ התא הב ךרד יהוז  :תוירחאה תטיש איה םידמלמ ונא ןתוא תוטישה תחא
 .ןוכיס לכ אלל תוסנתהל

 ןאכ ןיא – בטיה התוא ארק  .ונלש תוירחאה תדועת הנהו ,םימשיימ ונא םג ךכ ,םידמלמ ונאש יפכו
 אלל ,"הטירוטוא" תנדסל ונינבש הלועמה ןכותב "תמא לע" תוסנתהל ךרד תמאב יהוז – "קירט" םוש
 :ךדיצמ ןוכיס לכ

 *** תוירחא תדועת לש הקיפרג ךותב ***

 ונלש תוירחאה תדועת

 םילכה לכ תא ךל קפסי רשאו ,ךרובע םייח-הנשמ עורא היהת "הטירוטוא" תנדסש ,ךל םיבייחתמ ונא
 !לודגב – ףסכל ךלש עדיה תכיפהב חילצהל םישורדה

 ,ךתטלחהב ןיטולחל חוטב שיגרת התאש תנמ לע קר ,בוטה ונמש תאו בר ףסכ ןכסל םינכומ ונא
 ,תישעש רתויב הבוטה העקשהכ הלגתמ אל "הטירוטוא" תנדס םא ךפסכ אלמ תא ךל ריזחהלו
 .ךלש תויפיצה לכב תדמועו

 :דבוע הז ךכו ,ןוכיס לכ אלל ךמצעב תאז ןוחבלו עיגהלו םשרהל ךתוא םינימזמ ונא

 הנממ קיפמ ךניאשו ,ךליבשב הניא איהש טילחת איהשלכ הביסמ ,הנדסה לש ןושארה םויה םותב םא
 לכ אלל – ךפסכ לכ לש בידאו אלמ רזחה לבקתו ,ךכ לע ונל עידוה ,ונילא הנפ טושפ ,תיוויקש המ תא
 !איהש הלאש

 ?הזמ בוט רתוי תויהל לוכי המ

 רובצתש עדיה לכמ דבלב םיפסונ תוחוקל 2-3 סייגתש קיפסמ  .םילקש יפלא הווש ךלש בוט חוקל לכ
 םלשת "הטירוטוא" תנדסב העקשההש תנמ לע ,)ןבומכ ךכל רבעמ הברה הברה סייגתש םיעדוי ונאו(
 .דיספהל ןוכיס לכ אלל ,חיוורהל קר לוכי התא ונלש תוירחאה םעו  .רהמ המצע תא

 

 תובושתו תולאש

 ?"הטירוטוא" תנדס הלוע המכ

 יפלא תואמ לש תוסנכהל ךלש קסעה תא איבהל דציכ םידמלמ ונא "הטירוטוא" תנדסב  :הבושת
 .)דחא לכ הנשל םילקש ןוילימ לעמ לש בצקב תוסנכה םירציימ רבכ ונא( תוחפל הנשב םילקש

 לע הנדסה ריחמ תא ונעבק ,הזה ףיקמה עדיה רובעבו ,ונתיא ךמוקמ ,גשגשל תמאב ךתנווכ םא
 .דדוב םולשתב ח"ש 4,500 וא ,)םימולשת השולשב( ח"ש 5,000



  :קניל *** יולימ אוה תופרטצהל ןושארה בלשה  .דחא לכ לבקל לכונ אלו דבלב םייניצרל הנדס יהוז
 .*** תודמעומה ספוט
 

 ?קסע םיקהל ןווכתמ וא ,קסע םיקה התע קרש ימל המיאתמ הנדסה םאה

 תופתתשה  .ךרדה תליחתב "הטירוטוא" תנדסב םייקש המ לכ תא דומלל ונלוכי ונאו יאוולה  :הבושת
 םג – תועטה ריחמ אוה רתויב הובגה ריחמה ןכש ,תושעל ןתינש רתויב הנובנה העקשהה איה הנדסב
 םייקוויש םיצמאמ לע זבזובמש ברה ףסכב ןבומכו – םינוכנ אלה תומוקמב שפחלב זבזתמש ןמזב רקי

 .םייוגש

 ?תיקסע ימצע תא לדבל דציכ דמלא םאה

 המצוע יבר םילכ םיגדנ הנדסב  .לודיבל תלוכיה איה החלצהה לש תודוסיה דחא  .תואדווב  :הבושת
 תידוחייה ךרדב ןהו םיכרד ןווגמב העצהה תזיראב ןה ,ךיתוחוקלל ךלש העצהב ןה – לודיב תריציל
 .ךילא ךיתוחוקל תא תותפלו ךושמל

 ?תונפל ימ לא ,תולאש יל שי םא

 תישיא םידמעומה לא רוזחנ ונא  .)*** רושיק ***( תודמעומה ספוטב ןיזהל שי תולאשה תא  :הבושת
 םא קר רשק ונתא רוצ אנ ,לבגומה םוקמה בקע  :שיגדהל ןאכ ונל בושח  .הלאש לכ לע הנענו

 ילעב ידמ רתוי םויה םימייק  .וז הנדסל םיאתמ דמעומ ךנהש בשוח התא םאו קלח תחקל ךתנווכב
 ךנה םא ךא – הרהבה תוחישל לבגומ דואמ וננמזו ,םמצע םע תושעל המ וטילחה שממ אלש קסע
 .ךיתולאש לע תונעל רשק ךתא רוצינ ,יניצר תמאב

 ?תוירחאה תדבוע דציכ

 לש אלמ םלש םויל עיגהל לכות ךתמשרה רחאלו – ךתודמעומ תא שגה  .טושפ דאמ  :הבושת
 רתוי הברהו( ונחטבהש המ לכ אל איה הנדסהש איהשלכ הביסמ טילחת םלש םוי רחאל םא  .הנדסה
 תוגשה לכ אלל ,ךפסכ לכ לש בידאו אלמ רזחה לבקתו ,ךישממ ךניאש רומא ,ונילא שג טושפ ,)ךכמ
 איה – חומצלו ונלש עדיה תא גופסל ,םיימוי ונתא תולבל ךתטלחהש םיחוטב ונא ךכ ידכ דע  .ןהש
 .הנוכנה הטלחהה

 ?ירובע םג ,תוישעמ תמאב ןאכ תובותכש תוסנכהה םאה ,רימאו ןרע

 ונא תואדווב ךא  .תאז חיטבהל םילוכי ונניא  ?הנשב םילקש ינוילמ לש תוסנכהל עיגי דחא לכ םאה
  .תטלחומ תואדווב םויה ךבצמל רבעמ הברה – קוחר ךתוא איבי ונלש תוטישה םושייש םיעדוי
 ,ךלש ומכ קסע םויקל הקדצה שממ ןיא ,תרחא – הנשב םילקש יפלא תואמ לש תוסנכהל תואדוובו
 בייוחמ ךנהו תולודג ךיתופיאש םא ךא  .המיאתמה הכרדהה הניא יהוז ,ךיתופיאש ןניא ולא םאו
 .םוי םוי תאז םיווח וניתוחוקלו ונמצע ונא – תוירשפא תואדווב ןה תוהובג תוסנכה ,הישעל

  



 דחוימה ח"ודל םושיר ףד

 :תולאשה תלאשל תובושת 7 הלגמ דחוימ ח"וד

 "הטירוטואה" – ךלש קושה לש תיעבטה הריחבל ךופהל ךיא

 ,ןרטש ןרעו ףודרה רימא לש םנחלושמ

 "הטירוטוא" תנדס ירצוי

 ,רקי קסע לעב

 לש יטיא ףוסיאב הנש 20 תולבל  .ךרד ירוציק תולגל וא השקו הכורא ךרדב תכלל  :ךדיב הריחבה
 רשא ,"םדא די עגמ אלל" תוחוקל ךרובע רציימ רשא יטמוטוא ןונגנמ םיקהל וא ,חוקל רחא חוקל
 .טעמכ – ץמאמ אלל ךילא םיכשמנ

 םירכומ םניאש םיליבשב ,תורחא םיכרדב תוליעפ לש דבלב םייתנש ירחא ,םויה ונלש תואיצמה יהוז
 .ללכב םא ,םימלש םירושע חקול םירחאלש המ ונגשה ,םייתנש ךות  .םיעצוממה קסעה ילעב בורל

 רותב – ףודרה רימאו הבשחמה ךרד םידעי תגשהב ץראב 1 רפסמ החמומה רותב – ןרטש ןרע
 .הלודג החלצהל םינטק םיקסע תלבוהב ץראב 1 רפסמ החמומה

 תוננכותמ תולועפ לש הרדס בקע הרק הז  .םיבוט עוצקמ ישנא ונחנא יכ ומצעמ הרק אל הז ,אל
 .לבוקמהמ תונוש םיכרדב ונלש עדיה תצפה לע תוססובמ ןלוכ ,בטיה

 ילעב ץמוקל ודמללו ,רתויב יתמצועה ,ונלש רבטצמה עדיה לכ תא םכסל ונטלחה 2009 רבמטפסבו
 .םיפלקה לכ תא ונחתפ וב ,רוגס רדחב םימלש םיימויל ונתא וסנכתה רשא קסע

 תא םכסל ונטלחה ,"הטירוטוא" תנדס ארקנה ,הז עורא תארקלו ,2010 לירפאב תינש הרוק הז
 .הנדסה יפתתשמ תא ונדמילש ולא קוידב – רתויב תולודגה תונבותה

 קסעה לעב תאו ,רתויב יחוורל קסע תוכפוה רשא תובושת 7 הלגמה דחוימה ח"ודב עיפומ הז םוכיס
 :קושה לש תיעבטה הריחבהו אכמס רב – הטירוטואל

 ?הטירוטואה סוטטסב ימצע תא בצמא דציכ •
 ?םירחאה לכמ ימצע תא לדבא דציכ •
 ?תוחוקלה תומכ תא לידגא דציכ •
 ?םויה םהל רכומ ינניאש םישדח םילהקל עיגא דציכ •
 ?ילא םינופ רשא תוחוקלה םרז תא ריבגא דציכ •
 ?תולקבו רהמ ילש םייקה קסעה תא ביחרא דציכ •
 ?קושה יריחמ לעמ הברה תובגל תנמ לע ,םינוכנ םיריחמ עבקא דציכ •

 החלצה לש םלוע ,רחא םלועל הצצה ןתונ רשאו ,םניחב םויה ךל ןתינה ,דחוימה ח"ודב תאז ךכ
 .םייק קסע לכל תפסותכ וא יזכרמ קסעכ – יעוצקמ עדי תצפה לע תססובמה תיקסע

 :ח"ודל השיג ידיימ ןפואב לבקתו ,אבה ספוטב ךיטרפ תא ןזה ,ח"ודה תלבקל

 *** ספוט ***

 המשרה רחאל 0 רסמ

 !ךרדבש "הטירוטוא"



 רומש  .ןויעב ותוא ארקו ותוא ספדה  .ךרובע דחוימב ונכהש דחוימה ח"ודב ךתוניינעתה לע הדות
 .תונורקעה תא םשייל הטלחה טלחהו  .תרזוח האירקל ותוא

 *** רושיק ***

 ,החלצהב

 ןרטש ןרעו ףודרה רימא
 "הטירוטוא" תנדס ירצוי

 .ךשמהב ךילא וחלשיי םיאלמ םיטרפ  .6-7.4.2010  :2010-ב הדיחיהו ,הבורקה "הטירוטוא" תנדס

 

 אנדסה ריחמ אשונב – םיניינעתמ תצופתל ינש ליימ

 "הטירוטוא" תנדסל עיגהל *אל* תוביס 5  :אשונ

 ,םולש ]]יטרפ םש[[

 .ןרטש ןרעו ףודרה רימא ןאכ

-6( לירפא תליחתב םימייקמ ונאש "הטירוטוא" תנדס תודוא םינושאר םיטרפ ונחלש ,םיימוי ינפל
 .ביבא-לתב הקירמא ינויצ תיבב ,)7.4.2010

 ונלש רבסהה תא וארק ולא םישנא  .תוריהמה תונושארה תומשרהה תא ונלביק רבכ ,הז רצק ןמזב
 .םיחילצמ םישנא לש םיטלובה םינייפאמהמ דחא – הריהמ הטלחה וחקלו ,הנדסה לע

 :הביסה הנהו ,הריהמ הטלחה תחקל ךתוא םג דדועל תנמ לע םויה ךל בתוכ ינא

 דאמ רהמ אלמתת הנדסהש ונל רורב ,דבלב שיא 42-ל הנדסה תא ליבגהל ונטלחהש הדבועה רואל
 הנדסה תודוא ונלש םירסמה ,םיבורקה םימיבו  .תוריהמה תונושארה תומשרהה רואל דוחייב –
 .קסע ילעב 4,000 לעמל עיגהל םידמוע

 ?םויה דוע םשרהלמ ךתוא רצוע המ  ?הנומתב התא הפיא – לאוש ינא ןכלו

  :הלאשל תובושת ןתוא תא דימת ונלביק ,םינשה םעו ,הכרדה תויוליעפל םישנא תנמזהב בר ןויסנ ונל
 ?יתטלחה אל ןיידע המל

 :"הטירוטוא" תנדסל עיגהל *אל* תוביס 5-ו ,טבלתמל רצק ךירדמ הנה זא

 !רקי  :"הטירוטוא" תנדסל עיגהל *אל* הנושאר הביס

 ח"ש 4,500 םג  .םימולשת השולשב וליפא ,יתועמשמ םוכס והז ח"ש 5,000  .םיעדוי ונחנא ,ןכ
 בקע הכרדהה לע רתוול וטילחי םיברו  .םישנאה בורל הלודג תמאב העקשה יהוז  .דדוב םולשתב
 .הרואכל הובגה ריחמה

 :הבשחמל תודוקנ המכ הנה זא

 .ולש רפסמה םע דחא לכ  ?1,500  ?500  ?ח"ש 100  ?תעצוממ השיכרב חוקל ךל םלשמ המכ

 שוכרי עצוממ חוקלש – תפסונ החנה חיננו  .ח"ש 500 איצומ אוה השיכרב חיננ ,המגדהה ךרוצל
 הפוקתב ח"ש 1,500-כ ךל םלשמ עצוממ חוקלש רמוא רבדה  ?רמוא רבדה המ  .םימעפ 3 ךלצא
 .םידבוע ונא םתיא םיקסעה בור רובע תוינרמש דאמ תוחנה ,בגא ,ולא  .ךתא אוהש



 ,םויה איבהל עדוי התאש המל רבעמ ,םישדח תוחוקל 4 איבהל ךיא ךתוא דמלל חילצנ םא – רמולכ
 !הנדסה ריחמ תא ךמצעל תמליש רבכ

 קר ינא ירה  ?ינממ  "ישונא" רתוי םוכס תובגל םתלוכי אל" – ח"ש 5,000 ,ףסכ טעמ אל הז  :ןיידעו
 ."ךרדה תליחתב

 ונעסנ ,2009 רבמבונב  .םירופס םישדוח ינפל שממ ונלביקש תפתושמ הטלחהב ךתוא ףתשנ ןאכ
 דוע הנילה  .1,702$ ונתאמ דחא לכל הלע סנכה  .קוויש אשונב – ב"הראב םימי 4 ןב סנכל וידחי

 דוע תאזו  .)דחא לכ(  ח"ש 12,608-כ וא ,3,152$ כ"הס  .דחא לכ 1,000$-כ דוע תוסיטה  .450$
 הז הסנכה רצייל אלו – ץראב הדובעהמ ונרדענ םהב םימיב םירציימ ונניאש תוסנכהה תא רופסל ילב
 .האצוה ומכ קוידב

 ?הובג םוכס אוה ח"ש 12,608 םאה

  .העקשההמ קיפהל םיחילצמ המב – ונב יולת  ?המב יולת  ".יולת"  ?יוצמה ילארשיה רמוא ךיא
 ,בורקה דיתעל היארבו ,)דחא לכ( ח"ש 50,000 לעמ ונל הבינה וז העקשה ,ירחא םישדוח 3-כ ,םויה
  .ונירובע הלועמ העקשה התיה יהוז ,ןכלו  .םומינימ  .דחא לכ ח"ש 250,000 לש םומינימ ב םכתסת
 תא ריזחי – םשייל אב אלא ,דומללו עומשל אב קר אלש ימ לבא ,םירחא רובע הלועמ אל ילוא
 .דאמ רהמ העקשהה

 "ררחשל" תנמ לע ביצקתב םייתימא םיכלהמ תושעל םיכירצ ונייה  :ךתוא עיתפי ילואש יוליג דועו
 לכבו  .הטלחהל עיגהל תנמ לע קדצומ היה תמאבש הממ הברהב ךורא ןמז חקלו  .לודג הכ םוכס
 .רתוי דוע תולודג תועקשה תארקל ,המידק קר םילכתסמ ונאו ,ונעקשה ,ונעסנ ,ונטלחה ,תאז

  .)ח"ש 4,500 לש דחא םולשתב וא( םישדוח 3 ךשמב ח"ש 1,667 וא – ח"ש 5,000  .ךילא הרזח
 הז ךיא  ?20 ילוא  ?7 ילוא  ?םישדח תוחוקל 4  ?וז העקשהמ קיפהל אב התא המ  :ךמצע תא לאש
 .ח"ש 15,000-ל תוחוקל 10  .ח"ש 30,000-ל םימגרותמ ,לשמל ,תוחוקל 20  ?ףסכל םגרותמ

 תא ריזחהלו ,םישדח תוחוקל 10 לש םומינימ סייגל הניא ךתרטמ םא  :תיעמשמ דח רמאנ ןאכו
 בייוחמ התא םא ךא  .ןמזה וניא והז – וישכע רתוו ,תוחפל 3 יפ לש רזחהב הנדסב העקשהה
 ךלש םוחתב חילצהל תנמ לע םישורדה םילכה לכ תא לבקת הנדסבש חיטבהל םילוכי ונא ,החלצהל
 .לודגבו –

 לכות ךכ קר  .הברה יכה – םמצעב לכ םדוק םיעיקשמש ולא םג םה רתויב םיחילצמה םישנאה
 עדיה – םינהנ םה ונממ סכנב עיקשמ התא יכ – ךיתוחוקל לומ םיהובג םיריחמ ךמצעב קידצהל
 – םיהובג םיריחמ םהמ שורדל הקדצה לכ התיה אל תמאב ,ךמצעב העקשה אלולו  .ךלש ןויסנהו

 ?אל ,ינויגה

 – סכנה ךרע תא דירוהלב םיהובג םימוכס םיעיקשמ םיבר םישנאש ,איה תרעצמה תמאה ,השעמל
 תנמ לע ,High Definition ,שטניא 32 ,חוטש ךסמ ,השדח היזיבלטב םילקש יפלא םיעיקשמ ,לשמל
 רסוחו עורב אלמ םלועה המכ םהל םיחיכומ הב ,תימויה תושדחה תרודהמ תא דירול רשי ןיזהל
 תא לכעל הלילב תופסונ תועש דבע ולש עדומה-תתש ירחא רקובב םוקל לוכי ימ  ?ךכ אל – תוניגה
 ךרע תא םידירומ ונא ונידי ומב  ?םיהובג םימוכס ונממ תובגלו חוקל םע תבשל ךכ רחאו ,עדימה
 .ונלש סכנה

 לכוא אל דמלאש המ ילוא  ?יליבשב אל הז ילוא  :"הטירוטוא" תנדסל עיגהל *אל* הינש הביס
 ?רימא וא ןרע ומכ םשייל

 .תנייוצמ הלאש



 ,החסונ ,הטישב רבודמ  .םושייל דאמ טושפ אוה "הטירוטוא" תנדסב םידמלמ ונאש המ לכ ,וננויסנמ
 .תולודג תוסנכה ונל רציימו בטיה ונרובע דבועש ןוכתמ

 .דאמ הכומנ תולעב םילכ םה םידמלמ ונאש םילכה  :ךכמ רתויו

 ונחתיפש ,ונלש יקווישהו יקסעה רמוחה לכ תא הנדסה יאב לכ םע םיפתשמ ונא  :רתויב בושחה ילואו
 ךרטצת אלו ,םשייל לכותש ידכ קוידב – ךלש קסעל םיאתהלו תחקל טושפ ןתינש רמוח ,םינשה םע
 ."לגלגה תא איצמהל" ךמצעב

 עיגהל ךתוא םינימזמ ונא  .הנדסה לע ונלש תוירחאה תא ונעבק ןכלו ,תנבומ תוטבלתהה ,ןיידעו
  .ותוא םשייל ךלש תלוכיהמו דמלנה רמוחה תוכיאמ ךמצעב םשרתהלו ,הנדסהמ יצח – םלש םויל
 .הנדסה ריחמ אולמב ךתוא הכזנו ,ונל רומאו שג טושפ ,ךליבשב אל הזש טילחת

 .זא טילחתו קודבל אוב  ?יליבשב הז םאה – הלאשה לע עגרכ הנעת לא – תורחא םילימב

 ינש ושגינ ,סנכה תיצחמ רחאל ,ןכאו  .תוירחא תדועת התוא םע ,שיא 200-ל סנכ םייק רימא רבמצדב
 אולמ לע רזחה ולביק ,םידידיכ ודרפנ  .םליבשב אל סנכהשו ,ובשחש המ אל הזש ורמאו קסע ילעב
 שי  .םידדצהמ דחא ףאל תומיענ יא םוש  .ליגרכ םיקסע ,האלה קלח ךישמה לכהו ,ועיקשהש ףסכה
 .ךכמ רתויו ,ושפיחש המ קוידב היה ןכותהש ואצמ םיפתתשמה ראשש ,ןבומכ ,ןייצל

 יל םיאתמ ךכ לכ אל – תישיא הייחנה שפחמ ינא  :הטירוטוא תנדסל עיגהל *אל* תישילש הביס
 .ישיא סחי לבקל ילב ,הצובקב דומלל

 ריבעהל םיליגר ונא  .שיא 42 לש םצמוצמ םורופל הנדסה תא ליבגהל ונטלחה ,וז הביסמ קוידב
  .הכרדהמ רתוי הברהב רבודמ ןאכ ךא – םישנא תואמ לש ,הברהב םילודג םילהקל תוכרדה
 בייחמ רבדהו – לארשיב םיחילצמ עוצקמ ילעב לש דיתעה רוד תיינב לע ןאכ רבודמ ,ונתניחבמ
 .חכונ היהיש ימ לכ לש תולאשה לכל תוסחייתהל ןמז קיפסמו ונילא השיג רשפאמה ימיטניא עורא

 ונא  .ימשרה םוסרפה רחאל שממ ,קסע ילעב רפסמ הנדסל םתודמעומ ושיגה רבכ ,יתבתכש יפכ
 ,םויה המשרהה תא םירצוע ונייה םא וליפא ,ןיקת לכהש החנהב ךא ,םידמעומה תלבק יבלשב ןיידע
  .רתוי דוע םצמוצמ םורופמ וחיוורי קר םיחכונהו ,האולמב םייקתת הנדסה – םימושר ויה םה קרו
 .42-ב רוצענ טלחהב ךא – םויה רוצענ אל ,ןבומכ

 יהוזש שיגרתו ,תויפיצה לע הנעי אל ןושארה םויהו היהו  :תמדוקה ילש הצלמהה לע רוזחא בוש
 םלש םוי ירחא בוזעל האלמה ךתוכז ...)עדוי ימ לבא ןימאהל יל השק( ךמעטל ידמ תינומה הנדס
 .אלמ יוכיז לבקלו

 יל ןתיי המ – תוכרדהו םיסרוקב סומע רבכ ינא  :"הטירוטוא" תנדסל עיגהל *אל* תיעיבר הביס
 ?םדוקה עדיה תא יתמשיי אל דועשכ ,עדי דוע

 ?םדוקה עדיה תא תמשיי אל ןיידע המל  :איה תיתימאה הלאשה

 סימעת קר הנדסה ,תמאב זאו – םשיימ אל יללכ ןפואב התאש וא  :תוביס יתש ךכל תויהל תולוכי
 .ךתוא לכסתתו רתוי ךתוא

 איהו – םידמלמו םיוולמ ונא םתוא םישנאה ברקב רתוי הצופנה איהו – תרחא הביס תויהל היושע ךא
 .ךלש היישעה תביבסו תרגסמה

 ,ונתיא רשקה  .דחוימב תויביטקפא היישע תוביבס רוצייב אוה םיחמומ ונא םהב םימוחתהמ דחא
 רצייל ונלש ךרדה  .תרחא תרגסמ לכמ ןיטולחל הנוש ןפואב רבגתמו םיצעמ אוה ,וניתוחוקל םירמוא
 :הלופכ איה החלצהב היישע תדדועמ רשא תרגסמ



 ררחשלו ,עוקת םדאה ןכיה קוידב תוהזל םויה ונל לק ,ןומיאו ץועייב ןויסנ לש םינש רחאל ,תישאר
 .קייודמו םיאתמ עדי ןתמב םיתעל ,הנוכנ אל הבשחמ יוהיזב םיתעל – העיקתה תא תוריהמב

 רתויב תיתוכיא הצובק רוציל ונלש תלוכיב הצוענ וניתוחוקל לצא היישע רוצילב ונלש החלצהה ,תינש
 ולא םיכמותו ,עדי םיפתשמ ,הלועפ םיפתשמ ,םינדו םיחחושמ ,דחי םיבשוחו םיבשוי רשא ,םישנא לש
 .ולאב

 םיהובגה םינוירטירקב םידמוע רשא ,םנימב םידחוימ שיא 42  :"הטירוטוא" תנדס היונב קוידב ךכו
 םיפתתשמהמ םישרוד םג ונא ןכל  .םיצילממ תשגה םישרודו דחא לכ םילבקמ אל ונא ןכל  .רתויב
 םע םישנא לש הנוכנ הצובקב התאש אדוול תחכומו הקודב ךרד – הנדסב םפסכ בטיממ עיקשהל
 .הובג היישע תלוכי םעו הובג ףחד

 םימיאתמ אל םיכיראתה  .יל םיאתמ אל יותיעה  :"הטירוטוא" תנדסל עיגהל *אל* תישימח הביס
 .'וכו ...לשב שיגרמ אל ינא  .יל

  .דעל הכחי – לשב 100% שיגרי תימינפ ,ןכומ היהי לכה ,םוקמב היהי לכהש הכחיש םדא ותוא
 םיכירצמש םיכיראתב ,חונ אל יותיעב ,םינכומ אל ועיגיו ,וכחי אל םירחא ,הכחי םדא ותוא רשאכו

 .תואצות תוארלו ,לועפל ,םשייל םינושארה ויהיו – תורחא תויוליעפ לש לוטיבו הזזה

 ?ייחב לודג יונישל ןכומ ינא םאה  :איה לואשל בושחש הלאש

 וב םוקמה ילוא  .לודג יונישל םויה ןכומ דחא לכ אל  .רומג רדסב הזו – "אל" איה ךלש הבושתה ילוא
 .ךירצ התאש הכימתהו עדיה לכ תא ךל שיו ,ךל בוט אצמנ התא

 ראשל לוב םיאתי לכהש הכחת לא זא ,"יונישל ןכומ ינא ,ילש ןמזה עיגה ,ןכ" איה הבושתה םא ךא
  .רחא והשמ לע רותיוו םג איה םויה השעתש איהש הריחב לכ  .הרקי אל םלועל הז – ךיתוינכות
 רותיו ללוכ – רתוות םהילע םירבדה ראש לכמ רתוי הבושח הנדסל ךתופרטצה םאה  :איה הלאשהו

 .םיבר תורצוא תיעקרקב ךא  .ץופקל ךל םיעיצמ ונא םהילא םיקומע םימ ולא  .תואדווה תשוחת לע

 *** אנדסל רושיק ***

 ,החלצהב

 ,רימאו ןרע
 "הטירוטוא" תנדס ירצוי


