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העצהה הלוזה רתוי -

:המלחה רטוא
תדבו הצעומה האולהל ךסב  -.1,000הבעותל'װ תיתדה סב"כהיבל
! דרסם תותדה דימעה
תוערל הצעומה תיתדה לסװבהצקת  -.7.000רובע'װ
תמקה בכװהיב .ם"במרה
ל  '.םו ול הלאס  -יל
י"ע עודי סכװהיבם יזכרמה הבגב י"ע הצעומה עודמ
סכװהיב הז הנבנ
הצעומה ?תיתדה
כ"הי יזכרמה ףא אוה הנבב י"ע תיתוהיהצעומה תועצמאב .תימוקהה*הצעומה
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תבצקה םדכסה הטסצ

ןפואב .יקוח

םקבמ םע תעדמ תודחא דימעהל'הדובעה ףיעס ה .העבצהל יתעית
אל` תדגנתמ תינורקע תינבל סבװכיב םלוא ןיא יתעיט הנכומ תיכסהל
תתל ,תוברע ףוגל הצעומהמ תימוקמה אל הריכמ וב תויה איהו אל ףוג
תניחבמםיקוה הצעומה תימוקמה םירחבנה והלתנם הצעומל תיתד וז אל
תא\וגצי הצעומה ךכיפלו ןיא יתעיס הריכמ .וב
 11:ירחא תעדוה תעיס ע"החא עגונב תואולהל ס"נכיבל ינא ןיבמ ןהכמ
םיקלחמ תא םוכסה יבתל יתב .תסנכ רמקב -.5000ל  %עודי יל םלוא
רמקב -.2000ל װ הכירצ ,יתעדל.תריהל הטלחה .הצעומב יתעדל ןיא
םוקמ ביצקהל  -.2000ט ".םידגנתמװל
יתעדל' תמייק הצעומה תיתדה אל תויהמ הלכיו הצעומה תימוקמה רחאל
הרסאמ תא ביצקתה לש םה הצע תיתדה אובל שורדלו ח"וד לע לכ .תואצוהה
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 :אלפתמ דאמ לע תורהצהה םהמ .העתפהב דחאמ םיאבו
םיקומינ יבניאם
האור םהב לכ הזיחא אל םיבר לע ביצקת םידיקפתו הצעומב ,תיתדה םא
הצעומה תיתדה תיקוח וא אל  -ןיא רבדה .יפוס לע לכ םינפ אל התיה
לכ הטלחה לע רוערע םאו ךכ היהת טלחוי המ טלחריש יבחומבו תדעומ
הפ

תיזג לרכי,הצור

םירםה םילחה .תאזב דחוימב רברדמהמכ .ב"כיבב םא רמ
סנכהל קודבלו תא יסקנפ הצעומה תיתדה יפל ךכ חרכהה רתוימ יתעדל
רםקב ס"נכיבל יטרפ וא ןיא,אל סנװכיב תירקב ונוא הצעומהמ אל .התנב
:ח ףרטצמ ותעדל לש רמ ןוסניול תים טילחהל םדוק יכ ןכא הצעומה
תימוקמה איה קנעמתרםאמה וא הבצקה ,סנ"כיבל זאו ךירצ תעדל הזיאל
הרסמ רבודמה -.2000ב תה
רשקב -.5000ל אלו” םעפ םאר הצעומה ריהצה הצעומהמ התנב דועו םעמ
היהי רבודמה סנװכיבב .ילבב הזמ ינא קיסמ הצעומהמ תיתדה הוהמ רונצ
.ריבעמ ךכיפל ינא שקבמ םדוק ןודל םע רםאל קנעמה וא .אל
רבחל ןמיונ  -אל ןכתי הניחבמש תירסומ אוה אל רבדבילעפ ןינע
הצעומה תיתדה םאר עבקנ יפכ עבקנש ירה ךתבוחמ רמ ןמיונ היה רערעל
רותב גיצנ הצעומה אלו תתל די העיבקל התםענם ןינעב הצעומה תיתדה
 :אל ידיקפתמ היה יכ הצעומה איה .תעבוקש
הניחבמ תיקוח  -הצעומה תימוקמה הטילחה ההקבו תונמל תוגיצנ הצעומב
תיתדה  .רמ תותדה אל ריכה העקבב וז  .שגוה רוערע תדעוו :םירמה
ינא ,הוקמ ריכת .הזב
ריבזמו רמל תיזג ותואבם ןינע ונתנ תפוח העבצה רמל .ןמיונ ינא ןיבמ
רתוול לע רמ ,תיזג אלו היה םויה ןויד ןינעב ביצקת בכרהו ילנוסרפ
לש הצעומה תיתדה  .אלל קפס יתייה החוד תא ןוידה ללגב בצמ הבכרה
לע הצעומה .תיתדה
ינא ןיבמ תא
תעדוה
םא
ע"החא
יכ וניא ףתרמ תעדל
העדוהב תינורקע
.וז
רבד ףסונ ינא'ןיא לוכי תיבטרל תא הדובעה םיתורםב .םייתדה ללגב
תייעב הבכרה לש הצעומה .תיתדה
תוחדל
וא ליבגהל
הםםה,הלאםה  -הניחבמ תיקוח הצעומה תימוקמה הלוכי
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ה
םימוכס  .רתומ דרשמל תותדה עיצהל ךיא קלחל זאו
םימב .םימכסמ
ונייה םיליגר לכ םינשה רוזעל םיפוגל דוחיב .סנ"כיב ונסתתםה ןומימב -
רשפא םג רמול ןיאמ סנװכיב אלמ ונתנ .די לעפמ הזכ שמשמ םג והטמב
ילמס .ירובצר םג יבגל סנװכיב ם"במרה ונמכחה תתל האולה ןכו ונטלחה
תתל טג האולה ־;בומל תיתדה יתםו תואולהה תואג יפסכמ היצדילוסנדקה
ידבהפךשכאמותפעכפא ע"החאב ןיחבהל ןיב ינמ םירבדה יפכ) רבסוהש (ליעל
ינא םג עיצמ ןעמל לקה תואולההם הנעצבתת תועצמאב הצעומה תימוקמה
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ינא ,ןיחבמ ןיב . 2םירבד ונלבק הםררי .תמייוסמ רובצ יתד
לבקל םירברמט .ספבכיב
יבגל המת חותיפה  -הנבב ימל ןובכת םייוסמ הזו םג ובדיקפת הזבו
.ונמייס
הנשי םג הטלחה הצעומב אל ביצקהל חמה ינינעל .רובצ
יבא טלחהב ןכומ תובשל עובקלו יכ הצעומה תימוקמה לבקת תא .ההולהה
;הטלחה ) הפ דחא  -הלל }העבצה הצעומה תימוקמה תלבקמ האולה לש
?.000ד .רה  -.5000ט"נכיבליל יזכרמה -.2000ו ס"בכיבלרל .ילבבה
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ובלבק ןומימ דרהממ .תותדה טאו תיבכתזװמאב תמקה הרבח תיינבל תורתומ

עצובי .רבוה

 11:עיצמ 'בחט הינבה תובובה םוקמב הנפתתטתט םג תמקהב סנ"כיב םגו
יתב .רפס
ובא םיבוג תורבחהמ לכ ינימ םיסמ ןכו יסמ .התבשה יבגל ןואריק -
ןיא ונל לכ תונתמ יבגל .עוציבה ונלבק םהמ  #2ןוילימ חיינבל`האולה

.תודסומ

מקבמ .רבסה

הצעומה הנוב .סנװכיב דה המכ עודיש יל שי ףוג להנמ
םאה מב"כיבל הז ףרג ?להבמ
'

לש

?סנ"כיב

םנשי םיפוג םהר'םיוהבם םיארחא לע .ג"כיבאםקזחה
:ךוג םא התא רמוא םיפסכהש םימרותהט םינכומ תתל יבגל ןינבה התא הצור
איצוהל תא לכ הטמה חוקסעתהמ תירובצ ןעמלט סנ"כיב ונחנאו םיכירצ
אקוד דדועל רבד .הזכ
התא ןרופ תלדל .החותפ יתלאטב תא םיקהל הדוגא וא ריבעהל תא םיפסכה
תועצמאב .הצעומה ינא יתפדעה תועצמאב הצעומה ,ונייה המ עגונש
ונונכתל ותקזחהו תיזיפה רתתדל יוצר הצעומהמ תימוקמה לתמת .םהב םה
רבודמה אמגודל חמיכרב תבורמ והז
הדיקפת לש תלהנה .נכ"היב
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םום 1זרכמ דויצל חבטמ ןועמל םידלי
:המל רטוא הפ דחא  -תתלחה .הדעוה
':י`י יננה האור ימצע התוהמב (רמפתמ) יתורבחמ תדעוב תרוקבה
 .תימוקמה תודמלמ תרפה רקבמ הנידמה
תומייקתמ תובישיה אלו תועצובמ .תוטלחהה
תא”יתלבק העדוהה ינא ?יצמ רסמהש ןוידה היהי תוחכונב ר"וי תדעו
תרוקבה רשאכ רוזחי .השפוחמ
טקבמ הביטיל האבה  -ןויד לע הרובחת תירקב .ונוא
ןילוק  -יבהז תירסומ יל םימיב הלא תא תוביסה ןושארה וינפב .רקסה
ןויכט תא ירבד רזרחל הצימ יבשותל רוזא םייוסמ ךינפב הרובחתה יתלבה
הרידס ןיבפב) םינוקיתה םיחתנמ (תבב טקבמ רבסה טרופמ בצמל יתלבה
ןיקת .ךשוממה
םע תריגס בוחר םיטבה תפוקתל עוציב תרדובכ בויבה ךרבל שדוח יצחו
הררועתה היעב רקיעב יבגל וק  69ןוויכמ וקט  68רבוע ךרד בוחר
.איתנה רמ ץכ ןחוב רבסה טרופמ יפל בתכמ רזוחה .םיבשותל
:לפתמ לע ;תה ץכ לביקש תא חול םינמזה לש 'בח .ןד יכ "ןד" הביא
תלסופ יפל םושרה חולב םינמזה םהו טביה םידמוע חולב .םינמזה שקבמ
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