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 ,םיבוהא םירוגע 
 .עדונ אלה לא ףתושמ עסמ ,השדח ךרד לא וידחי ונאצי םישדוח המכ ינפל
 לעו היינב ירתאו םיפונמ םיפקשנ ןולחל דעבמשכ -תחא התיכב וידחי ונפסאתה רבמטפסב ןושארב
 .שדחה התיב רבע לא האציו םייפנכ השרפש םירוגע תקהל תפקשנ םינפב ריקה
 לע' דוע םכקלח ,םתתחנ קר םכקלח -עסמ לש ומוציעב םימיה םתואב םתייה םתא םג ,םהומכ
 םתדרפנ ,רכומ רפס תיבו תיב םכלוכ םתבזע .םירבוע 'עגר דוע' םכקלחו םירדסמו םיקרופ -'םיזגרא
 .דחא ףא הב ריכהל ילבמ השדח ריע לא םתרבעו םימלש םייח רוחאמ םתראשה ,םירבחו תורבחמ
 .בוזעל הצר אלו זכאתה קלחו יונישלו תונמדזהל םוקמ הב הארו םירוהה לש הטלחהב חמש םכמ קלח
 ,תושגרמ תויווח דצל תוששחו תולאש םיררועמ ,םילק אל יאדווב םה תולגתסההו רבעמה ךכ וא ךכ

 .תוחימצמו תושדח
 יא רבכ םויכו ונלדגו ונכלה ,הנשה לש ןושארה םויב התיכב וידחי הל הפסאתהש הכובנ תצק הרובחמ
 תא תוארל םישגרנו םיאג -םוי םוי םכב םיננובתמ ונחנא .הרצק ךכ לכ ונלש תורכיההש שחנל רשפא
 ףסוא תאו ,םכיניב תמקרנו תכלוהש םייתרבחה םירשקה תשר תא ,רקובב םכלש שגפמה תחמש
 םידמול ,םיישק לע םג רבדל םיחילצמ ונחנא הגרדהב .לדגו ךלוהש ונלש תופתושמה תויווחה
 ונחנא בלש ירחא בלש .וניניבש תונושל םוקמ תתלו דבכל ,דחאו תחא לכ לש תויושיגרב בשחתהל
 .המצע איהו ומצע אוה תויהל דחאו תחא לכל רשפאמש בחרמה תא ,ונלש תיבה תא ונל םירצוי
 די תתל עדנ ךרדבש םיווקמ .שגרמו ףחוס תויהל ךישמי ףתושמה עסמהש ונלוכל לחאל םיצור ונחנא

 .התוא שקבל םג חונב שיגרנשו הרזעל קוקזש ימל
 לטו ירוצ  ,ןומה םכב םיאג ,דואמ דואמ םכתא םיבהוא

 

 

 ,הרקיה לג

 ןאכ השדח ךרדב ליחתהלו רכומה רוזאהמ תאצל תטלחהו הצימא הריחב תרחב םישדוח המכ ינפל
 בוט ,תונכה ,תורגבה תא םישיגרמ ונחנא ךתיא שגפמ לכב !ךב וניכז ונחנאו - שירחבו רפסה תיבב
  ךמצע תא ןוחבל ,תולאש ךמצע תא לואשל תדחפמ אל תא .חילצהלו םדקתהל ןוצרהו ,ךבש בלה
 האיבמ תא .תדבכמהו הרישיה ךכרדב תובושח תודוקנ ונל םג ריאהלו ,הנתשמה תואיצמל סחיב
 שגרמ .שגפמ לכ קימעמו תונווגמ טבמ תודוקנ התיכלו ונל ףיסומש ,חותפו לוקש ,רגוב לוק התיכל
 !החלצה תויווח הווחו ,הליעפ ,חילצהל תנמ לע תצמאתמ ,םירועישב תינהנ ךתוא תוארל
 תוגיהנמב הליעפ ,רפסה תיבב םינבו תונב םע םייתרבח םירשק דועו דוע תרצוי ךב ןנובתהל חמשמ
 ידיל תואב ךלש תולוכיה תא הארנ דועש קפס ונל ןיא  .םייתרבחה םיטקייורפה ראשבו תפתושמה

 .התיכבו רפסה תיבב רתויו רתוי יוטיב
 !האבה תיצחמב הלודג החלצה ךל םילחאמו תונכהו ןוגריפה ,ןומאה לע דואמ ךל םידומ
 ירוצו לט ,םיכירעמו םיבהוא



 

 

 :ישיא תיצחמ םוכיס 
 הפיא יתמרתשו ינאש ומכ ימצע תא יתאבהש הבוט השוחתב הנושארה תיצחמה תא תמייסמ ינא
 שישכ .ןטק טרפ לכל סחיהו הבישחה םה ונלש רפסה תיבב תבהוא ינאש םירבדה .הלוכי ינאש המבו
 .תצעויה רהסו תורבח םע ץעייתהל הלוכי ינא םיישק יל
 אלו ילשב יתראשנ דימתש ךכ לע ימצע תא קזחל הצורו תיצחמב יתרבעש ךילהתה לע תננובתמ ינא
 יל םינתונש תבשקה ןזואהו םירבחהמ הכימתה תוכזב יתחלצה .אל ינאש והשמ תויהל יתכפהו יתררגנ

 קלח םימעפלש תורמלו תוזרבהל ררגיהל אלו דימתהל הכירצ ינא םדקתהל ידכש ךכמ תדמול ינא .ןאכ
 .תבשוח ינאש המ לע דומעלו ראשיהל תעדוי ינא הלאכ תומוקמל םיכלוה ילש םירבחהמ
 תא םישגהל ידכ .םירבחה םע הז תא בלשל תעדלו םידומילב דימתהל אוה היינשה תיצחמל ילש דעיה
 .דבל היהא אל ינאש ידכ הזב יתיא היהתש הרבח הכירצ ינא הזה דעיה
 המ תא קורפל ימ לצא יל שיש השגרה יל םינתונש םירבחלו םירומל םירוהל הדות רמול הצור ינא
 .ץעייתהל ימ םעו  השיגרמ ינאש

 

  

 
 

  :החימצ לגעמ
 



  

תועוצקמב הדימלה ךילהת לש הכרעה  
 

 

 דרא דקש - תיעבט תוגיהנמ
  ,לג
 לועפל היצביטומו ,עבטל הבהא תאלמ תעגה .תדחוימ תירסומ תושיגר תלעב ,המכחו תיאמצע הרענ תא
 ךיתורבח םע דחיבו םילקאה רבשמ אשונב םויה תיינבב קלח תחקל  העקשהו תובהלתהב .הביבסה ןעמל
 םיכרצ לע הבישח ,ןכות חותינב תוהובג תולוכי תנגפה .תותיכב םתוא תרבעה םגו ,םירועישה תא תינב
 םע דחי תאז .התחפ תוגיהנמב לועפל ךלש היצביטומהש הארנ הז םוי רחאל .להק לומ הדימעו ,םידלי לש
 יכישמתש החוטבו ,ךתמורת תא דואמ הכירעמ ינא .ונלש תוגיהנמה תא תבזעש ךכל ואיבה הלעש סמועה
 .ךל ןוכנש המ תא תרחוב תאש החמש ינא .הבוטל םלועה תא תונשל םיכרד הברה שי ,עיפשהלו לועפל
 דקש ,הכירעמו תבהוא .רוזחל תנמזומ דימתו תוגיהנמב הרסח תא תאז םע

 ינבוארה לבנע - לוחמ
 המיסקמ לוחמ תצובק הל השבגתה הנורחאל קרו םייונישו תונויסינ הברהב הלחה תיצחמה ,לג
 .ונלש הצובקהמ קלח תאש דואמ החמש ינאו ךתוא ריכהל יתלחתה קר .תיעוצקמו
 תיעוצקמ הריוואל תמרות םירועישב תיניצרהו הליעפה ךתופתתשה ,תוהובג תולוכיו היצביטומ תלעב תא
 .ףוגה תאו העונתה תא רוקחלו ןרקתסהל ,םישדח םירבדל חתפיהלו לבקל יכישמה .הצובקב המיענו
   לבנע ,ךתיא ךילהתה ךשמהל הפצמ

 ףודרה ןייטשדלוג לט - עבטו םדא
 םיאשונל תסחייתמ תא וב יניצרה ןפואה תא שוגפלו עבטו םדא ירועישב ךתוא דמלל יתחמש ,הרקיה לג
 תוחולהו ץראה רודכ לש ימינפה הנבמה לע ונדמל  וז תיצחמב .ךמצע לע תחקול תאש תומישמו
 תולאש תליאש ךרד םירועישב ליעפ קלח תחקלו אשונל רבחתהל ךרדה תא תאצמ תאו .םיינוטקטה
 לע תושחרתמש תועפותל ץראה רודכב םיימינפ םיכילהת ןיב רשקה תא קמועל תנבה .הליעפ תופתתשהו
 .םיסונייקואה תורצוויה ךילהת תא גציימה םגד -יפוסה רצותה לש הגצהו הריציב הלא תונבה תמגדהו וינפ
 הריחבה ךילהת תא הכירעמו תפסונ היישעו הדימלב האבה תיצחמב דקמתהל ךתריחבב תכמות ינא
  לט , החלצהב .תישעש

 סורג ירוצ - הרבחו םדא
 תפתתשה ,ונדמלש המב תניינעתה .הקירמא לש הירוטסיהה לע ונדמל םדוקה הדימל רוזחמב ,הרקי לג
 רבד לש ופוסב םתחלצה אל תאזה תיצחמב ירעצל . ונלוכל ךלש תובשחמהו עדיהמ תפסוהו םינוידב
 ןימזמ , תורפסב יחכונה הדימלה רוזחמהמ םג ינהיתש חוטב .היואר הדובע שיגהלו הצובקכ דחי שבגתהל
 .ךתוא םיניינעמ תוחפש םירועיש שישכ םג "שארה תא קיזחהל"ו תרבוחב עובק ןפואב בותכל ךתוא
  !החלצהב

 יקסבנשיו רומ - תירבע
 ינא .םירועיש הברהב תייה אל רפסה תיבב תורחא תורגסמב םילעפה תבר ךתופתתשה ללגב ,הרקי לג
 ןאכ ינא רמוחה תמלשהב יכרטצתש הרזע לכל .ןמזב הדובעה תא שיגהל תרחב םירעפה ףא לעש הכירעמ
  רומ ,ךתרזעל



  
 

 

 
 קצלופ ביתנ ,טנרג הרוא - תונמוא
 תיתורבח תא .תדחוימו המיסקמ הרענ תא .תונמאה ירועישב המיענה ךתוחכונמ וננהנ דואמ ,הרקיה לג
 םע דחי ,הארשה תררועמ התיה טלשה לע ךלש הדובעה .עפוש יתונמא ןורשיכ ךל שיו ,דואמ תיתפכאו
 תוצירח םע תועיגמ ןהשכ דחוימב ,תובוט תונוכת הלא .תומלשל הפיאשו תויועטמ ששח הברה וניהיז תאז
 .רתוי דוע םורזת ךלש תויתריציה ,תומלשל הפיאשהמ טעמ יררחשת םאש םיבשוח ונא ,תאז םע .ךלשכ
 ביתנו הרוא ,םיכירעמו םיבהוא .תוריצי דוע תוארל םיפצמ

 ירטע רונילא - הקיטמתמ
 ,הרקיה לג
 תנגפה תיצחמה ךרואל .הלועמ םושיי תלוכיו תניוצמ הטילק ,דואמ תומישרמ תויטמתמ תולוכי תלעב תא
 .תמלשומ הרוצב םכסמה קדבמה תא תרתפו תיווק היצקנופ לש םינושה םימוחתה לש הקומע הנבה
 .ךייתורבחלו ךיירבחל תעייסמ תא תובר םימעפו הבחר הביטקפסרפ ,תוגיהנמ תולוכי ךל שי ,ףסונב
  רונילא ,יצמאו יקזח .רתוי ךמצע תא תרגתאמ ךתוא תוארל חמשא

 רצק תור - תילגנא
 ךיא םירחאה תא לבקלו ךלש בלה תא חותפל תעדוי תא .תא םדא ןב לש גוס הזיא ראתמ ךלש םשה ,לג
 דבוכמ םוקמ ךל שי .דקפתל םהל השקש םירבחה לומ םגו םידומילב ךלומ םג תיארחא דימת תא .םהש
 הפי תמדקתמו תדמול תאו תילגנאה הפשב הבוט הטילש ךל שי .ךלש רואהו תומיענהמ האצות הזו התיכב
 תור הרומה ,תבהוא !תאש המ תויהל יכישמה .דואמ

 ףחש ןימסי - ינפוג ךוניח
 המרב ךלש תינפוגה תלוכיה .רועישה ךלהמב המיענ הריוואל תובר תמרות תא .דואמ תיבויח הכינח תא לג
  .םירועישב ליעפ קלח תחקול תאו ,הבוט

 סדע רהס - חבטמ
 המדאה יחופת תחורא(  תיתריצי הבישח ןיב תבלשמה תדחוימ תוכיא רועישל האיבמ תא !הרקי לג
 הדובעו הלועפ ףותיש רשפאלו רומוהבו םעונב ךייתורבח תא ליבוהל תלוכי ןיבל ,תוניצרו תוירחא )לשמל
  .הצובקב ךכמ םינהנה לגעמ תא ביחרהלו הלא תויוכיא איבהלו ךישמהל ךתוא הנימזמ ינא .תקייודמ



  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ,וב לודגל בוטש םוקמ
 ,ךרע ילעבו םיבוהא שיגרהל

 םלועל רוביחו תונרקס ,האנה ךותמ דומלל
 .תמאב שגפיהלו

 

 

 
 

 


