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זגה לש רוחשה רוחה
 תא ןחבתש תוינפ תרסח הדובע תשרדנו ,תויתוהמ תובושת תוכירצש תולאש הברה שי
זגה תא טולקל קשמה תלוכי תאו לאיצנטופה

 םא .ינויגה אלו ילנויצר אל ,רורב אל והשמל ךפהנ זגה אוצי לע ןוידה >>
 םאה .תמכל תואדווב םיעדוי אלש והשמ לע אוה ןוידה ,קמועל ךכ לע םיבשוח
 תדימ המו ,ונל שי זג המכ הלאשל תיעמשמ־דח הבושת תתל עדוי והשימ
 תדעו ח"וד תא טטצל םיעדוי םלוכש אוה חוטבש המ ?םירפסמה לש ןוחטיבה
 אוצי לע תרבדמש הלשממה תטלחה תאו ,זגהמ53% לש אוצי ריתמש חמצ
?הלא םיזוחא םירזגנ קוידב הממ לבא .40% לש
 ןה ןתוא קיפהל תויורבתסההש תויומכו תוחכומ תויומכ שי זגה ישופיח םוחתב
- ירוביצה חישה ןכלו ,עדנ אל חדקנ אלש דע ,השעמל .תונוש תואדו תומרב
 חכומה עציההמ ןוידה תא טיסמ- זגהמ50% וא40% לש אוציב רבודמ םאה
- הלאכ הברה שיו( דצ לכל ,םירבדה עבטמ .םיידיתעה םישוקיבהמו םייקה
 סרטניאה תא שי )דועו םייתרבח־םייתביבסה םינוגראה ,הלשממה ,םימזיה
.העטמ אוה ,תוטלחומ תויומכ לע םוקמב ,םיזוחא לע ןוידה ןכלו ,ולש
250–כ לש תוחכומ תוברזר שי רמת רגאמב יכ םיעדוי ונא ?ונל שי זג המכ זא

BCM)ןיידע םירפסמה םש ?ןתייוולל עגונב המו .)בקועמ רטמ דראילימ 
 תעדל ידכ היצרולפסקא תולועפ תושרדנ ,ןכלו-100%–מ הנטק תורבתסהב
.הזה רגאמב שיBCM המכ תואדווב
 תא רקיעב תללוכ וז הכירצ .הנשב זג7BCM–כ ךרוצ ילארשיה קשמה
 ,תיסחי םינטק ,םיפסונ םישוקיב ןכו למשחה תרבח ידי לע זגל שוקיבה
–ל2004 ןיב למשח תקפה םשל ךרצ ילארשיה קשמהש זגה תומכ .היישעתל

 וקלחב היילעה םעו למשחל םישוקיבב היילעה םע .27BCM–כ התיה2013
 יכ חינהל לכונ ,למשח רוצייל םישמשמה קלדה יגוס ליהמתב יעבטה זגה לש
 רגאמ לכב רבודמש ירה- הנש25–ל םכסנ םאו ,הנשב10BCM–כ ושרדיי
.רמת
 תוישעת ןאכ חתפל ןתינ םיפקיה וליאבו םאה ?הרובחתה קשמ קוקז זג המכלו
 יתמ ?הלא תוישעתב זגל שוקיבה היהי המו- םינשדו קיטסלפ לש ךשמה
 יכ ןתניהב( תילארשיה היישעתהמ ילרגטניא קלח ויהי רבכ הלאה תוישעתה
 הכירצ זג המכ ?)הלאכ םילעפמ לש המקהו םירושיא ,ןונכתל םינש תושרדנ
?םוח וא למשח המצעל המצעב רצייל ידכ תיתרוסמה היישעתה
 הנש25–ל זג ירגאמ רומשל שי םאה ?לכתסהל םיכירצ ונחנא קוחר המכ דע
 היהי המ ?הנש50–ל תוברזר תרימש לש תועמשמה המ ?הנש50–ל וא
 השימח דועב םייגולונכטה םיפילחתה ויהי המ ?הנש50 וא25 דועב זגה ריחמ
?יליסופה קלדה תא ורתיי ילואש םיפילחת- םירושע
 תויושתכתההו תונגפהה ,ןוידה םצע .הנעמ עגרכ ונל ןיא הלאה תולאשה לכ לע
 תומימעה םע חונ םלוכלש המודו העטמ ןויד אוה .ןוכנ אל ןויד אוה םיזוחא לע
 תרסח הדובע תשרדנו תויתוהמ תובושת תוכירצש תולאש הברה שי .וזה
 רשפאתו- זגה תא טולקל קשמה תלוכי תאו לאיצנטופה תא ןחבתש תוינפ
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 ךמס לע אלו ,םיטלחומ םירפסמ סיסב לע תוינידמ תייוותהו תוטלחה תלבק
 תויטסיטטס תויורבתסה וא ,םימומע ,םירוחש םירוחמ םיזוחא לש תויצלוקפס
.תועטמ
 לאומש דסומב הביבסה םוחת שארב תדמוע ,הריכב תרקוח איה תבתוכה
ןוינכטה ,ןמאנ
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