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הספדהל וחלש

ןוליא יסוי :םוליצהרגאינ

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

הלסאב ףטשיהלףסכהמענמיםילקש3-בםטא

 הטונש םטא שי הרגאינב החדהה לכימ לש ןונגנמב ."טקשה ןזבזבה" תא וריכה
םירטמ ןוילימכ .תישירח הגילזל םורגל ףוסבלו ותושימג תא דבאל ,םינשה םע חשקתהל
 ףטשיהל ףסכהמ עונמל לוכי טושפ ןורתפ .םתס זבזבתהל םילולע םימ לש םיבקועמ
בויבל
ןוליא הריפוא 'פורפ

 .יטרפה יתיבב ןמזמ יתצמיא ,תונורחאה םינשב לארשי יתב לא לחלחל לחהש ,םיבאשמה רומיש אשונ תא
 תויוליעפ םה ,ללכב הביבסה לע הרימשו םימב שומיש ,היגרנא תכירצש רבכמ הז ומינפה יתחפשמ ינב
 המכ זבזבלו למשחה תכירצב טיעמהל םילדתשמ ונלוכו תובשחתהבו ןוכסיחב ונלצא להנל יוצרו יאדכש
 .םימ תוחפש

הקורי הלכלכ ץורעב דוע�

 ,הרירב התיה אלשכו םידדוב םירקמב קר תונורחאה םינשה ךלהמב לעפוה הסיבכה שביימ ,לשמל ךכ
בצמב אל וליפא םהו  ,הלילב ןיטולחל םיבוכמ למשחה ירישכמ .ףרוחב לייחה ןבה לש הרצקה תבשב לשמל
 .למשח תכירצ רעזמל תנמ לע ,STAND BY לש

 .תיפורט היחמצ וא אשד ונל ןיאו םימב תינוכסח לארשי ץרא הייחמצ הליכמ ונלש תנוטנטקה הניגה ,ףסונב
 קר ףוטשל םידיפקמ ונחנא בכרה ילכ תא םגו ,םיציצעה תא םהב םיקשמו לטה ימ תא םיפסוא ונחנא
 ונישעש בושיחש רחאל ,םימ רב ונל ןיאשו תוינוכסח תיבב תורונה לכש ןייצל טעמכ רתוימ .םשג דרוישכ
.ררקמ לש הזל ההז הזכש רב לש היגרנאה תכירצ יכ הלעה

 תנידמ ,ןכא .קוח יפ לע בייחתמש יפכ ,תויתומכ וד ןה תולסאה לכו םידיפקמ ונחנא שומישה יתבב םג
 רבד ,םייתומכ וד החדה ילכימ תנקתהב רוביצה תא ובייחש תודדובהו תונושארה תונידמה ןיב איה לארשי
 לכימב :הב ץוקו הילא ,לבא .םימב ןוכסחו הנייגה לע הרימש :הבושחו האירב תיתכרעמ הבישח לע דמלמש
.םימ לש רידא זובזבל םרוגש ,"טקש ןזבזב" שי החדהה

 םיגלוז םימה- טקשב טקשב
 הזה םטאה .ןונגנמה לש ינשהו ףוצמה לש דחאה ,קיטסלפמ םייושע םימטא ינש שי החדהה ןונגנמב
 .הלסאה לא החדהה לכימ ךותמ םימ לש תישירח הגילזל םרוגו ותושימג תא דבאמ ,םינשה םע חשקתמ

לכימ יכ חיננ םא .הנשב םימ לש םיבקועמ םירטמ ןוילימכ לש תינרמש דואמ הכרעהב רבודמ ,טקשב טקשב
 ,םיקסע ,םיתבב תופלוד תולסא ןוילימ5 לארשיב יכ חיננ םאו ,םויב רטיל יצחכ דבאמ םייוקל םימטא םע
2,500-מ תוחפ אל לע רבודמ זא וא- דועו רפס יתב ,םילוח יתבב ,ןולמ יתבב ,היישעתב םיתוריש ,םיקסע
.םויב ק"מ

 תא קפסל ולכי וללה ףלדה-ימ ,רמולכ ,םויב שפנל רטיל150-כ לע תדמוע לארשיב תעצוממ םימה תכירצ
 תעבג-הנימינב יבשות לכ לש ,תולסא תחדהלו הסיבכל ,תחלקמל ,לושיבל ,היתשל תללוכה םימה תכירצ
.המלש הנש ךשמב הדע

 איה םרטב דוע הפילד שי השעמל רשאכ ,הליזנ תרכינשכ קר ףילחהל איה הצלמהה תורבחה ירתאב
3 ותולעש( םטאה תא ףילחמו ,שחר לכ לע דיפקמש םימ סדנהמ שי ונלש יטרפה תיבב זא ."תרכינ"
 וארתש יפכ טושפ ךכ אלו ילאיווירט הזכ אל הז ךא .םיתורישה ןוויכמ עמשנ לק שחרש תמיא לכ )םילקש
 .ןאכ תוארוהב

 ענמיהל ידכ תושעל ןתינ תאז לכב המ
 םימ זובזבמ ענמיהל ידכ ,לשמל ןוקיליס ,רתוי דימע רמוחמ םטאב עיקשהל רשפאש קפס ןיא ?זובזבהמ
.רדוסמו רידת ןפואב םימטא ףילחהל ןתינ תודסומבו םינוגראב .רתוימ

 הרגאינל השיגה- הזכ הרקמבש ןוויכמ ,רתסנ החדה לכימ תיבב ונל ןיאש ךכ לע תכרבמ ינא ישיא ןפואבו
ךשמה ,תומלעתה ,הייחד ללכ ךרדב איה האצותה .ןמוימ יאנכט תנמזה תשרודו רתוי הברה תכבוסמ המצע
.בר זובזב רבד לש ופוסבו החנזה

תוינידמו לוהינל תינכותה שארו ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומב הביבסה םוחת שאר איה תבתוכה
הפיחתטיסרבינואבהיגרנא
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